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 الملخص
 

. 2005إلى ما قبل عدنا "انتھى زمن حریة التعبیر التي تمتعنا بھا لفترة، واآلن 
 لكن، بدال من الجیش السوري، لدینا الدولة اللبنانیة".

 حنین غدار، صحفیة لبنانیة.
 

في السنوات األخیرة، استُخدمت النصوص القانونیة الجزائیة المتعلقة بالقدح والذم في لبنان ضد 
الصحفیین، والنشطاء، وغیرھم من المواطنین الذین كتبوا عن فساد المسؤولین، أو تحدثوا عن سوء 

سلوك األجھزة األمنیة، أو انتقدوا الوضع السیاسي واالقتصادي الحالي، أو كشفوا االنتھاكات ضد 
 الفئات المستضعفة.

 
ي حریة، شھد البلد خالل السنوات على الرغم من أن لبنان یعتبر واحدا من أكثر بلدان العالم العرب

القلیلة الماضیة زیادة مقلقة في الھجمات على التعبیر والخطاب السلمیَّین. تزامن ذلك مع تعبیرات عن 
خیبة األمل الشعبیة بسبب الفساد، وسوء إدارة األموال العامة، وتدھور الوضع االقتصادي. استغلت 

ن القدح والذم والتحقیر إلسكات االنتقادات السلمیة، ال سیما الشخصیات السیاسیة والدینیة النافذة قوانی
 ضد أولئك الذین یوجھون االتھامات بسوء السلوك أو الفساد.

 
من "العھد الدولي  19یكفل الدستور اللبناني حریة إبداء الرأي "ضمن دائرة القانون"، والمادة 

، تنص على أن "لكل إنسان 1972ن في الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة"، والذي صادق علیھ لبنا
 حق في حریة التعبیر".

 
مع ذلك، یجّرم قانون العقوبات اللبناني الذم والقدح ضد الموظفین العمومیین ویجیز الحبس حتى سنة 

واحدة في مثل ھذه الحاالت. كما یجیز الحبس حتى عامین بتھمة تحقیر الرئیس أو العلم أو الشعار 
لقضاء العسكري تحقیر العلم أو الجیش، وھي جریمة یعاقَب علیھا بالحبس الوطني. یحظر قانون ا

لمدة تصل إلى ثالث سنوات. تجرم قوانین أخرى الخطاب الذي یعتبر مھینا لألدیان أو یثیر النعرات 
 الطائفیة.

 
دلة التي ، إال أن األ20على الرغم من أن ھذه القوانین العثمانیة والفرنسیة مدونة منذ أوائل القرن الـ 

استعرضتھا ھیومن رایتس ووتش تظھر زیادة ھائلة في استخدامھا، وال سیما فیما یخص الخطاب 
عبر اإلنترنت. "مكتب مكافحة جرائم المعلوماتیة وحمایة الملكیة الفكریة" (مكتب جرائم المعلوماتیة) 

زیز األمن عبر وحدة داخل قوى األمن الداخلي متخصصة في مكافحة الجریمة اإللكترونیة وتع –
، في 2019ومایو/أیار  2015، حقّق بین ینایر/كانون الثاني 2006والذي أنشئ في  –اإلنترنت 

حالة. ارتفع العدد إلى  341، حقق المكتب في 2015قضیة تتعلق بالتحقیر والقدح والذم. في  3,599
قضیة  1,451في  ، حقق المكتب2018في العام الذي یلیھ. لكن في  800في العام التالي، و 755

 2018. یبدو أن الزیادة الحادة في 2015% عن 325% عن العام السابق و81بزیادة  –تحقیر 
جاءت بسبب محاوالت للسیطرة على الخطاب النقدي قبیل االنتخابات البرلمانیة في مایو/أیار من 
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ئم المعلوماتیة قضیة تحقیر إلى مكتب جرا 252مایو/أیار، أحیلت  15، وحتى 2019العام نفسھ. في 
 للتحقیق فیھا.

 
أصدرت المحاكم الجزائیة أحكاما بالحبس ضد ما ال یقل عن ثالثة أفراد في قضایا التحقیر بین 

. تلقى أحد ھؤالء األفراد تسعة أحكام بالحبس غیابیا في تسع قضایا جنائیة مختلفة 2019و 2015
احدا على األقل بالحبس غیابیا بین رفعھا علیھ السیاسي نفسھ. أصدرت محكمة المطبوعات حكما و

خالل الفترة نفسھا، أصدرت المحاكم العسكریة ثالثة أحكام بالحبس غیابیا، أُلغي  .2019و 2015
 اثنان منھا عند االستئناف بعد أن أعلنت المحاكم العسكریة عدم اختصاصھا.

 
إلسكات خطاب مشروع،  تُبیّن القضایا التي حققت فیھا ھیومن رایتس ووتش أن القوانین استخدمت

 بل ضروري لمجتمع حیوي یحكمھ القانون.
 

على سبیل المثال، قال میشال قنبور، وھو صحفي لبناني ومؤسس صحیفة "لیبانون دیبایت" 
اإللكترونیة، لـ "ھیومن رایتس ووتش" إن المسؤولین الحكومیین رفعوا علیھ دعاوى قدح وذم حوالي 

لنشره تقاریر عن الفساد وسوء السلوك من قبل المسؤولین. في ، وأغلبھا نتیجة 2015مرة منذ  20
، حكمت محكمة المطبوعات غیابیا بحبس قنبور ستة أشھر وتغریمھ عشرة مالیین 2018مارس/آذار 
دوالر أمریكي) التھامھ مدیر عام مؤسسة حكومیة بالفساد. قال قنبور: "في   6,667لیرة لبنانیة (

نا أحكاما بحبس الصحفیین. السبب الوحید الذي یبرر حبس ، من العار أن یصدر قضات2019
 الصحفي ھو التحریض على العنف. اإلھانة المفترضة لشخص ما لیست مبررا".

 
، حكمت المحكمة العسكریة على الصحفیة 2018ینایر/كانون الثاني  10في قضیة أخرى شھیرة، في 

والباحثة اللبنانیة حنین غدار غیابیا بالحبس ستة أشھر النتقادھا الجیش اللبناني في تعلیقات أدلت بھا 
وأحالت  خالل مؤتمر في واشنطن. على الرغم من أن المحكمة العسكریة أسقطت حكمھا ضد غدار

، معللة ذلك بعدم اختصاصھا، قالت 2018أبریل/نیسان  10قضیتھا إلى محكمة المطبوعات في 
عدنا إلى ما واآلن غدار إن الرسالة كانت واضحة: "انتھى زمن حریة التعبیر التي تمتعنا بھا لفترة، 

العسكریة ة العامة ت النیاب. لكن، بدال من الجیش السوري، لدینا الدولة اللبنانیة". أقام2005قبل 
 .2019وسبتمبر/أیلول  2016صحفیا آخر بین أكتوبر/تشرین األول  17دعاوى ضد ما ال یقل عن 

 
استجوبت األجھزة األمنیة أشخاصا آخرین عدة، بمن فیھم المعلق السیاسي ھاني النصولي، 

اسیة، والتي والصحفي أحمد األیوبي، والناشط محمد عواد، للتعبیر عن آرائھم وتحلیالتھم السی
اعتبرھا بعض اللبنانیین المتنفذین أنھا تھیننھم أو تشوه سمعتھم. في قضیة أثارت غضبا عاما، 

عاما) بعد یوم من انتشار فیدیو لھ على وسائل التواصل  80اعتقلت قوات األمن داود مخیبر (
بلدتھ. یظھر  فوقاالجتماعي یحتج فیھ على قرار الحكومة بتركیب خطوط كھرباء التوتر العالي 

 –أعضاء في الحزب نفسھ كلھم  –مخیبر في الفیدیو وھو یستخدم لغة حادة ضد الرئیس ووزیرین 
 للتعبیر عن غضبھ وخیبة أملھ من تعدي الحكومة على حقوقھ األساسیة.
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في حادثة أخرى، أمر مدع عام ھیومن رایتس ووتش والعدید من وسائل اإلعالم المحلیة األخرى 
رفعھا  قدح وذمریر عن انتھاكات مزعومة ضد عاملة منزلیة مھاجرة في لبنان عمال بقضیة بإزالة تقا

 أصحاب العمل.
 

القدح والذم التي حققت فیھا ھیومن رایتس ووتش، تصرفت القضایا الجزائیة المتعلقة بفي جمیع 
وضح احتمال السلطات بطرق أشارت إلى تحیز لصالح األفراد النافذین الذین رفعوا الدعاوى، ما ی

كأداة القدح والذم  قیام المسؤولین والجماعات الدینیة والمؤسسات األمنیة بإساءة استخدام قوانین
لالنتقام والقمع بدال من كونھا آلیة لالنتصاف عند حدوث ضرر حقیقي. طبّق االدعاء القوانین بشكل 

 انتقائي، وفي بعض األحیان تصرفت األجھزة األمنیة دون أمر قضائي.
 

 قضایاالكما سجلت ھیومن رایتس ووتش مخالفات إجرائیة في كل مرحلة من مراحل التحقیق في 
التي وثقتھا. في أغلب األحیان، لم یتبع االدعاء واألجھزة األمنیة القدح والذم الجزائیة المتعلقة ب

ن األفراد اإلجراءات المعتادة، وفي كثیر من الحاالت انتھكوا القانون صراحة. قُبض على العدید م
بتھمة التحقیر بعنف على أیدي العناصر المسلحین بطرق ال تتناسب إلى حد كبیر مع  لوحقواالذین 

عناصر مسلحین من قوى األمن الداخلي عشرة جریمتھم المزعومة. على سبیل المثال، اقتحم حوالي 
ن على خلفیة مكاتب الصحیفة اإللكترونیة "درج" واعتقلوا مؤسسھا ورئیس تحریرھا حازم األمی

دعوى قضائیة كانت قد أُسقطت ضد درج لزعمھا أن صھر سیاسي بارز یتھرب من الضرائب. قال 
األمین لـ ھیومن رایتس ووتش: "الطریقة التي كانوا یقودون بھا في الشارع، مع صفارات اإلنذار 

م الدولة والموكب األمني، بدا األمر كما لو أنھم قبضوا على أبو بكر البغدادي [زعیم تنظی
 اإلسالمیة]".

 
قال من تمت مقابلتھم إن المحققین استخدموا أسالیب كانت عنیفة جسدیا أو نفسیا. في بعض الحاالت، 
قال المدعى علیھم إن المحققین انتھكوا حقھم في الخصوصیة وتفقدوا ھواتفھم وحساباتھم على وسائل 

 التواصل االجتماعي دون أمر قضائي.
 

األجھزة األمنیة تضغط على األفراد للتوقیع على تعھدات بعدم كتابة محتوى تشھیري غالبا ما كانت 
عن صاحب الشكوى في المستقبل أو إزالة محتواھم المسيء فورا، في انتھاك لحریة التعبیر والحقوق 

ھم، القانونیة الواجبة. أُجبِر األفراد على توقیع ھذه التعھدات قبل المثول أمام القاضي وتقدیم دفاع
 وأحیانا دون توجیھ أي تھم إلیھم.

 
مكتب جرائم المعلوماتیة التابع لقوى األمن  أخلى، 2019ومایو/أیار  2015بین ینایر/كانون الثاني 

"، بما في ذلك لألفراد الذین تعھدوا بموجب سند إقامةشخصا بعد التحقیق " 1,461 سبیلالداخلي 
یري عنھ في المستقبل، وإزالة المحتوى اإللكتروني بعدم إھانة صاحب الشكوى أو كتابة محتوى تشھ

المسيء. قالت قوى األمن الداخلي لـ ھیومن رایتس ووتش إن ستة أفراد رفضوا التوقیع على مثل ھذا 
 التعھد.

 
قانوني. نزار صاغیة، الشریك  مفعولیتفق عدة محامین لبنانیین على أن ھذه التعھدات لیس لھا أي 

 ذي لمنظمة الحقوق القانونیة "المفكرة القانونیة"، قال لـ ھیومن رایتس ووتش:المؤسس والمدیر التنفی
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ط بل فقعلني. وھو شيء محاكمة شخص ما، لیس الھدف ھنا ھذا أمر شائن للغایة. 
تراجع شخص ما عن شيء قالھ، في السر، في مركز للشرطة. في ھذه  ینترید

محكمة. ما یسلب حقھ في الدفاع. الحاالت، یُدین الفرد نفسھ حتى قبل مثولھ أمام ال
تنتھي حاالت كثیرة عند ھذه المرحلة، بعدما یعتذر الشخص أو یوقع على تعھد. ھذا 

.الناس بدال من معاقبتھم ینالفعل دلیل على قمع شدید. ھنا، أنت تُسكت  
 

التوقیف أُوقف تسعة أفراد قابلتھم ھیومن رایتس ووتش احتیاطیا على خلفیة تھم التشھیر. ال یُسمح ب
االحتیاطي قبل المحاكمة في لبنان إال على الجرائم التي یعاقب علیھا بالحبس ألكثر من سنة. حتى في 
الحاالت التي یُسمح فیھا بالتوقیف االحتیاطي، ینص القانون الدولي لحقوق اإلنسان على أنھ ینبغي أن 

یة" اللبناني أیضا على أنھ یجب یكون االستثناء ولیس القاعدة. ینص "قانون أصول المحاكمات الجزائ
وال یستخدم إال عند الضرورة للحفاظ على األدلة أو حمایة المدعى علیھ أو  ،أن یكون االستثناء

الحفاظ على األمن. ال یوجد ما یشیر إلى أن القضاء قد قیّم ضرورة توقیف األفراد احتیاطیا. عالوة 
نھم یعتقدون أن أصحاب الشكوى أو النیابة على ذلك، قال بعض من قابلتھم ھیومن رایتس ووتش إ

العامة كانوا یضیفون مواد إضافیة لتتجاوز عقوبة الحبس سنة لتبریر الحبس االحتیاطي في قضایا 
التشھیر. في حین أن ھذه التھم اإلضافیة أسقطت في وقت الحق لعدم كفایة األدلة، إال أنھا أسفرت 

 یا.عن قیام األجھزة األمنیة بتوقیفھم احتیاط
 

في المحاكم الجزائیة ومحكمة المطبوعات  بالتعبیرعند مراجعة المالحقات القضائیة المتعلقة 
والمحاكم العسكریة، وثقت ھیومن رایتس ووتش بواعث قلق متعلقة بتدریب الجسم القضائي 

واستقاللھ ونزاھتھ، وتقاعس بعض القضاة عن مراعاة المصلحة العامة في القضایا على النحو 
 اسب.المن

 
تتمتع السلطة التنفیذیة بنفوذ واسع في اختیار القضاة وتعیینھم، ما یقوض استقالل المحاكم وحیادھا. 

وعلى الرغم من إنشاء محكمة المطبوعات للنظر في "جرائم النشر"، انتقد الخبراء التعیینات في 
الخبراء لـ ھیومن رایتس ووتش إنھم المحكمة لعدم اعتمادھا على الخبرة أو الكفاءة أو الجدارة. قال 

لیسوا على علم بأي تدریب منھجي یتلقاه القضاة المعینون في محكمة المطبوعات للمعاییر الدولیة 
 وأفضل الممارسات المتعلقة بحریة التعبیر.

 
یقول المحامون الذین دافعوا عن األفراد في قضایا التشھیر وخبراء حریة التعبیر، إنھ نظرا ألن 

اة في محكمة المطبوعات لیسوا على درایة جیدة بالمعاییر الدولیة لحریة التعبیر، فإنھم یطبقون القض
القانون حرفیا، وأحیانا یكونون غیر قادرین على الموازنة بین المصلحة العامة الناتجة عن انتقاد 

حكمة الموظفین العمومیین وحق الفرد في حمایة كرامتھ. أشار بعض المحامین مازحین إلى م
 المطبوعات باسم "محكمة تعلیم حسن األدب".

 
بدأوا  –وخاصة القضاة المعینین حدیثا  –مع ذلك، الحظ المحامون اللبنانیون أن بعض القضاة 

بإصدار أحكام إیجابیة في قضایا الرأي ووضع سوابق جیدة للمحاكمات في المستقبل، في بعض 
 ق اإلنسان ومعاییره.الحاالت استشھدوا وطبقوا القانون الدولي لحقو
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قلة قضوا عقوبة بالحبس بتھم التشھیر، فقد أخبر الخاضعون للمالحقة أن أشخاصا  على الرغم من
الجزائیة ھیومن رایتس ووتش باألثر السلبي لمجرد مواجھة التحقیقات والمحاكمات. تعرض المدعى 

لعواقب الصعبة نتیجة للتھم علیھم في قضایا التشھیر الذین قابلتھم ھیومن رایتس ووتش لعدد من ا
الموجھة إلیھم. أجبر البعض على العیش في الخارج طواعیة خوفا على أنفسھم من التوقیف أو 

المضایقة عند عودتھم إلى لبنان، مما تسبب في التوتر والمشقة ألنفسھم وألسرھم. تعرض آخرون 
من العمل. ال یتبلغون أي خبر لعواقب مھنیة نتیجة للقضایا المرفوعة ضدھم، منھا الفصل التعسفي 

من النیابة العامة لفترات طویلة، ما یتركھم في حیرة بشأن ما إذا كانت القضایا المرفوعة ضدھم ال 
تزال قائمة. كان للغرامات والعقوبات األخرى الناتجة عن اإلجراءات الجزائیة تأثیر مالي كبیر على 

 فیھا. العدید من المدعى علیھم والمؤسسات التي یعملون
 

من قابلتھم ھیومن مأثّر استخدام قوانین التشھیر بشكل مخیف على حریة التعبیر في لبنان. أفاد عدید 
رایتس ووتش بأنھم مارسوا الرقابة الذاتیة بعد تجاربھم المخیفة في كثیر من األحیان الناتجة عن 

أوجد في  ائیة المتعلقة بالتشھیرلقوانین الجزلدعاوى التشھیر. أشار آخرون إلى أن االستخدام المتزاید 
لبنان بیئة معادیة لحریة التعبیر ومنع اآلخرین من الكتابة بحریة. عندما یواجھ مواطنون احتمال 

الحبس أو محاكمات أمام محكمة عسكریة بسبب الشكوى من األداء الرسمي أو الفساد أو سوء سلوك 
بأنھم یالحظون ذلك ویقل احتمال قیامھم أجھزة األمن، أخبر مواطنون آخرون ھیومن رایتس ووتش 

 بلفت االنتباه إلى مثل ھذه المشاكل، ما یقوض الحوكمة الفعالة وجود مجتمع مدني حیوي.
 

یسمح القانون الدولي لحقوق اإلنسان بفرض قیود على حریة التعبیر لحمایة سمعة اآلخرین، لكن 
یومن رایتس ووتش وعدد متزاید من یجب أن تكون ھذه القیود ضروریة ومرسومة بدقة. تعتقد ھ

الحكومات والسلطات الدولیة أن العقوبات الجنائیة ھي دائما عقوبات غیر متناسبة مع األذى الالحق 
في عدد متزاید من  القوانین الجزائیة المتعلقة بالتشھیربالسمعة ویجب إلغاؤھا. كما یظھر إلغاء 

ن التشھیر المدني والتحریض الجنائي كافیة لغرض البلدان، فإن ھذه القوانین لیست ضروریة: قوانی
حمایة سمعة الناس والحفاظ على النظام العام، ویمكن كتابتھا وتنفیذھا بطرق توفر ما ھو مناسب 

 لحمایة لحریة التعبیر.
 

تدعو ھیومن رایتس ووتش "مجلس النواب" اللبناني إلى إلغاء أحكام التشھیر في قانون العقوبات 
وتعدیل قانون اإلعالم الجدید المقترح إلزالة جمیع أحكام في القانون المدني،  واستبدالھا بأحكام

 الحبس المتعلقة بجرائم الرأي.
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 يةمنهجال
 

. أجرت ھیومن رایتس ووتش 2019أجریت البحوث لھذا التقریر بین مارس/آذار وسبتمبر/أیلول 
حریة التعبیر، بمن فیھم صحفیون وناشطون، فضال عن مقابلة مع ضحایا القوانین التي تجرم  42

محامین ومسؤولین حكومیین وخبراء في حریة التعبیر وأعضاء من منظمات المجتمع المدني 
المحلي. شارك العدید من األشخاص الذین تمت مقابلتھم مذكرات التوقیف، ومحاضر التحقیق، 

 ووثائق المحكمة معنا.
 

القوانین روت، حیث اعتمدنا على التقاریر العلنیة لتحدید ضحایا أجریت معظم المقابالت في بی
كرة الثلج" للتعرف على مزید أسلوب " ، ثم استخدمنا أخذ عینات بواسطةالجزائیة المتعلقة بالتشھیر

من األفراد للتحدث معھم. نموذجنا ال یعكس العدد اإلجمالي للحاالت في لبنان ككل. ومع ذلك، تعتقد 
القضایا الجزائیة المتعلقة ع المدني المحلیة العاملة في مجال حریة التعبیر أن غالبیة منظمات المجتم

 تحدث في بیروت. أجریت المقابالت بالعربیة واإلنغلیزیة. بالتشھیر
 

أبلغت ھیومن رایتس ووتش جمیع من أجریت معھم المقابالت بطبیعة وغرض بحثنا، ونیتنا نشر 
عناھا. أبلغنا كل شخص یُحتمل إجراء مقابلة معھ بأنھ لیس ملزم تقریر یتضمن المعلومات التي جم

بالتحدث معنا، وبأن ھیومن رایتس ووتش ال تقدم أي مساعدة قانونیة أو غیرھا، وأن بإمكانھم التوقف 
عن التحدث معنا أو رفض اإلجابة عن أي سؤال دون أي عواقب. حصلنا على موافقة شفھیة لكل 

ص الذین تمت مقابلتھم تعویضا مادیا مقابل التحدث إلى ھیومن رایتس مقابلة، ولم یتلق األشخا
 ووتش.

 
كجزء من بحثنا، حاولنا الحصول على إحصاءات بشأن عدد التحقیقات والقضایا المتعلقة بالتشھیر 
الجنائي من النیابة العامة التمییزیة، ومكتب جرائم المعلوماتیة التابع لقوى األمن الداخلي، ووزارة 

ل، والمحاكم الجزائیة، ومحكمة المطبوعات، والمحكمة العسكریة. تلقینا ردودا ذات مغزى فقط العد
 من المحكمة العسكریة وقوى األمن الداخلي على طلباتنا للحصول على معلومات.

 
استجابت وزارة العدل لطلبنا قائلة إنھ نظرا لعدم وجود نظام معلومات إلكتروني للمحاكم، فإنھا غیر 

على تزویدنا باإلحصاءات التي طلبناھا دون تخصیص موارد إضافیة لھذه المھمة. لكن قادرة 
ھیومن رایتس ووتش إلى تخصیص المستلزمات البشریة والمالیة بأن تبادر  الوزارة قالت إنھا ترحب

الالزمة للحصول على اإلحصاءات. كما أخبرت النیابة العامة ھیومن رایتس ووتش أنھ نظرا ألن 
 غیر رقمیة، فھي غیر قادرین على تزویدنا بالمعلومات التي طلبناھا. سجالتھا

 
على الرغم من المحاوالت العدیدة للمتابعة مع محكمة المطبوعات والمحاكم الجزائیة، لم نتلق أي 

 ردود على استفساراتنا.
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 ترد رسائل ھیومن رایتس ووتش والردود علیھا في ملحق ھذا التقریر.
 

رایتس ووتش التشریعات اللبنانیة ذات الصلة، بما فیھا قانون العقوبات، وقانون راجعت ھیومن 
أصول المحاكمات الجزائیة، وقانون المطبوعات، وتشاورت مع محامین لبنانیین حول الطرق التي 

 یتم بھا تفسیر القوانین وتطبیقھا.
 

مشروع قانون اإلعالم الذي یتم مناقشتھ في التقینا أیضا ببرلمانیین كانوا بصدد اقتراح تعدیالت على 
 البرلمان وشاركنا توصیاتنا معھم.

 
أجریت بحوث ھذا التقریر وُكتب بالتشاور الوثیق مع منظمات المجتمع المدني المحلیة التي توثق 

انتھاكات حریة التعبیر لسنوات عدیدة، منھا "مؤسسة مھارات"، و"مؤسسة سمیر قصیر"، والمفكرة 
 ) و"ألف".SMEX، و"منظمة تبادل اإلعالم االجتماعي" (القانونیة

  
ال تتخذ ھیومن رایتس ووتش موقفا بشأن ما إذا كان ما قام بھ األفراد المذكورون في ھذا التقریر 

یعتبر تشھیرا. بدال من ذلك، نعارض تصنیف لبنان لھذا السلوك السلمي باعتباره جرائم جنائیة 
 محتملة.
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I. اء ح�ية التعبير في لبنانالخلفية: تقييد فض 
 

على أن "حریة إبداء الرأي قوال  13یحمي الدستور اللبناني صراحة حریة التعبیر. تنص المادة 
 1وكتابة وحریة الطباعة وحریة االجتماع وحریة تألیف الجمعیات كلھا مكفولة ضمن دائرة القانون".

 
 2یتمتعون بحریة انتقاد السیاسیین علنا.في الماضي في لبنان، كان الصحفیون والمواطنون عادة ما 

ومع ذلك، على مدى السنوات القلیلة الماضیة، شھد لبنان زیادة مقلقة في الھجمات على الرأي 
، والتي أدى خاللھا 2015والتعبیر السلمیین، والتي ربطھا العدید من المحللین بأزمة النفایات في 

دعت حركة شعبیة تحت شعار  3مة في شوارع بیروت.سوء إدارة الحكومة للنفایات إلى تراكم القما
حشدت  4"طلعت ریحتكم" إلى حلول مستدامة ألزمة النفایات ومحاسبة الفساد السیاسي في البالد.

. 2015الحركة مظاھرات واسعة النطاق ضد ضعف الحكومة والفساد في یولیو/تموز وأغسطس/آب 
ن، وقال شھود لـ ھیومن رایتس ووتش إن قوات استخدمت قوات األمن القوة المفرطة ضد المتظاھری

األمن أطلقت خراطیم المیاه دون سابق إنذار، وركلت المتظاھرین وضربتھم بالھراوات، واستخدمت 
 5الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسیل للدموع وخراطیم المیاه وأعقاب البنادق.

 
یة الحاكمة وحفزت المرشحین المستقلین، أظھرت أزمة النفایات االستیاء السائد من األحزاب السیاس

في لبنان ثم  2016وغالبیتھم من المجتمع المدني، على خوض االنتخابات البلدیة في مایو/أیار 
 2018.6االنتخابات البرلمانیة في مایو/أیار 

 
                                                           

 ،13 المادة ،1926 اللبناني، الدستور 1
https://www.lp.gov.lb/backoffice/uploads/files/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84

%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A(1).pdf )2019 أیار/مایو 20 في االطالع تم.( 
2“Despite a permissive online environment, digital freedom is on the decline,” https://www.dw.com/en/despite-a-permissive-

online-environment-digital-freedom-is-on-the-decline/a-48621349 )2019 أیلول/سبتمبر 18 في االطالع تم.( 
 ووتش رایتس ھیومن مقابلة ؛2019 نیسان/أبریل 17 بیروت، ألف، لمؤسسة التنفیذي المدیر غالي، جورج مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 3

 وطوني بھنام لیال مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة ؛2019 أیار/مایو 8 أوروبا، اإلنسان، لحقوق اللبناني المركز رئیس األسمر، ودیع مع
 also Nazih Osseiran, “Lebanon, Once a Bastion of أیضا انظر. 2019 أیار/مایو 10 بیروت، مھارات، مؤسسة في خبیرین مخایل،

Political Freedom, Cracks Down on Speech,” February 10, 2018, The Wall Street Journal, https://www.wsj.com/articles/lebanon-
once-a-bastion-of-political-freedom-cracks-down-on-speech-1518264000 )2019 أیار/مایو 20 في االطالع تم.( 

-https://civilsociety ،"المدني المجتمع منظمات معلومات مركز" ،"لبنان في النفایات ألزمة االجتماعیة الحركة استجابة" 4
centre.org/ar/party/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D
8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85
%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8

%A7%D9%86 )2019 أیار/مایو 20 في االطالع تم.( 
 ،2015 آب/أغسطس 22 ووتش، رایتس ھیومن لـ صحفي بیان ،"المتظاھرین تقمع األمن قوى ـ لبنان" 5

https://www.hrw.org/ar/news/2015/08/22/280390 . 
 ,New Lebanese movement says wins 40 percent of Beirut municipal poll,” Reuters, May 10, 2016“ مثال، انظر  6

https://www.reuters.com/article/us-lebanon-politics-election/new-lebanese-movement-says-wins-40-percent-of-beirut-municipal-
poll-idUSKCN0Y12DH )2018 الثاني كانون 19 ،"النھار" ،"وطني في متحدون" ؛)2019 أیار/مایو 20 في االطالع تم، 

https://www.annahar.com/article/737056-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B
7%D9%86%D9%8A )2019 أیار/مایو 20 في االطالع تم.( 

https://www.lp.gov.lb/backoffice/uploads/files/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A(1).pdf
https://www.lp.gov.lb/backoffice/uploads/files/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A(1).pdf
https://www.lp.gov.lb/backoffice/uploads/files/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A(1).pdf
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نُظمت احتجاجات ال حصر لھا من قبل المجتمع المدني واألحزاب المستقلة ونقابات العمال في المدن 
احتج المتظاھرون على الفساد المتفشي، وسوء استخدام األموال  7والبلدات في جمیع أنحاء لبنان.

 العامة، وتدھور الوضع االقتصادي، وتدابیر التقشف التي اقترحتھا الحكومة.
 

أدى نظام تقاسم السلطة في لبنان والمؤسسات المركزیة الضعیفة إلى ظھور شبكات المحسوبیة 
في دراسة أجریت في  8استخدام المناصب العامة واألموال العامة لتحقیق مكاسب شخصیة.وإساءة 
% من المواطنین اللبنانیین یعتقدون أن الفساد 98، وجد "المركز اللبناني للدراسات" أن 2018

% من المجیبین أن الفساد 75مشكلة كبیرة للغایة أو كبیرة إلى حد ما في لبنان، حیث ذكر أكثر من 
 9ازداد كثیرا أو إلى حد ما في العامین الماضیین.

 
التصورات المنتشرة بشكل كبیر حول انتشار الفساد في لبنان، لم یكن ھناك أي على الرغم من 

كما أن التشریعات التي  10مساءلة تذكر للموظفین العمومیین المتھمین بسوء السلوك المالي أو الفساد.
الوصول إلى المعلومات" في  أقرھا البرلمان لمكافحة الفساد وزیادة الشفافیة، مثل "قانون الحق

)، لیس لھا آلیات 2018) وقانون یحمي المبلغین عن المخالفات (سبتمبر/أیلول 2017ایر/شباط (فبر
 11إنفاذ ولم تطبق بعد بالكامل.

 
بدال من االلتزام بمحاربة الفساد، رد أعضاء النخبة السیاسیة القویة والثریة للتھدیدات الراھنة بالقمع 

تھداف األفراد والصحفیین الذین یوجھون اتھامات والمالحقات ذات الدوافع السیاسیة، وال سیما اس

                                                           
 ,Beirut protesters decry corruption, politicians’ vacations,” The Daily Star, July 16, 2018“ مثال، انظر  7

https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2018/Jul-16/456689-beirut-protesters-decry-corruption-politicians-
vacations.ashx )؛)2019 أیار/مایو 22 في االطالع تم “Nationwide protests in Lebanon denounce corruption,” The Daily Star, 

January 13, 2019, http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2019/Jan-13/473922-nationwide-protests-in-lebanon-
denounce-corruption.ashx )؛)2019 أیار/مایو 22 في االطالع تم “Workers march against corruption for Labor Day,” The Daily Star, 

May 1, 2019, http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2019/May-01/482235-workers-march-against-corruption-for-
labor-day.ashx )؛)2019 أیار/مایو 22 في االطالع تم Zeina Khodr, “Lebanon’s protesters angry over worsening economy,” Al 

Jazeera, January 13, 2019, https://www.aljazeera.com/news/2019/01/lebanons-protesters-angry-worsening-economy-
190113061319077.html )2019 أیار/مایو 22 في االطالع تم.( 

8  Dima Mahdi and Daniel Garrote Sanchez, “How do People in Lebanon Perceive Corruption?” Lebanese Center for Policy Studies, 
February 2019, Number 38, https://www.lcps-lebanon.org/publications/1552660702-policy_brief_38_web.pdf )20 في االطالع تم 

 ).2019 تموز/یولیو
 .السابق  9

10 Timour Azhari, “I did what I could: Tueni defends anti-corruption efforts,” The Daily Star, October 23, 2018, 
https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2018/Oct-24/467320-i-did-what-i-could-tueni-defends-anti-corruption-

efforts.ashx )2019 تموز/یولیو 20 في االطالع تم.( 
11  Dima Mahdi and Daniel Garrote Sanchez, “How do People in Lebanon Perceive Corruption?” Lebanese Center for Policy Studies, 

February 2019, Number 38, ), p. 4-5 https://www.lcps-lebanon.org/publications/1552660702-policy_brief_38_web.pdf )االطالع تم 
 ,Timour Azhari, “I did what I could: Tueni defends anti-corruption efforts,” The Daily Star, October 23 ؛)2019 تموز/یولیو 20 في

2018, https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2018/Oct-24/467320-i-did-what-i-could-tueni-defends-anti-corruption-
efforts.ashx )لـ صحفي بیان ،"المعلومات إلى الوصول في الحق قانون تنفیذ في مماطلة: لبنان" ؛)2019 تموز/یولیو 20 في االطالع تم 

 .https://www.hrw.org/ar/news/2019/09/27/334205 ،2019 أیلول/سبتمبر 27 ووتش، رایتس ھیومن

http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2019/May-01/482235-workers-march-against-corruption-for-labor-day.ashx
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 10 “ جمرك عليه الحكي ” 

، دعا نائب رئیس مجلس النواب آنذاك الدولة 2017مارس/آذار  16في بیان معبّر، في  12بالفساد.
 13اللبنانیة إلى "مالحقة من یحملوا الفتات تسيء للنواب ومالحقتھم وإلقاء القبض علیھم".

 
ن األدوات الرئیسیة التي استخدمتھا النخبة السیاسیة اللبنانیة م القوانین الجزائیة المتعلقة بالتشھیرتعد 

القویة إلسكات النقد في البالد، والتي تجیز عقوبة الحبس حتى ثالث سنوات النتقاد الجیش والرئیس 
والمسؤولین الحكومیین. على الرغم من أن القوانین، التي یعود أصلھا إلى الحقبتین االستعماریتین 

، إال أن األدلة التي استعرضتھا ھیومن رایتس 20رنسیة، موجودة منذ أوائل القرن الـ العثمانیة والف
 ووتش تظھر زیادة ھائلة في استخدامھا، وال سیما في استھداف التعبیر عن الرأي على اإلنترنت.

 
، مرارا وتكرارا 2019و 2016نفى وزیر العدل السابق سلیم جریصاتي، الذي كان في منصبھ بین 

حریة التعبیر للھجوم أو أن كبار أعضاء حزبھ، "التیار الوطني الحر"، یؤیدون المالحقات تعرض 
كل من رئیس الجمھوریة، الذي تولى السلطة في أكتوبر/تشرین  14القضائیة بموجب قوانین التشھیر.

، ، ووزیر الخارجیة، الذي رفع عددا كبیرا من قضایا التشھیر الموثقة في ھذا التقریر2016األول 
التیار الوطني الحر. كما أضاف جریصاتي أن الرئیس طلب منھ شخصیا ھو ومدعي عام ینتمیان إلى 

تبین األدلة المقدمة في ھذا التقریر، أنھ  15التمییز أال یحركا دعاوى ضد أفراد عبروا عن آراء ضده.
 إذا ما صح األمر، فإن ھذا التوجیھ لم یتم االلتزام بھ.

 
الحاالت التي تمت مناقشتھا في ھذا التقریر، قدمت شكاوى التشھیر الجنائي من قِبل لبنانیین في معظم 

أقویاء إلسكات األفراد الذین قدموا مزاعم بالفساد أو االحتیال أو سوء السلوك. في معظم ھذه 
 الحاالت، بدا أن التحقیقات التي أجریت بتھم التشھیر شملت مخالفات إجرائیة أو سلوك یوحي

 بالتحیز.
  

                                                           
 رایتس ھیومن مقابلة ؛2019 نیسان/أبریل 17 بیروت، ألف، لمؤسسة التنفیذي المدیر غالي، جورج مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة  12

 مھنا، أیمن مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة ؛2019 أیار/مایو 10 بیروت، مھارات، مؤسسة في خبیرین مخایل، وطوني بھنام لیال مع ووتش
 .2019 أیار/مایو 17 بیروت، ،)"سكایز( والثقافیة اإلعالمیة الحریات عن الدفاع مركز"لـ التنفیذي المدیر

 االطالع تم( https://twitter.com/ALJADEEDNEWS/status/842403617319604225 ،2017 آذار/مارس 16 في" الجدید قناة"لـ تغریدة  13
 ).2019 أیار/مایو 22 في
14  Finbar Anderson, “Drawing Lines on Freedom of Speech,” The Daily Star, September 24, 2018,  

http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2018/Sep-24/464205-drawing-lines-on-freedom-of-speech.ashx )في االطالع تم 
 ,When jokes become a crime: free speech under fire in Lebanon,” The New York Times, February 21, 2018“ ؛)2019 یارأ/مایو 22

https://www.nytimes.com/2018/02/21/world/middleeast/lebanon-free-speech.html )2019 أیار/مایو 22 في االطالع تم.( 
 .السابق  15

https://twitter.com/ALJADEEDNEWS/status/842403617319604225
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2018/Sep-24/464205-drawing-lines-on-freedom-of-speech.ashx
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2018/Sep-24/464205-drawing-lines-on-freedom-of-speech.ashx
https://www.nytimes.com/2018/02/21/world/middleeast/lebanon-free-speech.html
https://www.nytimes.com/2018/02/21/world/middleeast/lebanon-free-speech.html
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II. اإلطار القانوني: النصوص الجزائية التي تجرم القدح والذم في لبنان 
 

األفراد من اإلضرار بسمعة شخص آخر بالكالم أو الكتابة.  القوانین الجزائیة المتعلقة بالتشھیرتمنع 
عتقد أنھا في بعض البلدان، ومنھا لبنان، تجرم قوانین "التحقیر" على وجھ التحدید التعبیرات التي یُ 

تسيء إلى شرف الموظفین العمومیین والمؤسسات، وفي بعض الحاالت، حتى إذا ثبتت صحة 
تختلف قوانین التشھیر، التي تھدف إلى حمایة الشرف والسمعة، عن قوانین التحریض،  16االدعاءات.

والتي تھدف إلى الحفاظ على النظام العام، وتحظر أشكال التعبیر التي تھدف إلى، ومن المحتمل أن، 
 تثیر جرائم، مثل العنف الوشیك.

 
التشھیر لحمایة األفراد من الھجمات غیر المبررة اعتمدت العدید من الدول شكال من أشكال قوانین 

على سمعتھم. في بعض الدول ال یوجد سوى قوانین تشھیر مدنیة، ما یعني أن األفراد الذین یعتقدون 
أنھم تعرضوا للتشھیر لھم حق في االنتصاف القضائي، ولكن بصفتھم الخاصة وبمبادرة منھم. إذا 

ي، فقد یُطلب منھ دفع تعویض للطرف المتضرر أو اتخاذ ثبتت إدانة شخص بتھمة التشھیر المدن
تدابیر أخرى مثل التراجع العلني عن التشھیر. لدى دول أخرى، ومنھا لبنان، قوانین تشھیر جنائیة، 

وھذا یعني أنھ یجوز لألفراد رفع دعوى یدعون فیھا التشھیر لدى الشرطة، ثم تستخدم الشرطة 
للتحقیق في القضیة نیابة عن الدولة. یمكن للمحاكم معاقبة من تثبت والنیابة العامة األموال العامة 

 إدانتھم بالتشھیر بالغرامات أو بالحبس.
 

 قانون العقوبات
یعّرف قانون العقوبات اللبناني ما یعتبره وسیلة للنشر، وتجرم المواد الالحقة التشھیر والتحقیر الذي 

 فعال والكالم والكتابة في محل عام.یظھر في إحدى وسائل النشر ھذه، والذي یشمل األ
 

 التحقير
إذا  17تحقیر أو تھدید موظف أثناء قیامھ بعملھ بالحبس لمدة تصل إلى ستة أشھر. 383تجرم المادة 

كان الموظف الذي وجھت إلیھ اإلھانات موظفا عاما، فإن العقوبة ھي الحبس لمدة شھرین إلى سنة. 
 إن العقوبة ھي الحبس من ستة أشھر إلى سنتین.إذا كانت اإلھانات موجھة إلى قاٍض، ف

                                                           
16  Opportunities for Advancing Human Rights in A Decade Under Chavez: Political Intolerance and Lost “Human Rights Watch, 

Venezuela,,” September 2008, 
http://www.hrw.org/reports/2008/venezuela0908http://www.hrw.org/reports/2008/venezuela0908, p. 75. 

 .383 المادة اللبناني، العقوبات قانون  17

http://www.hrw.org/reports/2008/venezuela0908
http://www.hrw.org/reports/2008/venezuela0908
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عقوبة الحبس من ستة أشھر إلى سنتین بتھمة إھانة رئیس الدولة أو العلم أو الشعار  384تحدد المادة 
 19كما یعاقب على تحقیر الشعائر الدینیة بالحبس بین ستة أشھر وثالث سنوات. 18الوطني.

 
و ممثلیھا السیاسیین في لبنان بالحبس بین ستة أشھر یُعاقب على تحقیر دولة أجنبیة أو رئیسھا أ

 20دوالر أمریكي). 267ألف لیرة لبنانیة ( 400وسنتین وغرامة تصل إلى 
 

 في جرائم التحقیر، حتى وإن ثبتت صحة موضوع التحقیر فال تقبل كبیّنة دفاع.
 

 الذم
 21ھو نسبة أمر إلى شخص أو مؤسسة یمكن أن تنال من شرفھم أو كرامتھم.

 
یعاقب الذم الواقع على رئیس الدولة بالحبس لمدة شھرین إلى سنتین؛ وضد المحاكم أو الھیئات  

المنظمة أو الجیش أو اإلدارات العامة بالحبس حتى سنة واحدة؛ وضد الموظفین بصفتھم الرسمیة، 
 بالحبس حتى ستة أشھر؛ وضد الموظفین العمومیین إذا كان الذم المزعوم متعلق بوظیفتھم أو

 133 - 13ألف لیرة لبنانیة ( 200ألف و 20صفتھم، بالحبس حتى ثالثة أشھر أو بغرامة تتراوح بین 
كما یفرض قانون العقوبات عقوبات على الذم الواقع على الناس بالحبس لمدة ثالثة أشھر  22دوالر).

 23دوالر). 133ألف لیرة لبنانیة ( 200وغرامة تصل إلى 
 

لكن األمر ال ینطبق  24ضوع الذم فقط إذا وقع على موظف عمومي،یبرأ المتھم إذا ثبت صحة مو
 25على حاالت الذم األخرى بما في ذلك إذا وقعت على الرئیس وعلى مواطنین عادیین.

 
 القدح

ھو كل لفظة ازدراء أو سباب وكل تعبیر أو رسم یشفان عن التحقیر وموجھة ضد فرد أو مؤسسة، 
فعل إلى شخص ما، فال یبرأ المتھم في حال ثبتت صحة وألن القدح ال ینطوي على نسب 

 26الموضوع.
                                                           

 .384 المادة السابق،  18
 .474 المادة السابق،  19
 .292 المادة السابق،  20
 الذم یكون أن یمكن. لفظي تشھیري محتوى بأنھ الذم اللبناني القانون یعّرف ال القضائیة، الوالیات بعض عكس على. 385 المادة السابق،  21

 .للنشر وسیلة بأي
 .386 المادة السابق،  22
 .582 المادة السابق،  23
 .387 المادة السابق،  24
 .583و 387 المادتین السابق،  25
 یكون أن یمكن. لفظي تشھیري محتوى بأنھ القدح اللبناني القانون یعرف ال األخرى، القضائیة الوالیات عكس على. 385 المادة السابق،  26

 .للنشر وسیلة بأي القدح
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یعاقب القدح بالحبس من شھر إلى سنة إذا كان موجھا ضد الرئیس؛ ویصل إلى ستة أشھر إذا وقع 
على المحاكم أو الھیئات المنظمة أو الجیش أو اإلدارات العامة أو وجھ إلى موظف ممن یمارسون 

تھ أو صفتھ؛ وضد الموظفین اآلخرین إذا وقع علیھم القدح المزعوم من السلطة العامة من أجل وظیف
دوالر) أو  133 - 13ألف لیرة لبنانیة ( 200ألف و 20أجل وظیفتھم أو صفتھم، بغرامة تتراوح بین 

یعاقب على التحقیر  27.(أي بین یوم وعشرة أیام في مركز احتجاز غیر السجن) بالتوقیف التكدیري
 28ستة أشھر. حتىاقع على القضاة دون أن یكون لوظیفتھم عالقة بذلك بالحبس والذم والقدح الو

 
كما ینص قانون العقوبات على عقوبات الحبس بین أسبوع واحد وثالثة أشھر أو غرامة تتراوح بین 

 29دوالر) إذا وقع القدح على مواطن عادي. 267 - 33ألف لیرة لبنانیة ( 400ألف و 50
 

 التح�يضأحكام 

من قانون العقوبات "كل عمل وكل كتابة وكل خطاب یقصد منھا أو ینتج عنھا  317تعاقب المادة 
إثارة النعرات المذھبیة أو العنصریة أو الحض على النزاع بین الطوائف ومختلف عناصر األمة" 

 - 67ألف لیرة لبنانیة ( 800ألف إلى  100بالحبس لمدة سنة إلى ثالث سنوات وغرامة تتراوح بین 
دوالر). في ھذه الحاالت، قد یُحرم الفرد أیضا من بعض الحقوق المدنیة، بما في ذلك الحق في  533

تولي وظیفة في اإلدارات ذات الصلة بالطائفة الدینیة أو النقابة العمالیة للشخص والحق في التصویت 
 30أو االنتخاب لجمیع المنظمات النقابیة والمذھبیة.

