
 للمبادرات القانون�ة نواة 
 التق��ر عن تقي�د ح��ة التعب�ي  – االستعراض الدوري الشامل 

 لبنان
 2020تموز/يوليو  9

 
ي اندلعت  الرام�ة للبنان�ة  شهدت محاوالت السلطات ال  ة اليت ا منذ التظاهرات ال�ب�ي ا مخ�ف� ي البالد تزا�د�

قمع ح��ة التعب�ي والرأي �ف
الدت حدة  زا  2015.1سنة   اندالع  الهجمات مع  ي  تهذە 

البالد �ف أنحاء  ي كافة 
�ن األّول/أ�ت��ر    17ظاهرات �ف إذ    2019.2��ش

حّ��ة   وقمع  والتوق�فات  بالتحق�قات  بالمحاسبة  والمطالبة  الفاسدين  ف  الس�اسيني لممارسات  المعارضة  األصوات  ج��ــهت 
 .  التعب�ي

 
لبنان، �جّرم   ي 

التعب�ي �ف ف  قانون العق� ومع أن الدستور �ضمن حّ��ة  ي قدح وذم المسؤولني
اللبنايف ي الدولة�ات 

ف الحكم    �ف و�ج�ي
ف قانون العق��ات ي مثل هذە الحاالت. كما �ج�ي

ي حال اإل   3بالسجن لمدة تصل إ� سنة �ف
ف �ف ساءة  السجن لمدة تصل إ� سنتني

ي حال اإلساءة للشعائر الدين�ة.  لرئ�س الجمهور�ة وتصل لغا�ة الثال 
كما �جّرم قانون القضاء العسكري اإلساءة إ�  ث سنوات �ف

ف و  ي الواقع، ال  الج�ش، و�ي إساءة تتيح للمحا�م العسك��ة محا�مة المدنيني
تعاقب بالسجن لمدة تصل إ� ثالث سنوات. �ف

ف السجن �سبب االنتقاد السل�ي لألفراد أو ا ي تج�ي ف اليت ف  تتطابق القوانني ي الدولةلمسؤولني
ي حما�ة    �ف

امات لبنان الدول�ة �ف ف مع ال�ت
 .  ح��ة التعب�ي

 
ا لمنظمة العفو الدول�ة، تم اعتقال ما ال �قل عن   �ن األّول/أ�ت��ر    75وفق� لتجرؤهم    2019شخص والتحقيق معهم منذ ��ش

ا ع� منصات التواصل االجتماع�ة.  تعّرض المتظاهرون للغاز المسّ�ل للدم�ع، ولالستخدام المفرط  ع� انتقاد السلطات علن�
 4 أ�ام من دون أي تهمة. للقوة واعتقل العد�د منهم لساعات وحيت 

 
قت مؤسسة مهارات استدعاءات مكتب مكافحة  

ّ
ي تق��رها المعنون "مراقبة ح��ة التعب�ي وح��ة الصحافة خالل الثورة"، وث

�ف
ف باإلضافة إ� االعتقاالت  الجرائم   ف والناشطني نت الموجهة ضد الصحافيني المعلومات�ة، وحمالت التخ��ف والتنمر ع� اإلن�ت

للمتظاه��ن والاالعتباط�  �ن األّول/أ�ت��ر ة  ف من ��ش ف والحقوقيني الصحافيني ف  ع�    2019.5إ� كانون األّول/د�سم�ب    مراسلني
إزالتهم    قا��ن من قبل مخابرات الج�ش بتهمة "التعدي ع� الممتل�ات العامة والخاصة" بعد   5سب�ل المثال، تم توق�ف  

ها   ي حّمانا، جبل لبنان. تم توق�ف اآل�سة الخط�ب و�ي الناشطة اللبنان�ة بعد ��ش
ي الحّر �ف ل�افطة معلقة أمام مركز الت�ار الوطيف

"؛ و�ي  تغ��دة تنتقد فيها الرئ�  س وحكمت عليها المحكمة العسك��ة ب��ارة إ�ائ�ل و"التعامل مع جواس�س للعدو اإل�ائ��ي
ا�د إلسكات االنتقادات.  ف  6تهمة �ستخدم �شكٍل م�ت

