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تنص املادة 19 من االعالن العاملي لحقوق االنسان عىل ان "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبري، ويشمل 
بأية  االخرين،  اىل  ونقلها  وتلقيها  واالفكار  االنباء  التامس  ويف  مضايقة،  دون  من  االراء  اعتناق  يف  الحق حريته  هذا 

وسيلة ودومنا اعتبار للحدود"

اإلعالم اللبناني بني املحّرمات واملمارسات في بلد الحرّيات
مشروع جديد في األدراج واستنساب سياسي في القديم

رئيس املجلس الوطني لالعالم عبدالهادي محفوظ.

رشيعة  يف  مصان  الرأي  عن  التعبري  حق 
منه  وينبثق  عامليا،  االنسان  حقوق 
صحافيني  من  واالعالميني  االعالم  حق 
مينع  مل  ذلك  لكن  وغريهم.  ومدونني 
وتحديد  رؤيته،  اختيار  من  مجتمع  كل 
الضوابط  بعض  وادراج  االعالمي،  نظامه 
يجب  ال  التي  املحرمات  من  يراها  التي 
مقاربتها. فقد اعترب لبنان منذ خمسينات 
ما  اذا  الحريات  بلد  بأنه  املايض  القرن 
ومجتمعات  حكومات  مبامرسات  قورن 
البالد املحيطة به. لقد شهد فورة اعالمية 
وبات  اللبنانية،  للصحافة  عربيا  وانتشارا 
الحر  للتعبري  مفتوحة  كساحة  اليه  ينظر 
اعالمه  وسائل  تتمتع  فيام  الرأي،  عن 
املواضيع  مختلف  تناولها  يف  عال  بسقف 

السيام السياسية منها.
منذ االستقالل حتى اليوم، وضعت قوانني 
عليها  تعديالت  واجريت  للمطبوعات 
الليربالية، اال ان الجدال  معتمدة النظرية 
مثل  اساسية  مبادئ  حول  قامئا  يزال  ال 
الدور  وحول  وحدودها،  االعالم  حرية 
الوسائل  هذه  به  تقوم  الذي  الفعيل 
مفصلية  محطات  يف  عرضة  كانت  التي 
بوطنيتها  للتشكيك  لبنان  تاريخ  من 

ومسؤوليتها. 
عىل  بنوده  احد  يف  الطائف  اتفاق  نص 
االعالم  وسائل  جميع  تنظيم  "اعادة 
يخدم  ومبا  املسؤولة  الحرية  اطار  يف 
التوجهات الوفاقية وانهاء حالة الحرب". 
االعالم  قانون   1994 عام  صدر  ثم 
شكل  الذي   382 رقم  واملسموع  املريئ 
االعالمية،  الحريات  طريق  عىل  خطوة 
تنظيم  اعادة  من  فعال  يتمكن  مل  انه  اال 
اليوم  فحتى  االعالمي.  للقطاع  حقيقية 

ويشدد  به،  املوثوق  املصدر  واىل  ودقتها 
منها  اعالمية  ضوابط  عىل  القانون 
االخالقية  واملعايري  الصدقية،  املوضوعية، 
القانون  هذا  يف  املحرمات  من  واملهنية. 
وعدم  الطوائفية  او  السياسية  االثارة 
التعرض باالساءة اىل الغري والقدح والذم 
االخبار  وتحديدا  لالشاعات  والرتويج 
التعرض باالساءة اىل عالقات  او  الكاذبة، 
ترض  اعالنات  بث  او  العربية،  لبنان 
التي  االباحية   االفالم  وايضا  باالطفال، 
تدعو اىل االثارة. يف القانون اللبناين ايضا، 
االطالع  يف  املواطن  حق  عىل  يشدد  نص 
والتساوي  التعبري  وحق  واالستطالع 
اىل  اعالمية  مؤسسة  اساءت  اذا  اي  فيه، 
يقوم  ان  الشخص  لهذا  يحق  ما  شخص 
نفسها  املؤسسة  شاشة  عىل  بالتعبري 
املسائل  هي  هذه  به.  ويؤمن  يقول  مبا 
عموما  اللبناين  القانون  عليها  يشدد  التي 
االعالمية،  الرشف  مواثيق  عليها  وتشدد 
كذلك هناك امور ترتبط بنوع من الرقابة 
ما  وبقدر  االعالمية.  للمؤسسات  الذاتية 
يتم احرتام هذه املقاييس او االعتبارات، 
بقدر ما يزدهر االعالم اللبناين ألنه تورط 
طائفيا  اعالما  كونه  يف  االخرية  االونة  يف 
اىل حد ما  يف البعض منه، او حاجته اىل 
القانون  يف  مرشوعة  غري  مالية  مصادر 
الذي ينص عىل ان املصادر املالية لالعالم 
الدرامية  والصناعة  االعالن  عىل  تقترص 
االعالم  اما  واملسموع.  املريئ  االعالم  يف 
ومبيع  االعالن  عىل  فيقترص  املكتوب 
تكلف  الصحيفة  اصبحت  وقد  الصحف، 
االعالن صعب  ان  علام  اكرث من سعرها. 
اقتصادية  دورة  من  هناك  ليس  اذ  جدا، 
املالية  املصادر  تؤّمن  ان  تستطيع  لبنانية 