 
وي علیھ "إثارة النعرات المذھبیة أو العنصریة"، وال تتطلب أن یقصد من ال تحدد المادة ما تنط

ال یعرفون الناس  الخطاب التحریض على التمییز أو العدوانیة أو العنف. القانون الغامض لدرجة أن
على حریة التعبیر ألن المواطنین قد یتجنبون مناقشة  محبطما ھي التعابیر التي قد تنتھكھ، ما لھ تأثیر 

موضوع یخشون أن یعرضھم للمقاضاة. ال تؤثر األحكام الغامضة على المواطنین فحسب، بل  أي
تترك القانون خاضعا لالستغالل من قبل السلطات التي قد تستخدمھا إلسكات المعارضة. إذا كان أي 
قانون جنائي غیر معّرف بوضوح لیتسنى ألي شخص التنبؤ باألفعال التي تشكل جریمة، یكون ھذا 

 31قانون تعسفیا بموجب القانون الدولي.ال
 

                                                           
 .388 المادة السابق،  27
 .389 المادة السابق،  28
 .584و 582 المادتین السابق،  29
 .65و 317 المادتین السابق،  30
 األمم مستند ،2012 أیلول/سبتمبر رو، ال فرانك والتعبیر، الرأي حریة في الحق وحمایة بتعزیز المعني الخاص المقرر تقریر انظر  31

 خطاب بمكافحة تتعلق" واضحة غیر صیاغة ومصوغة غامضة قوانین" استعمال من القلق تبدي والتي( 32 الفقرة ،A/67/357 المتحدة
 United States Supreme Court, Papachristou v. City of Jacksonville, 405 أیضا انظر. المشروع السیاسي والتعبیر النقد إلسكات الكراھیة،

U.S. 156 (1972), at 170 (law is void for vagueness if it is a “standardless sweep” that allows law enforcement officials to pursue their 
own predilections.)  
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 العسك�ي القضاءقانون 
یمكن معاقبة كل من یقدم "على تحقیر العلم أو الجیش أو المس بكرامتھ وسمعتھ أو معنویاتھ، أو یقدم 
على ما من شأنھ أن یضعف في الجیش النظام العسكري أو الطاعة للرؤساء واالحترام الواجب لھم" 

من قانون القضاء العسكري،  157ثالثة أشھر إلى ثالثة سنوات بموجب المادة بالحبس من 
صحة ما تم اإلدالء بھ ال یؤخذ بھا كبیّنة دفاع في ھذه  32وإخضاعھ للمحاكمة في المحاكم العسكریة.

 33القضایا.
 

قیود تنتھك ھذه المادة المبھمة والفضفاضة التزامات لبنان بموجب القانون الدولي، والتي تحظر ال
المفروضة على حریة التعبیر ألسباب األمن الوطني ما لم یتم تفسیرھا بدقة، وما لم تكن ضروریة 

 ومتناسبة للتصدي لتھدید مشروع.
 

ینص قانون القضاء العسكري أیضا على أنھ یمكن تطبیق أحكام قانون العقوبات في المحاكم 
موجھا ضد أي عضو في المؤسسة  العسكریة إذا كان الكالم أو المحتوى التشھیري المزعوم

 34العسكریة.
 

 المطبوعاتقانون 
والذي تم تعدیلھ بموجب  1962تخضع الصحافة المطبوعة في لبنان لقانون المطبوعات لعام 

حدد قانون  330/1994.35وبعد ذلك بموجب القانون رقم  104/1977المرسوم االشتراعي رقم 
ن اعتباره "مطبوعة" وبالتالي خضوعھا ألحكام المطبوعات بوضوح معنى مھنة الصحافة وما یمك

 36القانون.
 

لھا والیة على جمیع القضایا  –محكمة المطبوعات  –أنشأ قانون المطبوعات محكمة استئناف خاصة 
المتعلقة بجرائم المطبوعات، بما في ذلك التشھیر. ال تخضع قرارات محكمة المطبوعات إال لمستوى 

تلتزم محكمة المطبوعات بقانون أصول المحاكمات  37ة التمییز.واحد من االستئناف أمام محكم

                                                           
 .157 المادة ،1968 اللبناني، العسكري القضاء قانون  32
 نیسان/أبریل 9 بیروت، القانونیة، المفكرة لمنظمة التنفیذي والمدیر المؤسس الشریك صاغیة، نزار مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 33

2019. 
 ،"لبنان في العسكریة المحاكم أمام المدنیین محاكمة: مكاننا لیس ھذا" ووتش، رایتس ھیومن ؛24 المادة العسكري، القضاء قانون  34

 المحكمة" ألف، ؛8 صفحة ،https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/lebanon0117ar_web_4.pdf ،2017 الثاني كانون/ینایر
 9 في االطالع تم( ،https://alefliban.org/wp-content/uploads/2016/10/MILITARY-arabic.pdf ،"القضائي النظام لنزاھة خرق: العسكریة

 .1 صفحة ،)2019 أیار/مایو
35  , Media law International” Media law in Lebanon: an overview,“Chadia El Meouchi and Marc Dib, 

http://www.medialawinternational.com/page148.html )2019 أیار/مایو 23 في االطالع تم.( 
 . 11-1 المواد ،1962 المطبوعات، قانون  36
 ).1(28 المادة ،104/1977 االشتراعي المرسوم  37

http://www.medialawinternational.com/page148.html
http://www.medialawinternational.com/page148.html
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الجزائیة، وتطبق أحكام قانون العقوبات فیما یتعلق بالجرائم التي ال یشار إلیھا في قانون 
 39ومع ذلك، یحظر القانون التوقیف االحتیاطي لجمیع جرائم المطبوعات. 38المطبوعات.

 
المطبوعات ینص على حریة الصحافة، إال أنھ یفرض قیودا على حریة على الرغم من أن قانون 

من  12تحظر المادة  40الصحافة وینص على عقوبات كبیرة بالحبس وغرامات لمخالفة ھذه القیود.
ألف  100القانون نشر أي شيء "مناف لألخالق واآلداب العامة"، ویعاقب علیھا بغرامة تتراوح بین 

المس بكرامة رئیس الدولة أو رئیس  23تحظر المادة  41دوالر). 200 - 66ألف لیرة لبنانیة ( 300و
ملیون  50ویعاقب علیھا بالحبس ما بین شھرین إلى سنتین وغرامة تتراوح بین  42أي دولة أجنبیة،

 43دوالر). 66,666 – 33,333ملیون لیرة لبنانیة ( 100إلى 
 

ات المعترف بھا في البالد، أو ما كان من یحظر القانون كذلك نشر ما یتضمن تحقیرا إلحدى الدیان
شأنھ إثارة النعرات الطائفیة أو العنصریة، أو تعكیر السالم العام أو تعریض سالمة الدولة أو سیادتھا 

یمكن أن یؤدي ارتكاب إحدى الجرائم  44أو وحدتھا أو حدودھا أو عالقة لبنان الخارجیة للمخاطر.
دة إلى الحبس من سنة إلى ثالث سنوات وغرامة تتراوح بین المبھمة والفضفاضة المذكورة في الما

 45دوالرا). 66,666 – 33,333ملیون لیرة لبنانیة ( 100ملیون إلى  50
 

كما تحدد أحكام التشھیر في قانون المطبوعات العقوبات على التحقیر والقدح والذم، على النحو 
قدح أو ذم موظف بصفتھ الرسمیة بالحبس  المحدد في قانون العقوبات. یعاقب القانون على تحقیر أو

دوالرا). تكون  67 - 40ألف لیرة لبنانیة ( 100ألف و 60بین شھر وستة أشھر وغرامة بین 
العقوبات أكبر إذا كان التشھیر موجھا ضد موظف ممن یمارسون السلطة العامة (من ثالثة أشھر إلى 

دوالر) وقاٍض (من سنة إلى سنتین  133ألف لیرة لبنانیة ( 200سنة واحدة وغرامة تصل إلى 
یعاقب على الذم الموجھ ضد األفراد أو  46دوالر). 133ألف لیرة لبنانیة ( 200وغرامة تصل إلى 

والقدح بالحبس لمدة شھر إلى ستة  47الھیئات القانونیة األخرى بالحبس ثالثة أشھر إلى عام وغرامة،
تقبل كبیّنة دفاع في حاالت الذم الموجھة ضد كما نوقش أعاله، إثبات صحة القول  48أشھر وغرامة.

 49الموظفین والموظفین العمومیین.
                                                           

 .33و 31 المادتین السابق،  38
 .6 المادة ،330/1994 قانون  39
 .1 المادة ،1962 المطبوعات، قانون  40
 .12 المادة السابق،  41
 .23 المادة ،104/1977 االشتراعي المرسوم  42
 .4 المادة ،330/1994 قانون  43
 .5 المادة السابق،  44
 . 5 المادة السابق،  45
 .22 المادة ،104/1977 االشتراعي المرسوم  46
 .20 المادة السابق،  47
 .21 المادة السابق،  48
 .أعاله" العقوبات قانون" لقسم ارجع  49
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 وسائل اإلعالم االجتماعية واإللكترونية

ال یوجد في لبنان حالیا أي قانون ینظم النشر على اإلنترنت، بما في ذلك المدونات اإللكترونیة 
 ووسائل التواصل االجتماعي.

 
للتعبیر عبر اإلنترنت إلى خلط فیما إذا كان ینبغي اعتبار المنتدیات على أدى غیاب إطار تنظیمي 

اإلنترنت مطبوعات وبالتالي تخضع لقانون المطبوعات، أو ما إذا كانت مستبعدة من تعریف 
 المطبوعة بموجب القانون وبالتالي تخضع لقانون العقوبات وضمن اختصاص المحاكم الجزائیة.

أكتوبر/تشرین األول  10ات أحكاما متناقضة في ھذا الصدد. في أصدر قضاة محكمة المطبوع
، قضت محكمة تمییز المطبوعات بأن محكمة المطبوعات غیر مختصة بالمحتوى المنشور 2016

على فیسبوك، حیث ألغت حكم المحكمة األدنى القاضي بأن فیسبوك یمكن اعتباره منشورا وبالتالي 
ى الرغم من ھذا الحكم، استمر بعض القضاة في محكمة عل 50یخضع الختصاص محكمة المطبوعات.

 51المتعلقة بمواقع التواصل االجتماعي. القدح والذمالمطبوعات بقبول قضایا 
 

على الرغم من أن قانون المطبوعات یفرض بعض القیود على الصحافة، إال أنھ یوفر بعض 
یحظر قانون المطبوعات التوقیف االحتیاطي لجمیع جرائم الرأي التي تحدث في  52الضمانات.

على النقیض من ذلك،  53مطبوعة یغطیھا القانون، بغض النظر عن العقوبة المترتبة على الجرم.
یسمح قانون العقوبات بالتوقیف االحتیاطي على الجرائم التي تعاقب بالحبس لمدة تزید عن سنة 

 54واحدة.
 

على ذلك، ینص قانون المطبوعات على أنھ ال یجوز إال لقاضي التحقیق استجواب شخص عالوة 
متھم بارتكاب جرائم وفق قانون المطبوعات، وعلیھ إحالة القضیة إلى محكمة المطبوعات في 

 56یُسمح لمحاٍم بالحضور أثناء االستجواب مع قاضي التحقیق. 55غضون خمسة أیام.

                                                           
 .2016 األول تشرین/أكتوبر 10 ،49/2016 رقم مطبوعات، – التمییز محكمة قرار  50
 تحقیر بجرم كرم ناجي الدكتور بتجریم حكما رزق روكس القاضي برئاسة المطبوعات محكمة أصدرت ،2017 أیار/مایو 24 في مثال،  51

 الیوم بمناسبة مھارات مؤسسة تقریر" المطبوعات، قانون من 22 المادة بموجب فیسبوك على نشرھا تعلیقات في الثقافة وزارة عام مدیر
 مھارات، مؤسسة ؛"2019 ونیسان 2018 أیار بین لبنان في والتعبیر الرأي حریة انتھاكات عن الصحافة لحریة العالمي

http://www.maharatfoundation.org/media/1582/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%
D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A

7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9
%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf )تم 

 في المطبوعات محكمة صالحیة لمناقشة دعوة: اآلثار قضیة في اللبنانیة التمییز لمحكمة إعدادي حكم"  ؛)2019 أیار/مایو 22 في االطالع
 22 في االطالع تم( https://www.legal-agenda.com/article.php?id=5309 ،2019 شباط/فبرایر 12 القانونیة، المفكرة ،"الفایسبوك قضایا

 ).2019 أیار/مایو
 .2019 آب/أغسطس 21 بیروت، مھارات، مؤسسة في خبراء مخایل، وطوني بھنام، ولیال مخایل، رلى مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة  52
 .6 المادة ،330/1994 قانون  53
 .107 المادة الجزائیة، المحاكمات أصول قانون  54
 .29 المادة ،104/1977 االشتراعي المرسوم  55
 .76 المادة الجزائیة، المحاكمات أصول قانون  56

http://www.maharatfoundation.org/media/1582/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf
http://www.maharatfoundation.org/media/1582/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf
http://www.maharatfoundation.org/media/1582/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf
http://www.maharatfoundation.org/media/1582/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf
http://www.maharatfoundation.org/media/1582/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf
http://www.maharatfoundation.org/media/1582/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf
http://www.maharatfoundation.org/media/1582/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf
http://www.maharatfoundation.org/media/1582/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf
https://www.legal-agenda.com/article.php?id=5309
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إجراء تحقیقات في الحاالت التي یغطیھا قانون المطبوعات، ما یقلل من ال یُسمح لألجھزة األمنیة ب
خطر تعرض األفراد للترھیب وسوء المعاملة وانتھاكات الخصوصیة الموضحة في الفصل السابع 

من ھذا التقریر. ال یُسمح للمحامین عادة بالحضور أثناء االستجواب مع األجھزة األمنیة (انظر 
 الفصل السابع).

 
التساق في التعامل مع التعبیر عبر اإلنترنت في المحاكم ال یحرم األفراد فقط من الحمایة عدم ا

الضروریة المكفولة في قانون المطبوعات، ولكن یحتمل أیضا أن یعرض األفراد للمحاكمات أمام 
عدة محاكم على التصریح نفسھ. على سبیل المثال، إذا كتب شخص ما محتوى یُزعم أنھ تشھیري في 

قال نُشر في صحیفة على اإلنترنت، فمن المحتمل أن یواجھ المحاكمة في كل من محكمة م
 57المطبوعات والمحكمة الجزائیة.

 

 اإللكترونية المعامالتقانون 
تم اعتماد "قانون المعامالت اإللكترونیة والبیانات ذات الطابع الشخصي" (قانون المعامالت 

ودخل حیز التنفیذ في ینایر/كانون  2018وبر/تشرین األول أكت 10، في 81اإللكترونیة)، القانون 
كان الغرض منھ تنظیم التجارة عبر اإلنترنت وحمایة بیانات وخصوصیة الشركات  2019.58الثاني 

ومستخدمي اإلنترنت. انتقد الخبراء القانون لعدم امتثالھ ألحدث تشریعات البیانات ومنح عددا من 
 59تعامل مع البیانات الشخصیة.الوزارات اختصاصا واسعا في ال

 
من قانون العقوبات، التي تحدد ما یعتبر وسیلة للنشر لالعتراف الصریح  209عدل القانون المادة 

ومع ذلك، فقد انتقد بعض الخبراء ھذا الحكم، الذي ال یمیز بین  60بالنشر "بالوسائل اإللكترونیة".
فحات وسائل التواصل االجتماعي حساب الفرد الخاص على وسائل التواصل االجتماعي وص

                                                           
 2018 أیار بین لبنان في والتعبیر الرأي حریة انتھاكات عن الصحافة لحریة العالمي الیوم بمناسبة مھارات مؤسسة تقریر" مثال، انظر  57

 مھارات، مؤسسة ؛"2019 ونیسان
http://www.maharatfoundation.org/media/1582/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%
D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A

7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9
%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf )تم 

 ).2019 أیار/مایو 22 في االطالع
) اإللكترونیة المعامالت قانون( الشخصي الطابع ذات والبیانات اإللكترونیة المعامالت قانون  58

http://www.bdl.gov.lb/files/laws/Law81.pdf )2019 حزیران/یونیو 6 في االطالع تم.( 
 ،2018 األول تشرین/أكتوبر SMEX(، 23( االجتماعي اإلعالم تبادل منظمة ،"”ناقص“ …لبنان في البیانات لحمایة الجدید القانون"  59

https://ar.smex.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8
%AF-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-

%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/ )2019 حزیران/یونیو 6 في االطالع تم.( 
 .118 المادة اإللكترونیة، المعامالت قانون في عدلت كما ،209 المادة اللبناني، العقوبات قانون  60

http://www.maharatfoundation.org/media/1582/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf
http://www.maharatfoundation.org/media/1582/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf
http://www.maharatfoundation.org/media/1582/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf
http://www.maharatfoundation.org/media/1582/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf
http://www.maharatfoundation.org/media/1582/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf
http://www.maharatfoundation.org/media/1582/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf
http://www.maharatfoundation.org/media/1582/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf
http://www.maharatfoundation.org/media/1582/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf
http://www.bdl.gov.lb/files/laws/Law81.pdf
https://ar.smex.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/
https://ar.smex.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/
https://ar.smex.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/
https://ar.smex.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/
https://ar.smex.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/
https://ar.smex.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/
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حیث یقول الخبراء أن ھذا یطمس الحدود بین التفاعالت  61الرسمیة التي تكون بمثابة مطبوعات.
 62الخاصة والعامة، ویخاطر بإخضاع المحادثات الخاصة عبر اإلنترنت ألحكام قانون العقوبات.

امة سلطة "وقف خدمات إلكترونیة أو من قانون المعامالت اإللكترونیة للنیابة الع 126تمنح المادة 
حجب مواقع إلكترونیة أو تجمید حسابات علیھا بصورة مؤقتة لمدة أقصاھا ثالثین یوما". یجوز 
 63تجدید ھذه الفترة مرة واحدة من خالل "قرار معلل". ال تخضع قرارات النیابة العامة لالستئناف.

 
من القانون نفسھ، التي  125المادة تتعارض مع المادة قال خبراء لـ ھیومن رایتس ووتش إن ھذه 

تسمح للمحكمة بحظر المواقع اإللكترونیة في حاالت محدودة فقط تتعلق باإلرھاب، والمواد اإلباحیة 
نظرا ألن السلطة  64للقاصرین، واالحتیال اإللكتروني وغیرھا من حاالت األمن القومي الخطیرة.

لتتواءم مع  126النیابة العامة، فقد أوصوا بأن یعدل البرلمان المادة القضائیة تتمتع بسلطة أكثر من 
 65المبادئ القانونیة اللبنانیة.

 

 قانون اإلعالم الجديد
بدأ البرلمان اللبناني مناقشة اقتراح بتعدیل قانون المطبوعات القدیم المقدم من النائب السابق غسان 

مقرھا بیروت متخصصة في قضایا اإلعالم مخیبر، ومؤسسة مھارات، وھي منظمة غیر حكومیة 
، لكن 2019االقتراح ما یزال قید المناقشة حتى سبتمبر/أیلول كان . 2010وحریة التعبیر، في 

. راجعت ھیومن رایتس ووتش 2019البرلمانیین وعدوا ببذل جھود إلقرار القانون بحلول نھایة 
. في ھذا المشروع، یعّرف القانون 2019نسخة من القانون الذي ُعدّل آخر مرة في أبریل/نیسان 

 66"وسائل اإلعالم اإللكترونیة" وینظمھا، ویضعھا ضمن اختصاص محكمة المطبوعات.
 

على الرغم من أن القانون المقترح یحظر التوقیف االحتیاطي لجمیع جرائم المطبوعات، بما في ذلك 
عقوبة الحبس بتھمة التشھیر، وفي بعض الجرائم على وسائل التواصل االجتماعي، فإنھ ال یلغي 
، یعاقَب 2019بموجب نسخة أبریل/نیسان  67الحاالت یزید من عقوبات الحبس ویضاعف الغرامات.

ضعف الحد  15على القدح والذم بالسجن حتى ثالثة أشھر أو غرامة تتراوح بین خمسة أضعاف و
ا وقع القدح أو الذم على موظف عمومي إثبات صحة القول یُقبل كبیّنة دفاع فقط إذ 68األدنى لألجور.

                                                           
 رایتس ھیومن باحث حضرھا ،2019 آب/أغسطس 8 بیروت، القانونیة، للمبادرات نواة" مدیرة صقر، لیال مع مستدیرة مائدة اجتماع  61

 .ووتش
 .السابق  62
 .126 المادة ،)81/2018 رقم( اإللكترونیة المعامالت قانون  63
 21 بیروت، مھارات، مؤسسة في خبراء مخایل، وطوني بھنام، ولیال مخایل، رلى مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة ؛125 المادة السابق،  64

 .2019 آب/أغسطس
 .السابق  65
 .2019 نیسان/أبریل في البرلمان في والعدل لإلدارة الفرعیة اللجنة قبل من المعدلة بصیغتھ الجدید، اإلعالم قانون مشروع  66
 .68 المادة السابق،  67
 .74 المادة السابق،  68
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وكانت التصریحات مرتبطة بممارستھ عملھ، وفقط إذا كان المدعى علیھ یمكنھ إثبات صحة 
 69االدعاءات التي تم تقدیمھا.

 
ینص القانون المقترح أیضا على عقوبات قاسیة على تحقیر أو ذم أو نشر أي مواد تشھیریة ضد 

أجنبیة (الحبس من سنة إلى سنتین وغرامة تتراوح بین عشرة الرئیس اللبناني أو رئیس دولة 
ضعف الحد األدنى لألجور) والسفراء أو رؤساء الوفود الدبلوماسیة إلى لبنان (نصف  20أضعاف و

كما یسمح القانون لمحكمة المطبوعات باتخاذ التدابیر  70العقوبات المفروضة على إھانة الرئیس).
في ھذه  71شھیري أو المھین، دون توضیح ماھیة تلك التدابیر.الالزمة لوقف نشر المحتوى الت

 نة دفاع.یّ الحاالت، فإن صحة االدعاء ال تقبل كب
 

تحقیرا إلحدى الدیانات المعترف بھا في عالوة على ذلك، یحظر القانون المقترح نشر كل ما تضمن 
عامة أو تعریض سالمة الدولة أو لبنان أو ما كان من شأنھ إثارة النعرات الطائفیة أو تعكیر السالمة ال

یعاقَب على ھذه الجرائم بالحبس  72سیادتھا أو وحدتھا أو حدودھا أو عالقة لبنان الخارجیة للمخاطر.
ضعف الحد األدنى لألجور. في حالة  20بین سنة وثالث سنوات وغرامة بین عشرة أضعاف و

 73أشھر "على األقل".تكرار الجریمة، تضاعف العقوبة وتعلق المطبوعة لستة 
 

تشكل ھذه المواد في القانون المقترح قیدا غیر مقبول على حریة التعبیر، وإذا أُقرت، فستعود بلبنان 
إلى الوراء في ھذا المجال. قامت ھیومن رایتس ووتش بجھود مناصرة مع أعضاء البرلمان لتعدیل 

  ھذه المواد لكي تمتثل للقانون الدولي لحقوق اإلنسان.
  

                                                           
 .74 المادة السابق،  69
 .76و 75 المادتین السابق،  70
 .75 المادة السابق،  71
 .77 المادة السابق،  72
 .77 المادة السابق،  73
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III.  دياد استعمال قوانين القدح والذم الجزائية از 
 

على الرغم من وجود إجماع بین مؤسسات المجتمع المدني والصحفیین على أن عدد قضایا القدح 
والذم قد ازداد بشكل كبیر في السنوات األخیرة، إال أنھ كان من الصعب الحصول على إحصاءات 

 74حركتھا النیابة العامة واألفراد غیر الرسمیین.دقیقة عن عدد المالحقات القضائیة التي 
 

یمكن للنائب العام تحریك قضایا "الحق العام" إذا كان المحتوى یعتبر تحقیرا للرئیس، أو إثارة 
للنعرات الطائفیة، أو تعكیرا للسالم العام، أو تھدیدا لسیادة الدولة، أو نشر أخبار كاذبة بحق المؤسسة 

الت، سوف تستخدم الشرطة والمدعون العامون األموال العامة للتحقیق في في ھذه الحا 75العسكریة.
 القضیة نیابة عن الدولة.

 
یمكن لألفراد، بمن فیھم الموظفون الحكومیون وأعضاء الجھاز القضائي والمواطنون، تقدیم شكاوى 

ة للتحقیق في إلى النیابة العامة بدعوى التشھیر. الدولة ملزمة بعد ذلك باستخدام األموال العام
ومع ذلك، یحق لألفراد أیضا رفع دعاوى مدنیة بسبب األضرار التي لحقت  76الجریمة المزعومة.

بھم نتیجة للجریمة، وأن ینضموا إلى النیابة العامة كطرف مدني في المحاكم الجزائیة. إذا أسقط 
ع ذلك، إذا أسقط وم 77األفراد غیر الرسمیون دعوى الحق الشخصي، تُسقط دعوى الحق العام أیضا.

 78الموظفون العمومیون قضیتھم، فإن قضیة الحق العام ال تسقط.
 

كما نوقش أعاله، یمكن لالدعاء إحالة قضایا القدح والذم إلى محكمة المطبوعات بسبب المحتوى 
التشھیري في الصحافة التقلیدیة وبعض قضایا المحتوى على وسائل اإلعالم اإللكترونیة والتواصل 

ي؛ أو إلى المحاكم الجزائیة بسبب المحتوى التشھیري على وسائل اإلعالم اإللكترونیة االجتماع

                                                           
 رایتس ھیومن مقابلة ؛2019 نیسان/أبریل 17 بیروت، ألف، لمؤسسة التنفیذي المدیر غالي، جورج مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة  74

 مقابلة ؛2019 نیسان/أبریل 8 بیروت، ،)سكایز( والثقافیة اإلعالمیة الحریات عن الدفاع مركز في االتصال مسؤول شحرور، جاد مع ووتش
 مقابلة ؛2019 نیسان/أبریل 17 بیروت، ،)SMEX( االجتماعي اإلعالم تبادل لمنظمة التنفیذي المدیر نجم، محمد مع ووتش رایتس ھیومن
 ؛2019 أیار/مایو 17 بیروت، ،)سكایز( والثقافیة اإلعالمیة الحریات عن الدفاع لمركز التنفیذي المدیر مھنا، أیمن مع ووتش رایتس ھیومن
 . 2019 أیار/مایو 10 بیروت، ،مھارات مؤسسة في خبیرین مخایل، وطوني بھنام لیال مع مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة

 ونیسان 2018 أیار بین لبنان في والتعبیر الرأي حریة انتھاكات عن الصحافة لحریة العالمي الیوم بمناسبة مھارات مؤسسة تقریر"  75
 مھارات، مؤسسة ؛"2019

http://www.maharatfoundation.org/media/1582/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%
D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A

7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9
%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf )تم 

 ).2019 أیار/مایو 22 في االطالع
 .5 المادة الجزائیة، المحاكمات أصول قانون  76
 . السابق  77
-http://www.legal ،2014 القانونیة، المفكرة ،"المطبوعات قضایا في لألحكام تحلیلیة دراسة"  78

agenda.com/uploads/المطبوعات20%قضایا20%في20%لألحكام20%تحلیلیة20%دراسة.pdf )أیلول/سبتمبر 18 في االطالع تم 
2019.( 
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والتواصل االجتماعي؛ أو إلى المحاكم العسكریة للتشھیر بأي وسیلة ضد أي عضو في المؤسسة 
 العسكریة.

 
طلبت ھیومن رایتس ووتش إحصاءات عن قضایا التشھیر التي حركت وأحیلت إلى كل من ھذه 

م. لم تقدم وزارة العدل أي معلومات ذات صلة بالقضایا المحالة إلى المحاكم الجزائیة. في ردّه، المحاك
قال رئیس "مجلس القضاء األعلى" أن "المحاكم اللبنانیة ال تعتمد المكننة... بالتالي ال یمكنھا تحضیر 

 79ھذه اإلحصاءات... دون تخصیص موظفین لھذا الغرض".
 

عات لطلب ھیومن رایتس ووتش الحصول على المعلومات، على الرغم لم تستجب محكمة المطبو
من المحاوالت المتكررة. ومع ذلك، تمكنت مؤسسة مھارات، وھي منظمة غیر حكومیة مقرھا 

بیروت متخصصة في قضایا اإلعالم وحریة التعبیر، من الحصول على بعض األرقام من المحكمة 
قضیة تشھیر وتحریض إلى  95أحیل ما مجموعھ ، 2018. ووجدت أنھ في 2019و 2018لعامي 

حركت  22من قبل األفراد الذین تم التشھیر بھم، و 73محكمة المطبوعات. من بین ھؤالء، تم تقدیم 
 80من قبل النیابة العامة بدعوى الحق العام.

 
قضیة إلى محكمة المطبوعات، منھا ست  15، أحیلت 2019بین ینایر/كانون الثاني وأبریل/نیسان 

وفقا لمؤسسة مھارات، فإن نسبة القضایا المحالة إلى محكمة المطبوعات في  81قضایا للحق العام.
ومع ذلك، فإن خبراء مؤسسة مھارات  2019.82و 2018% بین 45نفس الفترة انخفضت بنسبة 

یعزون ھذا االنخفاض في جزء كبیر منھ إلى العدد المتزاید من قضایا وسائل التواصل االجتماعي 
تحال إلى المحاكم الجزائیة بدال من المطبوعات، واالرتفاع االستثنائي في المالحقات القضائیة التي 

 2018.83قبل انتخابات مایو/أیار 
 

ھا النیابة العامة العسكریة ضد األفراد بتھمة تكانت ھناك زیادة ملحوظة في عدد الدعاوى التي حرك
. قدم رئیس المحكمة العسكریة، العمید حسین عبد هللا، إلى ھیومن رایتس 2019و 2016التشھیر بین 

 2016دعوى حركتھا النیابة العامة العسكریة بین أكتوبر/تشرین األول  15ووتش قائمة بـ 

                                                           
 .ووتش رایتس ھیومن لـ العدل وزارة رسالة  79
 ونیسان 2018 أیار بین لبنان في والتعبیر الرأي حریة انتھاكات عن الصحافة لحریة العالمي الیوم بمناسبة مھارات مؤسسة تقریر"  80

 مھارات، مؤسسة ؛"2019
http://www.maharatfoundation.org/media/1582/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%
D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A

7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9
%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf )تم 

 ).2019 أیار/مایو 22 في االطالع
 .السابق  81
 .السابق  82
 .2019 أیار/مایو 10 بیروت، مخایل، وطوني بھنام لیال مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة  83
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تمكنت ھیومن رایتس ووتش من تحدید ثالث  84بتھم القدح والذم والتحقیر. 2019ومارس/آذار 
 2019.85دعاوى قدح وذم إضافیة حركتھا النیابة العامة العسكریة بین مارس/آذار وسبتمبر/أیلول 

 2016وفقا لسجالت العمید عبد هللا، حركت النیابة العامة العسكریة دعوى واحدة تتعلق بالرأي في 
، ولغایة 2019دعاوى مماثلة. في  10حركت ، 2018. ومع ذلك، في 2017وواحدة في 

 86سبتمبر/أیلول، حركت النیابة العامة العسكریة دعاوى قدح وذم ضد ستة أفراد على األقل.
 

العدد الذي قدمتھ المحكمة العسكریة لیس شامال. قال العمید عبد هللا لـ ھیومن رایتس ووتش إنھ ال 
التي عادة ما  157في سجالت المحكمة، ألن المادة توجد آلیة لتحدید القضایا المتعلقة بالتشھیر 

تستعمل، ال تقتصر على التشھیر وتشمل أي مشاحنة محتملة بین مدني وعضو من المؤسسة 
لذلك، قام العمید عبد هللا بتجمیع ھذه القائمة بمبادرة منھ باالعتماد على ذاكرتھ في قضایا  87العسكریة.

 التشھیر.
 

ھو عدد الحاالت التي  القوانین الجزائیة المتعلقة بالتشھیررتفاع استخدام المؤشر األكثر داللة على ا
أحالتھا النیابة العامة إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتیة والملكیة الفكریة (مكتب جرائم 

المعلوماتیة) للتحقیق، قبل إحالتھا إلى المحاكم. مكتب جرائم المعلوماتیة ھو من الضابطة العدلیة 
لمكافحة الجریمة اإللكترونیة وتعزیز األمن عبر  2006لقوى األمن الداخلي، والذي أنشئ في التابعة 

تضمنت صالحیتھ التحقیق في قضایا التشھیر بسبب الخطاب المنشور على  88اإلنترنت في لبنان.
اإلنترنت. یعتقد المحامون اللبنانیون والمتخصصون في المنظمات غیر الحكومیة أن غالبیة قضایا 

 89لتشھیر المرفوعة ضد النشطاء والصحفیین كانت بسبب الخطاب النقدي المنشور على اإلنترنت.ا
مكتب جرائم المعلوماتیة ال یحرك الدعاوى بنفسھ، ولكنھ یعتمد على النیابة العامة إلحالة القضایا إلیھ 

مكتب جرائم  للتحقیق فیھا. یمكن للنیابة العامة أن تحرك دعاوى الحق العام، أو یمكنھا توجیھ
 90المعلوماتیة التخاذ إجراءات بناء على شكوى مقدمة من أفراد عادیین.

                                                           
 .2019 نیسان/أبریل 11 بیروت، العسكریة، المحكمة رئیس هللا، عبد حسین العمید مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة  84
ً  12 اعتقالھ بعد مواطن سراح إطالق" ووتش؛ رایتس ھیومن لـ الدین شمس آدم قدمھا محكمة وثائق  85  رئیس تُحقّر" تغریدات بسبب یوما

 تم( http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Lebanon/7950 ،2019 تموز/یولیو 31 میدیا، سكایز ،""الطائفیة النعرات وتثیر الجمھوریة
 ).2019 أیلول/سبتمبر 17 في االطالع

 إطالق"  ووتش؛ رایتس ھیومن لـ الدین شمس آدم قدمھا محكمة وثائق ووتش؛ رایتس ھیومن لـ هللا عبد حسین العمید قدمھا محكمة وثائق  86
ً  12 اعتقالھ بعد مواطن سراح  ،2019 تموز/یولیو 31 میدیا، سكایز ،""الطائفیة النعرات وتثیر الجمھوریة رئیس تُحقّر" تغریدات بسبب یوما

http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Lebanon/7950 )2019 أیلول/سبتمبر 17 في االطالع تم.( 
 .2019 نیسان/أبریل 11 بیروت، هللا، عبد حسین العمید مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة  87
88  , December 7, 2016, The Daily Star” Cybercrime and Intellectual Property Rights Bureau,-Facts on Anti“

http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2016/Dec-07/384401-facts-on-anti-cybercrime-and-intellectual-property-rights-
bureau.ashx )2019 أیار/مایو 22 في االطالع تم.( 

 رایتس ھیومن مقابلة ؛2019 نیسان/أبریل 17 بیروت، ألف، لمؤسسة التنفیذي المدیر غالي، جورج مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة  89
 ھیومن مقابلة ؛2019 أیار/مایو 17 بیروت، الفكریة، الملكیة وحقوق المعلوماتیة جرائم قانون في المتخصص القارح، شربل. د مع ووتش
 نیسان/أبریل 8 بیروت، ،)سكایز( والثقافیة اإلعالمیة الحریات عن الدفاع مركز في االتصال مسؤول شحرور، جاد مع ووتش رایتس
2019. 

 القارح، شربل. د مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة ؛2019 أیار/مایو 17 ووتش، رایتس ھیومن لـ الداخلي األمن قوى من رسالة  90
 . 2019 أیار/مایو 17 بیروت، الفكریة، الملكیة وحقوق المعلوماتیة جرائم قانون في المتخصص
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قضیة  3,599، حقق مكتب جرائم المعلوماتیة في 2019ومایو/أیار  2015بین ینایر/كانون الثاني 
بناء  22منھا بناء على شكاوى من الموظفین العمومیین، و 185تتعلق بالتشھیر والقدح والذم. رفعت 

بناء على إحاالت مباشرة من النیابة العامة بدعوى الحق  46ى شكاوى من مؤسسات دینیة، وعل
 92والباقي بناء على شكاوى مواطنین. 91العام،

 
توضح اإلحصاءات التي استعرضتھا ھیومن رایتس ووتش الزیادة المقلقة في عدد حاالت التشھیر 

قضیة. ارتفع  341، حقق المكتب في 2015في المحالة إلى مكتب جرائم المعلوماتیة للتحقیق فیھا. 
 1,451، حقق المكتب في 2018في العام الذي یلیھ. لكن في  800في العام التالي، و 755العدد إلى 

. یبدو أن الزیادة الحادة في 2015% عن 325% عن العام السابق و81بزیادة  –قضیة تشھیر 
ي قبیل االنتخابات البرلمانیة في مایو/أیار. جاءت بسبب محاوالت للسیطرة على الخطاب النقد 2018

قضیة تشھیر إلى مكتب جرائم المعلوماتیة للتحقیق  252مایو/أیار، أحیلت  15، وحتى 2019في 
 93فیھا.

 
على الرغم من أن الخبراء یعتقدون أن مكتب جرائم المعلوماتیة حقق في معظم حاالت التشھیر، 

أجرتھا أجھزة أمنیة أخرى بتھم التشھیر، بما في ذلك  وثقت ھیومن رایتس ووتش التحقیقات التي
"شعبة المعلومات" في قوى األمن الداخلي، و"قسم المباحث الجنائیة المركزیة" التابع لقوى األمن 

لذلك، فإن  94الداخلي، وشعبة المعلومات في األمن العام، وأمن الدولة، ومدیریة مخابرات الجیش.
ت شاملة، وعدد األفراد الذین تم التحقیق معھم ومقاضاتھم بتھمة اإلحصاءات المذكورة أعاله لیس

 التشھیر أكبر.
  

                                                           
 .2019 أیار/مایو 17 ووتش، رایتس ھیومن لـ الداخلي األمن قوى من رسالة  91
 .السابق  92
 .السابق  93
 رایتس ھیومن مقابلة ؛2019 نیسان/أبریل 17 بیروت، ألف، لمؤسسة التنفیذي المدیر غالي، جورج مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة  94

 مقابلة ؛2019 نیسان/أبریل 8 بیروت، ،)سكایز( والثقافیة اإلعالمیة الحریات عن الدفاع مركز في االتصال مسؤول شحرور، جاد مع ووتش
 مقابلة ؛2019 نیسان/أبریل 17 بیروت، ،)SMEX( االجتماعي اإلعالم تبادل لمنظمة التنفیذي المدیر نجم، محمد مع ووتش رایتس ھیومن
 ؛2019 أیار/مایو 17 بیروت، ،)سكایز( والثقافیة اإلعالمیة الحریات عن الدفاع لمركز التنفیذي المدیر مھنا، أیمن مع ووتش رایتس ھیومن
 .2019 أیار/مایو 10 بیروت، ،مھارات مؤسسة في خبیرین مخایل، وطوني بھنام لیال مع مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة
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IV. تج�يم الكالم الناقد للسلطات 
 

في لبنان ضد الصحفیین  القوانین الجزائیة المتعلقة بالتشھیرفي السنوات األخیرة، استخدمت 
والناشطین وغیرھم من المواطنین الذین كتبوا عن فساد المسؤولین، وتحدثوا عن سوء سلوك من قبل 

األجھزة األمنیة، وعبروا عن آرائھم واستیائھم من الوضع السیاسي واالقتصادي الحالي، وكشفوا 
ي ھذه الحاالت، بدال من تجریمھ، االنتھاكات ضد الفئات المستضعفة. ینبغي تشجیع الخطاب النقدي ف

 ألنھ أمر ضروري لمجتمع مدني حیوي ولدیمقراطیة فعالة.
 

 عن فساد وسوء سلوك المسؤولين  الكتابة

التشھیر التي حققت فیھا ھیومن رایتس ووتش بسبب حریة الرأي بالكتابة أو  قضایاكان عدد كبیر من 
. میشال قنبور، وھو صحفي لبناني ومؤسس الحدیث عن الفساد وسوء السلوك من جانب المسؤولین

دعوى تشھیر ضده  30صحیفة لیبانون دیبایت اإللكترونیة، قال لـ ھیومن رایتس ووتش إنھ ُرفعت 
یعزي قنبور معظم دعاوى التشھیر ضده  2015.95منذ  تمنھا كان 20. ویقدر أن حوالي 2012منذ 

 96إلى تقاریره عن الفساد المسؤولین وسوء سلوكھم.
 

إحدى الحاالت، رفع مدیر عام مؤسسة حكومیة دعوى قدح وذم ضد قنبور لكتابتھ مقال یتھمھ في 
، حكمت محكمة المطبوعات غیابیا على 2018في مارس/آذار  2017.97أغسطس/آب  2بالفساد في 

قال قنبور  98دوالر أمریكي). 6,667ملیون لیرة لبنانیة ( 10قنبور بالحبس ستة أشھر وغرامة قدرھا 
م یتم إخباره بالدعوى المرفوعة ضده. قال لـ ھیومن رایتس ووتش إنھ علم بالقضیة المرفوعة إنھ ل

 99ضده عندما اتصلت بھ بعض وسائل اإلعالم اللبنانیة للحصول على تعلیقھ یوم صدور الحكم.
 

عندما استفسر قنبور من المحكمة عن سبب عدم تبلیغھ، أخبره الموظفون أن زوجتھ قد وقعت على 
قال  100االستدعاء القانوني من المحكمة. لكن قنبور قال إن التوقیع على الوثیقة لیس توقیع زوجتھ.

قنبور "قانون المطبوعات ال یحترم القانون الدولي ألن الحقیقة ال تھم... لذلك أي مقال جريء، یجب 
لصحفیین. ، من العار أن یصدر قضاتنا أحكاما بحبس ا2019أن تتوقع دعوى قضائیة بعده. عام 

                                                           
 .2019 نیسان/أبریل 11 الدیب، جل دیبایت، لیبانون في وصحفي مؤسس قنبور، میشال مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة  95
 .السابق  96
 االطالع تم( https://www.lebanondebate.com/news/345853 ،2017 آب/أغسطس 2 دیبایت، لیبانون ،"طرابلس مرفأ في فضیحة"  97
 ).2019 أیار/مایو 22 في
 Journalist sentenced to six months in“ أیضا انظر ؛2019 نیسان/أبریل 11 الدیب، جل قنبور، میشال مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة  98

prison as media suppression goes on,” Kataeb, March 16, 2018, https://www.kataeb.org/security-justice/2018/03/16/journalist-
sentenced-to-six-months-in-prison-as-media  

 .2019 نیسان/أبریل 11 الدیب، جل قنبور، میشال مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة  99
 .السابق 100

https://www.lebanondebate.com/news/345853
https://www.kataeb.org/security-justice/2018/03/16/journalist-sentenced-to-six-months-in-prison-as-media
https://www.kataeb.org/security-justice/2018/03/16/journalist-sentenced-to-six-months-in-prison-as-media
https://www.kataeb.org/security-justice/2018/03/16/journalist-sentenced-to-six-months-in-prison-as-media
https://www.kataeb.org/security-justice/2018/03/16/journalist-sentenced-to-six-months-in-prison-as-media
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مفترضة لشخص ما الھانة اإلالسبب الوحید الذي یبرر حبس الصحفي ھو التحریض على العنف. 
 101لیست مبررا".