 
�ن األّول   ي ��ش

ي توثق قمع ح��ة التعب�ي منذ بدا�ة الثورة �ف إ� ارتفاع منسوب عدم تقّبل "اإلساءة" إ�    2019�ش�ي التقار�ر اليت
ف   ف بارزتني ف ع� حالتني ك�ي ي  الرموز والمعتقدات الدين�ة. ول�ن ال بد من ال�ت

ي تموز/يوليو  2019و  2018وقعتا �ف
، تم  2019. و�ف

ال استدعاء   الفرقة  الفرقة  أعضاء  تتهم  دين�ة شكوى  لمجموعات  تابعون  أن رفع محامون  بعد  للتحقيق  ل��  وع  لبنان�ة م�ش

 
ووا�ش،     1 رايتس  هيومن  ي  2020منظمة 

�ف مستخ�ج  نص  ما".  ثمن  دفع  "�جب  من  2020تموز/يوليو    8.   ،
lebanon-speech-peaceful-lizationpay/crimina-price-https://www.hrw.org/report/2019/11/15/there 

الدول�ة،     2 العفو  ي  :لبنان .  2020منظمة 
ف   النشطاء لمضا�قة  حد وضع واألمن�ة العسك��ة األجهزة ع�  ينب�ف والصحفيني

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/07/lebanon-military-and-security-institutions-must-end-
harassment-of-activists-and-journalists/ 

، المواد   3 ي
 . 474، 473، 388، 386، 384قانون العق��ات اللبنايف

ي 2020منظمة هيومن رايتس وو�ش،   4
، من  2020تموز/يوليو   8. لبنان: عنف القوى األمن�ة بحق المتظاه��ن. نص مستخ�ج �ف

https://www.hrw.org/news/2020/01/17/lebanon-police-violence-against-protesters 
ي . "مراقبة ح��ة التعب�ي وح��ة الصحافة خالل الثورة"2020مؤسسة مهارات،   5

، من 2020تموز/يوليو  9. نص مستخ�ج �ف
http://www.maharatfoundation.org/en/foe1revolution 

ي 2020ذا ناشيونل،   6
، من 2020تموز/يوليو   9. كيندا الخط�ب: ناشطة لبنان�ة متهمة بالتجسس لصالح إ�ائ�ل. نص مستخ�ج �ف

https://www.thenational.ae/world/mena/kinda-al-khatib-lebanese-activist-accused-of-spying-for-israel-1.1037558 

https://www.hrw.org/report/2019/11/15/there-price-pay/criminalization-peaceful-speech-lebanon


ت الفرقة ع� إزالة مواد من ع� منصات التواصل االجتما�ي الخاصة بها  ج�ب
�
ي   باإلساءة لألد�ان و�ثارة النعرات الطائف�ة. أ   اليت

ي مهرجان موس�  تعت�ب 
ي النها�ة إلغاء حفلتها �ف

ي آب/أغسطس  مسيئة وتم �ف
ي �ف

. كما تم التحقيق مع   2019�ت ف من قبل المنظمني
ي تموز/يوليو 

�ل خوري �ف .   2018الناشط �ش ي فيها ع� ذكر قد�س مس��ي
ە تغ��دة ساخرة �أيت  بعد ��ش

 
ا ما لجأ القضاء واألجهزة األمن�ة   ف إ�  غالب� هم  .  و�سكاتهم  تخ��ف المعتقلني عن  إذ �صف المواطنون الذين تم اعتقالهم لتعب�ي

القل�لة الماض�ة   ي األشهر 
وها تهدف إلذاللهم ومعاقبتهم  آرائهم �ف مجموعة من تكت�كات التحقيق الجسد�ة والنفس�ة اعت�ب

وثنيهم من ��ش مواد أو التعب�ي عن آراء تعت�ب مسيئة أو ناقدة ألشخاص نافذين. تعّرض بعضهم لضغوط غ�ي قانون�ة للتوقيع  
ا قبلع� تعهدات بعدم ��ش المواد المسي 

�
ا، أح�ان ي المستقبل أو إزالة المواد المسيئة فور�

الحكم    اصدار   ئة للجهة المدع�ة �ف
.  بحقهم  7حيت

 
ي المرتبة  

ا�د مما وضع لبنان �ف ف ي ال�ت
ا ع� مؤ�ش ح��ة الصحافة    102إضافة إ� ذلك، �ستمر القيود وجهود قمع الصحافة �ف عالم��

�ن األّول/أ�ت��ر    2020.8لسنة   ف الذين �فضحون  2019ومنذ ��ش ف والمدونني ي مضا�قة واستدعاء الصحافيني
ا �ف ، شهدنا تزا�د�

ي  
ف �ف ي أ��� من مرة، القوة المفرطة ضد المراسلني

الفساد واستغالل السلطة. باإلضافة إ� ذلك، استخدمت القوى األمن�ة، �ف
 9الم�دان. 

 
وس كورو  ي سعيها الحتواء انتشار ف�ي

ي لبنان، أصدرت الحكومة اللبنان�ة عدو�ف
ض أن نا �ف ي �ف�ت ا من المراس�م والقرارات اليت د�

ي تحقيق الهدف المنشود:  
بال�ورونا تحت الس�طرة  أشهر بعد بدء الجائحة، ما زالت حاالت اإلصابة    5تكون قد ساعدت �ف

ي ع� تقد�م الرعا�ة للحاالت الصعبة    10تموز/يوليو)  8حالة/ مليون واحد بتار�ــــخ    279(
وتم رفع قدرة النظام الص�ي اللبنايف

ي تقل�ص خطر انتقال  بتلك المقاي�س  حول  ول�ن، كشفت دراسة معمقة    11إ� مستواها األق�. 
ا فّعالة �ف أنها لم تكن دوم�

  ، ي
ا للدستور اللبنايف ل انتها��

�
وس، وأنها قد �شك ي ظل اقتصاد  وتعٍد ع� ح��ات الناس وحقوقهالف�ي

م المدن�ة وتهد�د لمع�شتهم �ف
 متأزم أصً�. 

 
، تم اإلعالن عن حالة التعبئة العامة تالها عدد من القرارات الصادرة  2020/ 3/ 15الصادر بتار�ــــخ    6198بموجب المرسوم رقم  

اللبنان�ة.   الحكومة  أو ال عن  والتجّمع  التعب�ي  لتق��ض ح��ة   
ً
ا ذر�عة

�
أح�ان القرارات  قبل  استخدمت هذە  القوة من  ستخدام 

المثال،   الجد�دة. ع� سب�ل  التداب�ي  لفرض  األمن�ة كوس�لة  الساعة األجهزة  من  البدا�ة  ي 
�ف تجّول، كان  بحجة فرض حظر 

ي ساحة الشهداء وسط المدينة منذ  
ا، أزالت القوى األمن�ة خ�م المتظاه��ن المنص��ة �ف السابعة مساًء والساعة الخامسة فجر�

ا  الثورة  ي  بدا�ة 
ا  17للبنان�ة �ف �ن  ا لمقاومة    2020ألّول/أ�ت��ر  ��ش . كما عمدت هذە األجهزة إ�  للسلطة  مستمرةو�اتت رمز�

ف بالقوة.   12تف��ق المتظاه��ن السلميني

 
ق األوسط،   7 ي 2020مرصد ال�ش

https://www.middleeastmonitor.com/20200704-، من 2020تموز/يوليو  8. نص مستخ�ج �ف
freedom-of-expression-is-under-threat-in-lebanon/ 

ي 2020منظمة مراسلون بال حدود،   8
 8. لبنان: إعالم مسّ�س بدرجة عال�ة، ح��ة الصحافة تتعّرض للهجوم | مراسلون بال حدود. نص مستخ�ج �ف

 https://rsf.org/en/lebanon ، من2020تموز/يوليو 
ي  والثقاف�ة اإلعالم�ة الح��ات انتها�ات   9

ق �ف ي  ،  2020مايو  /أ�ار الشهري، التق��ر - الم�ش
�ف مستخ�ج  من 2020تموز/يوليو    8نص   ،

 2020/8634-06-https://www.skeyesmedia.org/ar/News/Reports/15 
10    :( وس كورونا (مبا�ش المق�اس العال�ي    –حالة وفاة من جراء جائحة كورونا  547,324حالة إصابة و 11،981,313مستجدات ف�ي
)Worldometer) .(2020 ي