االعالم  اىل  بالنسبة  املكتوب.  لالعالن 
يف  كبرية  هناك صعوبة  واملسموع،  املريئ 
الصناعة الدرامية ويف االعالن ألن مصدره 
اما الداخل وهو ضعيف جدا، او الخارج 
يستخدم  اصبح  الذي  تحديدا  الخليجي 
والوسائل  املصادر  من  كمصدر  االعالن 
يعطيه  الذي  البلد  تخدم  التي  السياسية 
االعالم  واقع  ان  اعتقد  لذلك  االعالن. 
عودة  يفرتض  مام  جدا،  صعب  اللبناين 
دوره وعودة الدولة وانتخاب رئيس اوال 
ما  تعالج  داخلية  تسويات  يف  والدخول 

نحن فيه حاليا.

الذي  االعالم  قانون  عن  تتحدثون   ■
عليه  تعديالت  ادخال  الرضوري  بات من 
ظل  يف  نعيشه  الذي  الواقع  مع  تتناسب 
انتشار املواقع االلكرتونية مواقع التواصل 

االجتامعي؟
ومواقع  االلكرتوين  االعالمي  الواقع   □
يف  طاغية  اصبحت  االجتامعي  التواصل 
لبنان. هناك اكرث من 1000 موقع اعالمي 
مع  كثرية  اتصاالت  جرت  وقد  الكرتوين، 
اىل  التوصل  وتم  االلكرتونية  املواقع 
واىل  املواقع  هذه  مع  اعالمي  بروتوكول 

االعالم الحر يرتكز على 
صحة املعلومة ودقتها 

وعلى املصدر املوثوق به

التقدم  مل يتم اقرار قانون جديد يواكب 
الحاصل عىل مستوى العامل، خصوصا عىل 

الرقمي. املستوى 
يف  املوحد  االعالم  قانون  مرشوع  يزال  ال 
لبنان يعرض للمناقشة منذ سنوات يف اكرث 
نيابية.  اكرث من دورة  اعالم ويف  لجنة  من 
فكلام اىت وزير اعالم يطرح تعديالت، فيام 
القانون يقبع اليوم يف ادراج لجنة االدارة 
كالتايل:  فهو  االعالمي  الواقع  اما  والعدل. 
الصحف منظمة مبوجب قانون املطبوعات، 
منظمة  فهي  واالذاعات  التلفزيونات  اما 
املواقع  واملسموع.  املريئ  قانون  مبوجب 
مبوجب  منظمة  ليست  االلكرتونية 
الصحافة  عىل  تفرض  فيام  قانون،  اي 
القانون،  يف  حددت  محرمات  والصحافيني 

اال ان تطبيقها فضفاض واستنسايب. 
رئيس  مع  حوارا  اجرت  العام"  "االمن 
عبدالهادي  لالعالم  الوطني  املجلس 
محفوظ الذي تحدث عن هذه املحرمات 
والتحديات التي تواجه القطاع االعالمي.