 
استدعي أفراد آخرون لالستجواب وأُجبروا على إزالة مزاعم الفساد، حتى قبل أن تتاح لھم الفرصة 

تب جرائم المعلوماتیة یوم لتقدیم أدلتھم. استدعي زیاد زیدان، ناشط من بیروت، للتحقیق في مك
قبل ساعتین من تلقیھ مكالمة من مكتب جرائم المعلوماتیة، قال  2019.102فبرایر/شباط  1الجمعة، 

بلدیة زیدان إنھ نشر فیدیو مباشر على فیسبوك یوضح أنھ في المساء، سیكشف ملفات فساد لرئیس 
یكون في المكتب للتحقیق في غضون أخبر مكتب جرائم المعلوماتیة زیدان أنھ یجب أن بیروت. 

ساعتین، لكنھ رفض إبالغھ بالسبب. قال زیدان إن ھذا مستحیل واتصل بمحامیھ، الذي أّجل 
شریطة إلغاء الفیدیو المباشر الذي كان قد خطط  2019فبرایر/شباط  4االستجواب حتى یوم اإلثنین 

لوماتیة أن التحقیق كان بناء على لھ في ذلك المساء. اكتشف المحامي أیضا من مكتب جرائم المع
 103دعوى قدح وذم رفعھا المستشار اإلعالمي للمحافظ.

 
 9یوم اإلثنین، قال زیدان إنھ ذھب إلى مكتب جرائم المعلوماتیة للتحقیق الذي استمر من الساعة 

 مساء. خالل ھذه الفترة، لم یُسمح لمحامیھ بالحضور معھ. كما استدعى مكتب 9صباحا حتى الساعة 
جرائم المعلوماتیة شخصین آخرین، ھما عبد الكریم قمبریس وشفیق بدر، للتحقیق ألنھما وضعا 

"الیك" (أعجبني) على الفیدیو المباشر على فیسبوك، ووفقا لزیدان، فقد أبلغ شخص مجھول مكتب 
 خالل استجواب زیدان، قال إن العناصر في الغرفة 104جرائم المعلوماتیة أنھما ساعداه في بحثھ.

المجاورة نظروا في محتویات ھاتفھ وطبعوا بعض المحادثات. في نھایة االستجواب، وفقا لما قالھ 
زیدان، أمره العناصر بإزالة منشورات فیسبوك التي ترّوج وتتصل بالفیدیو الذي كان سیكشف األدلة 

وقیع على تعھد یفید التي تشیر إلى فساد خطیر في البلدیة. كما أوعزوا إلیھ وإلى الرجلین اآلخرین بالت
بأنھم لن یسیؤوا إلى المسؤول أو مستشاره في المستقبل. قال زیدان إن العناصر لم یھددوه، ولكن بعد 

 105ساعة من االستجواب، شعر أنھ إذا لم یوقع على التعھد، فلن یُسمح لھ بمغادرة المكتب. 12
 

عم بھدر األموال العامة. قال لـ أكد زیدان أن الھدف من وراء المنشور كان لفت االنتباه إلى مزا
ھیومن رایتس ووتش: "ھذه أموالنا. كان یجب على الدولة أن تشاھده [الفیدیو] وتتخذ اإلجراءات وفقا 

 106لالدعاءات. لبنان میت، ماذا یمكن أن نقول؟"
 

                                                           
 .السابق 101
 ،2019 شباط/فبرایر 5 میدیا، سكایز""/ فایسبوك" على منشورات بسبب نشطاء ثالثة مع یُحقّق" المعلوماتیة جرائم مكافحة مكتب" 102

http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Lebanon/7666 )2019 أیار/مایو 24 في االطالع تم.( 
 .2019 نیسان/أبریل 15 بیروت، ناشط، زیدان، زیاد مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 103
 .السابق 104
 .السابق 105
 .السابق 106

http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Lebanon/7666
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ضد الصحفي حازم األمین  جزائیةرفع رجل أعمال، وھو أیضا صھر سیاسي بارز، دعوى تشھیر 
حول  2018یونیو/حزیران  20نشره في درج، وھو موقع إخباري عربي مستقل، في عقب مقال 

الضرائب والشركات الخارجیة، وطرح أسئلة حول تورط السیاسي في العملیة. األمین ھو الشریك 
 107المؤسس ورئیس تحریر درج.

 
مال بعد بضعة أیام، رفع رجل األعمال دعوى تشھیر ضد األمین. على الرغم من أن رجل األع

 10تراجع فیما بعد عن الشكوى، إال أن قوى األمن الداخلي داھمت مكتب درج واحتجزت األمین في 
أُطلق سراح األمین بعد بضع ساعات، عندما تأكدت الشرطة أن  2018.108دیسمبر/كانون األول 

ن بموجب القانون اللبناني، عندما یتراجع مواطن عادي ع 109الدعوى قد تم بالفعل التراجع عنھا.
 110قضیة تشھیر، یكون على الدولة أیضا إسقاط الدعوى.

 
حتى التساؤل عما إذا كان المسؤولون یستفیدون شخصیا من أفعالھم الرسمیة قد أدى إلى دعاوى 

قضائیة. تمت مقاضاة بشارة األسمر، الرئیس السابق "لالتحاد العمالي العام"، في ینایر/كانون الثاني 
وقت للذم والقدح بسبب تصریحات أدلى بھا خالل برنامج حواري من قبل وزیر في ذلك ال 2019

على شاشة تلفزیون لبناني. خالل البرنامج، طرح األسمر سؤاال یتضمن ضمنا أن الوزیر سیستفید 
سأل مارسیل غانم، مقدم البرنامج، عما إذا كان األسمر یتھم  111شخصیا من قرار اتخذتھ وزارتھ.

، 2019ینایر/كانون الثاني  9أنھ كان یطرح سؤال فقط. بعد شھر، في الوزیر بالفساد. أجاب األسمر 
استدعي األسمر الستجوابھ من قبل مكتب جرائم المعلوماتیة عمال بدعوى قضائیة ضده من قبل 

قال األسمر إنھ لم یحضر  112الوزیر. أخبر الوزیر وسائل اإلعالم المحلیة أن األسمر أضر بسمعتھ.
، كانت قضیتھ ال تزال مستمرة في 2019االستجواب في مكتب جرائم المعلوماتیة، وحتى مایو/أیار 
 محكمة المطبوعات. قال األسمر لـ ھیومن رایتس ووتش:

 
لم أتھمھ. سألت سؤاال. لیس لدي معلومات ألبني علیھا اتھاما. إذا ارتكبت فعال الذم 

لجھاز القضائي مالحقتي. لكنني، ال أقدح وال أذم، أنا أحمي حقوق أو القدح، یمكن ل
الشعب اللبناني وحقوق العمال في لبنان. أنا أسأل أسئلة. ال أستھدف كرامة الناس. 

                                                           
 ھي" بنما وثائق. "2019 أیار/مایو 8 بیروت، درج، تحریر ورئیس المؤسس الشریك األمین، حازم مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 107

 شركة ألف 200 من ألكثر المالیة المعلومات تفصل بنمیة، محاماة شركة وھي ،"فونسیكا موسك" من تسریبھا تم وثیقة ملیون 11.5
 .خارجیة

108 “Journalists assaulted and news website raided in Lebanon in December,” Committee to Protect Journalists, January 7, 2019, 
https://cpj.org/2019/01/journalists-assaulted-and-news-website-raided-in-l.php )2019 أیار/مایو 22 في االطالع تم.( 

 .2019 أیار/مایو 8 بیروت، األمین، حازم مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 109
-http://www.legal ،2014 القانونیة، المفكرة ،"المطبوعات قضایا في لألحكام تحلیلیة دراسة" 110

agenda.com/uploads/المطبوعات20%قضایا20%في20%لألحكام20%تحلیلیة20%دراسة.pdf )أیلول/سبتمبر 18 في االطالع تم 
2019.( 

 .2019 نیسان/أبریل 9 بیروت، العام، العمالي لالتحاد األسبق الرئیس األسمر، بشارة مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 111
112 Timour Azhari, “ISF to question labor union head over defamation claims,” The Daily Star, January 10, 2019, 

http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2019/Jan-10/473673-isf-to-question-labor-union-head-over-defamation-
claims.ashx )2019 أیار/مایو 25 في االطالع تم.( 

https://cpj.org/2019/01/journalists-assaulted-and-news-website-raided-in-l.php
https://cpj.org/2019/01/journalists-assaulted-and-news-website-raided-in-l.php
http://www.legal-agenda.com/uploads/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D9%81%D9%8A%20%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA.pdf
http://www.legal-agenda.com/uploads/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D9%81%D9%8A%20%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA.pdf
http://www.legal-agenda.com/uploads/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D9%81%D9%8A%20%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA.pdf
http://www.legal-agenda.com/uploads/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D9%81%D9%8A%20%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA.pdf
http://www.legal-agenda.com/uploads/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D9%81%D9%8A%20%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA.pdf
http://www.legal-agenda.com/uploads/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D9%81%D9%8A%20%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA.pdf
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2019/Jan-10/473673-isf-to-question-labor-union-head-over-defamation-claims.ashx
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2019/Jan-10/473673-isf-to-question-labor-union-head-over-defamation-claims.ashx
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2019/Jan-10/473673-isf-to-question-labor-union-head-over-defamation-claims.ashx
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2019/Jan-10/473673-isf-to-question-labor-union-head-over-defamation-claims.ashx
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عندما نحتج في الشوارع على سیاسات الحكومة، ھل نستھدف رئیس الوزراء؟ ال، 
 113نحن ننتقد السیاسات.

 
السیاسي اللبناني، الظلم في مالحقة القضاء لألشخاص الذین یعبرون  انتقد ھاني النصولي، المعلق

عن أنفسھم سلمیا وسط إفالت واسع من العقاب على الفساد. قال النصولي: "إذا علّق شخص على 
في السلطة ودمروه ولم یحبسوا. ثم  وا البلدشيء ما، فیعامل كقاتل. في بلد مثل لبنان، المسؤولون أفلس

الحبس بسبب تعلیق. في أي بلد آخر یحترم نفسھ، فإن ھؤالء الناس [الذین أفلسوا  تضع شخصا ما في
 114البلد] سیكونون في الحبس".

 

 عن سوء سلوك األجهزة األمنية الحديث
شھرة في لبنان ھي قضیة حنین غدار، الصحفیة  القضایا الجزائیة المتعلقة بالتشھیرواحدة من أكثر 

بالحبس ستة  2018ینایر/كانون الثاني  10والباحثة اللبنانیة التي حكمت علیھا المحكمة العسكریة في 
جاءت إدانة غدار بعدما انتقدت  157.115أشھر، غیابیا، بتھمة التشھیر بالجیش اللبناني بموجب المادة 

. خالل األسئلة واألجوبة، زعمت 2015في واشنطن في مایو/أیار  الجیش اللبناني خالل مؤتمر عقد
غدار أن الجیش اللبناني یمیز بین اإلرھاب الشیعي واإلرھاب السني، ولم یكافح جرائم المیلیشیات 

 10بعد استنكار الحكم على غدار، في  116الشیعیة بما یكفي، حیث إن "حزب هللا" یحمیھا.
مة العسكریة عدم اختصاصھا في ھذه القضیة وأحالتھا إلى محكمة ، أعلنت المحك2018أبریل/نیسان 
 118غدار ال تعلم وضع قضیتھا أمام محكمة المطبوعات. 117المطبوعات.

 

                                                           
 .2019 نیسان/أبریل 9 بیروت، األسمر، بشارة مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 113
 .2019 نیسان/أبریل 3 بیروت، مستقل، سیاسي صحفي النصولي، ھاني مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 114
115 “TWI Expert Hanin Ghaddar, sentenced to prison by Lebanese court, receives global media coverage, outpouring of support 

from free speech groups,” The Washington Institute for Near East Policy, January 23, 2018, 
https://www.washingtoninstitute.org/press-room/view/ghaddar-conviction-press-release )2019 أیار/مایو 9 في االطالع تم.( 

 نیسان/أبریل 18 العاصمة، واشنطن ،"األدنى الشرق لسیاسة واشنطن معھد" في باحثة غدار، حنین مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 116
 ,Skeyes condemns prison sentence against journalist Hanin Ghaddar,” SKeyes Media, January 18, 2018 أیضا، انظر. 2019

http://www.skeyesmedia.org/en/SKeyes-Statements/Lebanon/SKeyes-Condemns-Prison-Sentence-against-Journalist-Hanin-
Ghaddar )؛)2019 أیار/مایو 9 في االطالع تم Lebanon court orders six-month jail term for journalist,” Agence France-Presse, 

January 18, 2018 https://www.voanews.com/a/lebanese-court-journalist-jail-term/4213363.html )أیار/مایو 9 في االطالع تم 
 ,James Snell, “The absurd sentencing of Lebanese analyst by military court,” The Arab Weekly, February 4, 2018 ;؛)2019

https://thearabweekly.com/absurd-sentencing-lebanese-analyst-military-court )2019 أیار/مایو 9 في االطالع تم.( 
 لـ هللا عبد حسین العمید قدمھا محكمة وثائق ؛2019 نیسان/أبریل 11 بیروت، هللا، عبد حسین العمید مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 117

 ,Youssef Diab, “Military tribunal drops verdict against journalist,” The Daily Star, April 10, 2018 ووتش؛ رایتس ھیومن
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2018/Apr-10/444682-military-tribunal-drops-verdict-against-journalist.ashx )تم 

 ).2019 أیار/مایو 9 في االطالع
 .2019 نیسان/أبریل 18 العاصمة، واشنطن غدار، حنین مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 118

https://www.washingtoninstitute.org/press-room/view/ghaddar-conviction-press-release
https://www.washingtoninstitute.org/press-room/view/ghaddar-conviction-press-release
http://www.skeyesmedia.org/en/SKeyes-Statements/Lebanon/SKeyes-Condemns-Prison-Sentence-against-Journalist-Hanin-Ghaddar
http://www.skeyesmedia.org/en/SKeyes-Statements/Lebanon/SKeyes-Condemns-Prison-Sentence-against-Journalist-Hanin-Ghaddar
http://www.skeyesmedia.org/en/SKeyes-Statements/Lebanon/SKeyes-Condemns-Prison-Sentence-against-Journalist-Hanin-Ghaddar
http://www.skeyesmedia.org/en/SKeyes-Statements/Lebanon/SKeyes-Condemns-Prison-Sentence-against-Journalist-Hanin-Ghaddar
https://www.voanews.com/a/lebanese-court-journalist-jail-term/4213363.html
https://www.voanews.com/a/lebanese-court-journalist-jail-term/4213363.html
https://thearabweekly.com/absurd-sentencing-lebanese-analyst-military-court
https://thearabweekly.com/absurd-sentencing-lebanese-analyst-military-court
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2018/Apr-10/444682-military-tribunal-drops-verdict-against-journalist.ashx
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2018/Apr-10/444682-military-tribunal-drops-verdict-against-journalist.ashx
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ومع ذلك، قالت غدار إن الرسالة كانت واضحة. "انتھى زمن حریة التعبیر التي تمتعنا بھا لفترة من 
بدال من الجیش السوري، لدینا الدولة اللبنانیة. لبنان . لكن، 2005الزمن، وقد عدنا اآلن إلى ما قبل 

 119جید إذا كنت ترید الرقص في اللیل وعدم المشاركة في السیاسة. ما عدا ذلك، فقد أصبح جحیما".
 

، 2019مارس/آذار  7في قضیتین أخریین أثارتا الغضب بین نشطاء حریة التعبیر في لبنان، في 
على المراسل التلفزیوني آدم شمس الدین والصحفي فداء  حكم القاضي العسكري في جبل لبنان

وھي إحدى أجھزة عیتاني غیابیا بالحبس ثالثة أشھر لنشرھما تعلیقات مسیئة لـ"مدیریة أمن الدولة"، 
 120من قانون العقوبات. 386اللبنانیة، بموجب المادة المخابرات 

 
أكتوبر/تشرین األول ینتقد  30ھ في جاء الحكم على شمس الدین بسبب منشور علني على فیسبوك كتب

شارك فداء عیتاني منشورا  121أمن الدولة بزعم تسریبھا تفاصیل التحقیق مع معتقل مصاب باإلیدز.
 على مواقع التواصل االجتماعي حول القضیة نفسھا.

 
 ُحكم على كل من شمس الدین وعیتاني غیابیا. قال شمس الدین إن المحكمة لم تمنحھ إشعارا قانونیا

استأنف شمس الدین الحكم، وأحال العمید  122مناسبا للمثول أمام المحكمة لالستجواب أو في المحكمة.
حسین عبد هللا، رئیس المحكمة العسكریة، قضیتھ إلى النیابة إلحالة القضیة إلى محكمة 

 ي.إال أن عیتاني ما زال في المنفى االختیاري، ولم یستأنف الحكم العسكري الغیاب 123المطبوعات.
كما حكمت المحكمة الجزائیة على عیتاني بالحبس وتغریمھ في تسع قضایا أخرى رفعھا ضده وزیر 

 75شھرا و 22بتھمة تحقیره وتشویھ سمعتھ. مدة الحبس المتراكمة من ھذه الحاالت ھي الحبس لمدة 
 124ألف دوالر أمریكي). 50ملیون لیرة لبنانیة (

 
شور لھ على فیسبوك في رد على عملیة الجیش اللبناني نشأت الدعوى األولى ضد عیتاني بسبب من

ضد الالجئین السوریین، والتي زعم فیھا عیتاني أن فتاة  2017یونیو/حزیران  30في عرسال في 

                                                           
 .السابق 119
 الدولة أمن انتقد صحفیا تدین العسكریة المحكمة" مجذوب، آیة أیضا انظر ووتش؛ رایتس ھیومن لـ الدین شمس آدم قدمھا محكمة وثائق 120

 Lebanese journalist sentenced to“ ؛https://www.hrw.org/ar/news/2019/03/11/328022 ووتش رایتس ھیومن لـ رأي مقال ،"اللبناني
jail over Facebook post criticizing security services,” Al-Araby, March 8, 2019, 

https://www.alaraby.co.uk/english/news/2019/3/8/lebanese-journalist-sentenced-to-jail-over-facebook-post?.it )27 في االطالع تم 
 ,Military Tribunal sentences Al-Jadeed correspondent over Facebook post,” The Daily Star, March 7, 2019“ ؛)2019 أیار/مایو

http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2019/Mar-07/478304-military-tribunal-sentences-al-jadeed-correspondent-
over-facebook-post.ashx )2019 أیار/مایو 27 في االطالع تم.( 

 .2019 نیسان/أبریل 4 بیروت، ،"الجدید" قناة مراسلة الدین، شمس آدم مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 121
 .2019 نیسان/أبریل 4 بیروت، الدین، شمس آدم مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 122
 جسیمة انتھاكات ضد مستضعف شخص عن دافعت ألني التھنئة أطلب: العسكري للقاضي متوجھا الدین شمس آدم" برجس، الھام 123
 أیار/مایو 5 في االطالع تم( http://www.legal-agenda.com/article.php?id=5457 ،2019 نیسان/أبریل 12 القانونیة، المفكرة ،"بحقھ

2019 .( 
 .2019 نیسان/أبریل 10 في ووتش رایتس ھیومن لـ مستقل، صحفي عیتاني، فداء قدمھا محكمة وثائق 124

https://www.hrw.org/ar/news/2019/03/11/328022
https://www.hrw.org/ar/news/2019/03/11/328022
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2019/3/8/lebanese-journalist-sentenced-to-jail-over-facebook-post?.it
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2019/3/8/lebanese-journalist-sentenced-to-jail-over-facebook-post?.it
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2019/Mar-07/478304-military-tribunal-sentences-al-jadeed-correspondent-over-facebook-post.ashx
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2019/Mar-07/478304-military-tribunal-sentences-al-jadeed-correspondent-over-facebook-post.ashx
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2019/Mar-07/478304-military-tribunal-sentences-al-jadeed-correspondent-over-facebook-post.ashx
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2019/Mar-07/478304-military-tribunal-sentences-al-jadeed-correspondent-over-facebook-post.ashx
http://www.legal-agenda.com/article.php?id=5457
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وثقت ھیومن رایتس ووتش  125كانت قد دھست بواسطة دبابة، واعتُقل المئات، وقتل بعضھم تعسفیا.
في ھذا المنشور، استخدم عیتاني لغة ازدرائیة  126عیتاني.انتھاكات خالل تلك العملیة تدعم مزاعم 

 127حالة البالد كانت مرتبطة بالوزیر والرئیس. تلمح إلى أنّ 
 

في  2017یولیو/تموز  10استُدعي عیتاني الستجوابھ في مكتب جرائم المعلوماتیة، وقضى لیلة 
قال عیتاني  129أثناء استجوابھ، اتھمھ عناصر من مكتب جرائم المعلوماتیة بإھانة الوزیر. 128زنزانة.

لـ ھیومن رایتس ووتش إن القصد من منشوره أن یكشف قتل الجیش اللبناني لألشخاص الذین یتحمل 
مسؤولیة حمایتھم. قال عیتاني: "ھذه الحمالت ضد الالجئین ال یمكن أن تمر مرور الكرام. ھناك 

اجة إلى المساءلة. لیس لدي شيء شخصي ضد أي شخص... لدي فقط اعتراضات أخالقیة ح
 130وسیاسیة".

 
، وبعد ذلك قال إنھ تلقى تھدیدات مباشرة على وسائل 2017یولیو/تموز  11أُفرج عن عیتاني في 

 2017.131أغسطس/آب  3التواصل االجتماعي. غادر لبنان لطلب اللجوء في المملكة المتحدة في 
 
یونیو/حزیران  27بعبدا، التي حكمت علیھ غیابیا في  –حیلت قضیة عیتاني إلى المحكمة الجزائیة أُ 

وشھرین  388بالحبس أربعة أشھر لنشره تصریحات تشھیریة ضد الرئیس بموجب المادة  2018
، بحیث یقضي العقوبة األطول حال 388بسبب نشر بیانات تشھیریة ضد الوزیر بموجب المادة 

دوالر أمریكي)  6,667مالیین لیرة لبنانیة ( 10ما أمرت المحكمة بأن یدفع عیتاني عودتھ. ك
قال عیتاني لـ ھیومن رایتس ووتش: "األمر الذي كان شائنا ھو أن القضاء أخذ  132كتعویض للوزیر.

 133، رغم أن ذلك لم یكن في دعوى [الوزیر]".‘ذم الرئیس’على عاتقھ أن یضیف إلى التھم 
 

الجنائیة الثمانیة الالحقة رفعھا الوزیر ضد عیتاني تتعلق بمناشیر على فیسبوك، جمیع القضایا 
في  134استخدم عیتاني فیھا نفس العبارة إللقاء اللوم على الوزیر بسبب الفساد وسوء السلوك في البالد.

 جمیع ھذه الحاالت، حكمت المحكمة الجزائیة على عیتاني غیابیا بالحبس لمدة شھرین بتھمة تحقیر

                                                           
 لھذا بصورة ووتش رایتس ھیومن عیتاني زود كما. 2019 نیسان/أبریل 10 لندن، عیتاني، فداء مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 125

 .القضیة ھذه عن الناتجة المحكمة ووثائق المنشور
 ،2017 تموز/یولیو 20 ووتش، رایتس ھیومن لـ صحفي بیان ،"اللبناني الجیش عھدة في سوریین تعذیب وادعاءات وفیات" 126

https://www.hrw.org/ar/news/2017/07/20/306896 
 .2019 نیسان/أبریل 10 لندن، عیتاني، فداء مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 127
 .السابق 128
 .السابق 129
 .السابق 130
 .السابق 131
 .2018 حزیران/یونیو 27 في بعبدا في الجزائي المنفرد القاضي عن صادر قضائي حكم 132
 .2019 نیسان/أبریل 10 لندن، عیتاني، فداء مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 133
 .السابق 134

https://www.hrw.org/ar/news/2017/07/20/306896


 

 
 

 
 30 “ جمرك عليه الحكي ” 

في  135فیما یتعلق بالذم والقدح. 582و 584وغرامة بموجب المادتین  383الوزیر بموجب المادة 
 136جمیع الحاالت، منحت المحاكم أیضا الوزیر تعویضا عن األضرار التي لحقت بھ.

 
كادیمي اللبناني مكرم رباح والناشط السوري شادي عزام األحرك األمن العام دعوى تشھیر ضد 

نظمتھ جمعیة "أمم للتوثیق  2019یونیو/حزیران  15أبدیاھا خالل مؤتمر عقد في  للتعلیقات التي
قال عزام لـ ھیومن رایتس ووتش إن قسم المباحث  137واألبحاث"، حول الالجئین السوریین في لبنان.

، حیث اتھم بإھانة األمن العام 2019أغسطس/آب  22الجنائیة المركزیة استدعاه الستجوابھ في 
لسیاسیین البارزین في البالد، بما في ذلك من خالل التشكیك في األرقام الصادرة عن وغیره من ا

نفى عزام ھذه االدعاءات، وأصر  138األمن العام حول عودة الالجئین السوریین من لبنان إلى سوریا.
 على أن التعلیقات التي أدلى بھا لیس المقصود منھا أن تكون مھینة، ولكنھا تستند إلى المعلومات

بعد استجوابھ، كتب عزام  139المتاحة في المجال العام وعلى أبحاث أجرتھا معاھد أبحاث موثوقة.
على صفحتھ على فیسبوك، "أنا ناشط في مجال حقوق اإلنسان وأعمل في منظمة لبناء السالم ھدفھا 

ات األساسي تعزیز سلطة القانون واألمن اإلنساني والذي یجب أن تتضافر الجھود من قِبل منظم
المجتمع المدني والقوى األمنیة والجیش لحمایة السلم األھلي في لبنان وتثبیتھ، ومن البدیھي أن یكون 

األمن العام وجمیع المعنیین غیره أصحاب قضیة واحدة وھي الحفاظ على السالم ومنع التطّرف 
 140ومحاربة اإلرھاب، ولیس اإلھانة".

 

 عن اآلراء السياسية واالستياء التعبير
ضد األفراد الذین عبروا عن آرائھم السیاسیة أو السخط العام  أیضا ُوجھت اتھامات بالتشھیر الجنائي

إزاء تدھور الوضع االجتماعي واالقتصادي في البالد، وبذلك أساؤوا إلى مسؤول أو عضو في 
ل بسبب حزب. قام أحد المساعدین السابقین لرئیس الوزراء بتقدیم تھم جنائیة ضد شخصین على األق

 آرائھما السیاسیة والتحلیالت التي اعتبرھا قد أھانتھ أو أھانت سمعتھ.
 

أرسل ھاني النصولي، وھو معلّق سیاسي مشھور، رسالة صوتیة على "واتساب" في أغسطس/آب 
من سكان بیروت النشطین سیاسیا معلقا على صورة  200إلى مجموعة خاصة تضم حوالي  2018

في الرسالة  141ألخبار بصحبة أفراد مرتبطین بمعسكر سیاسي معارض.ذلك الشخص الذي ظھر في ا
الصوتیة، التي استعرضتھا ھیومن رایتس ووتش، أعرب النصولي عن دھشتھ واستیائھ وأدلى 

                                                           
 .ووتش رایتس ھیومن علیھا اطلعت محكمة وثائق 135
 .السابق 136
 آب/أغسطس 23 میدیا، سكایز ،"العام األمن من إخبار خلفیة على عزام شادي السوري والناشط رباح مكرم الكاتب مع تُحقّق المباحث" 137

2019، http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Lebanon/7986 )2019 أیلول/سبتمبر 18 في االطالع تم.( 
 .2019 آب/أغسطس 28 بیروت، سوري، ناشط عزام، شادي مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 138
 .السابق 139
 آب/أغسطس 23 میدیا، سكایز ،"العام األمن من إخبار خلفیة على عزام شادي السوري والناشط رباح مكرم الكاتب مع تُحقّق المباحث" 140

2019، http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Lebanon/7986 )2019 أیلول/سبتمبر 18 في االطالع تم.( 
 .2019 نیسان/أبریل 3 بیروت، مستقل، سیاسي صحفي النصولي، ھاني مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 141
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بتعلیقات حول ما رآه من انعكاسات الصورة على المصالح السنیة في لبنان. قال النصولي إن مسؤوال 
، 2018سبتمبر/أیلول  17ئیة المركزیة التابع لقوى األمن الداخلي في اتصل بھ من قسم المباحث الجنا

واستدعاه للتحقیق لكنھ رفض إبداء األسباب. خالل استجواب النصولي الذي استمر سبع ساعات في 
(الذم)،  582، قال إنھ قیل لھ إن الشخص قد رفع دعوى ضده بموجب المادة 2018سبتمبر/أیلول  19

 142(تعكیر صالت لبنان بدولة شقیقة). 292و 288النعرات المذھبیة)، والمادتین (إثارة  317والمادة 
 

رفض النصولي التھم. قال لـ ھیومن رایتس ووتش: "ھذا رأي سیاسي، ولیس إھانة شخصیة. أنا 
أتحدث في السیاسة، واتھامي بأني أثیر النعرات المذھبیة سخیف. على العكس من ذلك، أنا أنتقد 

 143الذین یفعلون ذلك".أولئك 
 

في نھایة استجوابھ، تعھد النصولي بأنھ طالما أن ھذا الشخص ال یعمل في منصب عام، فلن یتخذ 
بعد التوقیع على التعھد، قال النصولي إنھ كان لدیھ انطباع بأن القضیة قد  144رأیا سیاسیا تجاھھ.

یروت بعد شھر بتھمة ذم ھذا أسقطت، ولذا فوجئ عندما تلقى استدعاء من المحكمة الجزائیة في ب
 الشخص. أسقطت التھم المتعلقة بإثارة النعرات المذھبیة وتعكیر صالت لبنان بدولة شقیقة.

 
، فإن قد قیل للنصولي من قبل شخص مقرب من مساعد رئیس الوزراء السابق أنھ إذا اعتذر علنا

 من االعتذار. حریة التعبیر األخیر سیسقط الدعوى. قال النصولي: "أفضل الذھاب إلى الحبس بدال
 145ھو ما یمیز البشر عن الحیوانات".

 
كما رفع نفس المساعد السابق دعوى قضائیة ضد أحمد األیوبي، وھو صحفي وأمین عام "التحالف 

المدني اإلسالمي"، وھي مؤسسة مجتمع مدني إسالمیة معتدلة تدعو إلى حكم أفضل وسیادة القانون. 
، كتب األیوبي مقالة على اإلنترنت حول التداعیات السیاسیة 2017اني نوفمبر/تشرین الث 12في 

لتسویة بین ھذا الشخص وعضو في المعسكر السیاسي المعارض. في المقال، ادعى األیوبي أن كال 
في منشور علني منفصل على فیسبوك في  146الطرفین یقفان لتحقیق الربح المالي من ھذه التسویة.

 147نتقد األیوبي الرئیس ووزیر الخارجیة.نوفمبر/تشرین الثاني، ا
 

                                                           
 .ووتش رایتس ھیومن لـ النصولي ھاني أعطاھا نسخة ،2018 أیلول/سبتمبر 5 النصولي، ھاني ضد رفعت دعوى السابق؛ 142
 .2019 نیسان/أبریل 3 بیروت، النصولي، ھاني مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 143
 .ووتش رایتس ھیومن إلى النصولي ھاني قدمھ التحقیق محضر السابق؛ 144
 .2019 نیسان/أبریل 3 بیروت، النصولي، ھاني مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 145
ض اللبنانیین باع الذي« عن تغریدتھ في السبھان قصد من" األیوبي، أحمد 146  ،2017 الثاني تشرین/نوفمبر 12 ،"جنوبیة" ،"»علینا ویحّرِ

http://janoubia.com/2017/11/12/%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%87%D8%A
7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D

8%B0%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A7/ )2019 أیار/مایو 29 في االطالع تم.( 
 ،2017 الثاني تشرین/نوفمبر 18 جنوبیة، ،"جدید» عضوميّ « نظام: األیوبي توقیف استمرار على تعلیقا ضوّ " ضل،فا سلوى 147

http://janoubia.com/2017/11/18/%D8%B6%D9%88%D9%91-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A7-%D8%B9%D9%8
4%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9

%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%86/ )2019 أیار/مایو 29 في االطالع تم.( 

http://janoubia.com/2017/11/12/%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A7/
http://janoubia.com/2017/11/12/%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A7/
http://janoubia.com/2017/11/12/%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A7/
http://janoubia.com/2017/11/12/%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A7/
http://janoubia.com/2017/11/12/%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A7/
http://janoubia.com/2017/11/12/%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A7/
http://janoubia.com/2017/11/18/%D8%B6%D9%88%D9%91-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%86/
http://janoubia.com/2017/11/18/%D8%B6%D9%88%D9%91-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%86/
http://janoubia.com/2017/11/18/%D8%B6%D9%88%D9%91-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%86/
http://janoubia.com/2017/11/18/%D8%B6%D9%88%D9%91-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%86/
http://janoubia.com/2017/11/18/%D8%B6%D9%88%D9%91-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%86/
http://janoubia.com/2017/11/18/%D8%B6%D9%88%D9%91-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%86/


 

 
 

 
 32 “ جمرك عليه الحكي ” 

بعد أیام قلیلة من نشر المقال، تلقى األیوبي مكالمة ھاتفیة من قسم المباحث الجنائیة المركزیة 
الستدعائھ للتحقیق في قضیة تشھیر لكنھ رفض إبالغھ عن ھویة المشتكي. خالل التحقیق الذي 

، قال األیوبي إنھ اكتشف أن المساعد السابق 2017نوفمبر/تشرین الثاني  16استمر أربع ساعات في 
بحسب  148قد وجھ تھما بموجب ثالث مواد: الذم والقدح، واإلساءة إلى دولة شقیقة، وتحقیر الرئیس.

طلب المحقق من األیوبي أن یتعھد  149األیوبي، رفض المدعي العام إسناد التھمتین الثانیة والثالثة.
بعدم إھانة ذلك الشخص، وھو ما رفض القیام بھ. وقال األیوبي: "سأتمسك بآرائي السیاسیة، والتي 

 150ھي أكثر أھمیة من اإلھانات الشخصیة".
 

یوما  13قال األیوبي إنھ عندما أصبح واضحا أنھ لن یوقع على التعھد، تم اعتقالھ واحتجازه احتیاطیا 
وردا على  2017.151نوفمبر/تشرین الثاني  28ظروف قاسیة قبل إطالق سراحھ بكفالة في في 

اعتقال األیوبي، غّرد اللواء أشرف ریفي، المدیر العام السابق لقوى األمن الداخلي ووزیر العدل 
السابق: "توقیف الصحافي أحمد األیوبي نموذٌج لممارسات دولة أمنیة لن نقبل بإعادة إحیائھا، 

تداء على الحریات العامة واإلعالمیة. نتبنى قضیتھ وندعو إلطالقھ فوراً ولن نقبل باإلطباق على واع
 152األصوات الحرة".

 
 25أحیلت قضیة األیوبي الحقا إلى محكمة المطبوعات. لكن األیوبي قال لـ ھیومن رایتس ووتش في 

 153وا على إسقاط الدعوى.إن المحامین الموكلین عن المساعد السابق وافق 2019أبریل/نیسان 
 

یولیو/تموز  20في حالة أخرى مشابھة، قُبض على الناشط والصحفي محمد عواد من منزلھ في 
من قبل وحدة مسلحة قال عواد إنھم عرفوا أنفسھم أنھم من شعبة معلومات األمن العام بعد  2018

سؤولة عن خروج األجانب األمن العام ھو الجھة الم 154نشره مقاال حول "عقلیة القطیع" في لبنان.
ودخولھم إلى البالد، وال تشارك عادة في عملیات االعتقال أو استجواب المواطنین بسبب جرائم 

                                                           
 .2019 نیسان/أبریل 25 طرابلس، اإلسالمي، المدني التحالف عام وأمین صحفي األیوبي، أحمد مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 148
 .السابق 149
 .السابق 150
151-leb.gov.lb/en/show-November 28, 2017, http://nna National News Agency,“Ahmad Ayoubi released on bail,”  
bail-on-released-Ayoubi-news/85961/Ahmad )األیوبي، أحمد مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة ؛)2019 أیار/مایو 29 في االطالع تم 

 .2019 نیسان/أبریل 25 طرابلس،
 ،2017 الثاني تشرین/نوفمبر 17 جنوبیة، ،"أمنیة دولة لممارسات نموذج األیوبي توقیف: ریفي" 152

http://janoubia.com/2017/11/17/%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%8
4%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8

%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84/ )2019 أیار/مایو 29 في االطالع تم.( 
 .2019 نیسان/أبریل 25 طرابلس، األیوبي، أحمد مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 153
 عواد محمد السیاسي الناشط اعتقال" ؛2019 نیسان/أبریل 18 بیروت، سیاسي، ناشط عواد، محمد مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 154

 ،2018 تموز/یولیو 20" واألمن الدفاع مرصد" ،"الفكري واالرھاب الحریات قمع زمن …هللا حزب سیاسة معارضتھ بسبب
https://marsadnews.net/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A
7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9

%85%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85  )أیار/مایو 29 في االطالع تم 
2019.( 

http://janoubia.com/2017/11/17/%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84/
http://janoubia.com/2017/11/17/%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84/
http://janoubia.com/2017/11/17/%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84/
http://janoubia.com/2017/11/17/%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84/
http://janoubia.com/2017/11/17/%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84/
http://janoubia.com/2017/11/17/%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84/
https://marsadnews.net/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85
https://marsadnews.net/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85
https://marsadnews.net/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85
https://marsadnews.net/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85
https://marsadnews.net/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85
https://marsadnews.net/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85
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في "مرصد الدفاع واألمن"، یشرح  2018یونیو/حزیران  9تتعلق بالرأي. في مقالھ الذي نشر في 
أن ھذه التضحیة تتعارض  عواد رأیھ وراء استعداد الناس للموت من أجل حزب هللا على الرغم من

أثناء استجوابھ، فتش عناصر األمن العام كمبیوتره المحمول وھاتفھ  155مع الطبیعة البشریة.
ثم طلب منھ أحد العناصر  156واستفسروا عن آرائھ السیاسیة ومعارضتھ لحزب هللا و"حركة أمل".

ة، وإال سیقضي نھایة األسبوع التوقیع على تعھد بعدم إھانة زعماء الطوائف أو إثارة النعرات الطائفی
لدى األمن العام. قال عواد لـ ھیومن رایتس ووتش: "أخبرتھم أنني سأوقع ھذه الورقة ألنھ لیس لھا 

 158أُخلي سبیل عواد بعد حوالي خمس ساعات من اعتقالھ. 157أي تأثیر قانوني".
 

الذي كتبھ، ولكن بسبب آرائھ یعتقد عواد أنھ تم القبض علیھ بھذه الطریقة العدوانیة لیس بسبب المقال 
وفي معرض حدیثھ عن تجربتھ، قال عواد:  159السیاسیة المناھضة لحزب هللا وغیرھا من الكتابات.

 160"ھذه األشیاء تحدث فقط في األفالم".
 

عاما) بعد  80كما أدى التعبیر العلني عن الغضب والسخط إلى االعتقال. قُبض على داود مخیبر (
لھ انتشر على وسائل التواصل االجتماعي یحتج فیھ على قرار الحكومة بتركیب یوم من انتشار فیدیو 

كان سكان البلدة یحتجون على تركیب الحكومة لخطوط  161خطوط كھرباء التوتر العالي عبر بلدتھ.
الكھرباء منذ أسابیع، ویخشون أن تشكل مخاطر صحیة كبیرة، وقد ردت الحكومة في بعض األحیان 

 162بالقوة.
 

، ظھر مخیبر في تسجیل مصور یعبّر عن سخطھ باستخدام 2019مایو/أیار  7ظاھرة یوم خالل م
لغة قویة ضد الرئیس ووزیرین، وجمیعھم أعضاء في الحزب السیاسي نفسھ. شعر الكثیرون أن 

غضب مخیبر عكس غضب الناس وخیبة أملھم من تعدي الحكومة على حقوقھم األساسیة، وبالتالي 

                                                           
 ،2019 حزیران/یونیو 9 واألمن، الدفاع مرصد" الموت؟ بعد ماذا" عواد، محمد 155

https://marsadnews.net/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%B7/%D9%8
5%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%9F/ )29 في االطالع تم 

 ).2019 أیار/مایو
 2019 نیسان/أبریل 18 بیروت، عواد، محمد مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 156
 .السابق 157
 .السابق 158
 .السابق 159
 .السابق 160
 ،2019 أیار/مایو 8 ،"المدن" ،""زمان آخر زعران" وجھ في مخیبر داود صرخة" 161

https://www.almodon.com/media/2019/5/8/%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8
%AE%D9%8A%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B2%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2

%D8%AE%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86 )2019 حزیران/یونیو 2 في االطالع تم.( 
  ,Mansourieh protests escalate as high-level meeting fails to find solution,” The Daily Star, May 9, 2019“ مثال، انظر 162

http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2019/May-09/482747-mansourieh-residents-protest-for-3rd-day-as-security-
forces-block-church.ashx )؛)2019 حزیران/یونیو 2 في االطالع تم Mansourieh residents briefly block road over plans for high-

voltage cables,” The Daily Star, April 10, 2019, http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2012/Apr-10/169780-
mansourieh-residents-briefly-block-road-over-plans-for-high-voltage-cables.ashx )2019 حزیران/یونیو 2 في االطالع تم.( 

https://marsadnews.net/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%B7/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%9F/
https://marsadnews.net/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%B7/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%9F/
https://marsadnews.net/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%B7/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%9F/
https://marsadnews.net/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%B7/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%9F/
https://www.almodon.com/media/2019/5/8/%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B2%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
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في الیوم التالي، أظھرت مقاطع فیدیو تمت مشاركتھا على منصات التواصل  163ة.انتشر الفیدیو بسرع
غّرد سامر سعادة، وھو ناشط  164االجتماعي مخیبر مقید الیدین ومقبوض علیھ من قبل قوات األمن.

سیاسي لبناني: "داود مخیبر إلى سجن الحریة، في دولة كّم األفواه. كم أنتم [المسؤولون الحكومیون] 
 165لیرعبكم انتقاد األحرار والموجوعین".أقویاء 

 

 بحق الفئات المستضعفين االنتهاكاتفضح 
كما أدى فضح االنتھاكات بحق الفئات المستضعفة إلى االتھام بالتشھیر الجنائي. في إحدى الحاالت 

التي حظیت باھتمام كبیر على الصعیدین المحلي والدولي، صدرت تعلیمات لعدة صحف، وكذلك 
رایتس ووتش، من قِبل مدعٍ عام إلزالة تغطیتھا لالنتھاك المزعوم بحق عاملة منزلیة مھاجرة ھیومن 

 في لبنان بموجب قضیة تشھیر رفعھا أصحاب العمل.
 

توثق ھیومن رایتس ووتش ومنظمات حقوق اإلنسان اللبنانیة بشكل روتیني تقاریر موثوقة عن 
نان، بما في ذلك عدم دفع األجور، والحبس القسري، االنتھاكات ضد عامالت المنازل الوافدات في لب

، وجدت ھیومن رایتس ووتش 2008في  166والحرمان من اإلجازات، واالنتھاكات اللفظیة والجسدیة.
أن عامالت المنازل الوافدات كن یمتن بمعدل وفاة واحدة في األسبوع، وكانت األسباب الرئیسیة 

بین لـ ھیومن رایتس ووتش أن القضاء اللبناني یتقاعس كما ت 167للوفاة االنتحار ومحاوالت الھرب.
عن مساءلة أصحاب العمل عن االنتھاكات وأن أجھزة األمن ال تحقق في كثیر من األحیان بشكل 

 168كاف في مزاعم العنف أو سوء المعاملة.
 