 /https://www.worldometers.info/coronavirus ، من2020تموز/يوليو  8). نص مستخ�ج �ف
جهوز�ة     11 عن  الصحة  وز�ر  (  10�علن  وس كورونا.  ف�ي مواجهة  ع�  حكوم�ة  ي  0202مستشف�ات 

�ف مستخ�ج  نص  من  2020تموز/يوليو    8).   ،
-government-10-of-readiness-cesannoun-Minister-https://www.mtv.com.lb/en/News/Local/1038155/Health

coronavirus-confront-to-hospitals 
، س. (  12 ي

ي 2020الذقايف
ي لبنان إلزالة خ�م الثورة من ساحة الشهداء. نص مستخ�ج �ف

،  2020ح��ران/يونيو  24). �ستخدم الحكومة حظر التجّول �ف
 /https://www.the961.com/govt-used-curfew-to-remove-revolutions-tents-beirutمن 

https://rsf.org/en/lebanon
https://www.skeyesmedia.org/ar/News/Reports/15-06-2020/8634
https://www.mtv.com.lb/en/News/Local/1038155/Health-Minister-announces-readiness-of-10-government-hospitals-to-confront-coronavirus
https://www.mtv.com.lb/en/News/Local/1038155/Health-Minister-announces-readiness-of-10-government-hospitals-to-confront-coronavirus


بلة ف  الطني �د  ف بتار ول�ي ال 2020ح��ران/يونيو    15�ــــخ  ،  أمر  وسائل    العاممد�ي  ،  منشورات ع�  ي 
�ف بالتحقيق  األمن�ة  األجهزة 

إ�   ا  استناد� للرئ�س  مسيئة  تعد  االجتما�ي  والذم   جرائمالتواصل  االعتقاالت    والتحق�ي   القدح  ارتفع عدد  ولذلك،  لبنان.  ي 
�ف

�ن عن آرائهم من خالل تغ��دات أو منشورات �شكٍل ملحوظ.  ف المع�ب  13والتحق�قات مع المواطنني
 

بالنسبة للمواد المنشورة،  لنواب يناقش قانون جد�د لإلعالم من شأنه تعد�ل أحكام القدح والذم الحال�ة  س اومع أن مجل
ون من فرض هذا التعد�ل   ،  ل�خاف كث�ي سيؤدي إ� تراجع لبنان  إن تم إقرارە،  وهو  قيود جد�دة غ�ي مقبولة ع� ح��ة التعب�ي

ي مجال حما�ة ح��ة  
وع القانون الجد�د عق��ة السجن �سبب القدح والذم  �شكٍل أ��ب �ف ي م�ش

. ع� سب�ل المثال، ال �ل�ف التعب�ي
ي بعض الحاالت يرفع

ف ال بل و�ف وط    من مدة عق��ة السجن و���د ق�مة  المزعومني القانون �ش وع  الغرامات. كما �فرض م�ش
نت ورفع رسوم التسج�ل اإللزا�ي �شكٍل  معّقدة جد�دة للحصول ع� ت��ــــح مسبق للمنصات اإلعالم�ة الجد�دة ع� اإل  ن�ت

ي عمل�ة ص�اغة القانون، يرفض    14هائل. 
ي �ف

اك المجتمع المديف ي أطلقها بعض النواب ب��ش ع� الرغم من الوعود المتكررة اليت
اللجان  اجتماعات  اإلعالن عن  يتم  ال  ذلك،  إ�  إضافة  هذا.  القانون  وع  من م�ش األحدث  النسخة  مشاركة  النواب  مجلس 

وع القانون و�ي ل�ست اجتماعات مفتوحة. ا لمان�ة الموكل إليها مهمة مراجعة وتعد�ل نص م�ش  ل�ب
 

ا عن   ي هذە المرحلة المفصل�ة من تار�ــــخ البالد، �جب أن تكون األول��ة لحما�ة األشخاص الذين �فضحون الفساد عوض�
و�ف

ور�ة لوضع حد للتداب�ي القمع�ة المتخذة من قبل  امقاضاتهم.   وضمان ح��ة التعب�ي للجميع    السلطةن الخطوات التال�ة �ف
ي والمعاهدات ا