عىل  يجب  التي  املحرمات  هي  ما   ■
املجتمع  يف  تجاوزها  عدم  االعالم  وسائل 

اللبناين؟
رقم  اللبناين  االعالم  قانون  يعترب   □
االعالم  ان  املطبوعات  وقانون   94/382
عن  مييزه  ما  وهذا  حر،  اعالم  اللبناين 
االعالم  ان  اذ  العربية.  وبيئته  محيطه 
اعالم  انه  عليه  يغلب  املحيط  هذا  يف 
املهم  لبنان  موقع  كان  هنا  من  الحاكم، 
حرا  اعالما  كونه  املنطقة  يف  االعالم  يف 
امكان  العرب  املواطنني  كل  فيه  يجد 
االعالم  لكن  اعالمه.  وسائل  عرب  التعبري 
املعلومة  لبنان عىل صحة  يرتكز يف  الحر 

املجلس  جانب  من  اعالمي  رشف  ميثاق 
االتفاق  فيه  التحديد  تم  لالعالم  الوطني 
املواد  احرتام  منها  كثرية،  نقاط  عىل 
لجهة  واملسموع  املريئ  قانون  يف  الواردة 
وتاليف  والصدقية  والشفافية  املوضوعية 
من  هناك  ليس  لكن  الكاذبة،  االخبار 
املواقع  عمل  يحكم  فعيل  قانون  نص 
االعالم  قانون  مرشوع  هناك  االلكرتونية. 
والعدل  االدارة  لجنة  يف  املوجود  املوحد 
كل  تحل  عندها  اقراره.  ينبغي  حاليا 
يخرج  ذلك  عند  ألنه  االعالمية  املشاكل 
وااللكرتوين  واملسموع  املريئ  االعالم 
السيايس،  االستنساب  من  املكتوب  وحتى 
الرسال  حاجة  هناك  يعود  ال  وبالتايل 
تقرها.  ال  او  تقرها  الحكومة  اىل  توصية 

بالقانون  ملزمة  املسائل  تصبح  عندها 
كبرية،  مبخالفات  تقوم  التي  لالطراف 
لبنان  يف  الحال  عليه  هو  ليس  ما  وهذا 
الدولة غائبة وضائعة ومشتتة،  حاليا ألن 
الواقع  االمر  مؤسسات  تفرض  وبالتايل 

نفسها عىل الجميع.

عدم  ووجوب  االعالم  قانون  مثة  لكن   ■
والتعبري  الرأي  حرية  وهناك  مخالفته 
التي يكفلها الدستور اللبناين، فكيف ميكن 

املواءمة بينهام عند اي مخالفة؟ 
بالحريات  يتسلح  الكل  لالسف   □
هذا  لكن  مرشوع.  حق  وهو  االعالمية 
الحرية  الحق ال يعود يجوز عندما تصبح 
االعالمية مدخال للقدح والذم او االساءة 
واالضاليل.  االكاذيب  لنرش  او  لالخر، 
كثرية  وطوائفية  سياسية  حاميات  هناك 
للمواقع االعالمية، وال ميكن الخروج منها 
وشفافة،  قادرة  عادلة  حقيقية  بدولة  اال 
وهذا ما ينبغي ان يكون عنرص ضغط من 
اىل  الدعوة  اي  اللبنانيني،  املواطنني  جميع 

اعالن املواطنة واىل حامية كل مواطن.

املطبوعات  قانون  حول  النقاش   ■
يف  يعود  املطبوعات  محكمة  واختصاص 

كل مرة تحال قضية اليها، ما السبب؟
يف  موحد  اعالم  قانون  مرشوع  هناك   □
القراره.  الضغط  ينبغي  النواب  مجلس 
االعالم  لجنة  من  القانون  هذا  خرج 
ايجايب،  امر  االفرقاء وهذا  مبوافقة جميع 
لكنه االن يستقر يف لجنة االدارة والعدل 
من دون تحريك منذ ما يقارب 5 سنوات، 
ملعالجة  الكافية  االجوبة  فيه  نجد  ألننا 
تدخل  اي  دون  من  االعالمية  املشاكل 
او  سيايس  او  قضايئ  استنساب  او  سيايس 

ما شابه ذلك.