                                                           
 ،2019 أیار/مایو 8 ،"المدن" ،""زمان آخر زعران" وجھ في مخیبر داود صرخة" 163

https://www.almodon.com/media/2019/5/8/%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8
%AE%D9%8A%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B2%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2

%D8%AE%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86 )عون میشال عھد برأیك القوي ھو من" ؛)2019 حزیران/یونیو 2 في االطالع تم 
-https://www.newlebanon.info/lebanon ،2019 أیار/مایو 17 ،"الجدید لبنان" ،"مخیبر؟ داود أم

now/407839/84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8
A%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D8%A8%D8%B1-%D

9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89 )2019 حزیران/یونیو 2 في االطالع تم.( 
 ،2019 أیار/مایو 8 ،"النھار" المنصوریة، في والبستاني وباسیل عون عن كالمھ اثر مخیبر داود المواطن توقیف 164

https://www.annahar.com/article/969539-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84
-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8

%A7%D8%B3-%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84- %D9%88%D8%A7%D9%84%
D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1

%D9%8A%D8%A9 )2019 حزیران/یونیو 2 في االطالع تم.( 
 تم( https://twitter.com/samer_saade/status/1126197691871109120  ،2019 أیار/مایو 8 تویتر، على سعادة لسامر تغریدة 165

 ).2019 حزیران/یونیو 2 في االطالع
 ،2012 آذار/مارس 23 ووتش، رایتس ھیومن لـ صحفي بیان ،"المنازل عامالت حقوق انتھاك عن الكف یجب: لبنان" 166

https://www.hrw.org/ar/news/2012/03/23/245690. 
ً  واحدة من أكثر بمعدل حتفھن یلقین األجنبیات المنازل عامالت: لبنان" 167  26 ووتش، رایتس ھیومن لـ صحفي بیان ،"أسبوعیا

 .https://www.hrw.org/ar/news/2008/08/24/233240 ،2008 آب/أغسطس
168 Human Rights Watch, “Without Protection – How the Lebanese Justice System Fails Migrant Domestic Workers,” September 16, 

2010, https://www.hrw.org/report/2010/09/16/without-protection/how-lebanese-justice-system-fails-migrant-domestic-workers 
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https://www.annahar.com/article/969539-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84-%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.annahar.com/article/969539-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84-%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.annahar.com/article/969539-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84-%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.annahar.com/article/969539-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84-%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.annahar.com/article/969539-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84-%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.annahar.com/article/969539-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84-%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://twitter.com/samer_saade/status/1126197691871109120
https://www.hrw.org/ar/news/2012/03/23/245690
https://www.hrw.org/ar/news/2008/08/24/233240
https://www.hrw.org/report/2010/09/16/without-protection/how-lebanese-justice-system-fails-migrant-domestic-workers
https://www.hrw.org/report/2010/09/16/without-protection/how-lebanese-justice-system-fails-migrant-domestic-workers
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المنظمة من قبل  2018مارس/آذار  26في شریط فیدیو نُشر على وسائل التواصل االجتماعي في 
"ھذا لبنان"، قدمت لینسا لیلیزا، وھي مواطنة إثیوبیة، ادعاءات مفصلة عن سوء المعاملة المتواصل 

عادت  169على ید صاحب عملھا، ما دفعھا إلى القفز من الشرفة وإصابة نفسھا أثناء محاولة الھرب.
فت القصة ألنھا أرادت لیلیزا إلى المنزل بعد بضعة أیام، وتراجعت قائلة إنھا سقطت عن الشرفة وألّ 

، وحثت 2018أبریل/نیسان  6غطت ھیومن رایتس ووتش الحادث الذي وقع في  170مغادرة لبنان.
النیابة العامة اللبنانیة على ضمان إجراء تحقیق مناسبة في مزاعم لیلیزا بشأن سوء المعاملة وحمایتھا 

  171من أي انتقام محتمل.
 

رایتس ووتش رسالة من نائب مدیر مكتب جرائم  ، تلقت ھیومن2018یونیو/حزیران  18في 
المعلوماتیة، النقیب المھندس أیمن تاج الدین، یطلب منھا إزالة البیان الصحفي الخاص بقضیة لیلیزا 

بناء على تعلیمات مدعي عام االستئناف في جبل لبنان القاضي رامي عبد هللا. جاء ھذا األمر بناء 
 172لیلیزا ضد ھذا لبنان.على دعوى تشھیر رفعھا أصحاب عمل 

 
قال أربعة محامین لبنانیین لـ ھیومن رایتس ووتش بأنھ ال یمكن الطعن في األمر ألنھا تعلیمات من 

المدعي العام ولیس أمر من المحكمة. لم تتضمن الرسالة التي تلقتھا ھیومن رایتس ووتش من مكتب 
لیمات نفسھا. كانت ھذه ھي المرة األولى جرائم المعلوماتیة األساس القانوني للتعلیمات أو نص التع

التي تصدر فیھا جھة أمنیة أو مدع عام تعلیمات إلى ھیومن رایتس ووتش في لبنان بإزالة أي 
 محتوى.

 
، كتبت ھیومن رایتس ووتش إلى المدعي العام الذي أصدر التعلیمات 2018یونیو/حزیران  27في 

لتعلیمات وأساسھا القانوني. في رسالتھا، طلبت وإلى مكتب جرائم المعلوماتیة لطلب نسخة من ا
ھیومن رایتس ووتش من المدعي العام إعادة النظر في التعلیمات ألنھا قد تنتھك التزامات لبنان في 
مجال حقوق اإلنسان بموجب القانون الدولي، وتقید بشكل غیر متناسب قدرة ھیومن رایتس ووتش 

ن في لبنان، وتنتھك حق اللبنانیین بحریة الوصول إلى على الحدیث بحریة وبدقة عن حقوق اإلنسا
المعلومات. ردا على ذلك، أبلغ المدعي العام المستشار القانوني لـ ھیومن رایتس ووتش في لبنان في 

بأنھ ال داعٍ إلزالة البیان الصحفي، ألن ھیومن رایتس ووتش قد أزالت بالفعل  2018یولیو/تموز  2
 ن، للفیدیو الذي نشره ھذا لبنان.الرابط، الذي ال یعمل اآل

 

                                                           
 ،2018 نیسان/أبریل 6 ووتش، رایتس ھیومن لـ صحفي بیان ،"النتھاكات تعرضھا تدعي ةمھاجر منزلیة عاملة: لبنان" 169

https://www.hrw.org/ar/news/2018/04/06/316664. 
 .السابق 170
 .السابق 171
 .2018 حزیران/یونیو 11 ووتش، رایتس ھیومن لـ الداخلي األمن قوى من رسالة 172

https://www.hrw.org/ar/news/2018/04/06/316664
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تلقت وسائل إعالم أخرى في لبنان تعلیمات مماثلة من المدعي العام، بما في ذلك "لوریون 
بعض وسائل اإلعالم لم تمتثل للتعلیمات، في حین أن أخرى، مثل  174والمفكرة القانونیة. 173لوجور"

 طیتھا للمزاعم."دیلي ستار" و"المؤسسة اللبنانیة لإلرسال"، قامت بحذف تغ
 

قالت الصحفیة آن ماري الحاج، التي غطت روایة لیلیزا لـ لوریون لوجور، إن مكتب جرائم 
وطلب من رئیس التحریر حذف مقال الحاج  2018یونیو/حزیران  8المعلوماتیة اتصل بالجریدة في 

ر التحقیق وفقا ألمر من المدعي العام واستدعیت الحاج للتحقیق. نصح محامي الحاج بعدم حضو
بسبب اتفاق ضمني بین نقابة الصحفیین ومكتب المدعي العام ینص على أنھ ال ینبغي استجواب 

قالت الحاج أیضا لـ ھیومن  175الصحفیین من قبل األجھزة األمنیة، ولكن من قبل قضاة التحقیق.
رایتس ووتش إنھ كان ھناك قرار تحریري في صحیفة لوریون لوجور بعدم إزالة المقال من أجل 

أصرت الحاج: "أنا ال  176تجنب وضع سابقة من خالل االستسالم ألمر قضائي دون أمر من المحكمة.
 177أھین أحدا. أنا أعمل من أجل حقوق اإلنسان".

 
ة دیلي ستار، الصادرة باللغة اإلنغلیزیة، حذف مقالھا عن مزاعم لیلیزا عن ومع ذلك، قررت صحیف

سوء المعاملة بعد أن استُجوب تیمور أزھري، الصحفي الذي كتب التقریر، من قبل المسؤولین في 
. قال أزھري لـ ھیومن 2018یونیو/حزیران  7مكتب جرائم المعلوماتیة لمدة ثماني ساعات یوم 

محقق اتھمھ بالعمل الحثیث على تشویھ سمعة أصحاب العمل في قضیة لیلیزا رایتس ووتش إن ال
 178واعتبر أي دلیل یقدمھ ھذا لبنان غیر موثوق بھ، ألنھا منظمة "تشوه سمعة البلد بأكملھ".

 
خالل التحقیق معھ، قال أزھري إن أحد العناصر ھدده شفھیا وصادر ھاتفھ وقرأ محتویاتھ. قال 

على اسم مصدره المجھول وتفاصیل االتصال بھ وأمره بإزالة تغریدة  أزھري إن المحقق حصل
مرتبطة بالمقال وآخر یظھر فیھ شریط فیدیو لالحتجاج الذي وقع خارج متجر صاحب العمل، 

من المحتمل أن المحقق كان یشیر إلى أمر المدعي العام، الذي تلقاه  179باإلشارة إلى أمر من القاضي.
كن ھناك أمر من المحكمة. طلب المحققون من أزھري التوقیع على تعھد لوریون لوجور ألنھ لم ی

على الرغم من قیامھ بذلك، ما زالت قضیتھ  180بعدم التعلیق على قضیة لیلیزا، وھو ما وافق علیھ.
 .2019مستمرة في المحاكم الجزائیة حتى یولیو/تموز 

 
                                                           

 ،2018 حزیران/یونیو 18 میدیا، سكایز ،"صحافي تقریر بسبب الحاج ماري آن الصحافیة یستدعي المعلوماتیة جرائم مكتب" 173
http://www.skeyesmedia.org/ar/news/lebanon/7244 )2019 حزیران/یونیو 6 في االطالع تم.( 

 ،2018 حزیران/ویونی 22 القانونیة، المفكرة ،"للصوت كاتما العامة النیابة تصبح حین: الرسمیة الروایة لغیر مكان ال لینسل، قضیة" 174
http://legal-agenda.com/article.php?id=4589 )2019 حزیران/یونیو 6 في االطالع تم.( 

 .2019 أیار/مایو 17 بیروت، لوجور، لوریون في صحفیة الحاج، ماري آن مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 175
 .السابق 176
 .السابق 177
 .2019 نیسان/أبریل 5 بیروت، ،"ستار دیلي" في صحفي أزھري، تیمور مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 178
 .السابق 179
 .السابق 180

http://www.skeyesmedia.org/ar/news/lebanon/7244
http://legal-agenda.com/article.php?id=4589
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غطیة جمیع القصص، ولكن قال أزھري إنھ كمراسل لبناني لصحیفة دیلي ستار، من مھامھ ت
خصوصا تلك التي لھا تأثیر اجتماعي أوسع، وھو یواصل الكتابة عن مزاعم اإلساءة إلى عامالت 

 المنازل المھاجرات:
 

عندما رأیت شریط فیدیو لینزا تزعم تعرضھا لسوء المعاملة من فراشھا بالمستشفى، 
جرات بعد القفز من أصابني بالذھول حقا. غالبا ما تموت عامالت المنازل المھا

المباني أو یتمكنن من الھرب، وبالتالي ال ینشرن محنتھن. من النادر جدا تسجیل ھذا 
النوع من األشیاء. الشجاعة التي تطلبھا للقیام بذلك، أجبرتني أن أكتب عنھا. أظھر 

ھذا الفیدیو أن اإلیذاء كان یحدث لمعظم األشخاص العاجزین في لبنان الذین یعملون 
نظام یجردھم من الحقوق التي نتمتع بھا جمیعا. لقد رأیت فرصة للمساھمة  بموجب

 181في الحدیث حول الطریقة التي یعامل بھا مئات اآلالف من األشخاص في لبنان.
  

                                                           
 .السابق 181
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V. ةالتشهير الجزائي االنتهاكات والتحيز في تطبيق قوانين 
 

لسیر أساسي ، والذي ھو في لبنان الخطاب السلميالقدح والذم  كما بیَّن الفصل السابق، تُجّرم قوانین
مجتمع دیمقراطي كما یجب. باإلضافة إلى ذلك، في الحاالت التي بحثت فیھا ھیومن رایتس ووتش، 

تصرفت السلطات بطرق دلت على وجود تحیز ودوافع خفیة. ُطبقت القوانین بصورة انتقائیة، ولم 
الواجبة، وانتھكت الضمانات القانونیة، ولم یُطبق القضاء معاییر  التحقیق اإلجراءاتأجھزة  تتبع

حقوق اإلنسان الدولیة على حریة التعبیر. توضح ھذه األمثلة إمكانیة إساءة استخدام القانون الجزائي 
 المتعلق بالقدح والذم كأداة لالنتقام والقمع بدال من كونھ آلیة لالنتصاف حیثما وقع ضرر حقیقي.

 

 واعتقاالت انتقائية تحقيقات

المتعلقة  اللبنانیة القوانین الجزائیةیُشیر بحث ھیومن رایتس ووتش إلى أن المدعین العامین یطبقون 
عزز مصالح الجھات السیاسیة والدینیة القویة. غالبا ال یتبع المدعون العامون یبشكل انتقائي  بالتشھیر

التشھیر، ما یزید من تفاقم التطبیق ائیة المتعلقة بالجز قضایاالواألجھزة األمنیة عملیة معیاریة في 
 االنتقائي للقانون ویمنح المسؤولین الحكومیین حریة أكبر في طریقة معالجة ھذه القضایا.

 
اتضح الطابع االنتقائي لالدعاء في قضیة الفرقة الموسیقیة "مشروع لیلى"، التي اكتسبت شھرة 

ة في العالم العربي، وتندیدھا بالقمع، والفساد، ورھاب عالمیة مع تناولھا قضایا اجتماعیة ضاغط
. في 2019أغسطس/آب  9في لبنان في  يالمثلیة. كان من المقرر أن تغني الفرقة في مھرجان موسیق

جماعات دینیة بشكوى إلى النیابة العامة یتھم فیھا مشروع مرتبط ب، تقدم محاٍم 2019یولیو/تموز  22
الشعائر الدینیة وإثارة النعرات الطائفیة عبر منشوراتھا على مواقع التواصل لیلى باإلساءة إلى 

إلى مطالبة الجماعات الدینیة القویة بإلغاء الحفل، وھدد العدید  ذلك االجتماعي وكلمات األغاني. دفع
 182من مستخدمي اإلنترنت الفرقة بأعمال عنف إذا أقیم الحفل.

 
"أمن  لدىء بعض أعضاء الفرقة الستجواب دام ست ساعات بعد یومین من الشكوى، استدعى االدعا

الدولة"، ثم أجبرھم العناصر على التوقیع على تعھد بحذف منشورات من مواقع وسائل التواصل 
 30مجموعة حقوقیة في  11مع ذلك، لم تتخذ النیابة العامة إجراء بشأن شكوى قدمتھا  183االجتماعي.

                                                           
، 2019یولیو/تموز  31"لبنان: "مھرجانات بیبلوس" تلغي حفل "مشروع لیلى""، بیان ھیومن رایتس ووتش الصحفي،  182

https://www.hrw.org/ar/news/2019/07/31/332608. 
leb.gov.lb/ar/show-http://nna-. 2019یولیو/تموز  24، الوكالة الوطنیة لإلعالم"قرار بتخلیة سبیل أعضاء فرقة مشروع لیلى"،   183

news/423538/nna-leb.gov.lb/ar  2019سبتمبر/أیلول  18(تم اإلطالع في.( 
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التحقیق في التھدیدات المنتشرة على مواقع التواصل االجتماعي یولیو/تموز، تطلب فیھا من السلطات 
 184.التي تتعرض لھا مشروع لیلى، بما فیھا التحریض على العنف وتھدیدات بالقتل

 
یتضح ھذا التوجھ أیضا في قضیة شربل خوري. ُرفعت دعوى على خوري من قبل مجموعة 

بخصوص  2018یولیو/تموز  20المعلوماتیة في مسیحیة نافذة واستُجوب من قبل مكتب جرائم 
. تلقى خوري تھدیدات بأعمال عنف على امسیحی اقدیسنكتة تتناول  منشور على فیسبوك یحتوي على

كما قال إن  185مواقع التواصل االجتماعي بعد منشوره، حیث ھدده بعض األفراد بالقتل واالغتصاب.
مع ذلك، وفقا لخوري، لم یخضع أي من ھؤالء   186زمیال سابقا اعتدى علیھ جسدیا في مكان عملھ.

 187األفراد للتحقیق، بمن فیھم زمیلھ السابق، الذي تقدم خوري بشكوى ضده.
 

قال أیمن مھنا، المدیر التنفیذي لـ "مؤسسة سمیر قصیر"، لوسائل اإلعالم المحلیة بعد استجواب 
لتعبیرھم عن رأیھم. من بون من قبل السلطات خوري: "من جھة، یوجد شخص أو شخصان یُحاسَ 

 -وجد قضایا تُشكل انتھاكات واضحة للقانون: التھدید، والدعوة إلى القتل واالغتصاب تجھة أخرى، 
 188".أمر مشین أكثر إنھا جرائم. عدم رؤیة أي إجراء یُتخذ تجاه ھؤالء الناس

 
من قبل األجھزة األمنیة  بالتشھیرالقضایا الجزائیة المتعلقة للتعامل مع موحدة  إجراءاتیزید غیاب 

من االعتقاد بأن االعتقاالت واالستجوابات تھدف إلى حمایة مصالح األفراد النافذین بدال من توفیر 
اإلنتصاف حیثما یقع الضرر. الحظ بعض الخبراء أن ھذه التناقضات ھي نتیجة للصراع بین 

كل غیر رسمي لنفوذ حزب سیاسي، آخرون أنھ بما أن كل جھاز أمني یخضع بش یزعم 189األجھزة.
 190الجھاز الموالي لھم لترھیب المنتقدین. األحزاباستخدم مسؤولو 

 
األمن العام العتقالھ، رغم أن ھذا الجھاز،  في مسؤوال في حزب هللا استخدم شبكتھ زعم عواد أن
بعد  191المتعلقة بالتشھیر.عادة في االعتقاالت یس لھ دور دخول األجانب وخروجھم، ل المسؤول عن

، قال ولید رضوان إن كل كذلك 192إخالء سبیلھ، قیل لھ إن اعتقالھ كان "خطأ" من شخص في الجھاز.

                                                           
، 2019یولیو/تموز  31"لبنان: "مھرجانات بیبلوس" تلغي حفل "مشروع لیلى""، بیان ھیومن رایتس ووتش الصحفي،  184

https://www.hrw.org/ar/news/2019/07/31/332608. 
، 2018یولیو/تموز  18، سكایز"االعتداء على الشاب شربل خوري بعد تھدیده والصحافیة جوي سلیم بسبب منشور على "فایسبوك"،   185

http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Lebanon/7298   2019یونیو/حزیران  6(تم اإلطالع في.( 
 .2019أبریل/نیسان  17یروت، مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع شربل خوري، ب 186
 السابق.  187
188  -https://www.dailystar.com.lb/News/LebanonJuly 21, 2018, The Daily Star, ” Journalist briefly detained over online posts,“

News/2018/Jul-21/457356-journalist-briefly-detained-over-online-posts.ashx  2019یونیو/حزیران  7(تم اإلطالع في.( 
 .2019أبریل/نیسان  17مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع جورج غالي، المدیر التنفیذي لـ "ألف"، بیروت،   189
؛ مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع ولید رضوان، طرابلس، 2019أبریل/نیسان  18لة ھیومن رایتس ووتش مع محمد عواد، بیروت، مقاب  190

 .2019أبریل/نیسان  25
 .47 المادة الجزائیة، المحاكمات أصول قانون 191
 .2019أبریل/نیسان  18مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع محمد عواد، بیروت،   192
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فرع أمني ینتمي إلى حزب. لذلك، عندما قُبض علیھ من قبل "شعبة المعلومات" التابعة لـ األمن 
في كما قال رضوان إن مسؤوال  193الداخلي، قال إنھ عرف أن "تیار المستقبل" كان وراء االعتقال.

أعطى المحقق أوامر مباشرة، وطلب حضور وحضر االستجواب عن طریق مكالمة بالفیدیو،  التیار
 194االستجواب.

 
في بعض الحاالت، حققت األجھزة األمنیة في قضایا لیس من المفترض أن تخضع الختصاصھا 

مثال، على الرغم من أن مكتب واتخذت تدابیر غیر مصرح بھا بموجب أمر قضائي. 
حقق في معظم الحاالت المتعلقة بالتشھیر على منصات اإلنترنت، وثّقت ھیومن رایتس  المعلوماتیة

عبر اإلنترنت التي تولتھا أجھزة األمن األخرى. استُدعي كل من ھاني التعبیر  ووتش بعض حاالت
المركزیة" (المباحث) التابع لألمن  النصولي وأحمد األیوبي للتحقیق في "قسم المباحث الجنائیة

على "واتس آب" وصحیفة  بحسب الزعم الداخلي، على الرغم من ظھور تصریحاتھما التشھیریة
رجل أعمال من طرابلس، إلى شعبة وھو أُحضر ولید رضوان،  195إلكترونیة وفیسبوك، على التوالي.

على العلنیة المعلومات التابعة لألمن الداخلي في طرابلس بزعم نشره تعلیقات مھینة على صفحتھ 
 197اعتقل األمن العام محمد عواد بعد كتابتھ مقاال على اإلنترنت ینتقد فیھ حزب هللا. 196فیسبوك.

 
بالتحقیق في التشھیر الذي  المعلوماتیة مجرائ باإلضافة إلى ذلك، في بعض الحاالت، ُكلّف مكتب

حدث في وسائل اإلعالم التقلیدیة. مثال، استدعى المكتب بشارة األسمر لالستجواب بعد إدالئھ 
وآن ماري الحاج  أزھريبتصریحات تنتقد وزیرا في برنامج تلفزیوني. كما استُدعي كل من تیمور 

ظھر في صحف مطبوعة بحسب الزعم المحتوى التشھیري  أن من قبل المكتب على الرغم من
 198مرخصة في لبنان.

 
كما تشیر بعض األدلة إلى أن المدعین العامین لم یتبعوا دائما اإلجراءات المعتادة عند توجیھ اتھامات 

أغسطس/آب  16ز. في ضد األفراد واستدعائھم للتحقیق، وأنھم تصرفوا بطرق أخرى توحي بالتحیّ 
ودیع األسمر، رئیس "المركز اللبناني لحقوق اإلنسان"، للتحقیق  ى مكتب المعلوماتیة، استدع2018

 199بعد مشاركتھ علنا منشورا على فیسبوك یحتوي على دعابة اعتبرتھا مؤسسة دینیة مسیئة للدین.
 200.التزم الصمت في مكتب المعلوماتیة ، حیث 2018أغسطس/آب  31حضر األسمر التحقیق في 

                                                           
 .2019أبریل/نیسان  25مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع ولید رضوان، طرابلس،   193
 السابق.  194
؛ مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أحمد األیوبي، 2019أبریل/نیسان  3مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع ھاني النصولي، بیروت،   195

 .2019أبریل/نیسان  25طرابلس، 
  .2019أبریل/نیسان  25ضوان، طرابلس، مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع ولید ر  196
 .2019أبریل/نیسان  18مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع محمد عواد، بیروت،   197
؛ مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع تیمور األزھري، 2019مایو/أیار  17مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع آن ماري الحاج، بیروت،   198

  .2019أبریل/نیسان  5بیروت، 
  .2019مایو/أیار  8مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع ودیع األسمر، أوروبا،   199
 السابق.  200
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ألسمر الوثائق المتعلقة بقضیتھ، قال إن الجماعة الدینیة التي رفعت الدعوى ضده قدمت عندما استلم ا
یعتقد األسمر أن  201بعد عدة أیام من استدعائھ للتحقیق. - 2018أغسطس/آب  30شكواھا في 

 202التضارب في التواریخ قد یوحي بوجود تعاون بین النیابة العامة وسلطات دینیة نافذة.
 

 اإلجرائية واالنتهاكات القانونية المخالفات

 قضیة 34الحظت ھیومن رایتس ووتش وجود مخالفات إجرائیة في جمیع مراحل التحقیق في 
. لم تتبع النیابة العامة واألجھزة األمنیة اإلجراءات المعتادة في الكثیر جزائیة وثّقتھا متعلقة بالتشھیر

استخدموا المحققین  حاالت كثیرة. قال من قوبلوا إن من األحیان، وانتھكت القانون صراحة في
أسالیب كانت غالبا عنیفة جسدیا أو نفسیا، وفي بعض الحاالت انتھكت خصوصیتھم. كما طلبت 

من عدة أفراد التوقیع على تعھدات بعدم اإلساءة في المستقبل لمن  التحقیقأجرت  يتاألجھزة ال
باتھم على مواقع التواصل االجتماعي. تنتھك ھذه اتھموھم أو حذف المحتوى التشھیري من حسا

 التدابیر حقوق المتھمین في حریة التعبیر والحق في محاكمة عادلة.
 

العدوانية: "كما لو أنهم اعتقلوا أبو بكر البغدادي" االعتقاالت  

بطرق ال تشھیر بعدوانیة من قبل عناصر مسلحین الذین یواجھون قضایا  اعتُقل العدید من األفراد
، داھم عناصر األمن 2018دیسمبر/كانون األول  10تتناسب أبدا مع جرائمھم المزعومة. في 

"درج" واعتقلوا الشریك المؤسس ورئیس التحریر حازم  موقع مكتببلباسھم الرسمي  الداخلي
األمین. في صباح ذلك الیوم، زار محقق من األمن الداخلي المكتب بخصوص دعوى قضائیة بشأن 

بعد  203عم درج بالفساد ضد أحد أقارب سیاسي بارز. رغم أن الدعوى كانت قد أُسقطت بالفعل.مزا
فترة قصیرة من رفض األمین اإلجابة عن أسئلة المحقق، مصرا على أنھ لن یجیب إال بحضور 

محام، وبعدما غادر، قال األمین إن ثالث سیارات تابعة لألمن الداخلي وحوالي عشر عناصر شرطة 
دوا األمین، ووضعوه في قیّ  204"كما لو كانوا مستعدین لعملیة عسكریة" اقتحموا المكتب. مسلحین

فردان، ورفضوا إخباره عن سبب االعتقال األمن الداخلي في  سیارة الشرطة، واقتادوه إلى مركز
ھم مكتفین بالقول إنھم ینفذون أوامر المدعي العام. قال األمین لـ ھیومن رایتس ووتش: "طریقة قیادت

في الشارع، مع صفارات اإلنذار والموكب، كانت كما لو أنھم اعتقلوا أبو بكر البغدادي [قائد تنظیم 
 205.""الدولة اإلسالمیة" المعروف بـ "داعش"]

 

                                                           
 السابق.  201
 السابق.  202
“ Journalists assaulted and news website raided in؛ 2019مایو/أیار  8مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع حازم األمین، بیروت،   203

Lebanon in December,” Committee to Protect Journalists, January 7, 2019, https://cpj.org/2019/01/journalists-assaulted-and-
news-website-raided-in-l.php   2019مایو/أیار  22(تم اإلطالع في.( 

 .2019مایو/أیار  8مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع حازم األمین، بیروت،   204
 السابق.  205
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 206في مركز فردان، أقر المحقق بأن القضیة ُسحبت القضیة وأطلق سراح األمین بعد فترة قصیرة.
نحترم في "درج" حق أي متضرر فیسبوك، كتب األمین: " فيعلى الحادثة على صفحتھ  في تعلیق

من أي مادة ننشرھا في اللجوء إلى القضاء، لكن ما جرى الیوم كان یحاكي أسالیب دول بولیسیة في 
استعراض قوة وفظاظة في التعامل مع صحافیین من قبل عناصر أمنیة یفترض أنھا تمثل النظام 

 207."والقانون
 

 20كما اعتُقل محمد عواد، الذي كتب مقاال اعتُبر انتقادا لحزب هللا، بعدوانیة من منزلھ في 
قال إنھ بینما كان یغادر شقتھ، رأى خمسة رجال  208صباحا. 5:30في الساعة  2018یولیو/تموز 

 أنظارتحت  دوه وأخذوا ھاتفھبمالبس مدنیة مسلحین برشاشات كالشینكوف یركضون نحوه. قیّ 
الشرفة. قال عواد إن أحد الرجال دخل الشقة وصادر حاسوبھ، رغم اعتراضات  الواقفة علىوالدتھ 
وفقا لعواد، عّرف األفراد عن أنفسھم بأنھم شعبة المعلومات التابعة لألمن العام. سأل عواد  209شقیقھ.

ام في الدورة، شمال األمن العمقر  عما إذا كان لدیھم مذكرة باالعتقال، لكنھم قالوا ال. أخذوه إلى
األمن العام في العدلیة في بیروت. قال إنھم أخلوا سبیلھ بعد حوالي خمس ساعات مقر  بیروت ثم إلى

 210صباحا. 10:45في الساعة 
 

ولید رضوان، الذي نشر منشورا ساخرا على فیسبوك عن سیاسي بارز، قال لـ ھیومن رایتس ووتش 
من الداخلي في الشمال، داھموا منزلھ ومنزل والدیھ في إن عناصر من شعبة المعلومات التابعة لأل

طرابلس، بمالبس مدنیة ومسلحین برشاشات كالشنیكوف، بعد عدم حضوره عندما استدعتھ الشعبة 
القانوني بعدم الحضور، قائال إن وكیلھ  نصحھ 2018.211سبتمبر/أیلول  15للتحقیق یوم السبت 

قال رضوان إن  212یُحتمل أن یكون ذریعة الحتجازه حتى یوم االثنین.االستدعاء في نھایة األسبوع 
أعوام) كانوا في المنزل، وكانوا في حالة ذعر. قرر رضوان  7و 3والدیھ المسنین وزوجتھ وطفلیھ (

احتجزتھ النیابة الحقا  213في النھایة حضور التحقیق لكي ال یضع عائلتھ تحت ضغط غیر ضروري.
 214في السراي.یوما  18احتیاطیا لمدة 

 

                                                           
 السابق.  206
دیسمبر/كانون األول  10منشور حازم األمین على فیسبوك،   207

2018 ، https://www.facebook.com/hazem.elamin/posts/2042110452539528 
؛ "اعتقال الناشط السیاسي محمد عواد بسبب معارضتھ 2019أبریل/نیسان  18مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع محمد عواد، بیروت،   208

، 2018یولیو/تموز  20، مرصد الدفاع واألمنمع الحریات واالرھاب الفكري"، زمن ق… سیاسة حزب هللا
https://marsadnews.net/2019مایو/أیار  29(تم اإلطالع في  م/ -بسبب-عواد-محمد-السیاسي-الناشط-لبنان/اعتقال.( 

 السابق.  209
 .2019أبریل/نیسان  18مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع محمد عواد، بیروت،   210
  .2019أبریل/نیسان  25مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع ولید رضوان، طرابلس،   211
 السابق.  212
 السابق.  213
، نسخة في الملف موجودة لدى ھیومن رایتس 2019أكتوبر/تشرین األول  2حكم قضائي من القاضیة المنفردة الجزائیة في طرابلس،   214

 ووتش.
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أمرا باستدعاء میشال قنبور، النیابة العامة العسكریة  ت، أصدر2019فبرایر/شباط  3یوم األحد، 
 215ونشر معلومات كاذبة. تھوإھانالجیش بمؤسس موقع "لیبانون دیبایت" اإللكتروني، بتھمة التشھیر 

وعنصر أمن في مطار بیروت، جسدي بین مسؤول الجمارك  عراكفي الیوم السابق، أبلغ قنبور عن 
ذكر قنبور في المقال مخطئا بأن الحقیبة  216بعد إصرار األول على تفتیش الحقیبة ورفض األخیر.

المعلومة الخاطئة على  بقیتالتي أراد مسؤول الجمارك تفتیشھا تخص قائد الجیش. قال قنبور: "
مقال فورا وتحملت مسؤولیة لثمان دقائق. عندما اكتشفت أنھا خاطئة، صححت ال ربما اإلنترنت

 217خطأي. ما حدث الحقا لم یكن متناسبا".
 

سمع قنبور عن مذكرة التفتیش بحقھ من وسائل اإلعالم. قال قنبور لـ ھیومن رایتس ووتش: "تفاجأت 
ألنھ كان یوم أحد. عادة، تصدر مذكرات التفتیش أیام العطلة للحاالت المھمة جدا، مثل اإلرھاب أو 

قال إنھ بعد ظھر ذلك الیوم، داھم أفراد من الشرطة العسكریة مكتب  218لصحفي". المخدرات. لیس
لیبانون دیبایت وظلوا في المكتب لساعتین إلى ثالث ساعات حتى وافق قنبور على المثول أمام محقق 

 10استمر التحقیق، الذي بدأ في الساعة  219ترھیب لي ولعائلتي".تكتیك  عسكري. قال قنبور: "كان
، حوالي ساعة واحدة وتمحور حول ھویة مصدر قنبور. أُخلي سبیل قنبور في تلك اللیلة ولم لیال

 220یعرف حتى اآلن ما إذا كانت القضیة ضده قائمة.
 

مھم رغم عدم تعرض أفراد آخرین متھمین بالتشھیر لالعتقال بھذه الطرق غیر المتناسبة، إال أن معظ
استُدعوا بطرق تُخالف اإلجراءات القانونیة الواجبة. قال نشطاء لـ ھیومن رایتس ووتش إن مكتب 

، اشتھر بسمعتھ السیئة لدعوتھ 2017و 2012برئاسة المقدم سوزان الحاج بین   المعلوماتیةجرائم 
ي بعض الحاالت سببا لالستدعاء، لیحقق معھم بعد ذلك، وفھم ئإعطاالمتھمین إلى "فنجان قھوة" دون 

 221یحتجزھم.
 

                                                           
. 2019فبرایر/شباط  4، سكایز"الشرطة العسكریة تداھم مكتب موقع "لیبانون دیبایت" إثر بالغ بحٍث وتحٍرّ بحق صاحبھ"،   215

http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Lebanon/7662  2019یونیو/حزیران  8(تم اإلطالع في.( 
216  2019, , February 4, The Daily Star” ort,Situation under control after fight at airp“Youssef Diab, 

http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2019/Feb-04/475786-situation-under-control-after-fight-at-airport.ashx  تم)
 ).2019یونیو/حزیران  8اإلطالع في 

 .2019أبریل/نیسان  11مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع میشال قنبور، جل الدیب،   217
 السابق.  218
. 2019فبرایر/شباط  4، سكایزالسابق.؛ "الشرطة العسكریة تداھم مكتب موقع "لیبانون دیبایت" إثر بالغ بحٍث وتحٍرّ بحق صاحبھ"،   219

http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Lebanon/7662  2019یونیو/حزیران  8(تم اإلطالع في.( 
 .2019أبریل/نیسان  11رایتس ووتش مع میشال قنبور، جل الدیب، مقابلة ھیومن   220
 ,The Wall February 10, 2018, ” Lebanon, Once a Bastion of Political Freedom, Cracks Down on Speech,“Nazih Osseiranانظر مثال   221

Street Journal, https://www.wsj.com/articles/lebanon-once-a-bastion-of-political-freedom-cracks-down-on-speech-1518264000 
 ,Karim Hawa, a new victim in the cyber space in Lebanon,” SMEX, November 16, 2014““)؛ 2019مایو/أیار  20(تم اإلطالع في 

https://smex.org/karim-hawa-a-new-victim-in-the-cyber-space-in-lebanon/ مقابلة  )؛2019یونیو/حزیران  8ي (تم اإلطالع ف
 17؛ مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع محمد نجم، بیروت، 2019أبریل/نیسان  17ھیومن رایتس ووتش مع جورج غالي، بیروت، 

 .2019أبریل/نیسان 
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  أُلِقيَ  في مقابلتھم مع ھیومن رایتس ووتش، قال معظم المتھمین بالتشھیر الجنائي الذین اعتُقلوا إنھ
وبدال من ذلك كان یُطلب منھم عادة  ،أو بالتھم الموجھة إلیھمبالسبب في ساعتھا  دون إبالغھم

 222الحضور فورا لالستجواب.
 

بمجرد احتجازھم بھدف  ،قانون أصول المحاكمات الجزائیة اللبناني المشتبھ بھممن  47تمنح المادة 
كما یمنح  223حق االتصال بأحد أفراد األسرة، أو صاحب العمل، أو محام، أو أحد المعارف. ،التحقیق

من یعرفون حقوقھم، ولم تُبلغ األجھزة ون ھم قلیل 224القانون المشتبھ بھم الحق في التزام الصمت.
 بحقوقھم. األشخاص ة أي من الحاالت التي حققت فیھا ھیومن رایتس ووتشاألمنی

 
لم یُسمح في أي من الحاالت التي حققت فیھا ھیومن رایتس ووتش بحضور محام أثناء االستجواب 

التابعة لألمن الداخلي في الشمال،  شعبة المعلوماتالمعلوماتیة، والمباحث، و جرائم في مكتب
، واألمن العام، وأمن الدولة. ال ینص القانون اللبناني صراحة على أنھ بإمكان مخابرات الجیشو

بعد الفعل األشخاص  المحامین الحضور أثناء االستجواب من قبل األجھزة األمنیة عند اعتقال
أي بغیاب رغم ذلك، یؤكد الخبیر القانوني اللبناني الدكتور شربل القارح أنھ  225اإلجرامي المزعوم.

أن یتمكن المحامون من حضور االستجوابات في األجھزة بلممارسة أن تقضي ا صریح، ینبغي منع
 226األمنیة.

 
النیابة بین نقابة الصحفیین واتفاقا غیر رسمي  كما ذكر المحامي الحقوقي نزار صاغیة أن ھناك

یمكنھم المثول مباشرة أمام أنھ استجواب الصحفیین من قبل األجھزة األمنیة وعدم  ینص علىالعامة 
لم یلتزم المدعون العامون بھذا االتفاق، وكما یتضح في ھذا التقریر، عملیا،  227قاضي التحقیق.

 استُدعي عدة صحفیین للتحقیق من قبل األجھزة األمنیة.
 

 سوء المعاملة، وانتهاكات الخصوصيةأساليب االستجواب، و

وصف األفراد الذین قابلتھم ھیومن رایتس ووتش مجموعة من أسالیب االستجواب الجسدي والنفسي 
، ومعاقبتھم، وردعھم عن نشر محتوى یُعتبر إھانة ألفراد الناس التي اعتبروھا تھدف إلى إذالل

 محلیین نافذین.

                                                           
رایتس ووتش مع زیاد ؛ مقابلة ھیومن 2019أبریل/نیسان  3انظر مثال، مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع ھاني النصولي، بیروت،   222

؛ مقابلة ھیومن رایتس 2019أبریل/نیسان  17؛ مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع شربل خوري، بیروت، 2019أبریل/نیسان  15زیدان، 
؛ مقابلة ھیومن 2019مایو/أیار  16؛ مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع خالد عبوشي، 2019أبریل/نیسان  25ووتش مع ھنادي جرجس، 

 .2019مایو/أیار  17ع د. شربل القارح، بیروت، رایتس ووتش م
  .47قانون أصول المحاكمات الجزائیة اللبناني، المادة  223
 .2019أبریل/نیسان  17مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع جورج غالي، بیروت،   224
وتش مع د. شربل القارح، ؛ مقابلة ھیومن رایتس و2019أبریل/نیسان  9مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع نزار صاغیة، بیروت،   225

 .2019مایو/أیار  17بیروت، 
 .2019مایو/أیار  17مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع د. شربل القارح، بیروت،   226
 . 2019أبریل/نیسان  9مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع نزار صاغیة، بیروت،   227
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االستجواب الطویلة في مراكز الشرطة. في معظم الحاالت، قال صاغیة: "من الصعب فھم ساعات 
بل، وفقا لصاغیة،  228دلیل آخر أو استجواب".إلى  المسألة واضحة للغایة. كتبت شیئا عنك. ال حاجة

 أشخاص معینین ال یمكنك التحدث عنھم:بأنھ ثمة  رسالة واضحةتوجیھ  الھدف من ھذه التحقیقات
 

ویال. یقولون إن علیھم االتصال بالمدعي العام وقتا ط ینیجعلك المحققون تنتظر
لمعرفة ما یتوجب علیھم فعلھ. وقد یقول المدعي العام إنھ نائم، لمجرد إبقائك ھناك 

. ھذا في حد ذاتھ إجراء في االنتظار خمس ساعاتإلى من أربع  ن. فتقضیةمنتظر
االنتقاد لیس بسھولة نشر عقابي؛ حرمان من الحریة. وبذلك، یُعلّمك المدعي العام أن 

 229شيء ما. ھناك ثمن یجب دفعھ.
 

التابعة لألمن الداخلي في  شعبة المعلوماتقال ولید رضوان إن عنصرا ضربھ أثناء استجوابھ في 
، بسبب منشور على فیسبوك انتقد فیھ سیاسیا بارزا 2018سبتمبر/أیلول  15طرابلس یوم السبت، 

تس ووتش إن المحقق، الذي كان مؤیدا لحزب السیاسي، أخذ قال رضوان لـ ھیومن رای 230بسخریة.
ھواتفھ وكلمة المرور، وأھانھ، وصفعھ بحضور مسؤول من الحزب للجلسة عبر اتصال بالفیدیو 

یا كلب، كیف تجرؤ على الكتابة عن ’قال رضوان: "سألني المحقق  231وأمر المحقق بإساءة معاملتھ.
الرأس والوجھ. لم یكن الضرب من النوع الذي یؤلمك ثم ضربني ثالث مرات على ‘ [السیاسي]؟

 232جسدیا، ولكن الذي یؤذي كرامتك".
 

صانع أثاث وناشط على مواقع التواصل االجتماعي، إن العناصر في فرع وھو قال خالد عبوشي، 
، بعد 2018یولیو/تموز  24في طرابلس عرضوه للعنف الجسدي والنفسي في  مخابرات الجیش

قال إن محققي  233نشره صورة على فیسبوك اعتُبرت مھینة لرئیس الجمھوریة، ووزیر، وبرلماني.
غطوا وجھھ وفتشوا حساباتھ على مواقع التواصل االجتماعي أثناء استجوابھ  مخابرات الجیشفرع 

 234یة تجاه السیاسیین.بشأن وجھات نظره السیاس
 

قال عبوشي إنھ كان یسمع خالل االستجواب أصوات الضرب والصراخ. عندما رفض عبوشي إجابة 
بعض األسئلة، أزال المحقق الغطاء عن وجھھ واقتاده إلى غرفة فیھا ما وصفھ عبوشي بأنھا "معدات 

                                                           
 السابق.  228
 السابق.  229
230  September 28, 2018, The Daily Star, ” post,Man Detained for 2 weeks over Facebook “

http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2018/Sep-28/464753-man-detained-for-2-weeks-over-facebook-post.ashx 
 ).2019یونیو/حزیران  6تم اإلطالع في (

 .2019أبریل/نیسان  25مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع ولید رضوان، طرابلس،   231
 السابق.  232
، 2018یولیو/تموز  27، سكایزمخابرات الجیش توقف الناشط خالد عبوشي یومین بسبب انتقاده عون وباسیل،   233

http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Lebanon/7322   ؛ "بعد یومْین على توقیفھ.. اإلفراج 2019یونیو/حزیران  6(تم اإلطالع في(
-على-یومْین-بعد/https://www.lebanon24.com/news/lebanon/496874، 2018یولیو/تموز  26، 24لبنان خالد عبوشي، عن الناشط 

 ).2019یونیو/حزیران  6(تم اإلطالع في   عبوشي-خالد-الناشط-عن-اإلفراج-توقیفھ
 .2019مایو/أیار  16مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع خالد عبوشي، طرابلس،   234
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فقط لیُریني المكان الذي  قال عبوشي: "تركني فیھا لدقیقتین، 235تعذیب"، بما فیھا الـ "باالنكو".
في نھایة االستجواب، ھدد أحد العناصر عبوشي، قائال إنھ لوال سؤال  236سیحدث فیھ الضرب".

 237".سیقّطع قَِطعا بعض الشخصیات المھمة عنھ، كان
 

قال شربل خوري، المحلل اإلحصائي والناشط، إنھ تعرض أیضا للتھدید، واإلذالل، واإلھانة أثناء 
ُرفعت  2018.238یولیو/ تموز  20التابع لألمن الداخلي في  المعلوماتیة جرائم تباستجوابھ في مك

 239الدعوى على خوري من قبل جماعة مسیحیة نافذة لنشره دعابة عن قدیس مسیحي على فیسبوك.
قال خوري: "طوال الیوم، كان الناس في المكتب یشتمونني، ویسخرون من مظھري وشعري، 

جعلوني أنتظر خمس ساعات قبل بدء االستجواب. كنت جالسا على كرسي، وإذا  .ویھددون بضربني
 240‘".اجلس بشكل صحیح’تحركت قلیال أو أغلقت ساقي، یصیح أحدھم 

 
قال خوري إنھ خالل االستجواب، كان ھناك رجالن أو ثالثة "ضخام" یأتون أحیانا إلى الغرفة 

تجواب خوري بمنحھ كلمات المرور لحساباتھ على إلھانتھ، والوقوف فوقھ، وتھدیده. أمر ضابط االس
كنت خائفا. فكرت، سأعطیھم كلمة "مواقع التواصل االجتماعي وإال "سنضربك". قال خوري: 

فتش رسائل خوري الشخصیة وعلّق المحقق  قال إن 241نفسي".ال أنقذ  فلمَ  المرور بعد أن یضربوني،
 242بسخریة على صدیقة خوري وأفراد أسرتھ.