ا مع الدستور اللبنايف  لبنان:   الملزم بها لدول�ة تماش��
 

اء األمم المتحدة   .1 ا لتوص�ات خ�ب ف وفق� منع االستخدام المفرط للقوة من قبل القوى األمن�ة ضد المتظاه��ن السلميني
/نوفم�ب   ي

�ن الثايف ي ��ش
 2019.15الصادرة �ف

  عق��ات بالسجن. �جب وضع تع��ف   مدن�ة ال يتأيت عنها القدح والذم وتصن�فهما مخالفات  �ة عن  الصفة الجرم  ن�ع .2
ي واضح

ف ال �فرق  قانويف ي تعكس تمتع الفرد بح��ة التعب�ي و�ني ف األعمال اليت  جنح. بني
اإلقرار بالحق العام بانتقاد ومعارضة الشخص�ات والسلطات العامة وسحب أي حما�ة خاصة ل�افة الشخص�ات  .3

ي ذلك الرئ�س، من
 القدح أو الذم. و  التحق�ي  العامة، بما �ف

ي مسائل عن الشخص الذي يتوجه القدح  فاع الوح�د ضد القدح، بغض النظر  خط الد مان أن تكون الحق�قة  ض .4
له. و�ف

ض أال يتوجب ع� المد� عل�ه إال العمل ع� إثبات الحق�قة.   المصلحة العامة، �ف�ت
ي او بالشعائر الدين�ةو  التجد�ف ن�ع الصفة الجرم�ة عن .5  . المس بالشعور الدييف
ف أو تح��ض ع� العنف فقط. كما �جب أن �حدد القانون �شكٍل تج��م   .6 ي تعت�ب خطاب كراه�ة أو تمي�ي الت��حات اليت

ا بخطة عمل ال��اط .   16واضح تفس�ي كل هذە المصطلحات مستعين�  كدل�ل توجي�ي
ي ذلك الج�ش واألجهزة األمن�ة، من مالحقة الموامنع  .7

ف بتهم القدح أو المؤسسات الحكوم�ة، بما �ف  . الذم طنني
ف وكل األطفال أمام المحا�م العسك��ة.  .8  منع محا�مة المدنيني
وط إزالة كل  .9 ف والموافقة المسبقة ع� المنشورات. اع� ال�ت الحصول �ش  خ�ص للصحافيني

 
ي منشورات ع� وسائل التواصل االجتما�ي المسيئة لرئاسة الجمهور�ة. نص  2020الوكالة الوطن�ة لإلعالم،     13

ي التحقيق �ف
ي ع��دات �أمر �ف

. القا�ف
ي  

�ف من  2020تموز/يوليو    8مستخ�ج   ،-investigation-orders-Oueidat-news/116619/Judge-leb.gov.lb/en/show-http://nna
republic-of-presidency-insulting-posts-media-social-into 

ي 2020مؤسسة مهارات،  14
وع قانون اإلعالم. نص مستخ�ج �ف ي م�ش

، من  2020تموز/يوليو   9، إعادة النظر �ف
http://www.maharatfoundation.org/en/recallingmedialawproposal 

اء األمم المتحدة بحوادث استخدام القوة المفرطة ضد المتظاه��ن.   | فوض�ة السام�ة لألمم المتحدة لحقوق اإل�سانمكتب الم  15 لبنان: يندد خ�ب
ي ). 2020(

  ، من2020تموز/يوليو  9نص مستخ�ج �ف
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25354&LangID=E 

ي نص خطة عمل ال��اط.  |  2013، مكتب المفوض�ة السام�ة لألمم المتحدة لحقوق اإل�سان  16
  ، من2020تموز/يوليو   9مستخ�ج �ف
https://www.ohchr.org/en/Issues/FreedomOpinion/Articles19-20/Pages/Index.aspx 

http://nna-leb.gov.lb/en/show-news/116619/Judge-Oueidat-orders-investigation-into-social-media-posts-insulting-presidency-of-republic
http://nna-leb.gov.lb/en/show-news/116619/Judge-Oueidat-orders-investigation-into-social-media-posts-insulting-presidency-of-republic
http://www.maharatfoundation.org/en/recallingmedialawproposal
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25354&LangID=E