الرسمي  االعالم  واقع  اىل  هنا  ندخل   ■
امل  سنوات،  منذ  املسؤولون  اهمله  الذي 

يحن الوقت لتفعيل دوره؟ 
لالعالم  حاليا  نادرة  فرصة  هناك   □

االعالم.  يف  مكانه  يأخذ  ألن  الرسمي 

الشدياق  ميرنا 

مقابلة
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يف  االول  الرسمي  لبنان  تلفزيون  كان 
الرسمي  االعالم  اهمية  ان  لذلك  نشأته، 
سياسات  يتبنى  ال  املواطنة،  اعالم  هو 
وبالتايل  تلك،  او  الطائفة  لهذه  طائفية 
ميكنه ان يكون االعالم االول اذا لقي دعم 
جهات الدولة عىل اختالفها. هذا ما ليس 
اعالم  من  ال مخرج  اذ  حاليا،  الحال  عليه 
للجميع،  مفتوح  شفاف  وعدالة  مواطنة 
وهذا هو واقع تلفزيون لبنان لكنه يعاين 
تدخالت  ومن  هائلة  مالية  مشاكل  من 
ينبغي  مكانها.  غري  يف  وطائفية  سياسية 
الضغوط  هذه  من  االعالم  هذا  تحييد 
الالزمة  االموال  كل  وتوفري  الخارجية 

الشغور  ظل  يف  اليوم  االعالم  دور  ما   ■
الرئايس والوضع الراهن يف لبنان؟

بتهدئة  يكون  ان  يجب  االعالم  دور   □
الحوار  اىل  والدعوة  الحامية  الرؤوس 
لبنان  ان  وادراك  املتبادلة،  والتنازالت 
وحدته  استعاد  اذا  اال  يقوم  ان  ميكن  ال 
الداخلية، فالخطر يتهدد الجميع وعىل هذا 
الرسمي  التلفزيون  دور  ان  اعتقد  الصعيد 
مهم جدا كذلك دور املؤسسات التلفزيونية 
عىل اختالفها، علام انه موضوع معالجة او 
االعالم  وزير  جانب  من  حامية  نار  عىل 
حاليا. االعالم ميكن ان يكون بناء او هداما 
ان  واعتقد  له،  تعطى  التي  للوظيفة  وفقا 
هناك تعاونا يحصل حاليا بني وزارة االعالم 
واملؤسسات  لالعالم  الوطني  واملجلس 
وااللكرتونية  واملكتوبة  واملسموعة  املرئية 
الصحافة  نقابتي  مع  وايضا  اختالفها،  عىل 
السياسة  تكون  ان  اجل  من  واملحررين 
االعالمية يف لبنان سياسة تأخذ يف االعتبار 
البناء وليس الهدم، خصوصا يف ظل املرحلة 
الدعوة  يتطلب  مام  نعيشها  التي  الصعبة 
املوضوعية  باملعالجات  والقيام  الحوار  اىل 

لكل القضايا املطروحة.

■ عقدت اجتامعات مع ممثيل املؤسسات 
مبواثيق  منها  تخرجون  وكنتم  االعالمية 

رشف، لكن اىل اي حد يتم تطبيقها؟
الرشف  مواثيق  لتطبيق  استعداد  هناك   □
اننا  يدرك  بدأ  الجميع  ألن  الواقع،  ارض  عىل 
مواقع  ال  احدا،  تستثني  ال  خطرة  مرحلة  يف 
اعالمية ومؤسسات اعالمية، وال مجتمعا مدنيا 
وال سياسيا وال حتى عسكريا. نحن عىل فوهة 
بركان يف البلد ما يفرتض دور النخب تحديدا يف 
تعميم الوعي لدى الناس، واخذ البلد اىل املكان 
الصحيح الذي ينتظره كل اللبنانيني. املؤسسات 
االعالمية ميكن ان تكون صانعة التغيري وصانعة 
الرأي العام، وبالتايل ان البلد يحتاج اىل استعادة 
ونبذ  املواطنة  فكرة  تعميق  واىل  وحدته 
الطائفية سواء السياسية او الدينية، واىل اعتبار 
انه ال ميكن ان يقوم هذا البلد اال عىل التوافق 
ألن كل املشاريع الطائفية ال تؤدي ال اىل حامية 

الوطن وال اىل حامية الطوائف. 

الجميلة  لبنان  صورة  اجل  من  الطالقه، 
االعالم  دور  واستعادة  نعرفها  كنا  التي 
واملحيط  املنطقة  يف  فاعل  كاعالم  اللبناين 

ويف لبنان بالذات.

بعض االعالم اللبناني 
تورط في االونة االخيرة 
في كونه اعالما طائفيا 