 
 2018أغسطس/آب  31استُدعي ودیع األسمر، رئیس المركز اللبناني لحقوق اإلنسان ، للتحقیق في 

لمشاركتھ منشور خوري، حیث قال إن المحققین حاولوا أیضا ترھیبھ.   المعلوماتیة جرائم في مكتب
قال األسمر لـ ھیومن رایتس ووتش: "كان أربعة أشخاص یستجوبونني ویضربون الجدران ألنني لم 

 243متأكد من أنھ لو كان شخصا آخر، لُضرب". أناأكن أجیب. 
 

لثماني ساعات بعد   ر"، في مكتب المعلوماتیة، مراسل صحیفة "دیلي ستاأزھرياستُجوب تیمور 
مھاجرة لینسا لیلیزا، التي زعمت المنزلیة العاملة الكتابتھ مقال، والنشر على تویتر عن حالة 

إن المحقق أمره في بدایة التحقیق بحذف  أزھريقال  244تعرضھا النتھاكات من قِبل أصحاب عملھا.
سواء أعجبك ذلك أم ال، ’لـ ھیومن رایتس ووتش: "قال لي  أزھريمنشوراتھ على تویتر. قال 

                                                           
 و" أداة تعذیب تستخدم لتعلیق األفراد من السقف من المعصمین المكبلین خلف ظھورھم."باالنك  235
 .2019مایو/أیار  16مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع خالد عبوشي، طرابلس،   236
 السابق.  237
 .2019أبریل/نیسان  17مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع شربل خوري، بیروت،   238
239  “-, July 21, 2018, https://www.dailystar.com.lb/News/LebanonThe Daily Star” Journalist briefly detained over online posts,“

News/2018/Jul-21/457356-journalist-briefly-detained-over-online-posts.ashx   2019یونیو/حزیران  6(تم اإلطالع في.( 
 .2019أبریل/نیسان  17ووتش مع شربل خوري، بیروت،  مقابلة ھیومن رایتس  240
 السابق.  241
 السابق.  242
 .2019 أیار/مایو 8 أوروبا، األسمر، ودیع مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 243
244  , November 28, 2018, The Daily Star” journalist rescheduled, The Daily StarLawsuit against “

https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2018/Nov-28/470289-lawsuit-against-the-daily-star-journalist-
rescheduled.ashx ) 2019یونیو/حزیران  6تم اإلطالع في.( 
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ستحذفھا، وإذا لم تحذفھا، سنصفعك، وستقضي لیلة في الزنزانة، ثم ستحذفھا، لذا، من األفضل لك 
نبض بسرعة، ثم یتضح األمر لك: أنت محتجز أدركت حینھا خطورة األمر. كان قلبي ی‘. حذفھا اآلن

 245لدى قوى األمن الداخلي یستجوبك شخص متحیز ضدك منذ البدایة".
 

إن معظم استجواباتھ تمحورت حول ھویة مصدر مجھول أعطاه تفاصیل بشأن قضیة  أزھريقال 
فیھ  لیلیزا، وكذلك عالقتھ بمجموعة "ھذا ھو لبنان"، أول من نشر فیدیو لیلیزا الذي تزعم

: "ال أعرف حقوقي. إذا لم أُعطھ ھاتفي، أزھري. قال أزھريطلب المحقق ھاتف  246االنتھاكات.
: "ھل لدیك أزھري، سأل أزھريسأبدو مذنبا، لذا أعطیتھ إیاه". بینما كان المحقق ینظر في ھاتف 

كان  عندما وجد المحقق ما 247الحق بذلك؟" فأجاب المحقق: "أجل، یمكنني معاینة أي دلیل ھنا".
المعلوماتیة المقدم ألبیر خوري، الذي أعطى المحقق  جرائم یبحث عنھ، ذھب إلى مكتب رئیس مكتب

موافقة القاضي. الحقا، قال المحقق ألزھري أنھ إذا اتصل بعد أن یحصل على اإلذن باستخدام الدلیل 
في المكتب لفترة طویلة، وسیحصل على الموافقة على أي حال. قال  أزھريبالقاضي، سیبقى 

لھ بالحصول على المعلومات، لن یسمح القاضي أن  : "لم أعتقد بوجود أي احتمالأزھري
على واتس آب وقال: "لم تُرد إعطائي اسم مصدرك  أزھريطبع المحقق محادثات  248فوافقت".

 249المجھول، لكنني حصلت علیھ على أي حال".
 

أیضا أسالیب االستجواب المھینة ھذه  مخابرات الجیشووفقا لمصادر إعالمیة، استخدم عناصر 
یونیو/حزیران  19عاما. أفادت وسائل اإلعالم المحلیة أنھ في  15والعنیفة أحیانا ضد صبي عمره 

في طرابلس لمشاركتھ صورة  مخابرات الجیش، استُجوب یوسف عبدهللا في فرع 2018
قال والد عبدهللا لوسائل اإلعالم المحلیة إن  250رئیس الجمھوریة على واتس آب.كاریكاتوریة ل

عندما  251العناصر قیدوا یدي ابنھ وعصبوا عینیھ، "كما لو كان أبو بكر البغدادي [زعیم داعش]".
بعد الظھر، قیل لھ إن ابنھ لم یعد ھناك. قال والد  مخابرات الجیشذھب والد عبدهللا إلحضاره من 

بعد الظھر،  1ساعة. في الیوم التالي، حوالي الساعة  22إنھ لم یعرف مكان ابنھ لحوالي  عبدهللا

                                                           
 .2019أبریل/نیسان  5مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع تیمور األزھري، بیروت،   245
 السابق.  246
 السابق.  247
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 السابق.  249
، 2018یونیو/حزیران  18، سكایزمكتب "جرائم المعلوماتیة" یستدعي الصحافیة آن ماري الحاج بسبب تقریر صحافي،   250

http://www.skeyesmedia.org/ar/news/lebanon/7244  ؛2019یونیو/حزیران  6(تم اإلطالع في( Finbar Anderson, “Drawing Lines on 
Freedom of Speech,” The Daily Star, September 24, 2018,  http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2018/Sep-

24/464205-drawing-lines-on-freedom-of-speech.ashx  ؛ 2019مایو/أیار  22(تم اإلطالع في(Ben Hubbard, “When jokes become 
a crime: free speech under fire in Lebanon,” The New York Times, February 21, 2018, 
https://www.nytimes.com/2018/02/21/world/middleeast/lebanon-free-speech.html  2019مایو/أیار  22(تم اإلطالع في.(  

، 2018یونیو/حزیران  18 ،میدیا سكایزالحاج بسبب تقریر صحافي،  "جرائم المعلوماتیة" یستدعي الصحافیة آن ماري مكتب  251
http://www.skeyesmedia.org/ar/news/lebanon/7244  ؛2019یونیو/حزیران  6(تم االطالع في( 

Finbar Anderson, “Drawing Lines on Freedom of Speech,” The Daily Star, September 24, 2018, 
  http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2018/Sep-24/464205-drawing-lines-on-freedom-of-speech.ashx;  تم االطالع)

 ).2019مایو/أیار  22في 
 Ben Hubbard, “When jokes become a crime: free speech under fire in Lebanon,” The New York Times, February 21, 2018, 

https://www.nytimes.com/2018/02/21/world/middleeast/lebanon-free-speech.html  2019مایو/أیار  22(تم اإلطالع في.(  

http://www.skeyesmedia.org/ar/news/lebanon/7244
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وفقا لوسائل اإلعالم المحلیة، بقي لدیھم.  القبیات في شمال لبنان إلبالغھ أن ابنھمخفر  اتصل بھ
رئیس حتى منتصف اللیل، عندما أُطلق سراحھ بعد توقیع تعھد بعدم تحقیر المخفر  عبدهللا في

 252الجمھوریة.
 

 توقيع التعهدات، وحذف المحتوى التشهي�ي، وحظر استخدام مواقع التواصل االجتماعي

في حاالت انتھاك حریة التعبیر واإلجراءات القانونیة الواجبة، كثیرا ما تضغط جھات االستجواب 
قبل أو حذف على األفراد للتوقیع على تعھدات بعدم كتابة محتوى تشھیري عن المشتكي في المست

محتواھم المسيء فورا، قبل مثول األفراد أمام المحكمة وتقدیم دفاعھم وأحیانا دون توجیھ تھم. یُجمع 
 253المحامون اللبنانیون على أن ھذه التعھدات لیست قانونیة.

 
 "، وأضاف:شائن للغایةقال صاغیة: "ھذا 

 
تراجع شخص  ینتریدط بل فقعلني. وھو شيء محاكمة شخص ما، لیس الھدف ھنا 

ما عن شيء قالھ، في السر، في مركز للشرطة. في ھذه الحاالت، یُدین الفرد نفسھ 
حتى قبل مثولھ أمام المحكمة. ما یسلب حقھ في الدفاع. تنتھي حاالت كثیرة عند ھذه 

المرحلة، بعدما یعتذر الشخص أو یوقع على تعھد. ھذا الفعل دلیل على قمع شدید. 
 254ھنا، أنت تُسكتین الناس بدال من معاقبتھم. بل وتحصلین على نتیجة أفضل.

 
 1,461المعلوماتیة سراح  جرائم ، أطلق مكتب2019ومایو/أیار  2015بین ینایر/كانون الثاني 

األفراد الذین تعھدوا بعدم اإلساءة أو كتابة محتوى یشمل  ، بمابموجب سند إقامةشخصا بعد التحقیق 
قالت قوى األمن الداخلي  255المستقبل وحذف المحتوى اإللكتروني المسيء.تشھیري عن المشتكي في 

 256لـ ھیومن رایتس ووتش إنھ خالل تلك الفترة، رفض ستة أفراد التوقیع على ھكذا تعھد.
 

 ووفق المختصة القضائیة السلطة إشراف تحتأنھا تعمل مع ذلك، أصرت قوى األمن الداخلي على 
 المعامالت قانون"و ،"العقوبات قانون"و الجزائیة، المحاكمات أصول لقانون وفقا تعلیماتھا،

 وبالتالي،. وغیرھا ،)اإللكترونیة المعامالت قانون" (الشخصي الطابع ذات والبیانات اإللكترونیة
 المناسبة العامة النیابة تعلیمات على تعتمد التحقیق إجراءات جمیع قوى األمن، فإن ردبحسب 
 یُتخذ قرار وأي ،إلیھا المحالة القضایا في األولي التحقیق على القوى األمنیة عمل یقتصرو وتتبعھا،

                                                           
 ،2018یونیو/حزیران  22، سكایزمخابرات الجیش توقف الشاب یوسف عبدهللا النتقاده رئیس الجمھوریة على "واتس أب"،   252

http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Lebanon/7248   2019یونیو/حزیران  6(تم اإلطالع في.( 
؛ مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع لیال بھنام وطوني 2019مایو/أیار  17شربل القارح، بیروت، د. مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع   253

 .2019مایو/أیار  10مخایل، مؤسسة مھارات، بیروت، 
 .2019أبریل/نیسان  9مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع نزار صاغیة، بیروت،   254
 .2019مایو/أیار  17لي إلى ھیومن رایتس ووتش، رسالة قوى األمن الداخ  255
 السابق.  256
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 القضاء لسلطة یخضع) ذلك إلى وما والتعھد، اإلقامة، وإثبات واإلفراج، االحتجاز،( المتھم بشأن
 257.المختص
 

المعلوماتیة، تعمل بناء  الجرائم أن األجھزة األمنیة، بما فیھا مكتب بالوكالةأكد المدعي العام التمییزي 
من قانون أصول  111مستشھدا بالمادة  ،على أوامر من مكتبھ. وأصر على أن التعھدات قانونیة

قاضي التحقیق، بعد  111مع ذلك، تمنح المادة  258المحاكمات الجزائیة كأساس لھذه التعھدات.
استطالع رأي النیابة العامة، سلطة تحدید شروط المراقبة القضائیة إذا قرر اإلفراج عن المدعى 

 259.إلى الشخص علیھ. ال یمنح القانون النیابة العامة ذات السلطة، خاصة قبل توجیھ االتھام
 

إنھ ُطلب  ةالمعلوماتی جرائم والذین مثلوا أمام مكتبقال جمیع الذین قابلتھم ھیومن رایتس ووتش 
 260إلیھم التوقیع على تعھدات بعدم اإلساءة للمشتكي و/أو حذف المنشورات المسیئة.

 
مثال، استُدعي زیاد عیتاني، الممثل الذي بُّرئ من تھمة التعامل مع إسرائیل، إلى مكتب 

قضیة  مبحسب الزعالمقدم التي لفقت لھ تھمة بعدما رفع زوج  2019فبرایر/شباط  5في  المعلوماتیة
. تعھد عیتاني بعدم الكتابة عن المشتكي أو أسرتھ مجددا، وحذف منشوریھ عن فیسبوك ضده تشھیر

قال عیتاني لـ ھیومن رایتس ووتش إنھ قرر توقیع التعھد  261حیث ظھر المحتوى التشھیري المزعوم.
بعد تعلیقات المحققین حول المنشورات السیاسیة السابقة التي كتبھا. قال عیتاني: "حولوھا إلى قضیة 

 262سیاسیة لتوریطي بشكل أكبر".
 

المعلوماتیة ھنادي جرجس للتحقیق في منشورات  جرائم ، استدعى مكتب2017أغسطس/آب  11في 
ساخرة تنتقد كبار السیاسیین ورئیس الجمھوریة على مواقع التواصل االجتماعي. قالت جرجس: "بدأ 

واحدا تلو اآلخر. كان ملفي حوالي ألف صفحة. بدأ ینظر في ھاتفي.  263المحقق قراءة المنشورات.
أراد أن یستعرض الـ واتس اب أیضا. في النھایة، أخبرني أنني یجب أن أحذف المنشورات. 

ُطحبت إلى غرفة بھا حاسوب حیث حذفت المنشورات. قالت إنھا أُجبرت على التوقیع بجانب كل اص
منشوراتھا بأنھا لن تكرر ھذه األقوال وتتعھد بعدم انتقاد أو الكتابة عن رئیس الجمھوریة، ورئیس 

 264الوزراء، ورئیس مجلس النواب، والبطریرك، والمفتي.
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 .2019أغسطس/آب  21مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع عماد قبالن، المدعي العام التمییزي بالوكالة، بیروت،   258
 .111قانون أصول المحاكمات الجزائیة اللبناني، المادة   259
؛ مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع تیمور األزھري، بیروت، 2019أبریل/نیسان  3زیاد عیتاني، بیروت، مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع   260

؛ مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع 2019أبریل/نیسان  10؛ مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع فداء عیتاني، لندن، 2019أبریل/نیسان  5
؛ 2019أبریل/نیسان  15یتس ووتش مع زیاد زیدان، ناشط، بیروت، ؛ مقابلة ھیومن را2019أبریل/نیسان  9عباس صالح، بیروت، 

؛ مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع عماد بزي، الحازمیة، 2019أبریل/نیسان  17مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع شربل خوري، بیروت، 
؛ مقابلة ھیومن رایتس ووتش 2019أبریل/نیسان  25؛ مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع ھنادي جرجس، بیروت، 2019أبریل/نیسان  18

 .2019مایو/أیار  13؛ مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع باسل األمین، بیروت، 2019مایو/أیار  8مع ودیع األسمر، أوروبا، 
 .2019أبریل/نیسان  3مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع زیاد عیتاني، بیروت،   261
 السابق.  262
 .2019أبریل/نیسان  25جرجس، بیروت، مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع ھنادي   263
 السابق.  264
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من عباس صالح، رئیس تحریر صحیفة "أخبار الدنیا"، صحیفة  المعلوماتیة الجرائم كما طلب مكتب
. استُدعي 2018أغسطس/آب  30إلكترونیة مستقلة، التوقیع على تعھد عند انتھاء استجوابھ في 

صالح لالستجواب بعد كتابتھ منشورا یتھم فیھ زعیم حزب مسیحي بأنھ سارق بعدما ذكر تقریر أن 
كان وزیر الصحة آنذاك  265.األدویة ن المریض األوروبي مقابل٪ أكثر م700المریض اللبناني یدفع 

"، قال صالح إن كتیر تھویلعضوا في الحزب نفسھ. بعد استجواب وصفھ صالح بأنھ "منِھك" و"
المحققین طلبوا منھ حذف المنشور والتعھد بعدم التحدث عن السیاسي مجددا. وافق صالح على األول 

 266األخیر.لكنھ رفض التوقیع على 
 

بحذف تغریدتین لھ بشأن قضیة لنسا لیلیزا، العاملة  أزھريتیمور   كما أمر مكتب المعلوماتیة
المنزلیة المھاجرة اإلثیوبیة التي زعمت تعرضھا لإلساءة من قِبل أصحاب عملھا، أثناء استجوابھ في 

جازه للیلة إذا إنھ وافق بعد تھدید المحقق بضربھ واحت أزھري. وقال 2019یونیو/حزیران  7
أیضا عما إذا كان  أزھريالمعلوماتیة  جرائم من مكتبعنصر  في نھایة االستجواب، سأل 267رفض.

رفض. مع ذلك، وافق على التعھد بعدم الكتابة عن قضیة  يسیعتذر أو یعترف بالخطأ، لكن أزھر
 268لیلیزا مجددا.

 
مشروع لیلى بحذف المحتوى الذي أمن الدولة، تعھد عضوان من  لدىلست ساعات  ابعد استجوابھم

اعتُبر مسیئا للمسیحیة من حساباتھم على مواقع التواصل االجتماعي ومن قائمة أغنیات الحفل 
 270وبذلك أخلت المدعیة العامة سبیلھما دون اتھامات. 269وإصدار اعتذار علني.

 
رفضوا توقیع تعھدات أو إنھم وھو ناشط معروف،  قال فداء عیتاني، وودیع األسمر، وعماد بزي،

المعلوماتیة بین یولیو/تموز  جرائم حذف المحتویات التشھیریة المزعومة أثناء استجوابھم في مكتب
مكتب آنذاك أعطتھ ال. قال عیتاني لـ ھیومن رایتس ووتش إن رئیسة 2018وأغسطس/آب  2017

یُزعم أنھ مسيء لوزیر "محاضرة عن األخالق" ووصفتھ بالـ "مجرم" خالل استجوابھ بسبب منشور 
قال إن المقدم سوزان الحاج طلبت منھ توقیع تعھد بعدم اإلساءة للوزیر  2017.271یولیو/تموز  10في 

وطلبت ھاتفھ وكلمة مرور فیسبوك، "وإال". رفض عیتاني التوقیع على تعھد أو إعطاء ھاتفھ وكلمة 
 272.المرور. قال عیتاني: "أرادت الحاج أن تھددني وتجعلني أنھار"

 
 جرائم قال ودیع األسمر أیضا لـ ھیومن رایتس ووتش إنھ على الرغم من أن عناصر مكتب

حذف منشوره على فیسبوك الذي یشارك دعابة  2018أغسطس/آب  31المعلوماتیة طلبوا منھ في 

                                                           
 .2019أبریل/نیسان  9مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع عباس صالح، بیروت،   265
 السابق.  266
 .2019أبریل/نیسان  5مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع تیمور األزھري، بیروت،   267
 السابق.  268
، 2019یولیو/تموز  31"لبنان: "مھرجانات بیبلوس" تلغي حفل "مشروع لیلى"، بیان ھیومن رایتس ووتش الصحفي،   269

https://www.hrw.org/ar/news/2019/07/31/332608. 
 السابق.  270
 .2019أبریل/نیسان  10مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع فداء عیتاني، لندن،   271
 السابق.  272
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بالمثل، رفض عماد بزي التوقیع  273اعتُبرت مسیئة للدین بناء على أمر من النیابة العامة، لكنھ رفض.
بسبب انتقاده منتجع "إیدن  2018لى تعھد بعد استجوابھ في مكتب المعلوماتیة في أغسطس/آب ع

 274باي" المبني على ممتلكات عامة.
 

كما طلبت األجھزة األمنیة األخرى التي تستجوب األفراد بشأن تھم التشھیر توقیع تعھدات مماثلة 
سبتمبر/أیلول  17الذي استُجوب في  وحذف المحتویات التشھیریة المزعومة. قال ھاني النصولي،

من قبل المباحث، إنھ تعھد بأنھ طالما ال یشغل المشتكي منصبا عاما، لن یتخذ موقفا سیاسیا  2018
 275علنیا تجاھھ.

 
كما طلبت المباحث من أحمد األیوبي، صحفي وأمین عام "التحالف المدني اإلسالمي"، التعھد بعدم 

كھذا. إذا ارتكبت خطأ محددا،  واسعا تعھداقلت، أوال، لن أوقع اإلساءة للمشتكي. قال األیوبي: "
سأصححھ. ثانیا، لیس لدي مشكلة شخصیة مع [المشتكي]. سأتمسك بآرائي السیاسیة، إنھا أھم من 

قال إنھ عندما اتضح أنھ لن یوقع على التعھد، اعتُقل واحتُجز في احتیاطیا   276اإلساءات الشخصیة".
 2017.277نوفمبر/تشرین الثاني  28یوما في ظروف قاسیة قبل إخالء سبیلھ بكفالة في  13

 
 15لبنان أجبروا یوسف عبدهللا ( يالقبیات شمالمخفر  أفادت وسائل اإلعالم المحلیة أن عناصر من

 278عاما) بالتعھد بعدم تحقیر رئیس الجمھوریة قبل إخالء سبیلھ.
 

على  ، أمر مدعي عام جبل لبنان شربل خوري بالتوقیع2018یولیو/تموز  20في حادثة فظیعة، في 
قال خوري لـ ھیومن رایتس  279تعھد بعدم الكتابة عن الدین وإغالق حسابھ على فیسبوك لشھر.
حبك من شعرك من منزلك، ونحن سووتش إن المحقق في المكتب ھدد "إذا رأیتك على فیسبوك، سأ

 280نعرف مكان منزلك".
 

بإغالق حساب خوري على فیسبوك  2018وفقا لخبراء القانون اللبنانیین، كان قرار المدعي العام في 
لمدة شھر غیر قانوني بموجب القانون اللبناني، حیث لم یكن ھناك نص قانوني یسمح للمدعي العام 

                                                           
 .2019مایو/أیار  8یتس ووتش مع ودیع األسمر، أوروبا، مقابلة ھیومن را  273
 .2019أبریل/نیسان  18مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع عماد بزي، الحازمیة،   274
؛ قدم ھاني النصولي تقریر االستجواب لـ ھیومن رایتس 2019أبریل/نیسان  3مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع ھاني النصولي، بیروت،   275

 ووتش.
 .2019أبریل/نیسان  25مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أحمد األیوبي، طرابلس،   276
http://nna-، 2017نوفمبر/تشرین الثاني  29، الوكالة الوطنیة لإلعالمالف لیرة"،  500"إخالء سبیل أحمد األیوبي بكفالة مالیة قدرھا   277

leb.gov.lb/ar/show-news/316990/  ؛ مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أحمد األیوبي، طرابلس، 2019 مایو/أیار 29(تم اإلطالع في(
 .2019أبریل/نیسان  25

، 2018یونیو/حزیران  22، سكایزمخابرات الجیش توقف الشاب یوسف عبدهللا النتقاده رئیس الجمھوریة على "واتس أب"،   278
http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Lebanon/7248   2019یو/حزیران یون 6(تم اإلطالع في.( 

“ journalist briefly detained over online. أنظر أیضا 2019أبریل/نیسان  17مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع شربل خوري، بیروت،   279
posts,” The Daily Star, July 21, 2018, https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2018/Jul-21/457356-journalist-briefly-

detained-over-online-posts.ashx  2019یونیو/حزیران  7(تم اإلطالع في.( 
 .2019أبریل/نیسان  17مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع شربل خوري، بیروت،   280
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الحقا، ھ إال أن 281بتعلیق المواقع اإللكترونیة، بما في ذلك حسابات مواقع التواصل االجتماعي.
المتعلق بالمعامالت اإللكترونیة والبیانات الشخصیة،  81أصبحت النیابة العامة بموجب القانون رقم 

لكترونیة إتقریر وقف خدمات "تتمتع بسلطة ، 2019والذي دخل حیز التنفیذ في ینایر/كانون الثاني 
ھا ثالثین یوماً قابلة قصاأو تجمید حسابات علیھا بصورة مؤقتة لمدة ألكترونیة إو حجب مواقع أ

 282ال تخضع قرارات النیابة العامة لالستئناف. ".للتجدید مرة واحدة بقرار معلل
 

 االحتياطي الحبس

في بعض الحاالت، احتجزت األجھزة األمنیة التي تالحق األفراد الذین قابلتھم ھیومن رایتس ووتش 
احتیاطیا بتھمة التشھیر والتحریض الجنائیین. تخضع األجھزة األمنیة التي تُجري التحقیقات لسلطة 

تبھ یقرر متى یكون لـ ھیومن رایتس ووتش إن مك بالوكالةالنیابة العامة. قال المدعي العام التمییزي 
ضروریا احتجاز شخص ما احتیاطیا، حسب خطورة جریمتھ، باإلضافة إلى ما إذا كانت النیابة ترى 

 283ألمن" أو لحمایة الفرد نفسھ.اأن الحبس االحتیاطي ضروري لـ "
 

رغم ذلك، یحد قانون أصول المحاكمات الجزائیة اللبناني من استخدام الحبس االحتیاطي. یُسمح 
یمكن للمدعي  284االحتیاطي في لبنان فقط للجرائم التي یُعاقب علیھا بالسجن ألكثر من عام.بالحبس 

ساعة، قابلة للتجدید مرة واحدة،  48العام السماح للشرطة باحتجاز المشتبھ بھم لمدة أقصاھا 
إطالق بعد ذلك، یجب مثول األفراد أمام القاضي، الذي یقرر ما إذا كان یجب   285ألغراض التحقیق.

سراح المشتبھ فیھ أو احتجازه احتیاطیا. بالنسبة للُجنح الصغیرة، یمكن للقاضي أن یأمر باحتجاز 
 286المشتبھ بھ لشھرین، قابلة للتجدید مرة واحدة.

 
حتى عندما یكون مسموحا بالحبس االحتیاطي، ینص قانون أصول المحاكمات الجزائیة اللبناني على 

ستخدم فقط عند الضرورة للحفاظ على األدلة، أو حمایة المدعى علیھ، أنھ یجب أن یكون االستثناء ویُ 
 287أو الحفاظ على األمن.

 
من "العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة" (العھد الدولي)، الذي  9تشترط أیضا المادة 

ت "اللجنة ، أن یكون الحبس االحتیاطي ھو االستثناء ولیس القاعدة. قض1972صادق علیھ لبنان في 
المعنیة بحقوق اإلنسان"، التي تفسر العھد الدولي، أن الحبس االحتیاطي "یجب أن یستند إلى قرار 

بشأن الحالة الفردیة یؤكد معقولیة االحتجاز وضرورتھ من أجل منع فرار المتھم أو التالعب 
                                                           

 بیروت، صاغیة، نزار مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة ؛2019 أیار/مایو 17 بیروت، القارح، شربل. د مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 281
 .2019 نیسان/أبریل 17 بیروت، غالي، جورج مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة ؛2019 نیسان/أبریل 9

 .126)، المادة 81/2018قانون المعامالت اإللكترونیة (قانون  282
 .2019أغسطس/آب  21مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع عماد قبالن، المدعي العام التمییزي بالوكالة، قصر العدل، بیروت،   283
 .107قانون أصول المحاكمات الجزائیة اللبناني، المادة  284
 .47السابق، المادة  285
 .2019أبریل/نیسان  9؛ مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع نزار صاغیة، بیروت، 107السابق، المادة  286
 .107 المادة اللبناني، الجزائیة المحاكمات أصول قانون 287
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یكون على أساس  الكما أوضحت اللجنة أن الحبس االحتیاطي ینبغي أ  288أو تكرار الجریمة". باألدلة
 289العقوبة المحتملة على الجریمة المنسوبة، بل بناء على الضرورة.

 
جرائم المطبوعات، بما فیھا العقوبات الالحبس االحتیاطي في جمیع  "قانون المطبوعات"یحظر 

على وسائل اإلعالم اإللكترونیة ال یخضع دائما لقانون  التعبیرمع ذلك، نظرا ألن   290ألكثر من عام.
 291المطبوعات، تنطبق األحكام ذات الصلة من قانون العقوبات.

 
معظم أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالقدح، والذم، والتحقیر، یُعاقب علیھا بالسجن لمدة أقصاھا عام، 

مع ذلك، في بعض الحاالت، قال الذین  292أن تؤدي إلى الحبس االحتیاطي.لم یكن ینبغي  وبالتالي
قابلتھم ھیومن رایتس ووتش إنھم یعتقدون أن المشتكین أو النیابة العامة كانوا یضیفون مواد إضافیة 

بحیث تزید عقوبة السجن عن عام واحد لتبریر الحبس االحتیاطي في قضایا التشھیر. في حین 
دلة، إال أنھا أسفرت عن احتجاز األجھزة األمنیة أُسقطت ھذه التھم اإلضافیة الحقا لعدم كفایة األ

 .األفراد احتیاطیاحبس  للمشتبھ بھم في احتیاطیا. ال یوجد ما یشیر إلى أن القضاء قیّم ضرورة
 

العام المدعي  ، طلب وزیر العدل آنذاك من2018فبرایر/شباط  20في مذكرة ُمسربة صادرة في 
 293احتیاطیا بسبب تعبیرھم عن آرائھم على مواقع التواصل االجتماعي.التمییزي عدم توقیف األفراد 

لـ ھیومن رایتس ووتش إن المذكرة لیست ُملِزمة، ألن  بالوكالةمع ذلك، قال المدعي العام التمییزي 
 294وزارة العدل ال تتمتع بسلطة على النیابة العامة.

 
یوما في طرابلس،  18ن احتیاطیا لمدة التابعة لألمن الداخلي ولید رضوا شعبة المعلوماتاحتجزت 

، بعد كتابتھ منشور على فیسبوك اعتُبر 2018أكتوبر/تشرین األول  2و 2018سبتمبر/أیلول  15بین 
(التحقیر)، وكذلك  383رضوان بموجب المادة إلى وجھت النیابة العامة تھما  295مسیئا لسیاسي بارز.

الجمھوریة)، على الرغم من أن منشور فیسبوك المعني لم یذكر رئیس (تحقیر رئیس  384المادة 
السجن ألقل من عام، بینما عقوبة تحقیر رئیس  383العقوبة بموجب المادة  296الجمھوریة.

                                                           
)، (الدورة 9، حق الفرد في الحریة وفي األمان على شخصھ (المادة 35المتحدة المعنیة بحقوق اإلنسان، التعلیق العام رقم لجنة األمم  288

 .38)، الفقرة 2014، 112
ورة )، (الد9، حق الفرد في الحریة وفي األمان على شخصھ (المادة 35لجنة األمم المتحدة المعنیة بحقوق اإلنسان، التعلیق العام رقم  289

 .38)، الفقرة 2014، 112
 .6، المادة 330/1994قانون رقم  290
 .IVأنظر القسم  291
 السابق. 292
، 2017مارس/آذار  28منشور أسعد ذبیان على فیسبوك في  293

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154232185282441&set=a.10150239155067441&type=3&theater 
 .2019أغسطس/آب  21رایتس ووتش مع عماد قبالن، المدعي العام التمییزي بالوكالة، بیروت، مقابلة ھیومن  294
، قدم ولید رضوان نسخة لـ ھیومن 2019أكتوبر/تشرین األول  2حكم قضائي صادر عن المحكمة المنفردة الجزائیة في طرابلس في  295

 رایتس ووتش.
 في الجزائیة المنفردة المحكمة عن صادر قضائي حكم ؛2019 نیسان/أبریل 25 س،طرابل رضوان، ولید مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 296

 .ووتش رایتس ھیومن لـ نسخة رضوان ولید قدم ،2019 األول تشرین/أكتوبر 2 في طرابلس
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 2السجن حتى عامین، وبالتالي قد تؤدي إلى الحبس االحتیاطي. في  384الجمھوریة بموجب المادة 
قاضیة منفردة جزائیة في طرابلس التھم المستندة إلى المادة  ، رفضت2018أكتوبر/تشرین األول 

على رضوان بالسجن ثالثة أشھر بتھمة تحقیر السیاسي  تحكم الغیاب عناصر الجریمة، لكنھ 384
دوالر أمریكي). َخفضت القاضیة  333ألف لیرة لبنانیة ( 500وغرامة قدرھا  383بموجب المادة 

 297إلضافة إلى الغرامة.العقوبة إلى الوقت الذي قضاه با
 

، كان ُمحتجزا في زنزانة تحت 18قال رضوان لـ ھیومن رایتس ووتش إنھ خالل أیام احتجازه الـ 
شخصا  16ستة أمتار مع بقذرة، وحارة، وملیئة بالجرذان، مساحتھا خمسة أمتار  كانت األرض

 299محامیھ. لم یُسمح لرضوان بإجراء مكالمات ھاتفیة مع عائلتھ وال مقابلة 298.ینآخر
 

أحمد األیوبي، الذي تعرض لدعوى قضائیة من قبل مسؤول في حزب سیاسي، اعتُقل واحتُجز 
نوفمبر/تشرین الثاني  28یوما في قصر العدل في بیروت قبل إطالق سراحھ بكفالة في  13احتیاطیا 

2017.300 
 

والتعرض لدولة شقیقة، وتحقیر وّجھ المسؤول تھما إلى األیوبي بموجب عدة مواد: القدح والذم، 
على غرار قضیة رضوان، یبدو أن التھمتین األخیرتین قد أُضیفتا للسماح  301رئیس الجمھوریة.

تھم بتحقیر رئیس الجمھوریة؛ النیابة  توجیھ الثالثةاحتجاز األیوبي احتیاطیا. ال یمكن لألطراف ب
ا من قِبل المدعي العام لغیاب األدلة، لكن ن سریعاالعامة فقط بإمكانھا. وفقا لألیوبي، ُرفضت التھمت

نظرا ألن  302بقي األیوبي محتجزا، على حد زعمھ، بسبب رفضھ االعتذار العلني إلى المشتكي.
قضیة األیوبي ُعرضت على "محكمة المطبوعات"، كان ینبغي أن یخضع أیوبي لقانون المطبوعات، 

 303الذي یحظر الحبس االحتیاطي.
 

محتَجزا آخرین، لم یُعط معظمھم  50احتُجز في زنزانة مظلمة، وقذرة، مع حوالي قال األیوبي إنھ 
وفقا . "كانت كعلبة السردین"قال األیوبي:  304مراتب للنوم، واحتُجز كثیر منھم احتیاطیا لعدة أشھر.

لألیوبي، ُحرم المحتَجزون من الرعایة الطبیة المناسبة، وكان الطعام المقدم غیر صحي. لم یُسمح 

                                                           
 ھیومن لـ نسخة رضوان ولید قدم ،2019 األول تشرین/أكتوبر 2 في طرابلس في الجزائیة المنفردة المحكمة عن صادر قضائي حكم 297

 .ووتش رایتس
 .2019 نیسان/أبریل 25 طرابلس، رضوان، ولید مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 298
 .السابق 299
http://nna- ،2017 الثاني تشرین/نوفمبر 29 ،لإلعالم الوطنیة الوكالة ،"لیرة الف 500 قدرھا مالیة بكفالة األیوبي أحمد سبیل خالءإ" 300

leb.gov.lb/ar/show-news/316990/  )طرابلس، األیوبي، أحمد مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة ؛)2019 أیار/مایو 29 في اإلطالع تم 
 .2019 نیسان/أبریل 25

 .2019 نیسان/أبریل 25 طرابلس، األیوبي، أحمد مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 301
 .السابق 302

 .6 المادة ،330/1994 رقم قانون 303
 .2019 نیسان/أبریل 25 طرابلس، األیوبي، أحمد مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 304
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ألیوبي بمقابلة محامیھ على انفراد طوال فترة احتجازه، ولم یتمكن من االتصال بعائلتھ إال عبر ل
 305الھاتف بعد أسبوع من اعتقالھ.

 
كما احتُجز أشخاص آخرون قابلتھم ھیومن رایتس ووتش احتیاطیا بتھم تؤدي بالفعل إلى السجن 

 لفترات تزید عن العام.
 

یوما بتھمة اإلساءة لرمز دیني في  17مد" سبیتي احتیاطیا لمدة مصطفى "أح الشاعر مثال، احتُجز
التابعة  شعبة المعلومات، بعد أن اعتقلتھ 2017نوفمبر/تشرین الثاني  27منشور على فیسبوك في 
رغم أن سبیتي حذف المنشور في الیوم التالي لنشره، إال أن المدعي العام  306لألمن الداخلي في صیدا.

 474.307وإھانة الشعائر الدینیة بموجب المادة  317الطائفیة بموجب المادة  اتھمھ بالتحریض على
تخضع التھمتان لعقوبة قصوى مدتھا ثالث سنوات لكل منھما. أمر قاضي تحقیق باحتجاز سبیتي في 

لدرجة أن  ،قصر العدل في النبطیة في جنوب لبنان في زنزانة وصفھا بأنھا صغیرة جدا ومكتظة
 308المحتجزین یتناوبون على النوم.

 
جرائم من قِبل مكتب  2017مارس/آذار  21أحمد أمھز في  الناشط اللبناني في حالة أخرى، اعتُقل

في مكتب ولدى الالمعلوماتیة بسبب منشور على فیسبوك وقضى تسعة أیام في الحبس االحتیاطي 
ال محامي أمھز لـ ھیومن رایتس ووتش إن ق 309قصر العدل في بعبدا قبل إطالق سراحھ بكفالة.

(الذم)،  386(تحقیر موظفین عمومیین)، والمادة  383العامة اتھمت أمھز بموجب المادة  النیابة
 310(تحقیر رئیس الدولة)، لتصل العقوبة إلى السجن لعامین. 384والمادة 

 
، اعتقل 2016انون األول دیسمبر/ك 6في . عاما 21عمره  طالباحبست النیابة العامة احتیاطیا كما 

ه، ءالمعلوماتیة باسل األمین بسبب منشور علني على فیسبوك ینتقد فیھ لبنان، ورؤسا جرائم مكتب
وأحال ملفھ إلى  2016دیسمبر/كانون األول  12ورمزه الوطني. أفرج عنھ قاضي التحقیق بكفالة في 

قال األمین إنھ لم یُستدع لجلسة استماع في المحكمة منذ ذلك الحین وال یعرف حالة  311النیابة العامة.
الشعار  تحقیر ھي قال محامي األمین لـ ھیومن رایتس ووتش إن التھم الموجھة إلى األمین 312قضیتھ.

                                                           
 .السابق 305

 .2019 أیار/مایو 14 صیدا، سبیتي، مصطفى مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 306
 ،2018 الثاني كانون/ینایر 31 الصحفي، ووتش رایتس ھیومن بیان ،“التعبیر حریة بسبب المالحقات من نمط: لبنان” السابق؛ 307

https://www.hrw.org/ar/news/2018/01/31/314371 
 .2019 أیار/مایو 14 صیدا، سبیتي، مصطفى مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 308
309 March 29, 2017, The Daily Star¸ ” Activist Ahmad Amhaz released on bail, will still stand trial,“Chehayeb, Kareem   

https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2017/Mar-29/399639-activist-ahmad-amhaz-released-on-bail-will-still-
stand-trial.ashx )2019 حزیران/یونیو 5 في اإلطالع تم(. 

 ،2017 آذار/مارس 27 الصحفي، ووتش رایتس ھیومن بیان ،""فیسبوك" على ناقد منشور بسبب ناشط اعتقال: لبنان" 310
https://www.hrw.org/ar/news/2017/03/27/301630 

 ،2016 األول كانون/دیسمبر 13 الصحفي، ووتش رایتس ھیومن بیان ،""فیسبوك" منشور بسبب جامعي طالب اعتقال: لبنان" 311
https://www.hrw.org/ar/news/2016/12/13/297623 

 .2019 أیار/مایو 13 بیروت، األمین، باسل مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 312
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لسجن ا بامب علیھ)، والتي یعاقَ 317) وإثارة النعرات الطائفیة (المادة 384الوطني اللبناني (المادة 
 313حتى ثالث سنوات.

 
قالت والدة   314المعلوماتیة ویومین في قصر العدل في بعبدا. جرائم احتُجز األمین أربعة أیام في مكتب

األمین لـ ھیومن رایتس ووتش: "رأیتھ في الیوم األول وفي صباح الیوم التالي وانھرت، بدأت أبكي، 
المحتجزین معھ. ماذا فعل لیستحق ذلك؟ إنھ طالب، مكانھ لیس في الزنزانة. علیك رؤیة األشخاص 

 315یكون ھناك". الیدرس الصحافة. یجب أ
 

بسبب  2017ومن القضایا األخرى قضیة ھنادي جرجس، التي احتُجزت ثالثة أیام في أغسطس/آب 
وخالد عبوشي، الذي اتُھم بتحقیر رئیس الجمھوریة واحتُجز  ؛منشور ساخر عن سیاسیین كبار
وبشارة األسمر، الذي احتُجز عشرة أیام في مایو/أیار  ؛2018احتیاطیا لیومین في یولیو/تموز 

یوما  12ومحمد وھبي، الذي احتُجز  ؛بسبب تعلیقات بذیئة عن مسؤول دیني توفي مؤخرا 2019
 316ر رموز دینیة، وإثارة النعرات الطائفیة.بتھمة تحقیر رئیس الجمھوریة، وتحقی

 
 القضائية السلطةدور 

حاولت ھیومن رایتس ووتش الحصول على إحصاءات حول عدد محاكمات التشھیر الجنائي بین 
ومحكمة المطبوعات، والمحكمة العسكریة، باإلضافة إلى عدد الجزائیة،  في المحاكم 2019و  2015

 ،ة. لم تستجب محكمة المطبوعات لطلب ھیومن رایتس ووتشأحكام السجن الصادرة عن كل محكم
  317بینما ردت وزارة العدل مصرحة بعدم قدرتھا على توفیر اإلحصاءات التي طلبناھا.

 
 15ھیومن رایتس ووتش قائمة بـ إلى  قدم رئیس المحكمة العسكریة العمید الركن حسین عبد هللا
القدح بشأن بتھم  2109ومارس/آذار  2106قضیة بدأھا المدعي العسكري بین أكتوبر/تشرین األول 

النیابة  ھاتتمكنت ھیومن رایتس ووتش من تحدید ثالث قضایا تشھیر إضافیة رفع 318والتحقیر. والذم
ذلك، قال العمید عبد هللا لـ ھیومن  مع 2019.319بین مارس/آذار وسبتمبر/أیلول  ةالعسكریالعامة 

رایتس ووتش إن األرقام التي قدمھا قد ال تكون شاملة، لعدم وجود آلیة لدیھ لتتبع حاالت التشھیر 
                                                           

 ،2016 األول كانون/دیسمبر 13 الصحفي، ووتش رایتس ھیومن بیان ،""فیسبوك" منشور بسبب جامعي طالب اعتقال: لبنان" 313
https://www.hrw.org/ar/news/2016/12/13/297623 

 .2019 أیار/مایو 13 بیروت، األمین، باسل مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 314
 .2016 األول كانون/دیسمبر 9 بیروت، األمین، رندة مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 315
؛ مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع خالد عبوشي، 2019أبریل/نیسان  25مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع ھنادي جرجس، بیروت،  316

 ,Former labor union head Bechara Asmar released on bail,” The Daily Star, May 28, 2019“؛ 2019مایو/أیار  16طرابلس، 
https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2019/May-28/484141-former-labor-union-head-bechara-asmar-released-

on-bail.ashxسكایزیوماً بسبب تغریدات "تُحقّر رئیس الجمھوریة وتثیر النعرات الطائفیة"،  12"إطالق سراح مواطن بعد اعتقالھ  ؛ ،
 ).2019سبتمبر/أیلول  17(تم اإلطالع في  http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Lebanon/7950، 2019یولیو/تموز  31

 .ووتش رایتس ھیومن على العدل وزارة لرد 10 الملحق أنظر 317
 .2019 نیسان/أبریل 11 عبدهللا، حسین الركن العمید مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 318
ً  12 اعتقالھ بعد مواطن سراح إطالق" 319  تموز/یولیو 31 ،سكایز ،"الطائفیة النعرات وتثیر الجمھوریة رئیس تُحقّر تغریدات بسبب یوما

2019، http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Lebanon/7950  )2019 أیلول/سبتمبر 17 في اإلطالع تم(. 
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ثالثة فقط من ھؤالء األفراد مثلوا أمام المحكمة العسكریة، وُحكم على واحد بالسجن  320رسمیا.
ص المحكمة العسكریة في جمیع القضایا الثالث غیابیا. أعلن العمید عبد هللا الحقا عدم اختصا

إلى النیابة العسكریة، مع توصیة بإحالتھا إلى محكمة المطبوعات. قال لـ ھیومن رایتس أعادھا و
ووتش إنھ قرر إحالة جمیع القضایا الالحقة المتعلقة بالصحافة أو التشھیر إلى محكمة المطبوعات، 

 321فعت النیابة العسكریة دعاوى ضدھم لم یمثلوا أمام محكمتھ.وبالتالي فإن األفراد اآلخرین الذین ر
 

، لكن عند االستئناف، 2019حكمت محكمة عسكریة أدنى على صحفیَّین بالسجن في مارس/آذار 
 6(أنظر الفصل  322أعلنت المحكمة أیضا عدم اختصاصھا وأعادت القضیة إلى المدعي العسكري.

 أدناه حول محاكمات المدنیین في المحاكم العسكریة).
 

باستخدام مزیج من البحث على وسائل اإلعالم والمقابالت مع النشطاء والخبراء، وثّقت ھیومن 
رایتس ووتش أیضا حاالت ثالثة أفراد أصدرت المحاكم الجنائیة أحكاما بالسجن علیھم بین عامي 

تلقى أحد ھؤالء األفراد تسعة أحكام بالسجن غیابیا في تسع قضایا جنائیة مختلفة  2019.323و 2015
محكمة  علیھ تكما حددت ھیومن رایتس ووتش صحفیا حكم 324.واحد رفعھا علیھ سیاسي

 325بالسجن غیابیا. المطبوعات
 

س ووتش بمراجعة المحاكمات المتعلقة بالتعبیر في األنظمة القضائیة الثالثة، وثّقت ھیومن رایت
مخاوف بشأن تدریب، واستقاللیة، وحیادیة الجھاز القضائي، وعدم مراعاة بعض القضاة المصلحة 

 العامة بشكل كاف في القضایا المعروضة علیھم.
 

ض نظام تعیین القضاة استقاللیة المحاكم وحیادھا. "مجلس القضاء األعلى" مسؤول عن التوصیة یُقوّ 
ھیئة قضائیة محددة. بعد الموافقة على التوصیات، یقدمھا وزیر العدل بتعیین القضاة في محكمة أو 

ي الدفاع والمالیة ورئیس الوزراء للموافقة علیھا. تصبح التعیینات ساریة بعد توقیع رئیس إلى وزیرَ 
 326الجمھوریة.

 
                                                           

 .2019 نیسان/أبریل 11 بیروت، العسكریة، المحكمة رئیس عبدهللا، حسین الركن العمید مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 320
 .السابق 321
 التھنئة أطلب: العسكري للقاضي متوجھا الدین شمس آدم" برجس الھام ووتش؛ رایتس ھیومن لـ المحكمة وثائق الدین شمس آدم قدم 322

-http://www.legal ،2019 نیسان/أبریل 12 ،القانونیة المفكرة ،"بحقھ جسیمة انتھاكات ضد مستضعف شخص عن دافعت
agenda.com/article.php?id=5457  )2019 أیار/مایو 10 في اإلطالع تم(. 

 طرابلس، أعمال، رجل رضوان، ولید مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة أنظر،. القذافي وھنیبعل رضوان، وولید عیتاني، فداء ھم األفراد 323
 أشھر 3و سنة السجن" ؛2019 نیسان/أبریل 10 لندن، صحفي، عیتاني، فداء مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة ؛2019 نیسان/أبریل 25

 ،2018 آذار/مارس 21 ،انترناسیونال لإلرسال اللبنانیة المؤسسة ،"القضاء تحقیر بجرم وتغریمھ القذافي لھنیبعل
https://www.lbcgroup.tv/news/d/تحق-بجرم-وتغریمھ-القذافي-لھنیبعل-أشھر-3و-سنة-السجن/368912/وقضاء-امن/ar )اإلطالع تم 

 .)2019 حزیران/یونیو 6 في
 .2019 نیسان/أبریل 10 لندن، عیتاني، فداء مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 324
 .2019 نیسان/أبریل 11 الدیب، جل قنبور، میشال مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 325
https://www.legal- ،2017 ،القانونیة المفكرة ،"لبنان في القضاء ٕاصالح عن بحثیة وراقاٴ " 326

agenda.com/uploads/قاض20%تصبح20%كیف20%القضاء20%إصالح20%حول20%للمفكرة20%2012%البحثیة20%الورقة
 .)2019 أیلول/سبتمبر 24 في اإلطالع تم(  pdf.لبنان؟20%في20%یا
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ن عشرة للسلطة التنفیذیة تأثیر واسع على اختیار وتعیین القضاة. یُعیِّن وزیر العدل مباشرة خمسة م
ال یتمتع مجلس القضاء األعلى  327أعضاء في مجلس القضاء األعلى ویؤثر على اختیار ثالثة آخرین.

 328باستقالل مالي، ویُخصص التمویل لھ سنویا من خالل میزانیة وزارة العدل.
 

، أبدت اللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان قلقھا إزاء "ممارسة ضغوط سیاسیة على السلطة 2018في 
ة كما یُشاع، ال سیما في تعیین المدعین العامین وقضاة التحقیق الرئیسیین، وإزاء االدعاءات القضائی

وأوصت بأنھ ینبغي  329بأن السیاسیین یستخدمون نفوذھم لحمایة مؤیدیھم من المالحقة القضائیة".
لطة القضائیة للبنان "اتخاذ جمیع التدابیر الالزمة، في القانون والممارسة العملیة، لصون استقالل الس

وحیادھا بالكامل"، باإلضافة إلى "تعزیز جھوده الرامیة إلى ضمان تمّكن السلطة القضائیة من 
 330االضطالع بمھامھا دون أي شكل من أشكال التدخل السیاسي".

 
، للنظر في ما یصفھ قانون الجزائیةأُنشئت محكمة المطبوعات، إحدى غرف "محكمة االستئناف" 

رائم المطبوعات". رغم ذلك، انتقد الخبراء التعیینات في المحكمة لعدم مراعاة المطبوعات بأنھ "ج
كما قال الخبراء لـ ھیومن رایتس ووتش إنھم لیسوا على   331االختصاص، أو الكفاءة، أو االستحقاق.

علم بأي تدریب منھجي یتلقاه القضاة الُمعینون في محكمة المطبوعات حول المعاییر الدولیة وأفضل 
 332الممارسات المتعلقة بحریة التعبیر.

 
یقول المحامون الذین دافعوا عن أفراد في قضایا تشھیر، باإلضافة إلى خبراء حریة التعبیر، إنھ 
نظرا ألن القضاة في محكمة المطبوعات لیسوا على درایة جیدة بالمعاییر الدولیة لحریة التعبیر، 

حیانا على الموازنة الفعالة بین المصلحة العامة الناتجة فإنھم یطبقون القانون حرفیا ولیسوا قادرین أ
أشار بعض المحامین بمزاح إلى  333عن انتقاد الموظفین العمومیین مع حق الفرد في حمایة كرامتھ.

 334".تعلیم حسن اآلدابمحكمة المطبوعات باسم "محكمة 
 

                                                           
327 International Commission of Jurists, February 2017, ” International Standards,The Career of Judges in Lebanon in Light of “ 

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2017/03/Lebanon-Memo-re-judges-Advocacy-Analysis-Brief-2017-ENG.pdf )تم 
 .)2019 أیلول/سبتمبر 17 في اإلطالع

 .السابق 328
 أیار/مایو 9 المتحدة، األمم والسیاسیة، المدنیة بالحقوق الخاص الدولي العھد للبنان، الثالث الدوري التقریر بشأن الختامیة المالحظات 329

 .41 الفقرة ،2018
 .السابق 330
 ؛2019 آب/أغسطس 21 مھارات، مؤسسة في خبراء مخایل، وطوني ام،ھنب ولیال مخایل، روال مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 331

 ،2010 شباط/فبرایر ،اإلنسان لحقوق المتوسطیة  - األوروبیة الشبكة ،"وحیاده لبنان في القضائي النظام استقالل"
http://constitutionnet.org/sites/default/files/independence_and_neutrality_of_the_judiciary_in_lebanon.pdf )في اإلطالع تم 

 .)2019 أیلول/سبتمبر 17
 .2019 آب/أغسطس 21 مھارات، مؤسسة في خبراء مخایل، وطوني بھنام، ولیال مخایل، روال مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 332
 بھنام، ولیال مخایل، روال مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة ؛2019 نیسان/أبریل 9 بیروت، صاغیة، نزار مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 333

 .2019 آب/أغسطس 21 مھارات، مؤسسة في خبراء مخایل، وطوني
 .السابق 334
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یضا في المحاكمات المتعلقة المخاوف المتعلقة بالتدریب الكافي، واالستقاللیة، والحیادیة موجودة أ
أدناه حول محاكمات المدنیین في المحاكم  6بالتعبیر أمام المحاكم العسكریة. (أنظر الفصل 

 العسكریة).
 

 387للمشتكي. تنص المادة  بالتحیزیذكر المحامون أیضا أن بعض القضاة یتصرفون بطرق توحي 
إلى كان التصریح موجھا عنصر دفاع إذا  موضوع الذم تشكلمن قانون العقوبات على أن حقیقة 

العدید من األفراد في مكتبھ  مع ذلك، قال المحامي الحقوقي نزار صاغیة، الذي مثل موظف عمومي.
في كثیر من األحیان ال یمنح القضاة الدفاع الوقت  إنھ قضایا حریة التعبیر، لـ ھیومن رایتس ووتش

قال صاغیة إن ھذه المشكلة  335تُصدر األحكام بسرعة.، ویةتصریحات التشھیرالالكافي إلثبات صحة 
حادة بشكل خاص عندما یكون الدلیل شھادة شفویة ولیس وثائق، حیث یرفض بعض القضاة 

 336االستماع إلى الشھود.
 

عالوة على ذلك، قال بعض المتھمین لـ ھیومن رایتس ووتش إن صعوبة الحصول على أي وثائق 
بھ المستحیل تقدیم جمیع األدلة التي یحتاجونھا إلثبات صحة ادعاءاتھم من الدولة اللبنانیة تجعل من ش

على الرغم من أن لبنان أقر  337في الوقت المناسب، حتى عندما یحرصون على التأكد من الحقیقة.
، إال أن المؤسسات اللبنانیة ال تكون مجھزة 2017قانون "الحق في الوصول إلى المعلومات" في 

حاولت ھیومن رایتس ووتش، في عدة مناسبات،  زمة لتحدید وتقدیم المعلومات.غالبا بالموارد الال
 .امحدودوكان النجاح  استخدام قانون الحق بالوصول إلى المعلومات للحصول على معلومات عامة،

 
قال رضوان مرتضى، صحفي بجریدة "األخبار"، لـ ھیومن رایتس ووتش إنھ خسر قضیة تشھیر 

ألنھ لم یستطع تقدیم وثیقة رسمیة واحدة إلى محكمة  2015سابق في أبریل/نیسان رفعھا ضده وزیر 
 ةالمطبوعات. قال رضوان: "كان كل شيء موثقا، باستثناء وثیقة واحدة مفقودة. أعطیت رقم الوثیق

للمحكمة وطلبت منھم العثور علیھا. أخبرني القاضي أنني من یجب أن یحضرھا. لم أتمكن من ذلك، 
 338ضدي".لذا حكم 

 
بدأوا في  -وخاصة األحدث تعیینا  -رغم ذلك، أشار المحامون اللبنانیون إلى أن بعض القضاة 

إصدار أحكام إیجابیة في قضایا حریة التعبیر آخذین المصلحة العامة في االعتبار، مستشھدین في 
 بعض الحاالت بتطبیق قانون ومعاییر حقوق اإلنسان الدولیة.

 
، في حكم تاریخي لحریة التعبیر في لبنان، أبطلت القاضیة 2018األول أكتوبر/تشرین  31في 

موظفین بالتحقیر والذم بحق  التعقبات بحق خمسة نشطاء اتُھموا عبیر صفا المنفردة الجزائیة

                                                           
 .2019 نیسان/أبریل 9 بیروت، صاغیة، نزار مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 335
 .السابق 336
 صاغیة، نزار مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة ؛2019 أیار/مایو 10 بیروت، مخایل، وطوني بھنام لیال مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 337

 .2019 نیسان/أبریل 9 بیروت،
 ،"مختلفة دعاوى في لمطبوعات لمحكمة أحكام" ؛2019 نیسان/أبریل 4 بیروت، مرتضى، رضوان مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 338

 5 في اإلطالع تم( http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/154348/nna-leb.gov.lb/ar ،2015 نیسان/أبریل 22 لإلعالم، الوطنیة الوكالة
 ).2019 حزیران/یونیو
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عمومیین، وتخریب الممتلكات العامة، ووضع اإلعالنات على معالم تاریخیة. كان النشطاء قد رشوا 
 2016ن في بیروت خالل االحتجاجات على الزیادات الضریبیة المقترحة في بلوكات باطون بالدھا

 339بعبارات مثل "ایدكن عن جیبتنا" و"انتو بتسرقوا ونحنا مندفع".
 

حكمت القاضیة صفا أنھ ال وجود لنیة إجرامیة لجریمة التشھیر في ھذه القضیة، ألن الكتابات "كانت 
عام سمي  موظفلم یعن توجیھھا إلى السلطة العامة ككل ومطلقة خصص توجیھھا إلى عامة و

 "، وبالتالي:بشخصھ وخصص لذاتھ
 

مجرد بلوكات من الباطون، ال یعدو عن كونھ "فإن صدورھا عنھم كتابة ورشا على 
منھ، وبالتالي  13تعبیر عن حریة إبداء الرأي التي كفلھا الدستور اللبناني في المادة 

ممارسة لھذا الحق عبر وسیلة سلمیة احتجاجیة تطال مسائل یومیة حیاتیة تُعبّر عن 
معاناة الشعب اللبناني في مختلف المناطق اللبنانیة االقتصادیة واالجتماعیة منھا، في 

ظل ظروف صعبة غیر خافیة على أحد، وأن ھذ المحكمة ترى ھذه العبارات التي 
ن، وإن كانت عبارة "أنتوا بتسرقوا" قد جاءت ُكتبت وُرّشت على بلوكات الباطو

بشكل صریح، مباشر وقاس إلى حد ما، إال أنھا كانت ولیدة واقع الحال االقتصادي 
واالجتماعي السائد في البلد، وقد صدرت عن المدعى علیھم، الذین ینتمون إلى 

 ومنھم محامیین وصحافیة یدخل ضمن اھتمامھم الیومي -مجموعة الحراك المدني 
أي عن أشخاص ناشطین  -العام نقل الواقع واالستیاء العام والتعبیر عنھ 

 340اجتماعیا".
 

، أبطلت محكمة المطبوعات، برئاسة 2018دیسمبر/كانون األول  4في حكم إیجابي آخر، في 
قدح وذم  القاضي رفول البستاني، التعقبات بحق الدكتور ناجي كرم، أستاذ علم اآلثار، في قضیة

، انتقد 2013خالل مقابلة تلفزیونیة في فبرایر/شباط  341ضده من قبل وزیر الثقافة السابق.مرفوعة 
كرم سوء إدارة الوزیر السابق لمواقع التراث الھامة. حكم القاضي البستاني أنھ "ال یستقیم عدالة 

اني استشھد القاضي البست 342إدانة من یُصّوب ویدّل على الفساد والخلل بشكل موضوعي". ،وقانونا
باعتباره أحد األسس القانونیة  2002بقرار أصدرتھ "المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان" في 

 343لحكمھ.
 

                                                           
 ،محكمة ،"الرأي عن تعبیر كتاباتھم الن المدني الحراك في ناشطین بحق التعقبات تبطل صفا القاضي: محكمة خاص" الموسوي، علي 339

 ).2019 أیار/مایو 30 في اإلطالع تم( https://www.mahkama.net/?p=10030 ،2018 األول تشرین/أكتوبر 31
 .السابق 340
 ونیسان 2018 أیار بین لبنان في والتعبیر الرأي حریة انتھاكات عن الصحافة لحریة العالمي الیوم بمناسبة مھارات مؤسسة تقریر" 341

-لحریة-العالمي-الیوم-بمناسبة-مھارات-مؤسسة-تقریر/http://maharatfoundation.org/media/1582 ،مھارات مؤسسة ،"2018
 ).2019 أیار/مایو 22 في اإلطالع تم(  pdf.نھائي-الصحافة

https://www.legal- ،19/2018 رقم ،2018 األول كانون/دیسمبر 4 في التمییزیة المطبوعات محكمة قرار 342
agenda.com/uploads/بیروت20%مطبوعات20%محكمة20%2018-12-2004%قرار.pdf  )2019 أیار/مایو 30 في اإلطالع تم.( 

 .Colombani and others v France (App no 51279/99) ECHR 25 June 2002 السابق؛ 343
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تعارض ھذا الحكم مع حكم سابق أصدره رئیس محكمة المطبوعات آنذاك القاضي روكس رزق في 
تي نشرھا بسبب انتقادات الوزیر ذاتھا البجرم التحقیر ، حیث وجد كرم مذنبا 2017مایو/أیار  24

 344كرم على مواقع التواصل االجتماعي.
 

منذ أكثر  ]محكمة المطبوعات[وصفت المفكرة القانونیة قرار القاضي البستاني بأنھ "أحد أبرز أحكام 
 345سنة" ما یمھد الطریق الجتھاد أكثر حداثة للقوانین المتعلقة بحریة التعبیر. 20من 

 

 

  

                                                           
 ونیسان 2018 أیار بین لبنان في والتعبیر الرأي حریة انتھاكات عن الصحافة لحریة العالمي الیوم بمناسبة مھارات مؤسسة تقریر" 344

-لحریة-العالمي-الیوم-بمناسبة-مھارات-مؤسسة-تقریر/http://maharatfoundation.org/media/1582 ،مھارات مؤسسة ،"2018
 ).2019 أیار/مایو 22 في اإلطالع تم(  pdf.نھائي-الصحافة

 بشكل والخلل الفساد على یصّوب من إدانة وقانونا عدالة یستقیم ال: "اآلثار حمایة قضیة في بیروت لمطبوعات رائد قرار" صاغیة، نزار 345
 اإلطالع تم( https://www.legal-agenda.com/article.php?id=5129 ،2018 األول كانون/دیسمبر 12 ،القانونیة المفكرة ،"موضوعي

 ).2019 حزیران/یونیو 7 في
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VI. محاكمات المدنيين في المحاكم العسك�ية 
 

في لبنان بالنسبة لحریة التعبیر ھو محاكمة المدنیین والحكم علیھم في إثارة للقلق  أحد أكثر االتجاھات
مة المدنیین الذین یُزعم تشھیرھم بالمؤسسة العسكریة أو تحقیرھم لھا المحاكم العسكریة. یُمكن محاك

من  157في المحاكم العسكریة بموجب األحكام ذات الصلة من قانون العقوبات أو بموجب المادة 
"قانون القضاء العسكري"، التي تجرم تحقیر العلم أو الجیش، ویعاقب علیھا بالسجن من ثالثة أشھر 

 346إلى ثالث سنوات.
 

یتألف من ثالثة  347نظام المحاكم العسكریة ھو نظام قضائي خاص یخضع لسلطة وزارة الدفاع.
أقسام، بما فیھا المحاكم العسكریة المنفردة في المحافظات، و"المحكمة العسكریة الدائمة" في بیروت 

 348بیروت.(یشار إلیھا عادة باسم المحكمة العسكریة)، و"محكمة التمییز العسكریة" في 
 

في السنوات  349یحفل تاریخ المحاكم العسكریة بمحاكمة النشطاء، والصحفیین، والمحامین الحقوقیین.
األخیرة، وّجھت النیابة العامة العسكریة تھما إلى محامین ونشطاء حقوقیین تكلموا عن التعذیب الذي 

امرأة بتھمة "اإلساءة إلى یُمارسھ الجیش اللبناني. في إحدى القضایا، أدانت محكمة عسكریة 
بت أثناء احتجازھا لدى الجیش.  350المؤسسة العسكریة"، بعدما قالت لصحفیة إنھا اغتُِصبت وُعذِّ

عبّر متھمون، ومحامون، ومنظمات حقوقیة لبنانیة عن قلقھم إزاء استخدام مسؤولي وزارة الدفاع أو 
م ضد التعبیر والنشاط السیاسیَّین الجیش سلطة المحاكم العسكریة الواسعة كأداة تخویف وانتقا

 ولحمایة أنفسھم والجیش من االنتقاد.
 

ھیكلیة المحاكم العسكریة ونظام تعیین القضاة فیھا یقّوضان كفاءتھا، واستقاللیتھا، وحیادھا. یُعیَّن 
القضاة العسكریون بواسطة وزیر الدفاع، وال یشترط حصولھم على شھادات أو تدریب في القانون. 

                                                           
 نزار مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة ؛2019 نیسان/أبریل 11 بیروت، عبدهللا، حسین الركن العمید مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 346

 .2019 نیسان/أبریل 9 بیروت، صاغیة،
347Trial Detention and Long Delays in -Lengthy PreAlef, “Guilty Until Proven Innocent: Report on the Causes of Arbitrary Arrest,  

Trial,” January 2013, https://alefliban.org/wp-content/uploads/2016/10/ALEF-Arbitrary-Detention-2013.pdf )9 في االطالع تم 
  .45 فقرة ،)2019 أیار/مایو

 .بیروت ،2019 نیسان/أبریل 11ووتش، رایتس ھیومن لـ العرض عبدهللا حسین الركن العمید قدم 348
، 2017، ینایر/كانون الثاني "ھذا لیس مكاننا: محاكمات المدنیین أمام المحاكم العسكریة في لبنان"أنظر مثال، ھیومن رایتس ووتش،  349

https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/lebanon0117ar_web_4.pdf ،"؛ "الحكومة اللبنانیة تعاقب على حریة التعبیر
؛ "لبنان: منظمات https://www.hrw.org/ar/news/2000/04/26/224600، 2000أبریل/نیسان  26بیان ھیومن رایتس ووتش الصحفي، 

 4، الكرامةلبنانیة بالكف عن التعرض للمدافعین عن حقوق اإلنسان بسبب توثیقھم لحاالت التعذیب"، حقوقیة تطالب الحكومة ال
-https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan-mnzmat-hqwqyt-ttalb-alhkwmt-allbnanyt-balkf-n-altrd، 2011أغسطس/آب 

llmdafyn-n-hqwq-alansan-bsbb  ؛ "لبنان: القضاء العسكري یحكم على صحفي بستة أشھر 2019یران یونیو/حز 11(تم االطالع في(
-https://www.alkarama.org/ar/articles/lbnan-alqda-alskry-yhkm-ly-shfy-bstt، 2013دیسمبر/كانون األول  6، الكرامةسجناً"، 

ashhr-sjnaan ) 2019یونیو/حزیران  11تم االطالع في.( 
، 2017، ینایر/كانون الثاني مكاننا: محاكمات المدنیین أمام المحاكم العسكریة في لبنان" "ھذا لیسھیومن رایتس ووتش،  350

https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/lebanon0117ar_web_4.pdf .1، ص. 
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حضور یبقى ضباط الجیش العاملون كقضاة تابعین لوزارة الدفاع خالل خدمتھم. كما یخضع 
 351المحاكمات العسكریة لقیود، ما یُصعب على المنظمات الحقوقیة ووسائل اإلعالم مراقبتھا بحریة.

 
وصف األشخاص الذین حوكموا في محاكم عسكریة والمحامون انتھاكات متعددة لحقوقھم 

ما كمحتجزین وألصول المحاكمات العادلة التي عانوا منھا ھم أو موكلوھم في المحاكم العسكریة، ب
فیھا االستجواب دون حضور المحامي، سوء المعاملة والتعذیب، والحجز االنفرادي، واستخدام 

، تعلیل االعترافات المنتزعة تحت التعذیب، والحبس االحتیاطي المطول، والقرارات الصادرة بال
 352وأحكام تبدو تعسفیة، والحق المحدود باالستئناف.

 
قات القضائیة المتعلقة بحریة التعبیر أمام المحاكم رغم عدم توفر إحصاءات حول عدد المالح

 15العسكریة، قدم العمید الركن عبد هللا، رئیس المحكمة العسكریة، لـ ھیومن رایتس ووتش قائمة بـ 
تتعلق بتھم  2019ومارس/آذار  2016قضیة أقامتھا النیابة العسكریة بین أكتوبر/تشرین األول 

رایتس ووتش من تحدید ثالث قضایا تشھیر إضافیة رفعتھا  تمكنت ھیومن 353التشھیر والتحقیر.
شملت االتھامات المساس بسمعة المؤسسة  2019.354النیابة العسكریة بین مارس/آذار وسبتمبر/أیلول 

العسكریة والدولة اللبنانیة، ونشر تعلیقات مسیئة للمؤسسة العسكریة وقائد الجیش، والتشھیر بقضاة 
 355المحكمة العسكریة، ونشر أخبار كاذبة، وتحقیر القضاء العسكري بنشر مقال یحتوي على تشھیر.

ن رایتس ووتش، إن األرقام التي قدمھا قد ال تكون شاملة، مع ذلك، قال العمید الركن عبد هللا لـ ھیوم
 356.لعدم وجود آلیة لدیھ لتتبع حاالت التشھیر رسمیا

 
ھیومن رایتس ووتش، منذ إلى وفقا لتقاریر إعالمیة ووثائق المحكمة التي قدمتھا المحكمة العسكریة 

ة أحكام غیابیة بالسجن ضد ، أصدرت المحاكم العسكریة على األقل ثالث2016أكتوبر/تشرین األول 
 ن منھا باالستئناف بعد إعالن المحاكم العسكریة عدم االختصاص.اأفراد متھمین بالتشھیر، أُلغیت اثنت

، حكمت المحكمة العسكریة غیابیا على حنین غدار، صحفیة وباحثة 2018ینایر/كانون الثاني  10في 
في  2014خالل مؤتمر  157اللبناني بموجب المادة الجیش تحقیر لبنانیة، بالسجن ستة أشھر بتھمة 

یؤكد العمید الركن عبد هللا أن غدار كانت الصحفیة األولى والوحیدة التي حكمت   357الوالیات المتحدة.
 2016.358علیھا محكمتھ منذ تولیھ منصبھ في 

 

                                                           
 .1السابق، ص.  351
 .1السابق، ص.  352
 .2019 نیسان/أبریل 11 عبدهللا، حسین الركن العمید مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 353
ً  12 اعتقالھ بعد مواطن سراح إطالق" 354  تموز/یولیو 31 ،سكایز ،"الطائفیة النعرات وتثیر الجمھوریة رئیس تُحقّر تغریدات بسبب یوما

2019، http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Lebanon/7950  )2019 أیلول/سبتمبر 17 في االطالع تم.( 
 .ووتش رایتس ھیومن لـ المحكمة محاضر عبدهللا حسین الركن العمید قدم 355
 .2019 نیسان/أبریل 11 بیروت، عبدهللا، حسین الركن العمید مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 356
357of support “TWI Expert Hanin Ghaddar, sentenced to prison by Lebanese court, receives global media coverage, outpouring  

from free speech groups,” The Washington Institute for Near East Policy, January 23, 2018, 
https://www.washingtoninstitute.org/press-room/view/ghaddar-conviction-press-release )2019 أیار/مایو 9 في االطالع تم.( 

 .2019 نیسان/أبریل 11 عبدهللا، حسین الركن العمید مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 358
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منذ  قالت غدار لـ ھیومن رایتس ووتش: "لم تصدر المحكمة العسكریة حكما بالسجن على صحفي
 359الخمسینیات. عادة ما تحكم المحكمة العسكریة بغرامة. لذلك تفاجأنا، كانت صدمة".

 
عندما لم تحضر  یزعم العمید الركن عبد هللا أنھ لم یكن یعلم أن غدار كانت صحفیة عندما حكم علیھا.

م تستلم صّرحت غدار بأنھا ل 360إلى المحكمة مرتین، أصدر حكما غیابیا، وفقا لما یملیھ القانون.
 361إخطارا قانونیا بتاریخ الجلسة األولى وال الثانیة.

 
جموعات حقوقیة محلیة ودولیة انتقدت قرار مأثار الحكم الصادر على غدار استجابة قویة من 

وأُلغیت الحقا تأشیرة العمید الركن عبد هللا إلى  362،ھاالمحكمة العسكریة وعبرت عن تضامنھا مع
بشدة الحكم الصادر مركز الدفاع عن الحریات اإلعالمیة والثقافیة، أدان سكایز،  363الوالیات المتحدة.

وأضاف:  364ضد غدار، والذي اعتبره "األخطر منذ سنوات، كونھ صادرا عن المحكمة العسكریة".
ة مدنیة بامتیاز، ویشّكل أیضا إجحافا وتسلّطا وكّما لألفواه "یُقحم القضاء العسكري نفسھ في قضی

 365وترھیبا متعّمدا یلعب فیھا طرف دور الَحَكم، بما یتناقض مع مبدأ المحاكمة العادلة".
، أسقطت المحكمة العسكریة حكمھا الصادر ضد غدار، وأعلنت عدم 2018أبریل/نیسان  10في 

یابة العامة مع التوصیة بنقل القضیة إلى محكمة اختصاصھا في القضیة، وأحالتھا إلى الن
 366المطبوعات.

 
وفقا للعمید الركن عبد هللا، تسببت القضیة في رد فعل إعالمي كبیر، لذلك قرر إحالة جمیع قضایا 

 التشھیر وحریة التعبیر الالحقة إلى محكمة المطبوعات:
 

                                                           
 .2019 نیسان/أبریل 18 واشنطن، األدنى، الشرق لسیاسة واشنطن معھد في باحثة غدار، حنین مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 359
 .2019 نیسان/أبریل 11 عبدهللا، حسین الركن العمید مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 360
 .2019 نیسان/أبریل 19 واشنطن، غدار، حنین مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 361
 “ Hanin Ghaddar, sentenced to prison by Lebanese court, receives global media coverage, outpouring of TWI Expertمثال، أنظر 362

support from free speech groups,” The Washington Institute for Near East Policy, January 23, 2018, 
https://www.washingtoninstitute.org/press-room/view/ghaddar-conviction-press-release  )؛)2019 أیار/مایو 9 في االطالع تم 

 ،2018 الثاني كانون/ینایر 31 الصحفي، ووتش رایتس ھیومن بیان" التعبیر حریة بسبب المالحقات من نمط: لبنان"
https://www.hrw.org/ar/news/2018/01/31/314371فیھ ویرى غدّار نینح الصحافیة بحق" العسكریة" حكم یُدین" سكایز"" ؛  ً  تسلّطا

 ً ً  وترھیبا -http://www.skeyesmedia.org/ar/SKeyes ،2018 الثاني كانون/ینایر 18 ،سكایز ،"اإلقلیمیة القمع بأنظمة وتشبّھا
Statements/Lebanon/6905 )2019 أیار/مایو 9 في االطالع تم.( 

 ،2018 شباط/فبرایر 20 ،اونالین الكلمة ،"أراضیھا دخول من العسكریة المحكمة رئیس واشنطن منع خلفیة یكشف موقعنا -خاص" 363
http://www.alkalimaonline.com/newsdet.aspx?id=262561 )2019 أیار/مایو 9 في االطالع تم.( 

ً  فیھ ویرى غدّار حنین الصحافیة بحق" العسكریة" حكم یُدین" سكایز"" 364 ً  تسلّطا ً  وترھیبا  18 ،سكایز ،"اإلقلیمیة القمع بأنظمة وتشبّھا
 أیار/مایو 9 في االطالع تم( http://www.skeyesmedia.org/ar/SKeyes-Statements/Lebanon/6905 ،2018 الثاني كانون/ینایر

2019.( 
 .السابق 365
 لـ المحكمة وثائق عبدهللا حسین الركن العمید قدم .2019 نیسان/أبریل 11 عبدهللا، حسین الركن العمید مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 366

 ,Youssef Diab, “Military tribunal drops verdict against journalist,” The Daily Star, April 10, 2018 ووتش؛ رایتس ھیومن
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2018/Apr-10/444682-military-tribunal-drops-verdict-against-journalist.ashx 

 ).2019 أیار/مایو 9 في االطالع تم(
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حاالت تنطوي على من وجھة نظري، لدي أمور أفعلھا أھم من العمل على 
منشورات على فیسبوك. أتعامل مع بعض أخطر الناس في البالد ومع قضایا 

حساسة للغایة لھا آثار أمنیة حقیقیة في البلد ... لذلك بدأت بإعالن عدم االختصاص 
بالقضایا المتعلقة بالصحفیین من البدایة، حتى قبل وصولھا إلى المحكمة ... الخوض 

 367في ھذه الحاالت یُسيء لسمعة المؤسسة العسكریة.
 

التي رفعتھا  15راجعت ھیومن رایتس ووتش ملفات المحكمة العسكریة المتعلقة بقضایا التشھیر الـ 
ووجدت أن  2019ومارس/آذار  2016النیابة العامة العسكریة في تھم بین أكتوبر/تشرین األول 

أفادت وسائل  368كمة المطبوعات.المحكمة العسكریة أعلنت عدم االختصاص وأحالتھا كلھا إلى مح
اإلعالم المحلیة أن العمید الركن عبد هللا أعلن أیضا عدم االختصاص بشأن قضیة شخص متھم 

 2019.369یولیو/تموز  30بالتشھیر مؤخرا، في 
 

قضایا التعبیر إلى محكمة المطبوعات، إال أنھ أصر على  عملیا رغم إحالة العمید الركن عبد هللا
محكمة  أعلى شرعیة مقاضاتھم في المحاكم العسكریة. قال عبدهللا لـ ھیومن رایتس ووتش: "قضت

استئناف في محكمة المطبوعات بأن وسائل اإلعالم اإللكترونیة لیست ضمن اختصاصھا، لذا، 
األمن على اإلنترنت، تخضع كتاباتھ لسلطة النظام قانونیا، إذا كتب شخص عن الجیش أو قوات 

تغییر القانون، حسنا. لكن ال یمكنك الخلط بین الرأي وتطبیق  ینالقضائي العسكري ... ترید
 370القانون".

 
 7قضاة المحاكم العسكریة اآلخرین نفس النھج الذي اتبعھ العمید الركن عبد هللا. في  لم یتبنَّ 

، حكم القاضي المنفرد العسكري في جبل لبنان العمید الركن أنطوان توما الحلبي 2019مارس/آذار 
على المراسل التلفزیوني آدم شمس الدین والصحفي فداء عیتاني غیابیا بالسجن ثالثة أشھر لنشر 

أحیلت قضیتا شمس الدین  371من قانون العقوبات. 386علیقات مسیئة ألمن الدولة بموجب المادة ت
وعیتاني إلى القاضي المنفرد العسكري بدال من المحكمة العسكریة ألن عقوبة الجنحة ال تتجاوز 

 372.واحدا السجن عام
 

ر/تشرین األول ینتقد أكتوب 30جاء الحكم على شمس الدین بسبب مشاركتھ منشورا على فیسبوك في 
شارك عیتاني  373محتجز مصاب باإلیدز.قضیة فیھ أمن الدولة لتسریب تفاصیل عن التحقیق في 

اعترض شمس الدین على شرعیة اإلجراءات التي ُحكم علیھ بموجبھا،  منشورا عن نفس القضیة.

                                                           
 .2019 نیسان/أبریل 11 عبدهللا، حسین الركن العمید مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 367
 .ووتش رایتس ھیومن لـ المحكمة محاضر عبدهللا حسین الركن العمید قدم 368
ً  12 اعتقالھ بعد مواطن سراح إطالق" 369  تموز/یولیو 31 ،سكایز ،"الطائفیة النعرات وتثیر الجمھوریة رئیس تُحقّر تغریدات بسبب یوما

2019، http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Lebanon/7950 )2019 أیلول/سبتمبر 17 في االطالع تم(. 
 .2019 نیسان/أبریل 11 عبدهللا، حسین الركن العمید مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 370
 .ووتش رایتس ھیومن لـ المحكمة وثائق الدین شمس آدم قدم 371
 9 صاغیة، نزار مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة ؛2019 نیسان/أبریل 11 عبدهللا، حسین الركن العمید مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 372

 .2019 نیسان/أبریل
 .2019 نیسان/أبریل 4 الدین، شمس آدم مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 373
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ي إلى المحكمة ثالث وبالتالي لم یَمثُل أمام المحكمة. مع ذلك، اعتبر القاضي أن شمس الدین استُدع
ُحكم على عیتاني غیابیا ألنھ حالیا في  374وأصدر الحكم لثالثة أشھر غیابیا. -الشرط القانوني  -مرات 

 المنفى االختیاري.
 

 4مارس/آذار، اعترض محامي شمس الدین على الحكم، وُحددت جلسة استماع في  11في 
على الممارسة القانونیة اللبنانیة حیث ال  لم یذھب شمس الدین إلى المحكمة، معتمدا أبریل/نیسان.

السجن ألقل من  ھي المنسوبة إلیھم الجنحةیتعین على المتھمین المثول أمام المحكمة إذا كانت عقوبة 
 11مع ذلك، أصر القاضي الحلبي على حضور شمس الدین وأعاد جدولة الجلسة في  375سنة.

أبریل/نیسان، وتفاجأ باستبدال القاضي الحلبي  11ذھب شمس الدین إلى المحكمة في  376أبریل/نیسان.
بالعمید الركن عبد هللا، الذي أعلن عدم اختصاص المحكمة العسكریة بھذه القضیة وأحالھا إلى النیابة 

یبقى الحكم الصادر على عیتاني قائما لعدم تقدّمھ  377العسكریة إلحالتھا إلى السلطة المختصة.
 باستئناف.

 
في حال كان ھناك جرم مرتكب ضمن خانة حریة التعبیر  بعد محاكمتھ، أصر شمس الدین على أنھ

 378فمكانھ الطبیعي ھو المحكمة المدنیة حتى لو كان النقد موجھا لجھة عسكریة.
 

قانون نتیجة للحكم المبدئي الصادر على شمس الدین، تقدمت عضوة البرلمان بوال یعقوبیان باقتراح 
 379سمتھ "قانون آدم".أیقضي بإبعاد المدنیین عن اختصاص المحاكم العسكریة، و

 
 
 
 

  

                                                           
 .2019 نیسان/أبریل 4 الدین، شمس آدم مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 374
 .2019 نیسان/أبریل 9 صاغیة، ونزار ،2019 نیسان/أبریل 4 الدین، شمس آدم مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 375
 .2019 نیسان/أبریل 4 الدین، شمس آدم مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 376
 ،"بحقھ جسیمة انتھاكات ضد مستضعف شخص عن دافعت التھنئة أطلب: العسكري للقاضي متوجھا الدین شمس آدم" برجس، إلھام 377

 أیار/مایو 10 في االطالع تم(  http://www.legal-agenda.com/article.php?id=5457 ،2019 نیسان/أبریل 12 ،القانونیة المفكرة
2019(. 

 .السابق 378
 المفكرة ،"العسكري القضاء أمام المدنیین محاكمة لمنع لیعقوبیان" آدم قانون" اقتراح: الدین شمس ضدّ  العسكریة حكم خلفیة على" 379

 ).2019 أیار/مایو 10 في االطالع تم( agenda.com/article.php?id=5395-http://www.legal ،2019 آذار/مارس 15 ،القانونیة



 

 
 

 
2019 الثاني نوفمبر/تش�ين  | ووتش رايتس هيومن   67 

VII. اآلثار المترتبة على التشهير الجنائي 
 

تستمر  لھا أثر كبیر على األفراد الذین تُطبّق علیھم. القوانین الجزائیة المتعلقة بالتشھیرال شك بأن 
لمتھمین لضغوطا نفسیة ومالیة كبیرة تسبب الوقت والمال والقضایا عادة لعام أو أكثر، وتكلف 

اآلخرین،  تعبیربالسلب على  القوانین الجزائیة المتعلقة بالتشھیركما یؤثر استخدام  وعائالتھم.
عندما یواجھ مواطنون احتمال قضاء وقت في السجن أو  خصوصا العاملین على قضایا مماثلة.

قاد أداء المسؤولین، أو الفساد، أو تجاوزات األجھزة األمنیة، محاكمات في محكمة عسكریة بسبب انت
ض ینتبھ المواطنون اآلخرون ویسعون إلى عدم جذب االنتباه إلى ھذه المشكالت بأنفسھم، ما یقوّ 

 اإلدارة الفعالة والمجتمع المدني النشط.
 

 اإلجراءات هي العقوبة

لـ ھیومن رایتس  الجزائیةخاضعون للمالحقة رغم قلة األفراد الذین ُسجنوا بتھم التشھیر، قال ال
وفقا للمحامي الحقوقي نزار  .الجزائیة ووتش عن األثر السلبي لمواجھة التحقیقات والمحاكمات

. ال أحد یھتم بقرار المحكمة قد وقع حینھا، یكون الضرر صاغیة: "المالحقة القضائیة تخیف الناس.
 380سنوات".الذي یصدر بعد ثالث إلى أربع 

 
الذین قابلتھم ھیومن رایتس ووتش إنھم تعرضوا  القضایا الجزائیة المتعلقة بالتشھیرقال المتھمون في 

اضطر بعضھم إلى نفي أنفسھم خوفا من  لعدد من العواقب الصعبة نتیجة للتھم المنسوبة إلیھم.
وبات علیھم وعلى االعتقال أو المضایقات حال عودتھم إلى لبنان، ما یسبب ضغوطا كبیرة وصع

تعرض آخرون لعواقب مالیة ومھنیة كبیرة نتیجة الدعاوى المرفوعة ضدھم، وأوضح  أسرھم.
كثیرون ال یسمعون من  كثیرون أن مالحقاتھم القضائیة تسببت بضغوط غیر مبررة ألفراد أسرھم.

زال قائمة أم الشرطة لوقت طویل، ما یتركھم محتارین فیما إذا كانت القضایا المرفوعة ضدھم ال ت
 ال.

 
بعد فترة قصیرة من قضائھ لیلة محتجزا في  2017أغسطس/آب  3مثال، غادر فداء عیتاني لبنان في 

المعلوماتیة بسبب قضیة تشھیر رفعھا علیھ وزیر. كان عیتاني یتلقى تھدیدات مباشرة  جرائم مكتب
لحیاتھ من مصادر مجھولة بسبب ھذه القضیة، وبالتالي قرر طلب اللجوء في بریطانیا. منذ مغادرتھ 

لبنان، بلغت األحكام الصادرة ضد عیتاني غیابیا بسبب نشاطھ السلمي على مواقع التواصل 
الواقع، خسرت كل شيء.  فيشھرا. قال عیتاني لـ ھیومن رایتس ووتش: " 22ي السجن االجتماع

لم أتمكن من رؤیة ابنتي.  ،منذ حوالي عامین .لیس من السھل مغادرة لبنان واإلقامة في الخارج
 381والعمل أیضا. ال توجد مؤسسة ترید توظیف صحفي یجلب لھم المشاكل. لم أعمل منذ عامین".

                                                           
 .2019 نیسان/أبریل 9 بیروت، القانونیة، للمفكرة التنفیذي والمدیر مؤسس شریك صاغیة، نزار مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 380
 .2019أبریل/نیسان  10مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع فداء عیتاني، صحفي، لندن،  381
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ین غدار، التي حكمت علیھا المحكمة العسكریة غیابیا بسبب تعلیقاتھا عن الجیش كما أبلغت حن
لـ ھیومن رایتس ووتش: "ال یمكنني الذھاب إلى اللبناني، عن خوفھا من العودة إلى لبنان. قالت غدار 

رغم إحالة قضیتھا إلى المحاكم المدنیة، لم تسمع  382جنازتھ". حضور بلدي. توفي والدي ولم أستطع
كما قالت غدار إن األفراد النافذین  من المحاكم ولیست متأكدة مما إذا كانت القضیة ال تزال قائمة.

الذین أبلغوا المحكمة العسكریة عن تعلیقاتھا ضد الجیش یشغلون مناصب مؤثرة ولدیھم نفوذ على 
یدیر المطار. قالت غدار: "عندما یمتلك األمن العام ملفات عن األمن العام، وھو الجھاز الذي 

 383أشخاص، ال یمكن ألحد أن یعرف ما فیھا. لذلك، ال أرید المجازفة بالعودة".
 

بسبب نشره دعابة المعلوماتیة  جرائم خسر شربل خوري وظیفتھ بعد استدعائھ لالستجواب في مكتب
واكتشفت أن  2018أغسطس/آب  1العمل في  قال: "عدت إلى 384عن قدیس مسیحي على فیسبوك.

الشركة صرفتني، دون أي تعویض. كان ھذا الجزء األصعب. أنا متعلم للغایة. لدّي بكالوریوس في 
الریاضیات وماجستیر في تحلیل البیانات. مع ذلك، جعلني منشور فیسبوك بال العمل. رفعت دعوى 

ولم تتحرك القضیة. ھل ترى النفاق في  قضائیة ضد الشركة للحصول على تعویض، لكن مّر عام
 385القضاء؟"

 
قالت آن ماري الحاج إنھا  أفاد متھمون آخرون بتعرضھم لضغوط كبیرة نتیجة الستدعائھم للتحقیق.

كتبتھ تروي تفاصیل  تقریرالمعلوماتیة بسبب  جرائم شعرت بالرعب بعد تلقیھا استدعاء من مكتب
لـ ھیومن رایتس ووتش: االنتھاكات التي زعمتھا عاملة منزلیة مھاجرة في لبنان. قالت الحاج 

عاما من العمل كصحفیة أخاف بھذا  21، في ھذا العمر، أُستدعى للتحقیق. ألول مرة خالل ي"تخیل
سافرت وعندما مررت  الشكل. غیرت جمیع كلمات المرور، ال یمكنني إخبارك كم كنت خائفة عندما

كان أطفال الحاج قلقین  386باألمن [في المطار]. لم أرتكب أي خطأ، أعرف ذلك. لكن المرء یخاف".
 387على سالمتھا وحثوھا على تقلیل تقاریرھا.

 
ناشطة جریئة على مواقع التواصل االجتماعي، شعورھا بعد تلقیھا وھي كما وصفت ھنادي جرجس، 
، الستدعائھا لالستجواب. قالت جرجس لـ 2017أغسطس/آب  11ة في اتصاال من مكتب المعلوماتی

ھیومن رایتس ووتش: "أحسست أن قلبي یسقط على األرض. بدأت بالنظر في المنشورات، وحذف 
بعضھا ھنا وھناك. غضبت أمي وقالت إنھا حذرتني. اعتدت على المزاح حول ھذا الموضوع. األمر 

 388خطورتھ".مدى  ینھ. تدركینمختلف عندما تختبر

                                                           
 .2019 نیسان/أبریل 18 واشنطن، األدنى، الشرق لسیاسة واشنطن معھد في باحثة غدار، حنین مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 382
 .السابق 383
 .2019أبریل/نیسان  17مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع شربل خوري، ناشط، بیروت،  384
 .السابق 385
 .2019مایو/أیار  17مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع آن ماري الحاج، صحفیة في لوریون لوجور، بیروت،  386
 .السابق 387
 .2019یل/نیسان أبر 25مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع ھنادي جرجس، ناشطة، بیروت،  388
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قال:  389أبلغ ھاني النصولي عن آثار نفسیة، وصحیة، وعائلیة كبیرة نتیجة الدعوى المرفوعة ضده.
قائمة، تتوقع أن تتلقى اتصاال في أي وقت. یجعلك ذلك خائفا من  جزائیة "عندما یكون لدیك قضیة

السجن. یصبح تفكیرك بأكملھ حول كیفیة بناء دفاع. ال یمكنك الكتابة عن أي شيء آخر. ال یمكنك 
 390رؤیة أي شيء آخر".

 
یوم  إنھ میشال قنبورتتحمل العدید من عائالت المتھمین عواقب اإلجراءات الجنائیة أیضا. مثال، قال 

أعوام) إلى ما بعد منتصف اللیل. قال: "لیس علیھا  10استدعائھ للشرطة العسكریة، انتظرتھ ابنتھ (
رؤیة والدھا في ھذا الموقف، وزوجتي، لم تكن تعلم إذا كنت سأعود تلك اللیلة. لذلك، ال تؤثر ھذه 

 391القوانین علیك وحدك فقط".
 

مون ما إذا كانت القضایا المرفوعة ضدھم ما زالت كثیرون ممن قابلتھم ھیومن رایتس ووتش ال یعل
احتیاطیا ُحبس  قائمة أم ال، ولم یسمعوا من الشرطة أو المحاكم منذ التحقیق. مثال، باسل األمین، الذي

لستة أیام بسبب منشور فیسبوك، ال یعلم حالة قضیتھ، حیث لم یتلق أي اتصال من الشرطة أو 
بالمثل، یعرف ودیع   2016.392دیسمبر/كانون األول  12في المحاكم منذ إطالق سراحھ بكفالة 

األسمر أن القضیة المرفوعة ضده ال تزال مفتوحة، لكنھ لم یُستدع لجلسة استماع في المحكمة منذ 
قلل األسمر، الذي یقیم حالیا في أوروبا، من زیاراتھ للبنان  .2018سبتمبر/أیلول  13التحقیق معھ في 

الماضیة، حیث یخشى أن تُصدر المحكمة أمر استدعاء دون إبالغھ بالشكل الصحیح خالل السنة 
 393واعتقالھ في المطار لعدم مثولھ أمام المحكمة.

 
 والعقوبات األخ�ى الغرامات

أثر مالي واجتماعي كبیر على  الجزائیة كان للغرامات والعقوبات األخرى الناتجة عن اإلجراءات
، إن األخبارصحفي في الالعدید من المتھمین والصحف التي یعملون فیھا. قال رضوان مرتضى، 

على الرغم من أنھ محظوظ للعمل في  جزءا كبیرا من میزانیة الصحیفة مخصص اآلن للغرامات.
غیر متناسب على  اامات أثرصحیفة قادرة على استیعاب ھذه التكالیف، إال أن مرتضى أقر بأن للغر

قال غسان سعود، الذي كان یعمل في جریدة األخبار ولكنھ اآلن   394الناشطین والصحفیین المستقلین.
تراوحت غراماتھ  395رئیس تحریر صحیفة مستقلة، إنھ بدأ یشعر بالعبء أكثر منذ بدأ یعمل بمفرده.

 2,000 – 200ألف لیرة لبنانیة وثالثة مالیین لیرة لبنانیة ( 300الناتجة عن قضایا التشھیر بین 
 396دوالر أمریكي).

 
                                                           

 .2019أبریل/نیسان  3مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع ھاني النصولي، معلق سیاسي مستقل، بیروت،   389
 .السابق 390
 .2019 نیسان/أبریل 11 بیروت، دیبایت، لیبانون في وصحفي مؤسس قنبور، میشال مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 391
 .2019 أیار/مایو 13 بیروت، صحافة، خریج األمین، باسل مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 392
  .2019مایو/أیار  8مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع ودیع األسمر، رئیس المركز اللبناني لحقوق اإلنسان، أوروبا،  393
 .2019 نیسان/أبریل 4 بیروت، األخبار، جریدة في صحفي مرتضى، رضوان مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 394
 .2019 نیسان/أبریل 9 بیروت، ریفریش، تحریر رئیس سعود، غسان مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 395
 .السابق 396
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، لـ ھیومن رایتس ووتش إن الحكم في قضیتھ قد یكون لھ "دیلي ستار"، مراسل أزھريقال تیمور 
دوالر  2,000 - 1,333مالیین لیرة لبنانیة ( 3ونین إلى یأثر مدمر محتمل. قال: "إذا ُغرمت مل

 397أیضا". امالی امأزق. والصحیفة تواجھ بالشلل أمریكي) كصحفي براتب منخفض أصال، ستصاب
 

اإللكترونیة المستقلة، إن المبالغ الضخمة التي  لیبانون دیبایت، مؤسس صحیفة میشال قنبورقال 
 398من االستثمار في موقعھ اإللكتروني وتنمیتھ.یدفعھا للمحامین، والغرامات، والتعویضات تمنعھ 

قال إن ھذا یُمثل عقبة رئیسیة أمام قدرتھ على أداء وظیفتھ والتعبیر عن نفسھ بحریة بما یكفلھ القانون 
 399الدولي.

 
. قال سوابق جرمیة لدیھم تأصبح إذ ،القدح والذمنتیجة لقضایا  أبلغ المتھمون عن أثر كبیر آخر

 400مقبول، لست مجرما قتل أو سرق".قنبور: "ھذا غیر 
 

یسمح  الُمعلّقة، بما فیھا الغرامات غیر المدفوعة، إلى االعتقال واالحتجاز. الجزائیةقد تؤدي األحكام 
ساعة  24قانون أصول المحاكمات الجزائیة اللبناني للمدعي العام بأن یأمر باعتقال شخص لمدة 

دوالر أمریكي) مستحقة، بحد أقصى ستة أشھر، إذا لم تُدفع  6.67آالف لیرة لبنانیة ( 10مقابل كل 
یكون األشخاص  401الغرامة الناتجة عن الدعوى الجنائیة خالل عشرة أیام من استالم إشعار الدفع.

عند التقدم بطلب للحصول على الوثائق، بما فیھا جوازات السفر  بشكل خاص العتقاللعرضة 
ولید رضوان إنھ غیر قادر حالیا على التقدم بطلب للحصول على وبطاقات الھویة الوطنیة. مثال، قال 

قال رضوان مرتضى إنھ غیر قادر على  402جواز سفر بسبب غرامتھ المستحقة وخوفھ من االعتقال.
وبالتالي،  .القضایا الجزائیة المتعلقة بالتشھیرالحصول على السجل العدلي ألنھ علیھ غرامتین بسبب 

ع الغرامات. قال رضوان: "یعاملونني كشخص ارتكب جریمة بالفعل. إنھ یمكن اعتقالھ بدال من دف
 403جزء من اإلرھاب ضد الصحافة".

 
تمییزا في العمل. رغم أن القانون ال یمنع مؤسسات الدولة الجرمیة السوابق  كما قد یواجھ األفراد ذوو

من توظیف أفراد علیھم تھم جنائیة ناتجة عن التشھیر، قال المحامون إن ھؤالء األفراد قد یجدون 
احتمال حصول السوابق الجرمیة  كما یمكن أن تُقلّل 404صعوبة في الحصول على وظائف.

 405فر والدراسة في الخارج.المحكومین بسبب التشھیر على تأشیرات الس

                                                           
 .2019أبریل/نیسان  5مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع تیمور األزھري، مراسل في دیلي ستار، بیروت،  397
 .2019 نیسان/أبریل 11 الدیب، جل قنبور، میشال مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 398
 .السابق 399
 .السابق 400
  .415قانون أصول المحاكمات الجزائیة اللبناني، المادة  401
 .2019 نیسان/أبریل 25 طرابلس، أعمال، رجل رضوان، ولید مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 402
 .2019 نیسان/أبریل 4 مرتضى، رضوان مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 403
؛ مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع لیال بھنام وطوني 2019مایو/أیار  17شربل القارح، بیروت، د. مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع  404

 .2019مایو/أیار  10مخایل، مؤسسة مھارات، بیروت، 
 .2019مایو/أیار  10مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع لیال بھنام وطوني مخایل،  405
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الناتجة عن التشھیر بعد خمس سنوات. مع ذلك، تتضاعف ھذه المدة السوابق الجرمیة  تنتھي صالحیة
 406إذا ارتُكبت نفس الجریمة قبل انقضاء فترة الخمس سنوات.

 
 على ح�ية التعبير السلبيالتأثير 

من قبل المواطنین النافذین وما ینتج عنھ من  بالتشھیرقوانین الجزائیة المتعلقة للاالستخدام المتزاید 
 لھ أثر سلبي على حریة التعبیر في لبنان.الجزائیة  تھدید باالعتقال، واالستجواب، والعقوبات

 
لرقابة الذاتیة بعد تجاربھم إلى اھم ئلجوأبلغ العدید من األفراد الذین قابلتھم ھیومن رایتس ووتش عن 

ة عن دعاوى التشھیر. مثال، قال عباس صالح، الذي رفع علیھ رئیس حزب المخیفة غالبا والناتج
سیاسي دعوى بسبب منشور فیسبوك، لـ ھیومن رایتس ووتش: "أنتبھ اآلن أكثر لكل كلمة. إذا تسببت 

أبدى ولید  407لف، قبل قول أي شيء".ألعشرة، بل للكلمة واحدة مثل "لص" بكل ھذا، فلن أعد ل
یوما وتعرض لالنتھاكات على أیدي عناصر أمن، نفس الشعور.  18احتیاطیا ُحبس  رضوان، الذي

مرة قبل أن أقرر بأن  100مرة قبل كتابتھ وأقرأه  70"ال یمكنني الكتابة بعد اآلن. أفكر في األمر 
أنشره أم ال". خفّض رضوان نشاطھ على اإلنترنت منذ اعتقالھ. "أھانوني. وال أثق بالنظام القضائي 

 408ن".في لبنا
 

احتیاطیا لستة أیام في دیسمبر/كانون ُحبس من عمره عندما اعتُقل و 21كان باسل األمین في الـ 
 . كان لھذه التجربة أثر كبیر على قدرتھ على التعبیر عن نفسھ بحریة:2016األول 

 
ملیئة بالرعب، تجنبت كتابة آرائي علنا. بعد إخالء  2017بالنسبة لي، كانت سنة 

لنفسي أنني لم أكن خائفا، كنت أكتب باستمرار. في النھایة، الحظت  سبیلي، ألثبت
أنني ال أكتب ما أرید. أدركت أنني كنت خائفا. أحسست أن كل ما كتبتھ كان علنا 

یُظھر لك الشغلة؟" بھشو كان بدك وقد یؤدي إلى المشاكل ... سألني الكثیرون "
 409النظام الیوم فورا أنھ ال یُسمح لك بالتحدث بحریة. النظام قمعي.

 
لـ ھیومن رایتس ووتش: "بالطبع یؤثر ذلك على عملك، أنا أعمل في  قالت الصحفیة آن ماري الحاج

عاما، وأتابع جمیع القضایا المتعلقة بعامالت المنازل المھاجرات. لكنھا [الدولة]  21الصحیفة منذ 
تُجبرك على التوقف قلیال. ُطلب مني الحقا أن "أھدأ" وأال أعمل على ھذا الموضوع بینما أواجھ 

 410لمحاكم".دعوى قضائیة في ا
 

خلق بیئة معادیة لحریة  لقوانین الجزائیة المتعلقة بالتشھیرلأشار آخرون إلى أن االستخدام المتزاید 
التعبیر في لبنان وردع اآلخرین عن الكتابة بحریة. قال رضوان مرتضى، الذي ُرفعت علیھ أكثر من 
                                                           

 .2019مایو/أیار  10وتش اإللكترونیة مع لیال بھنام، مراسالت ھیومن رایتس و 406
 .2019 نیسان/أبریل 9 بیروت، صالح، عباس مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 407
 .2019 نیسان/أبریل 25 طرابلس، رضوان، ولید مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 408
 .2019 أیار/مایو 13 األمین، باسل مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 409
 .2019مایو/أیار  17مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع آن ماري الحاج، بیروت،  410
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تتفق حنین  411".لدینا تعبیر مقیّدر؛ ثماني دعاوى تشھیر في السنوات األخیرة: "لم یعد لدینا حریة تعبی
 غدار معھ:

 
كان و قریب، وقت حتى لبنان في عشت. األخیرة السنوات فيمماثل  شيء أي نر لم

 كان الذي التخویف مستوى نفسلدینا  حالیا،. فیسبوك على أنفسنا عن التعبیر یمكننا
انتھى زمن حریة التعبیر التي تمتعنا بھا . لبنان یحتل السوري الجیش عندما علیھ

. لكن، بدال من الجیش السوري، لدینا الدولة 2005عدنا إلى ما قبل وواآلن لفترة، 
 412اللبنانیة.

 
كما قال خبراء في مؤسسة مھارات لـ ھیومن رایتس ووتش إنھ في بعض ورش عملھم وحمالتھم، 

 413مواقع التواصل االجتماعي خوفا من مقاضاتھم.یخبرھم الشباب أنھم یمتنعون عن التعلیق على 
 

من دیلي  أزھريبعض أشكال التعبیر السیاسي. قال تیمور  یحبطقال صحفیون إن المناخ الحالي 
ستار: "لدینا اآلن نوع من الفھم المشترك أننا إذا انتقدنا سیاسیین معیّنین، سیكون ھناك احتمال كبیر 

إنھ وأصدقاء آخرون علّقوا على مواقع التواصل االجتماعي ثم  ريأزھلمقاضاتنا أو استجوابنا". قال 
 414حذفوا أو عدّلوا التعلیقات لتجنّب المقاضاة.

 
قالت صحفیة مستقلة في لبنان لم ترغب في ِذكر اسمھا إنھا أرادت أن تكتب مقاال عن سیاسي بارز 

ئین والمجتمعات الُمضیفة، لكنھا كان یستخدم لغة معادیة لألجانب لزیادة التوترات في لبنان بین الالج
 امتنعت عن ذلك نتیجة لدعاوى التشھیر التي رأتھا تؤثر على صحفیین آخرین:

 
لیس لدي الدعم المالي من صحیفة كبیرة. أنا قلقة من القیام بھذا العمل ألنني ال أرید 

 التعرض للمقاضاة. یُمكن للتكالیف القانونیة أن تكون باھظة للغایة، وال یمكنني
 415تحّمل الغرامات إذا ُحكم علي.

 
قال صحفي آخر یعمل في صحیفة یومیة في لبنان لـ ھیومن رایتس وواش إن رئیس التحریر 

كشف عن فساد محتمل من قبل موظف عمومي، قائال تقریر یالمسؤول عنھ لم یسمح لھ بكتابة 
  416بصراحة "سنُقاضى".

                                                           
 .2019 نیسان/أبریل 4 بیروت، مرتضى، رضوان مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 411

 . 2019 نیسان/أبریل 18 واشنطن، غدار، حنین مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 412
 .2019مایو/أیار  10وطوني مخایل، مؤسسة مھارات، مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع لیال بھنام  413
 .2019أبریل/نیسان  5مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع تیمور األزھري،  414
 .2019 نیسان/أبریل 10 بیروت، ،)االسم ُحجب( مستقلة صحفیة مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 415
 .2019 نیسان/أبریل 10 بیروت، ،)االسم ُحجب( صحفي مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 416



 

 
 

 
2019 الثاني نوفمبر/تش�ين  | ووتش رايتس هيومن   73 

 
 

VIII. القانون والمعايير الدولية 
 

 الجنائي التشهير

بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان، یُعترف بحریة التعبیر كحق أساسي من حقوق اإلنسان، وھو 
حق جوھري لكل من األداء الفعال لمجتمع دیمقراطي وكرامة اإلنسان الفردیة. ینص جزء من المادة 

صادق علیھ لبنان في من "العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة" (العھد)، الذي  19
 ، على أن:1972

 
لكل إنسان حق في حریة التعبیر؛ ویشمل ھذا الحق حریتھ في التماس مختلف 

ضروب المعلومات واألفكار وتلقیھا ونقلھا إلى آخرین دونما اعتبار للحدود، سواء 
 417.على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأیة وسیلة أخرى یختارھا

 
لدول بتقیید حریة التعبیر لحمایة سمعة اآلخرین، لكن بشروط صارمة لھكذا قیود. تنص یسمح العھد ل

 ) على ما یلي:3(19المادة 
 

من ھذه المادة واجبات  2تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص علیھا في الفقرة 
خاصة. وعلى ذلك یجوز إخضاعھا لبعض القیود ولكن شریطة أن ولیات ؤومس

ون وأن تكون ضروریة: (أ) الحترام حقوق اآلخرین أو تكون محددة بنص القان
(ب) لحمایة األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب  سمعتھم،

 418.العامة
 

أن القیود المفروضة على الحق  19ذكرت اللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان في تعلیقھا العام على المادة 
یجب أن تستوفي جمیع القیود ثالثة  419ض الحق نفسھ للخطر".في حریة التعبیر "ال یجوز أن تعر

شروط: یجب أن ینص القانون علیھا بوضوح، ویجب أن تُصمم لتحقیق أحد األھداف المشروعة 
 420)؛ ویجب أن تكون متناسبة مع تحقیق ھذا الھدف وضروریة لتحقیقھ.3(19الُمبیّنة في المادة 

 
الحكومیین والشخصیات العامة األخرى، أكدت اللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان بشأن انتقاد المسؤولین 

". وأن "مجرد اعتبار أن على أن "العھد یولي أھمیة بالغة بشكل استثنائي لكفالة التعبیر غیر المقید

                                                           
 المتحدة لألمم العامة الجمعیة قرار بموجب واالنضمام والتصدیق للتوقیع وعرض اعتمد والسیاسیة، المدنیة بالحقوق الخاص الدولي العھد 417

 ،49 المادة ألحكام وفقا ،1976 مارس/آذار 23: النفاذ بدء تاریخ ،1966 األول كانون/دیسمبر 16 في المؤرخ) 21-د( ألف 2200
 ).2(19 المادة ،1972 الثاني تشرین/نوفمبر 3 في لبنان انضم

 ).3(19 المادة السابق، 418
 ).1983 عشرة، التاسعة الدورة( ،)19 المادة( الرأي حریة ،10 رقم العام التعلیق اإلنسان، بحقوق المعنیة المتحدة األمم لجنة 419
 والتعبیر، الرأي حریة في الحق وحمایة بتعزیز المعني الخاص المقرر تقریر اإلنسان، لحقوق المتحدة األمم لجنة أیضا أنظر. السابق 420

 . 41 الفقرة ،2008 شباط/فبرایر A/HRC/7/14، 28 لیغابو، أمبیي السید



 

 
 

 
 74 “ جمرك عليه الحكي ” 

أشكال التعبیر مھینة للشخصیة العامة ال یكفي لتبریر فرض عقوبات". وبالتالي، "فإن جمیع 
عامة، بمن فیھا التي تمارس أعلى السلطات السیاسیة مثل رؤساء الدول والحكومات، الشخصیات ال

كما أكدت اللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان أن  421تخضع بشكل مشروع للنقد والمعارضة السیاسیة".
 422نطاق الحق في حریة التعبیر "یغطي التعبیر عن رأي قد یعتبر مھینا للغایة".

 
القوانین الجزائیة المتعلقة الكثیر منھا في ھذا التقریر، یتزاید اعتبار لعدة أسباب، والتي ُعرض 

القوانین الجزائیة حتى عندما تكون  ).3(19بأنھا غیر متسقة مع الشروط الُمبیّنة في المادة  بالتشھیر
مستوحاة من رغبة الُمشّرعین الصادقة بتشجیع الناس على ممارسة حریتھم في  المتعلقة بالتشھیر

یر بمسؤولیة، فإنھا تُشّكل خطرا كبیرا على وجھ الخصوص بانتھاك مبادئ الشرعیة، والتناسب، التعب
 والضرورة.

 
) بشأن حریات الرأي 2011( 34كما اعتبرت اللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان في تعلیقھا العام رقم 

 423والتعبیر أن عقوبة السجن لیست مناسبة أبدا للتشھیر.
 

، أعربت اللجنة 2018مایو/أیار  9في مالحظاتھا الختامیة بشأن التقریر الدوري الثالث للبنان في 
تجریم التشھیر والقذف  ، عن قلقھا إزاء: "(أ)في جملة أمور أخرىالمعنیة بحقوق اإلنسان، 

عاء بأن االد والتجدیف وانتقاد المسؤولین العمومیین، وھي أمور یمكن أن یعاقب علیھا بالسجن؛ (ب)
تفسیر مفھوم الجریمة السیبرانیة تفسیرا واسعا من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتیة التابع لقوى 

التقاریر عن توقیف ومالحقة األشخاص الذین  األمن الداخلي یرمي إلى تقیید حریة التعبیر؛ (ج)
ریق وسائل التواصل في ذلك عن ط یُدّعى أنھم ینتقدون السلطات الحكومیة وشخصیات سیاسیة، بما

 424االجتماعي".
 

تجدیف وإھانة وانتقاد الموظفین التوصي اللجنة بأن على لبنان أن یضطلع بما یلي: (أ) إلغاء تجریم 
العمومیین؛ (ب) والنظر في إمكانیة إلغاء جریمة التشھیر إلغاء كامال، والتأكد، في كل األحوال، من 

شد خطورة فقط، آخذا في اعتباره أن عقوبة السجن حصر تطبیق قانون العقوبات في الحاالت األ
) 2011( 34لیست عقوبة مناسبة للتشھیر على اإلطالق، مثلما بینت اللجنة في تعلیقھا العام رقم 

بشأن حریة الرأي والتعبیر؛ (ج) وكفالة تفسیر مفھوم الجریمة السیبرانیة بما یتسق وحریة التعبیر؛ 

                                                           
 .38 الفقرة ،34 رقم العام التعلیق اإلنسان، بحقوق المعنیة المتحدة األمم لجنة 421
 : أیضا أنظر. 11 الفقرة السابق، 422

 European Court of Human Rights, Handyside v. United Kingdom, (no. 5493/72), Judgment of 7 December 1976, ECHR 1976-V, 
available at www.echr.coe.int, para. 49 (freedom of expression “is applicable not only to ‘information’ or ‘ideas’ that are 

favourably received or regarded as inoffensive or as a matter of indifference, but also to those that offend, shock or disturb the 
State or any sector of the population; R. v. Central Independent Television plc, [1994] 3 All ER 641 (“Freedom of [speech] means 

the right to [say] things which the government and judges, however well-motivated, think should not be [said]. It means the 
right to say things which ‘right-thinking people’ regard as dangerous or irresponsible.”). 

 ،2011 أیلول/سبتمبر 12 والتعبیر، الرأي حریة ،19 الفقرة ،34 رقم العام التعلیق اإلنسان، بحقوق المعنیة المتحدة األمم لجنة 423
CCPR/C/GC/34، على متوفر https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4ed34b6c2 

 .)2019 حزیران/یونیو 11 في االطالع تم(
مایو/أیار  9ة بشأن التقریر الدوري الثالث للبنان، العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، األمم المتحدة، المالحظات الختامی 424

 .45، الفقرة 2018
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آراء مخالفة أو فرض رقابة على التعبیر الفني بما یتجاوز القیود  (د) واالمتناع عن قمع التعبیر عن
 425من العھد". 19الضیقة المسموح بھا بموجب المادة 

 
د مثل قوانین لبنان "تأثیرا سلبیا" یُقیّ  القوانین الجزائیة المتعلقة بالتشھیرعالوة على ذلك، عندما تخلق 

، ولكنھا قد حسبفبشدة كال من الخطابین المشروع والمؤذي، فإنھا ال تنتھك الحق في حریة التعبیر 
الحق في حریة  القوانین الجزائیة المتعلقة بالتشھیرمثال، تُھدد  تُضر بحقوق اإلنسان األخرى أیضا.

یة بحقوق اإلنسان، المعلومات والمشاركة في الشؤون العامة. ھذه الحقوق، كما ذكرت اللجنة المعن
 426ضروریة في مجتمع دیمقراطي.

 
ق ممارسة المواطنین لحقوقھم في التجمع یأن تُع لقوانین الجزائیة المتعلقة بالتشھیرلكما یمكن 
معرفة وتشكیل الجمعیات، أو االنضمام إلیھا، أو المشاركة فیھا، أو التواصل معھا؛ والسلمي؛ 

معلومات حول حقوق اإلنسان والحریات األساسیة، أو طلبھا، أو الحصول علیھا؛ ونشر ھذه 
 427المعلومات، أو مناقشتھا، أو نقلھا.

 
عني بحریة التعبیر في تصریح نتیجة لھذه االعتبارات وغیرھا، أبرم مقرر األمم المتحدة الخاص الم

مع نظرائھ في "منظمة األمن والتعاون في أوروبا" و"منظمة الدول األمریكیة"،  2002مشترك في 
مؤكدین على اعتقادھم المشترك أن "التشھیر الجنائي لیس تقییدا مبررا یُفرض على حریة التعبیر؛ 

ة واالستعاضة عن ھذه القوانین، حیثما رالقوانین الجزائیة المتعلقة بالتشھیوینبغي شطبھ من جمیع 
 428دعت الضرورة، بقوانین تشھیر مدنیة مناسبة".

 
 -أكد المقرر الخاص على أنھ ینبغي للدول إیالء عنایة خاصة لضمان عدم استخدام قوانین التشھیر 

ب العامة، من قبل الموظفین العمومیین في المسائل المتعلقة بأفعالھم في المناص -المدنیة أو الجنائیة 
وینبغي لقوانین التشھیر أن "تعكس  429حیث "ینبغي عدم استخدام ھذه القوانین لمنع نقد الحكومة"،

المبدأ القائل بأن الشخصیات العامة مطالبة بتحمل درجة من النقد أكبر منھا في حالة المواطنین 

                                                           
 .46السابق، الفقرة  425
 في المساواة حق االنتخاب، حق العامة، الشؤون في المشاركة حق ،25 رقم العام التعلیق اإلنسان، بحقوق المعنیة المتحدة األمم لجنة 426

 الفقرة ،)1996( ،CCPR/C/21/Rev.1/Add.7 رقم وثیقة ،)1996 والخمسون، السابعة الدورة( ،)25 المادة( العامة الخدمات إلى الوصول
25. 

 حقوق وحمایة تعزیز في المجتمع وھیئات والجماعات األفراد ومسؤولیة بحق المتعلق اإلعالن ،المتحدة لألمم التابعة العامة الجمعیة 427
 آذار/مارس A/RES/53/144، 8 رقم وثیقة ،)اإلنسان حقوق عن المدافعین إعالن( عالمیا بھا المعترف األساسیة والحریات اإلنسان
 .6و 5 الفقرتین ،1999

 بحریة المعني أوروبا في والتعاون األمن منظمة وممثل والتعبیر، الرأي بحریة المعني الخاص المتحدة األمم لمقرر المشترك التصریح 428
 International Mechanisms for Promoting Freedom“ التعبیر، بحریة المعني األمریكیة الدول لمنظمة الخاص والمقرر اإلعالم، وسائط

of Expression,” December 10, 2002, http://www.osce.org/documents/rfm/2002/12/190_en.pdf  
 وثیقة حسین، عابد السید والتعبیر، الرأي حریة في الحق وحمایة بتعزیز المعني الخاص المقرر تقریر اإلنسان، لحقوق المتحدة األمم لجنة 429

 ).أ(28 الفقرة ،1999 الثاني كانون/ینایر E/CN.4/1999/64، 29 رقم
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یدرك المسؤولون  ، مصرحا بأنھ "ینبغي أن2008كرر المقرر الخاص ھذه الدعوة في  430العادیین".
 431م، بحكم دورھم، قد یكونون موضع تمحیص ال تناسبي".نھالمنتخبون ومسؤولو السلطات العامة أ

 
 التشهير الجزائية  قوانينبدائل 

، من بشكل سلیم ، إن طبقتالتحریضالقوانین الجزائیة المتعلقة بالتشھیر والمتعلقة بالمدنیة  قوانینال
للدول بحمایة األمن القومي، والنظام العام، وسمعة المواطنین من االعتداءات غیر  شأنھا أن تسمح

 المبررة مع الحفاظ على الحق في حریة التعبیر.
 

 بالتشهير  المتعلقةالمدنية  القوانين

جدید للتشھیر یوازن بشكل مناسب  مدني یمكن للبنان أن یتخذ خطوة مھمة تتمثل في سن نظام قانوني
بین حق الفرد في حریة التعبیر والتزام الدولة بضمان انتصاف المواطنین من االعتداءات غیر 

 المبررة على شخصھم وسمعتھم.
 

لكن لن تستوفي أي أحكام تشھیر مدني ھذا الشرط. ألكثر من عقد من الزمان، أشار المقررون 
ألمم المتحدة المعنیون بتعزیز وحمایة الحق في حریة الرأي والتعبیر، الخاصون المتعاقبون التابعون ل

القوانین التشھیر قد تُقیّد حریة التعبیر بشكل غیر سلیم تماما مثل المدنیة المتعلقة ب قوانینالإلى أن 
ي ، حدد المقرر آنذاك قائمة بالحد األدنى من المتطلبات الت2000. في عام الجزائیة المتعلقة بالتشھیر

من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة  19لالمتثال للمادة  ةیجب أن تلبیھا قوانین التشھیر المدنی
 والسیاسیة. وتشمل ما یلي:

 
ینبغي أال تكون عقوبات التشھیر جسیمة بحیث تؤثر سلبا على حریة الرأي والتعبیر والحق  •

التعویضات عن األضرار متناسبة  في التماس المعلومات، وتلقیھا، ونقلھا... وینبغي أن تكون
 بصورة صارمة مع ما حدث من أذى فعلي.

 ینبغي عدم السماح للھیئات الحكومیة والسلطات العامة برفع دعاوى تشھیر. •
ینبغي أن تعكس قوانین التشھیر أھمیة النقاش المفتوح بشأن المسائل ذات الصالح العام،  •

مطلوب منھا التسامح عن النقد بدرجة أكبر مما ھو علیھ والمبدأ القائل بأن الشخصیات العامة 
 بالنسبة للمواطن العادي.

المطالبة بالحقیقة في سیاق المطبوعات المتعلقة بالمسائل ذات النفع العام بھدف تجنب  •
 مسؤولیة التشھیر، أمر یتجاوز الحد؛ ویكفي بذل الكاتب جھودا معقولة إلثبات ھذه الحقیقة.

اء، ال یجب أن تُعتبر تشھیریة إال إذا كانت غیر معقولة، وینبغي أال یُطلب وفیما یتعلق باآلر •
 أبدا من المتھمین إثبات حقیقة اآلراء أو تقییم البیانات.

                                                           
 (ب).28السابق، الفقرة  430
 والتعبیر، الرأي حریة في الحق وحمایة بتعزیز المعني الخاص المقرر تقریر اإلنسان، لحقوق المتحدة األمم لجنة أیضا أنظر. السابق 431

 . 79 الفقرة ،2008 شباط/فبرایر A/HRC/7/14، 28 لیغابو، أمبیي السید
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ینبغي أن تقع مسؤولیة إثبات جمیع العناصر على عاتق من یدّعون أنھم موضع التشھیر بدال  •
 من أن تقع على عاتق المتھمین.

ة من التدابیر التصحیحیة باإلضافة إلى التعویضات عن األضرار، بما ینبغي أن تُتاح طائف •
 432في ذلك االعتذار و/أو التوبیخ.

 
 التح�يضقانون 

تعد قوانین التحریض و"خطاب الكراھیة" الُمصاغة بشكل صحیح أحد القیود الجنائیة المسموح بھا 
ومع  433الحقوق المدنیة والسیاسیة.على الحق في حریة التعبیر، كما یعترف بھا العھد الدولي الخاص ب

ذلك، یجب أن تلبي ھذه القوانین أیضا عددا من الشروط لتحقیق توازن مناسب بین حق الفرد في 
 حریة التعبیر والتزام الدولة بحمایة حقوق اآلخرین.

 
 - 19أوال، یجب أن تفي ھذه القیود بالشروط المكونة من ثالثة أجزاء المنصوص علیھا في المادة 
یجب أن تكون محددة بوضوح في القوانین، وأن تھدف إلى حمایة ھدف مشروع، وأن تكون 

  434ضروریة لتحقیق الھدف والتناسب.

 
ثانیا، یجب أن تتوافق القوانین المصممة لمنع التھدیدات على األمن القومي مع قیود إضافیة. مثال، 

ة التعبیر والوصول إلى من "مبادئ جوھانسبرغ بشأن األمن القومي وحری 6تنص المادة 
المعلومات"، والتي اعتمدھا فریق من الخبراء في القانون الدولي، واألمن القومي، وحقوق اإلنسان 

واعتُمدت على نطاق واسع كتفسیر رسمي للقانون الدولي، على أنھ ینبغي للحكومات  1995في 
التعبیر ھو التحریض على  معاقبة التصریحات باسم األمن القومي فقط إذا كان "(أ) المقصود من

العنف الوشیك؛ (ب) من المحتمل إحداث أعمال العنف ھذه؛ و (ج) ھناك اتصال مباشر وفوري بین 
  435التعبیر واحتمال أو حدوث ھذا النوع من العنف".

ثالثا، إذا كان الغرض من القانون ھو حظر الدعوة للكراھیة القومیة، أو العنصریة، أو الدینیة، فیجب 
 436افق مع مجموعة مختلفة من القیود.أن یتو

 
                                                           

 قدمھ حسین، عابد السید والتعبیر، الرأي حریة في الحق وحمایة بتعزیز المعني الخاص المقرر تقریر اإلنسان، لحقوق المتحدة األمم لجنة 432
 .52 الفقرة ،2000 الثاني كانون/ینایر E/CN.4/2000/63، 18 رقم وثیقة ،1999/36 رقم اللجنة بقرار عمال

 ضروریا ذلك یكون عندما التعبیر حریة في الحق بتقیید للدول تسمح والسیاسیة المدنیة بالحقوق الخاص الدولي العھد من 19 المادة مثال، 433
 الدینیة أو العنصریة أو القومیة الكراھیة إلى دعوة أیة" بالقانون العھد من 20 المادة تحظر كما. العام النظام أو القومي األمن لحمایة
 ".العنف أو العداوة أو التمییز على تحریضا تشكل

4342000.Human Rights Committee, Ross v. Canada, Communication No. 736.1997, October 26,   
 1995 األول تشرین/أكتوبر في فریق اعتمدھا والتي المعلومات، إلى والوصول التعبیر وحریة القومي األمن بشأن جوھانسبرغ مبادئ 435

 التابع التطبیقیة القانونیة الدراسات مركز مع بالتعاون الرقابة، لمناھضة الدولي المركز ،"19 المادة" بتنظیم الخبراء من فریق قبل من
 الرأي بحریة المعني الخاص المتحدة األمم مقرر قبل من المبادئ أُقرت). التأكید أُضیف( 6 المبدأ جوھانسبرغ، في ویتواترسراند لجامعة

 ،1996 آذار/مارس E/CN.4/1996/39، 22 رقم وثیقة ،1993/45 رقم اإلنسان حقوق لجنة بقرار عمال حسین، عابد السید والتعبیر،
 .154 الفقرة

 المعني الخاص والمقرر جھنجیر، أسماء المعتقد، أو الدین بحریة المعنیة الخاص المقررة تقریر اإلنسان، لحقوق المتحدة األمم لجنة 436
 A/HRC/2/3، 20 دیـین، دودو تعصـب، مـن بذلك یتصل وما األجانب وكره العنصري والتمییز للعنصریة المعاصرة باألشكال

 .47 الفقرة ،2006 أیلول/سبتمبر
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تحظر بالقانون أیة دعوة إلى من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة " 20رغم أن المادة 
الكراھیة القومیة أو العنصریة أو الدینیة تشكل تحریضا على التمییز أو العداوة أو العنف"، إال أن 

، توضح نطاق التزامات الدولة بموجب ھذه المادة. 2012"خطة عمل الرباط"، التي اعتُمدت في 
 ق في حریة التعبیر والدین.حیث تُعارض قوانین ازدراء األدیان لعدم توافقھا مع الح

 
الحاالت األشد تطرفا وتتطلب إجراءات  فيكما تحث خطة الرباط على حصر حظر "التحریض" 

لكنھا تؤكد أنھ كیفما صاغت الدولة تشریعھا الذي یحظر التحریض  437وقائیة محددة لمنع انتھاكھا.
 وتنص على: 438حریة التعبیر.على التمییز أو الكراھیة، یجب أن یمتثل لاللتزام بحمایة الحق في 

 
من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة معاییر عالیة  20تفرض المادة 

ألن فرض القیود على الكالم ینبغي أن یّظل، من حیث المبدأ، ھو االستثناء. ویجب 
من العھد الدولي الخاص بالحقوق  19أحكام المادة  تفسیر ھذه المادة بالتوافق مع

لمؤلف من ثالثة عناصر (القانونیة المدنیة والسیاسیة. والواقع أن معیار القیود ا
والتناسب والضرورة) ینطبق كذلك على حاالت التحریض، أي أن تلك القیود یجب 

دد بشكل دقیق لخدمة مصلحة مشروعة وأن تكون  أن ینّص علیھا القانون وأن تحَّ
ضروریة في مجتمع دیمقراطي لحمایة تلك المصلحة. ویعني ھذا، من بین أمور 

دد وأن تستجیب لحاجة أخرى، وجوب أن ت كون القیود معَّرفة بوضوح وبشكل محَّ
اجتماعیة ملّحة، وأن تكون ھي التدابیر المتاحة األقّل تقییدا، وأالّ تكون فضفاضة 

جدا، أي أنھا ال تفرض قیودا على الكالم بطریقة متوسعة أو غیر ھادفة، وأن تراعي 
فئات المستھدفة تفوق الضرر الذي قد مبدأ التناسب بمعنى أن الفائدة التي تنتج عنھا لل

 439یلحق بحریة التعبیر، بما في ذلك ما یتعلّق بالعقوبات التي تجیزھا ھذه القیود.
 

لذلك، تحث خطة عمل الرباط الحكومات على ضمان أن قوانینھا "تسترشد باإلشارة الصریحة إلى 
ت دقیقة للمصطلحات األساّسیة مثل من العھد المذكور... وینبغي أن تنُظر في إدراج تحدیدا 20المادة 

الكراھیة، والتمییز، والعنف، والعداوة، وغیرھا. في ھذا الصدد، یمكن للتشریعات أن تستمد، في 
جملة أمور، من التوجیھات والتعاریف الواردة في "مبادئ كامدن" بشأن حریة التعبیر 

  440والمساواة".

                                                           
 أو العداوة، أو التمییز، على تحریضا تّشكل التي الدینّیة أو العنصریة، أو القومیة، الكراھیة إلى الدعوة حظر بشأن الرباط عمل خطة 437

 . 19 ،17 الفقرات ،2012 األول تشرین/أكتوبر 25 العنف،
 .السابق 438
 .السابق 439
 .السابق 440
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 التوصيات

 اللبناني الجمهو�يةإلى رئيس 

 من حیث المبدأ. تحقیرقدح والذم والالجزائیة المتعلقة ب حكاماألالعلنیة الستخدام  المعارضة •
مطالبة مجلس النواب بإلغاء المواد الجزائیة المتعلقة بالقدح والذم والتحقیر من قانون  •

 العقوبات.
اإلعالم الجدید من قانون القدح والذم والتحقیر المتعلقة ب ةالجزائی حكاماألالمطالبة بإلغاء  •

 المقترح.
 

 إلى مجلس النواب اللبناني

 من قانون العقوبات واستبدالھا بقوانین مدنیة. قدح والذمإلغاء أحكام التحقیر وال •
من قانون العقوبات بحیث ال تُجّرم سوى التصریحات التي تبلغ حد الدعوة  317تعدیل المادة  •

، التي تشكل تحریضا على التمییز أو العداوة، إلى الكراھیة القومیة، أو العنصریة، أو الدینیة
 استخدام خطة عمل الرباط كدلیل لتطبیق مثل ھذا القانون. ینبغيأو العنف. 

 تعدیل قانون اإلعالم الجدید المقترح بما یُلبي المعاییر الدولیة، وتحدیدا: •
o یؤدي التشھیر إلى السجن مطلقا، بما في ذلك التشھیر الموجھ ضد رئیس  الیجب أ

 الجمھوریة والجیش.
o تكون المؤسسات الحكومیة قادرة على رفع دعاوى التشھیر. الیجب أ 
o منح الشخصیات العامة حمایة خاصة من التشھیر. یجب أن یعترف القانون أال ت یجب

 العامة والسلطات العامة. صراحة بالمصلحة العامة من انتقاد الشخصیات
o التشھیر، بغض النظر عمن المتھم ب یجب أن تكون الحقیقة عنصر الدفاع الكامل عن

یُطلب من المتھم سوى أن  الیُوجھ التشھیر إلیھ. فیما یخص المصلحة العامة، یجب أ
 یتحرى الحرص الواجب للتأكد من الحقیقة.

o إلى التعویضات، مثل تقدیم  یجب أن تتوفر مجموعة من سبل االنتصاف باإلضافة
 اعتذار أو تراجع. یجب تحدید سبل االنتصاف ھذه فقط بواسطة قاض.

o .یجب أن تتناسب التعویضات الممنوحة تماما مع الضرر الفعلي الناجم 
بحیث تمنع المدعین العامین من تعلیق  من قانون المعامالت اإللكترونیة 126تعدیل المادة  •

 جتماعي.حسابات ومواقع التواصل اال
لمنع محاكمة المدنیین وجمیع  1968من قانون القضاء العسكري لعام  24تعدیل المادة  •

 األطفال أمام المحاكم العسكریة.
بوضوح، حق المتّھمین ومن قانون أصول المحاكمات الجزائیة لضمان،  49تعدیل المادة  •

 من قبل األجھزة األمنیة. بتوكیل محام أثناء االستجواب
ھیئات فعالة ومستقلة لتقدیم الشكاوى یمكنھا تلقي شكاوى المواطنین بشأن إساءة إنشاء  •

استخدام السلطة من قبل المدعین العامین والشرطة، والتوصیة باتخاذ إجراء تأدیبي أو 
 مقاضاة من ثبت إساءتھم الستخدام سلطتھم، وإتاحة النتائج للجمھور.
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 العدل و�يرإلى 

مسؤولین الحكومیین باالمتناع عن تقدیم شكاوى التشھیر الجنائي إصدار تعلیمات إلى جمیع ال •
 نیابة عن أنفسھم أو عن المؤسسات التي یعملون فیھا.

إصدار تعلیمات للجھاز القضائي باالمتناع عن حبس األفراد المتھمین بالتشھیر احتیاطیا  •
 بصرف النظر عما إذا كانت العقوبة بالسجن تتجاوز العام أم ال.

 رات تدریبیة للقضاة حول المعاییر الدولیة الخاصة بحریة التعبیر.إجراء دو •
ضمان وجود آلیات مستقلة وشفافة لمحاسبة أعضاء النیابة العامة والقضاء على سوء  •

القانونیة، بما فیھا التصریح بالحبس االحتیاطي بصورة غیر الخروقات استخدام السلطة و
 قانونیة.

قوانین التشھیر، بما فیھا عن طریق توفیر معلومات للجمھور حول زیادة الشفافیة في تطبیق  •
 عدد قضایا التشھیر وحالتھا.

 

 العامةالنيابة إلى 

االمتناع عن توجیھ تھم جنائیة لألفراد الذین یُشّھرون برئیس الجمھوریة أو المؤسسة  •
 العسكریة.

 منیة إلى المحاكم العسكریة.االمتناع عن إحالة األفراد الذین یُشّھرون بالجیش أو األجھزة األ •
 االمتناع عن احتجاز األفراد المتھمین بجرائم حریة التعبیر في الحبس االحتیاطي. •
االمتناع عن تعلیق حسابات األفراد على مواقع التواصل االجتماعي دون مراعاة األصول  •

 القانونیة الواجبة وفرصة الطعن في القرار.
یة التعبیر إلى قضاة التحقیق مباشرة ولیس إلى األجھزة إحالة األفراد المتھمین بجرائم حر •

 األمنیة للتحقیق معھم.
منع أجھزة التحقیق األمنیة من مطالبة المتھمین بالتوقیع على تعھدات أو إزالة محتوى  •

 تشھیري.
إصدار تعلیمات ألجھزة التحقیق األمنیة باحترام حقوق المتھمین أثناء االستدعاء وخالل  •

فیھا بإعالمھم بحقھم في التحدث مع محام، أو أحد أفراد األسرة، أو أحد التحقیق، بما 
 المعارف؛ للقاء محام؛ وبإحالتھم إلى قاض على الفور؛ وبالتزام الصمت.

زیادة الشفافیة في تطبیق قوانین التشھیر، بما فیھا عن طریق توفیر معلومات للجمھور حول  •
 عدد قضایا التشھیر وحالتھا.

 

 الداخليةإلى وزارة 

حترام حقوق المتھمین أثناء الالتحقیق القائمة ب األمنیة ألجھزةإلى اإصدار تعلیمات  •
االستدعاء وخالل التحقیق، بما فیھا بإعالمھم بحقھم في التحدث مع محام، أو أحد أفراد 

 مت.محام؛ وإحالتھم إلى قاض على الفور؛ والتزام الصمقابلة واألسرة، أو أحد المعارف؛ 
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التحقیق من مطالبة المتھمین بالتوقیع على تعھدات أو إزالة األمنیة القائمة ب جھزةاألمنع  •
 محتوى تشھیري.

محاسبة عناصر قوى األمن على االنتھاكات التي یرتكبونھا ضد األفراد الُمستدعین  •
 لالستجواب.

الشكاوى بسریة عامل مع یتم الت ضمان معرفة المواطنین بآلیات الشكاوى الحالیة، وأن •
وسرعة، باتباع إجراءات واضحة، وأن بإمكان األفراد الذین تعرضوا لالنتھاكات على أیدي 

 عناصر قوى األمن الداخلي تقدیم شكاوى دون خوف من االنتقام.
 

جرائم المعلوماتية، وشعبة المعلومات التابعة لقوى األمن  مكافحةإلى مكتب 

 مخابرات الجيشالداخلي، ومكتب المباحث الجنائية المرك�ية، واألمن العام، و

االمتناع عن اعتقال األفراد المتھمین بارتكاب جرائم حریة التعبیر بطرق عدوانیة وإبالغھم  •
سبب االستدعاء واسم الشخص أو الكیان ساعة على األقل، وتقدیم  24بأمر استدعائھم قبل 

 التھم. ھوجالذي 
االمتناع عن مطالبة المتھمین بتوقیع تعھدات أو إزالة محتوى تشھیري أثناء أو بعد التحقیق  •

 معھم.
االمتناع عن انتھاك خصوصیة المتھمین أثناء التحقیق، بما فیھا عن طریق طلب ھواتفھم،  •

 ي، و/أو كلمات المرور.و/أو حسابات مواقع التواصل االجتماع
 االمتناع عن استخدام أسالیب العنف أو الترھیب النفسي أثناء االستجواب. •
 

 القضاءإلى 

محكمة المطبوعات، حول المعاییر حقوق  فيإجراء دورات تدریبیة للقضاة، خصوصا  •
 اإلنسان الدولیة المتعلقة بحریة التعبیر.

انتھاكات حریة التعبیر المرتكبة على المواقع توسیع اختصاص محكمة المطبوعات لتشمل  •
 اإلعالمیة ومواقع التواصل االجتماعي.

 احتیاطیا.  المتھمین بجرائم حریة التعبیر حبساالمتناع عن  •
مراعاة المصلحة العامة عند إصدار األحكام ضد األفراد الذین یوجھون اتھامات بالفساد أو  •

 سوء اإلدارة.
ة والتعویضات الممنوحة تماما مع الضرر الفعلي الناجم ضمان تناسب األحكام الصادر •

 وخدمة المصلحة العامة.
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 المانحةإلى الدول 

جعل احترام حریة التعبیر عنصرا أساسیا من جمیع استراتیجیات المشاركة الثنائیة والمتعددة  •
 األطراف مع لبنان.

الدیمقراطیة وسیادة القانون للشرطة ضمان أن تشمل جمیع برامج التدریب الممولة حول  •
والمدعین العامین، والقضاة، والُمشرعین، وموظفي الخدمة المدنیة ذوي الصلة، تعلیمات 

 حول حریة التعبیر وأھمیة االنتقاد غیر العنیف لألداء الدیمقراطي السلیم.
متصلة  جزائیة دعم مجموعات المجتمع المدني التي تساعد األفراد الذین یواجھون دعاوى •

 التشھیر.ب
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وتنويه شكر  
 

أجرت البحث لھذا التقریر وكتبتھ آیة مجذوب، باحثة لبنان والبحرین في قسم الشرق األوسط وشمال 
المدیرة التنفیذیة في قسم أفریقیا. قدّم شربل سلوم المساعدة في البحوث. حرر التقریر كل من 

لبرامج توم ، والمستشار القانوني األول كالیف بولدوین، ونائب مدیر الما فقیھ األزمات والنزاعات
 بورتیوس.

 
ساھم في ھذا التقریر كل من المتدربین في قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا ھوشیغ كایماكامیان، 

 رغام.دومیرنا غانم، ونادر 
 

بالتشھیر جزائیة  تتوجھ ھیومن رایتس ووتش بالشكر إلى األفراد الذین یواجھون أو واجھوا تھما
 التقریر. والذین وافقوا على مقابلتھم لھذا

 
كما نعرب عن امتناننا للمحامین، والنشطاء، وموظفي منظمات حقوق اإلنسان، بما فیھا مؤسسة 

مھارات، ومؤسسة سمیر قصیر، وتبادل اإلعالم االجتماعي (سمكس)، وألف، والمفكرة القانونیة، 
 الذین التقوا بنا في لبنان وشاركوا معلومات وخبرات بالغة األھمیة لھذا التقریر. 
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 : رسالة إلى مكتب الجرائم المعلوماتية  1الملحق 
 

 مكافحة جرائم المعلوماتیةرئیس مكتب 
 المقدم ألبیر خوري

 
 نسخة إلى: المالزم أول أیمن تاج الدین 

 
  2019شباط/فبرایر  20

 
 المحترم، حضرة المقدم خوري

 تحیّة طیّبة وبعد،
 

أكتب إلیكم نیابة عن "ھیومن رایتس ووتش" طالبة معلومات بحوزة مكتبكم، عمالً بالقانون 
 صول إلى المعلومات).(الحق في الو 28/2017رقم 

 
نرجو الحصول على المعلومات التالیة والمتعلقة بقضایا تشھیر وقدح وذم المنصوص علیھا 

 من قانون العقوبات والتي حقق فیھا مكتبكم: 388 – 383في المواد 
 
ینایر/كانون الثاني  1ما عدد القضایا التشھیر والقدح والذم التي حقق فیھا مكتبكم بین  )1

 استالمكم ھذا الكتاب؟ وتاریخ 2015
 وعرضھا أمام محكمة المطبوعات؟مدع عام  ما عدد التحقیقات التي تابعھا )2
 ما عدد التحقیقات التي تابعھا مدع عام وعرضھا أمام المحكمة الجزائیة؟ )3
 ما عدد القضایا التي تقدمت بھا النیابة العامة؟ )4
بناء على شكاوى تقدّم بھا مسؤولون ما عدد القضایا التي أحالتھا إلیكم النیابة العامة  )5

 رسمیون؟
ما عدد القضایا التي أحالتھا إلیكم النیابة العامة بناء على شكاوى تقدّم بھا مواطنون  )6

 عادیون؟
ما عدد القضایا التي أحالتھا إلیكم النیابة العامة بناء على شكاوى تقدّمت بھا مؤسسات  )7

 أو منظمات دینیة؟
وتاریخ استالمكم ھذا الكتاب، التي  2015ینایر/كانون الثاني  1ما عدد القضایا بین  )8

طلب فیھا مكتب مكافحة جرائم المعلوماتیة من المتھمین توقیع تعھد بإزالة المحتوى 
اإللكتروني المھین المزعوم أو التعھد باالمتناع عن أي عمل أو تعبیر أو خطاب؟ ھل 

ما ھو األساس القانوني لطلب توقیع ھكذا اتُّخذت ھذه التدابیر بموافقة النیابة العامة؟ 
 تعھدات؟

ما عدد القضایا التي قبل فیھا المتھمون توقیع تعھد؟ ماذا حصل في الحاالت التي رفض  )9
فیھا المتھمون التوقیع؟ ما عدد القضایا التي وّجھت فیھا النیابة العامة تھما إلى الذین 

 التي القضایا عدد جزائیة؟ مارفضوا التوقیع، في محكمة المطبوعات أو المحكمة ال

 قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا
 سارة لیا ویتسن، المدیرة التنفیذیة

 المدیرة ة، نائبلما فقیھ
 إریك غولدستین، نائب المدیرة

  أحمد بن شمسي، مدیر التواصل والمرافعة

 

 االستشاریةاللجنة 
 كاثرین بیراتیس، المدیرة

 بالي، مسؤولآسلي 
 بروس راب، مسؤول
 غاري سیك، مسؤول

 فؤاد عبد المومني
 جمال أبو علي
 یاسر عكاوي

 الدوسري ھالة
 صالح الحجیالن

 غانم النجار
 لیزا أندرسون

 دیفید بیرنشتاین
 روبرت بیرنشتاین

 ھناء إدوار
 بھي الدین حسن
 حسن المصري

 فرحانمنصور 
 لبنى فریح غورغیس

 عمر حمزاوي
 أسوس ھاردي
 شوان جبارین

 مارینا بینتو كوفمان
 یوسف خالت

 مارك لینش
 أحمد منصور

 عبدالعزیز نعیدي
 نبیل رجب

 فیكي رسكین
 تشارلز شماس

 شید شینبیرغ
 تاماسیبي سوزان

 كریستوف تانغي
 
 

 ھیومن رایتس ووتش
 كینیث روث، المدیر التنفیذي

نائب المدیر التنفیذي  ألكساندر،میشیل 
 والمبادرات العالمیة

 ن لیفاین، نائب المدیر التنفیذیـ البرامجایا
 تشاك الستینغ، نائب المدیر التنفیذي، العملیات

 ولید أیوب، مدیر تكنولوجیا المعلومات
 إیما دالي، مدیرة االتصاالت

 ة واإلدارةیالمال ةباربرا غولییلمو، مدیر
 غبوجي، نائب مدیر البرامجباباتوندي أولو

 دینا بوكیمبنیر، المستشار العام
 توم بورتیوس، نائب مدیر البرامج

 جیمس روس، مدیر القانونیة والسیاسیة
 جو ساوندرز، نائب مدیر البرامج

 فرانسیس سینا، مدیر الموارد البشریة

 
 
 
 

 
 

 ھیومن رایتس ووتش
 7بنایة ساغا، الطابق 

 طریق الشام، الصیفي
 بیروت، لبنان

 01217670ھاتف: 
 01217635فاكس: 

برید إلكتروني: 
beirut@hrw.org 
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 المحكمة أو المطبوعات محكمة في وقّعوا، تھما إلى الذین العامة النیابة فیھا وّجھت
 الجنائیة؟

 
أجوبة عن ھذه األسئلة، أو أي معلومات إضافیة تَرون أنھا ذات صلة، شاكرین لتزویدنا بسنكون لكم 

 صیا لمناقشة ھذا الموضوع.. كما نرّحب بفرصة لقائكم شخ2019مارس/آذار  15قبل 
 

أو  XXX-XXX-X -+961نشكر اھتمامكم بھذا األمر. یمكنكم التواصل معي عبر رقم الھاتف: 
 .XXXXXXXX البرید اإللكتروني:

 
 مع فائق االحترام والتقدیر،

 
 لما فقیھ،

 نائبة مدیرة قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا
 مدیرة مكتب بیروت

 ھیومن رایتس ووتش
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 : إجابة قوى األمن الداخلي2الملحق 
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 : رسالة إلى وزارة العدل3الملحق 
  2019مارس/آذار  27

 
 قلم وزارة العدل اسةرئ :إلى

 
 إلى من یھمھ األمر، 

 
بة عن  أكتب إلیكم یا ھا لطلب معلومات  "ھیومن رایتس ووتش"ن عدل  ارةوزتحتفظ ب ال

 (الحق في الوصول إلى المعلومات).  28/2017لقانون رقم عمال با
 

یة  قة بقض�������ایا نظرت فیھا المحاكم الجنائ یة المتعل تال یتعلق  فیمانود طلب المعلومات ال
 من قانون العقوبات:  388- 383والقدح والذم المنصوص علھا في المواد  تحقیربال
 
یا التي )1 ب اكمأحیلت إلى المح ما ھو عدد القض�������ا نایر/كانون  بین 383المادة عمال  ی

 ؟ الكتابھذا وحتى تاریخ  2015الثاني 
وما ھو ؟ موظفین رس����میینإلى  بتحقیر موجھكانت متعلقة  ما ھو عدد القض����ایا التي .أ

 إلى قضاة؟ بتحقیر موجھة كانت متعلقة  عدد القضایا التي
تمت الذین موجھ إلى موظفین رس�����میین تحقیر علیھ بتھمة  ما ھو عدد المدعى علیھم .ب

لذین تمت مإدانتھ عدد ا عدد ؟ متبرئتھ وما  مدعى علیھمما ھو  یھ بتھمة  ال تحقیر عل
 ؟متبرئتھ وما عدد الذین تمت متمت إدانتھ الذین موجھ إلى قضاة

ما ھي الغرامة القص������وى التي فُِرض�������ت على مدعى علیھ؟ وما ھي مدة الس������جن  .ج
 القصوى التي ُحِكم بھا؟ 

ینایر/كانون الثاني  بین 384المادة عمال ب اكمأحیلت إلى المح ما ھو عدد القض�������ایا )2
 ؟ ھذا الكتابتاریخ حتى و 2015

 وما ھو عدد القضایا التيكانت متعلقة بتحقیر رئیس الدولة؟  ما ھو عدد القضایا التي .أ
 تحقیر العلم أو الشعار الوطني؟ بكانت متعلقة 

وما عدد  متمت إدانتھ الذین علیھ بتھمة تحقیر رئیس الدولة ما ھو عدد المدعى علیھم .ب
الش������عار  علیھ بتھمة تحقیر العلم أو المدعى علیھم ما ھو عدد؟ متبرئتھالذین تمت 

 ؟متمت تبرئتھ ما عدد الذینو متمت إدانتھ الذین الوطني
ما ھي الغرامة القص������وى التي فُِرض�������ت على مدعى علیھ؟ وما ھي مدة الس������جن  .ج

 القصوى التي ُحِكم بھا؟ 
یا التي )3 من ینایر/كانون  386المادة عمال بأحیلت إلى المحكمة  ما ھو عدد القض�������ا

 ؟ ھذا الكتابوحتى تاریخ  2015الثاني 
رئیس الدولة أو المحاكم أو موجھ إلى كانت متعلقة بذم  ما ھو عدد القض�������ایا التي .أ

موظفین ممن یمارس�����ون الس�����لطة الھیئات المنظمة أو الجیش أو اإلدارات العامة أو 
 ؟ على التوالي العامة

 قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا
 سارة لیا ویتسن، المدیرة التنفیذیة

 المدیرة ة، نائبلما فقیھ
 غولدستین، نائب المدیرةإریك 

  أحمد بن شمسي، مدیر التواصل والمرافعة

 

 اللجنة االستشاریة
 كاثرین بیراتیس، المدیرة

 بالي، مسؤولآسلي 
 بروس راب، مسؤول
 غاري سیك، مسؤول

 فؤاد عبد المومني
 جمال أبو علي
 یاسر عكاوي

 الدوسري ھالة
 صالح الحجیالن

 غانم النجار
 لیزا أندرسون

 بیرنشتایندیفید 
 ھناء إدوار

 بھي الدین حسن
 حسن المصري
 منصور فرحان

 لبنى فریح غورغیس
 عمرو حمزاوي
 أسوس ھاردي
 شوان جبارین

 مارینا بینتو كوفمان
 یوسف خالت

 مارك لینش
 أحمد منصور

 عبدالعزیز نعیدي
 نبیل رجب

 فیكي رسكین
 تشارلز شماس

 تاماسیبي سوزان
 كریستوف تانغي

 
 رایتس ووتشھیومن 

 كینیث روث، المدیر التنفیذي
نائب المدیر التنفیذي  میشیل ألكساندر،

 والمبادرات العالمیة
 ن لیفاین، نائب المدیر التنفیذیـ البرامجایا

تشاك الستینغ، نائب المدیر التنفیذي، 
 العملیات

 ولید أیوب، مدیر تكنولوجیا المعلومات
 إیما دالي، مدیرة االتصاالت

 ة واإلدارةیالمال ةباربرا غولییلمو، مدیر
 باباتوندي أولوغبوجي، نائب مدیر البرامج

 دینا بوكیمبنیر، المستشار العام
 توم بورتیوس، نائب مدیر البرامج

 جیمس روس، مدیر القانونیة والسیاسیة
 جو ساوندرز، نائب مدیر البرامج

 فرانسیس سینا، مدیر الموارد البشریة
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مدعى علیھم .ب عدد ال لذین  ما ھو  مت إدانتھا مة ذم مت لة أو المحاكم أو  موجھ إلى بتھ لدو رئیس ا
موظف ممن یمارس��ون الس��لطة العامة على إلى الھیئات المنظمة أو الجیش أو اإلدارات العامة أو 

 ؟ متمت تبرئتھما ھو عدد المدعى علیھم الذین و التوالي؟
ما ھي الغرامة القص��وى التي فُِرض��ت على مدعى علیھ؟ وما ھي مدة الس��جن القص��وى التي ُحِكم  .ج

 بھا؟ 
 2015 من ینایر/كانون الثاني 388لمادة عمال باأحیلت إلى المحكمة  ما ھو عدد القض�������ایا التي )4

 ؟ ھذا الكتابوحتى تاریخ 
رئیس الدولة أو المحاكم أو الھیئات المنظمة موجھ إلى كانت متعلقة بقدح  ما ھو عدد القضایا التي .أ

  على التوالي؟السلطة العامة  موظفین ممن یمارسونأو الجیش أو اإلدارات العامة أو 
لذین  ما ھو عدد المدعى علیھم .ب لدولة أو المحاكم أو  لىموجھ إ بتھمة قدحم تمت إدانتھا رئیس ا

على الس������لطة العامة  موظفین ممن یمارس������ونالھیئات المنظمة أو الجیش أو اإلدارات العامة أو 
 ؟ متبرئتھ وما عدد الذین تمت التوالي؟

ما ھي الغرامة القص��وى التي فُِرض��ت على مدعى علیھ؟ وما ھي مدة الس��جن القص��وى التي ُحِكم  .ج
 بھا؟ 

وحتى  2015من ینایر/كانون الثاني  389لمادة عمال باأحیلت إلى المحكمة  ھو عدد القض��ایا التي )5
 ؟ ھذا الكتابتاریخ 

 ؟ مرئتھتمت تب وما عدد الذین متمت إدانتھالذین  ما ھو عدد المدعى علیھم .أ
ما ھي الغرامة القص��وى التي فُِرض��ت على مدعى علیھ؟ وما ھي مدة الس��جن القص��وى التي ُحِكم  .ب

 بھا؟ 
 2015من ینایر/كانون الثاني  474 لمادةعمال با اكمأحیلت إلى المح ما ھو عدد القض�������ایا التي )6

 ؟ ھذا الكتابوحتى تاریخ 
 ؟ متمت تبرئتھ عدد الذینوما  متمت إدانتھالذین  ما ھو عدد المدعى علیھم .أ

ما ھي الغرامة القص��وى التي فُِرض��ت على مدعى علیھ؟ وما ھي مدة الس��جن القص��وى التي ُحِكم  .ب
 بھا؟ 

 2015من ینایر/كانون الثاني  317 لمادةعمال با اكمأحیلت إلى المح ما ھو عدد القض�������ایا التي )7
 ؟ ھذا الكتابوحتى تاریخ 

 ؟ متمت تبرئتھ وما عدد الذین متمت إدانتھالذین  ما ھو عدد المدعى علیھم .أ
ما ھي الغرامة القص��وى التي فُِرض��ت على مدعى علیھ؟ وما ھي مدة الس��جن القص��وى التي ُحِكم  .ب

 بھا؟ 
 

 30قبل  ،تجدونھا ذات ص��لةباإلض��افة إلى أي معلومات أخرى تكم على ھذه األس��ئلة، نش��كر لكم إجاب
 :الھاتف رقم ھذه المس�������ألة. یمكنكم التواص�������ل معي عبراھتمامكم ب ش������كرن. 2019أبریل/نیس�������ان 

 ******************* :لكترونيأو البرید اإل ************
 

 ،فائق االحترام والتقدیممع 
 فقیھ الم

 لشرق األوسطة قسم انائبة مدیر
 مدیرة مكتب بیروت

  ھیومن رایتس ووتش
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 : إجابة من وزارة العدل 4الملحق 
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 : رسالة إلى وزارة الدفاع5 الملحق
 

  2019مارس/آذار   27
 

 دفاعقلم وزارة الرئاسة  إلى:
 

 إلى من یھمھ األمر، 
 

 دفاعال تحتفظ بھا وزارةلطلب معلومات  "ھیومن رایتس ووتش"نیابة عن  أكتب إلیكم
نود طل��ب  (الحق في الوص������ول إلى المعلوم��ات).  28/2017 ب��الق��انون رقمعمالً 

 المعلومات التالیة المتعلقة بقضایا تحقیر وقدح وذم نظرت فیھا المحكمة العسكریة: 
 
من قانون القض��اء  157ما ھو عدد القض��ایا التي أحیلت إلى المحكمة عمال بالمادة  )1

 وحتى تاریخ استالم ھذا الكتاب؟ 2015العسكري بین ینایر/كانون الثاني 
ما عدد القضایا التي كانت تتعلق بتحقیر موجھ إلى الجیش أو إلى كرامتھ وسمعتھ  .أ

 وما ھو عدد القضایا المتعلقة بإھانة العلم؟ومعنویاتھ؟ 
 ؟متبرئتھوما ھو عدد الذین تمت  متمت إدانتھم الذین مدعى علیھما ھو عدد ال .ب
مدة الس����جن  كانتما ھي الغرامة القص����وى التي فُِرض����ت على مدعى علیھ؟ وما  .ج

 القصوى التي ُحِكم بھا؟ 
لة بالتحقیر والقدح والذم التي أحیلت إلى  )2 ما ھو عدد القض�������ایا األخرى المتص������

 وحتى تاریخ استالم ھذا الكتاب؟ 2015المحكمة بین ینایر/كانون الثاني 
 ؟متمت تبرئتھ وما عدد الذین متمت إدانتھم الذین علیھ ىعما ھو عدد المد .أ

مدة السجن  كانتما ھي الغرامة القصوى التي فُِرضت على مدعى علیھ؟ وما  .ب
 القصوى التي ُحِكم بھا؟ 

 ما كان االختصاص القضائي للمحكمة العسكریة في ھذه القضایا؟  .ج
ھا تجدونباإلض���افة إلى أي معلومات أخرى تكم على ھذه األس���ئلة، نش���كر لكم إجاب

 . 2019أبریل/نیسان  20قبل  ،ذات صلة
 
أو  ******** :الھاتف رقم اھتمامكم بھذه المسألة. یمكنكم التواصل معي عبر شكرن

 ***************** :لكترونيالبرید اإل
 

 ،فائق االحترام والتقدیممع 
 

 فقیھ الم
 لشرق األوسطة قسم انائبة مدیر

 مدیرة مكتب بیروت
  ھیومن رایتس ووتش

 قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا
 سارة لیا ویتسن، المدیرة التنفیذیة

 المدیرة ة، نائبلما فقیھ
 إریك غولدستین، نائب المدیرة

  أحمد بن شمسي، مدیر التواصل والمرافعة

 

 االستشاریةاللجنة 
 كاثرین بیراتیس، المدیرة

 بالي، مسؤولآسلي 
 بروس راب، مسؤول
 غاري سیك، مسؤول

 فؤاد عبد المومني
 جمال أبو علي
 یاسر عكاوي

 الدوسري ھالة
 صالح الحجیالن

 غانم النجار
 لیزا أندرسون

 دیفید بیرنشتاین
 ھناء إدوار

 بھي الدین حسن
 حسن المصري
 منصور فرحان

 غورغیسلبنى فریح 
 عمرو حمزاوي
 أسوس ھاردي
 شوان جبارین

 مارینا بینتو كوفمان
 یوسف خالت

 مارك لینش
 أحمد منصور

 عبدالعزیز نعیدي
 نبیل رجب

 فیكي رسكین
 تشارلز شماس

 تاماسیبي سوزان
 كریستوف تانغي

 
 ھیومن رایتس ووتش

 كینیث روث، المدیر التنفیذي
التنفیذي نائب المدیر  میشیل ألكساندر،

 والمبادرات العالمیة
 ن لیفاین، نائب المدیر التنفیذیـ البرامجایا

 تشاك الستینغ، نائب المدیر التنفیذي، العملیات
 ولید أیوب، مدیر تكنولوجیا المعلومات

 إیما دالي، مدیرة االتصاالت
 ة واإلدارةیالمال ةباربرا غولییلمو، مدیر

 البرامجباباتوندي أولوغبوجي، نائب مدیر 
 دینا بوكیمبنیر، المستشار العام

 توم بورتیوس، نائب مدیر البرامج
 جیمس روس، مدیر القانونیة والسیاسیة

 جو ساوندرز، نائب مدیر البرامج
 فرانسیس سینا، مدیر الموارد البشریة

 
 
 
 

 
 

 ھیومن رایتس ووتش
 7بنایة ساغا، الطابق 

 طریق الشام، الصیفي
 بیروت، لبنان

 01217670ھاتف: 
 01217635فاكس: 

برید إلكتروني: 
beirut@hrw.org 
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 : رسالة إلى محكمة المطبوعات6الملحق 
 
 
 2019أبریل/نیسان  5 
 

 محكمة المطبوعاتقلم ئاسة ر إلى:
 

 إلى من یھمھ األمر، 
 

أكت��ب إلیكم نی��اب��ة عن "ھیومن رایتس ووتش" لطل��ب معلوم��ات تحتفظ بھ��ا محكم��ة 
 (الحق في الوصول إلى المعلومات).  28/2017لقانون رقم عمال باالمطبوعات 

 
نود طلب المعلومات التالیة المتعلقة بقضایا نظرت فیھا المحكمة تتعلق بالتحقیر والقدح 

 من قانون العقوبات:  388 – 383والذم بحسب المواد 
 
من ینایر/كانون  383ما ھو عدد القض������ایا التي أحیلت إلى المحكمة عمال بالمادة  )1

 وحتى تاریخ ھذا الكتاب؟  2015الثاني 
ت تتعلق بتحقیر بموجھ إلى موظفین رس����میین؟ وكم منھا كانت كم قض����یة منھا كان .أ

 تتعلق بتحقیر موجھ إلى قضاة؟ 
ما ھو عدد المدعى علیھم بتھمة تحقیر موجھ إلى موظفین رس������میین الذین تمت  .ب

إدانتھم وما عدد الذین تمت تبرئتھم؟ ما ھو عدد المدعى علیھم بتھمة تحقیر موجھ 
 عدد الذین تمت تبرئتھم؟ إلى قضاة الذین تمت إدانتھم وما

ما ھي الغرامة القص������وى التي فُِرض������ت على مدعى علیھ؟ وما ھي مدة الس������جن  .ت
 القصوى التي ُحِكم بھا؟ 

من ینایر/كانون  384ما ھو عدد القض������ایا التي أحیلت إلى المحكمة عمال بالمادة  )2
 ؟ ا الكتابوحتى تاریخ ھذ 2015الثاني 

س الدولة؟ وكم منھا تتعلق بتحقیر العلم أو كم قض������یة منھا كانت تتعلق بتحقیر رئی .أ
 الشعار الوطني؟ 

لذین تمت إدانتھم وما عدد  .ب لدولة ا ما ھو عدد المدعى علیھم بتھمة تحقیر رئیس ا
الذین تمت تبرئتھم؟ ما ھو عدد المدعى علیھم بتھمة تحقیر العلم أو الشعار الوطني 

 الذین تمت إدانتھم وما عدد الذین تمت تبرئتھم؟
ي الغرامة القص������وى التي فُِرض������ت على مدعى علیھ؟ وما ھي مدة الس������جن ما ھ .ت

 القصوى التي ُحِكم بھا؟ 
 ؟  386ما ھو عدد القضایا التي أحیلت إلى المحكمة عمال بالمادة  )3
لدولة أو المحاكم أو الھیئات  .أ یة منھا كانت تتعلق بذم موجھ إلى رئیس ا كم قض������

 مسؤولین رسمیین على التوالي؟ المنظمة أو الجیش أو اإلدارات العامة أو 

 قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا
 سارة لیا ویتسن، المدیرة التنفیذیة

 المدیرة ة، نائبلما فقیھ
 إریك غولدستین، نائب المدیرة

  أحمد بن شمسي، مدیر التواصل والمرافعة

 

 االستشاریةاللجنة 
 كاثرین بیراتیس، المدیرة

 بالي، مسؤولآسلي 
 بروس راب، مسؤول
 غاري سیك، مسؤول

 فؤاد عبد المومني
 جمال أبو علي
 یاسر عكاوي

 الدوسري ھالة
 صالح الحجیالن

 غانم النجار
 لیزا أندرسون

 دیفید بیرنشتاین
 ھناء إدوار

 بھي الدین حسن
 حسن المصري
 منصور فرحان

 غورغیسلبنى فریح 
 عمرو حمزاوي
 أسوس ھاردي
 شوان جبارین

 مارینا بینتو كوفمان
 یوسف خالت

 مارك لینش
 أحمد منصور

 عبدالعزیز نعیدي
 نبیل رجب

 فیكي رسكین
 تشارلز شماس

 تاماسیبي سوزان
 كریستوف تانغي

 
 ھیومن رایتس ووتش

 كینیث روث، المدیر التنفیذي
التنفیذي نائب المدیر  میشیل ألكساندر،

 والمبادرات العالمیة
 ن لیفاین، نائب المدیر التنفیذیـ البرامجایا

 تشاك الستینغ، نائب المدیر التنفیذي، العملیات
 ولید أیوب، مدیر تكنولوجیا المعلومات

 إیما دالي، مدیرة االتصاالت
 ة واإلدارةیالمال ةباربرا غولییلمو، مدیر

 البرامجباباتوندي أولوغبوجي، نائب مدیر 
 دینا بوكیمبنیر، المستشار العام

 توم بورتیوس، نائب مدیر البرامج
 جیمس روس، مدیر القانونیة والسیاسیة

 جو ساوندرز، نائب مدیر البرامج
 فرانسیس سینا، مدیر الموارد البشریة

 
 
 
 

 
 

 ووتش رایتس ھیومن
 7 الطابق ساغا، بنایة

 الصیفي الشام، طریق
 لبنان بیروت،

 01217670: ھاتف
 01217635: فاكس
: إلكتروني برید

beirut@hrw.org 
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ما ھو عدد المدعى علیھم الذین تمت إدانتھم وما عدد الذین تمت تبرئتھم بتھمة ذم  .ب
موجھ إلى رئیس الدولة أو المحاكم أو الھیئات المنظمة أو الجیش أو اإلدارات العامة 

 أو موظفین ممن یمارسون السلطة العامة على التوالي؟ 
ما ھي الغرامة القص������وى التي فُِرض�������ت على مدعى علیھ؟ وما ھي مدة الس������جن  .ت

 القصوى التي ُحِكم بھا؟ 
 2015من ینایر/كانون الثاني  388ما ھو عدد القضایا التي أحیلت إلى المحكمة عمال بالمادة  )4

 ؟ ھذا الكتابوحتى تاریخ 
لدولة أو المحا .أ قدح موجھ إلى رئیس ا نت تتعلق ب یة منھا كا ئات كم قض������ كم أو الھی

المنظمة أو الجیش أو اإلدارات العامة أو موظفین ممن یمارسون السلطة العامة على 
 التوالي؟ 

ما ھو عدد المدعى علیھم الذین تمت إدانتھم وما عدد الذین تمت تبرئتھم بتھمة قدح  .ب
موجھ إلى رئیس الدولة أو المحاكم أو الھیئات المنظمة أو الجیش أو اإلدارات العامة 

 أو مسؤولین رسمیین على التوالي؟ 
ما ھي الغرامة القص������وى التي فُِرض�������ت على مدعى علیھ؟ وما ھي مدة الس������جن  .ت

 القصوى التي ُحِكم بھا؟ 
 2015من ینایر/كانون الثاني  389ما ھو عدد القضایا التي أحیلت إلى المحكمة عمال بالمادة  )5

 وحتى تاریخ ھذا الكتاب؟ 
 ین تمت إدانتھم وما عدد الذین تمت تبرئتھم؟ ما ھو عدد المدعى علیھم الذ .أ

ما ھي الغرامة القص������وى التي فُِرض�������ت على مدعى علیھ؟ وما ھي مدة الس������جن  .ب
 القصوى التي ُحِكم بھا؟ 

 2015من ینایر/كانون الثاني  474ما ھو عدد القضایا التي أحیلت إلى المحكمة عمال بالمادة  )6
 وحتى تاریخ ھذا الكتاب؟ 

 ى علیھم الذین تمت إدانتھم وما عدد الذین تمت تبرئتھم؟ ما ھو عدد المدع .أ
ما ھي الغرامة القص������وى التي فُِرض�������ت على مدعى علیھ؟ وما ھي مدة الس������جن  .ب

 القصوى التي ُحِكم بھا؟ 
 2015من ینایر/كانون الثاني  317ما ھو عدد القضایا التي أحیلت إلى المحكمة عمال بالمادة  )7

 وحتى تاریخ ھذا الكتاب؟ 
 و عدد المدعى علیھم الذین تمت إدانتھم وما عدد الذین تمت تبرئتھم؟ ما ھ .أ

ما ھي الغرامة القص������وى التي فُِرض�������ت على مدعى علیھ؟ وما ھي مدة الس������جن  .ب
 القصوى التي ُحِكم بھا؟ 

 
 30نش��كر لكم إجابتكم على ھذه األس��ئلة، باإلض��افة إلى أي معلومات أخرى تجدونھا ذات ص��لة، قبل 

 . 2019أبریل/نیسان 
 

أو البرید  *************نشكر اھتمامكم بھذه المسألة. یمكنكم التواصل معي عبر رقم الھاتف: 
 ****************اإللكتروني: 
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 مع فائق االحترام والتقدیر،
 لما فقیھ

 نائبة مدیرة قسم الشرق األوسط
 مدیرة مكتب بیروت

 ھیومن رایتس ووتش
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 : رسالة إلى المدعي العام التميي�ي 7 الملحق
 

 القاضي عماد قبالن
 مكتب النیابة العامة

 بیروت، لبنان
 

 2019مایو/أیار  22
 

 قضایا التحقیر والقدح والذم الموضوع:
 

 ،المحترم قبالن عماد القاضي حضرة
 تحیة طیّبة وبعد،

 
أكتب إلیكم نیابة عن "ھیومن رایتس ووتش" لطلب معلومات یحتفظ بھا مكتبكم، عمالً 

قض�����ایا رفعھا  ش�����أن(الحق في الوص�����ول إلى المعلومات)، ب 28/2017بالقانون رقم 
حتى تاریخ ھذه  2015مكتبكم بخص���وص التحقیر والقدح والذم من ینایر/كانون الثاني 

 الرسالة.
 

تحدید موعد لعقد اجتماع معكم لمناقشة ھذه القضایا وقضایا أخرى  كما نتطلع إلى
 تؤثر على حریة التعبیر في لبنان.

 
حالھا مكتبكم إلى التحقیق التحقیر والقدح والذم التي أالمتصلة بقضایا الما عدد  )1

 :موجھة إلىوالتي كانت 
 رئیس الجمھوریة؛ .أ

 العلم أو الشعار الوطني؛ .ب
 القضاء؛ .ت
 الجیش؛ .ث
 اإلدارات العامة؛ .ج
 یمارسون السلطة العامة الذینموظفین ال .ح
 ؟إخبار من جھات خارجیةكم قضیة منھا رفعھا مكتبكم وكم واحدة استندت إلى  .خ
 القضاء بعد التحقیق وكم واحدة أُغلقت بعد التحقیق؟كم قضیة منھا اُحیلت إلى  .د

 
 قضایا المتعلقة بازدراء األدیان التي أحالھا مكتبكم إلى التحقیق؟الما عدد  )2
كم قضیة منھا رفعھا مكتبكم وكم واحدة جاءت استنادا إلى إخبار من جھات  .أ

 خارجیة؟
 بعد التحقیق؟ كم قضیة منھا أُحیلت إلى القضاء بعد التحقیق وكم واحدة أُغلقت .ب

 قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا
 سارة لیا ویتسن، المدیرة التنفیذیة

 المدیرة ة، نائبلما فقیھ
 إریك غولدستین، نائب المدیرة

  أحمد بن شمسي، مدیر التواصل والمرافعة

 

 االستشاریةاللجنة 
 كاثرین بیراتیس، المدیرة

 بالي، مسؤولآسلي 
 بروس راب، مسؤول
 غاري سیك، مسؤول

 فؤاد عبد المومني
 جمال أبو علي
 یاسر عكاوي

 الدوسري ھالة
 صالح الحجیالن

 غانم النجار
 لیزا أندرسون

 دیفید بیرنشتاین
 روبرت بیرنشتاین

 ھناء إدوار
 بھي الدین حسن
 حسن المصري

 فرحانمنصور 
 لبنى فریح غورغیس

 عمر حمزاوي
 أسوس ھاردي
 شوان جبارین

 مارینا بینتو كوفمان
 یوسف خالت

 مارك لینش
 أحمد منصور

 عبدالعزیز نعیدي
 نبیل رجب

 فیكي رسكین
 تشارلز شماس

 شید شینبیرغ
 تاماسیبي سوزان

 كریستوف تانغي
 
 

 ھیومن رایتس ووتش
 كینیث روث، المدیر التنفیذي

نائب المدیر التنفیذي  ألكساندر،میشیل 
 والمبادرات العالمیة

 ن لیفاین، نائب المدیر التنفیذیـ البرامجایا
 تشاك الستینغ، نائب المدیر التنفیذي، العملیات

 ولید أیوب، مدیر تكنولوجیا المعلومات
 إیما دالي، مدیرة االتصاالت

 ة واإلدارةیالمال ةباربرا غولییلمو، مدیر
 غبوجي، نائب مدیر البرامجباباتوندي أولو

 دینا بوكیمبنیر، المستشار العام
 توم بورتیوس، نائب مدیر البرامج

 جیمس روس، مدیر القانونیة والسیاسیة
 جو ساوندرز، نائب مدیر البرامج

 فرانسیس سینا، مدیر الموارد البشریة

 
 
 
 

 
 

 ووتش رایتس ھیومن
 7 الطابق ساغا، بنایة

 الصیفي الشام، طریق
 لبنان بیروت،

 01217670: ھاتف
 01217635: فاكس
: إلكتروني برید

beirut@hrw.org 
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 ما عدد قضایا إثارة النعرات المذھبیة التي أحالھا مكتبكم إلى التحقیق؟ )3
 إخبار من جھات خارجیة؟ استنادا إلىكم قضیة منھا رفعھا مكتبكم وكم واحدة جاءت  .أ

 كم قضیة منھا أحیلت إلى القضاء بعد التحقیق وكم واحدة أُغلقت بعد التحقیق؟ .ب
 

ن أجانب أو زعزعة عالقات لبنان مع دول أجنبیة التي أحالھا ما عدد قضایا إھانة مسؤولی )4
 مكتبكم إلى التحقیق؟

 إخبار من جھات خارجیة؟ استنادا إلىكم قضیة منھا رفعھا مكتبكم وكم واحدة جاءت  .أ
 كم قضیة منھا أحیلت إلى القضاء بعد التحقیق وكم واحدة أُغلقت بعد التحقیق؟ .ب
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 ةقيدح ،ريبعتلا ةيرح عمق ىلع نوجتحي نومصتعم
 .8102 زومت/ويلوي 42 ،نانبل ،توريب ،ريصق ريمس

زجميإ يتيغ 8102 ©

 نم ةعونصم دافصأو بوساح دروبيك لمحي طشان
 8102 زومت/ويلوي 42 موي توريب طسو يف قرو
 قحب ةينمأ تاءاعدتسا ةجوم دض ماصتعا لالخ
.نانبل يف ةيسايس تاقيلعتب نولدي يذلا صاخشألا

زجميإ يتيغ 8102 ©

 نيناوقلا تمدُختسا .نييملسلا ريبعتلاو باطخلا ىلع موجهلا يف ةقلقم ةدايز ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا يف نانبل دهش
 نيذلا نينطاوملا دض ،يملسلا باطخلا ببسب تاونس ثالث ىتح نجسلا ةبوقع زيجت يتلاو ،ريهشتلا بقاعت يتلا ةيئازجلا
 ريبعتلا تلاط ريهشتلا اياضقل ٪523 ةبسنب ةدايز ىلإ ةيموكحلا تانايبلا ريشت .داسفلاك ةحلملا ةيعامتجالا اياضقلا نع اوبتك
.8102و 5102 نيب تنرتنإلا ربع

أ ثاحبأ ىلع ًءانب ”شتوو ستيار نمويه“ تدجو
ُ

 ريهشت اياضق يف نيمهتم عم ةعّسوم تالباقمو ،ةنس لاوط تيرج
 .نيعّدملا ىلإ تزاحنا ءاضقلاو نمألا ةزهجأو ةماعلا ةباينلا نأ يندملا عمتجملاو ،نييموكح نيلوؤسمو ،نيماحمو ،ةيئازج
لدُت

ّ
 نيناوقلا مادختسا ةينمألا  ةزهجألاو ةينيدلا تاعامجلاو نييموكحلا نيفظوملا ةءاسإ ةيناكمإ ىلع طامنألا هذه ل

.عمقلاو ماقتنالل ةادأك ريهشتلاب ةقلعتملا ةيئازجلا

 لالخ ةيصوصخلا قرخو ةيدسجلا تاءادتعالا اهنمو تامكاحملا ةجيتن ةميخولا بقاوعلا نم اددع مهيلع ىَعّدملا هجاو
 ديازتملا لالغتسالا رّثأ .ةريبكلا ةيلاملاو ةينهذلا تاطوغضلا نع الضف ،رسألا تيتشتو ،يطايتحالا سبحلاو ،تاقيقحتلا
.نانبل يف ريبعتلا ةيرح ىلع ابلس ريهشتلاب ةقلعتملا ةيئازجلا نيناوقلل

 اهلادبتساو تابوقعلا نوناق يف ريقحتلاو مذلاو حدقلا ماكحأ ءاغلإب ينانبللا باونلا سلجم شتوو ستيار نمويه بلاطت
.ةيندملا نيناوقلاب
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