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التواصل  مواقع  عىل  واالضاليل  الكراهية  بث  فوىض  من  املجتمع  لحامية  مستوى  من  اكرث  عىل  املبذولة  املساعي  فرضت 
االجتامعي، ومنع تأثرياته عىل االمن واالستقرار والسالمة العامة يف لبنان، اكرث من ورشة عمل يف اكرث من مؤسسة

ال يجوز إستغالل الحرّية 
الرتكاب أفعال جرائم جزائّية

الملف
جورج شاهني

الظواهر  هذه  مواجهة  عىل  الجهود  انصبت 
الفورة  منها  زادت  التي  املصاعب  رغم حجم 
منصة  مواطن  لكل  وجعلت  االلكرتونية، 
بطريقة  وارائه  مواقفه  عن  خاللها  من  يعّب 
بناء  اهمية  الضوء عىل  القى  ما  منظمة،  غري 
ثقافة مجتمعية تسمح بجعلها منصات ثقافية 

واخالقية واجتامعية بناءة.
العام"  "االمن  التقت  الخلفيات  هذه  عىل 
الصحافة  محرري  لنقابة  القانوين  املستشار 
ملناقشة  الحويس  انطون  املحامي  اللبنانية 
مل  اللبنانية  القوانني  ان  فرأى  القضايا،  هذه 
تتناول جرائم بث الكراهية والحقد واالضاليل 
مبارشة، لكنها واجهت معضلة بث االكاذيب 

التي ميكن اعتبارها وجها بديال منها.   

■ هل القوانني اللبنانية تنص عىل تجريم بث 
الكراهية والحقد واالضاليل؟

□ ال نصوص يف قانون العقوبات اللبناين تتحدث 
والحقد  الكراهية  بث  جرائم  عن  مبارشة 
مرادفة  عبارات  الواقع  يف  وهي  واالضاليل. 
ملعنى واحد، وهو بث االكاذيب التي قد تؤدي 
املجتمع  امن  تعريض  اىل  االحيان  بعض  يف 
لبنان نصوص عديدة  توجد يف  لكن  للمخاطر. 
تعالج حاالت مشابهة متفرقة، منها جرائم اثارة 
الحض عىل  او  العنرصية  او  املذهبية  النعرات 
النزاع بني الطوائف ومختلف عنارص االمة )م. 
317 عقوبات(، او جرائم الذم والقدح والتحقري 
)م. 385 وما يليها عقوبات(، او جرائم التهديد 
 574  ،  573  ،  524  ،  382 )م.  قوال   او  كتابة 
عقوبات(، او االحتيال )م. 655 عقوبات( الخ...

■ ما هي العقوبات التي تنزل يف حق كل َمن 
الوطنية من  الوحدة  بتهديد  يقوم  او  يحرض 

خالل ما ينرشه؟

□ املادة 317 من قانون العقوبات التي تنص 
العنرصية  او  املذهبية  النعرات  اثارة  عىل 
التي  الجرائم  "يف  املعنون  الفصل  اتت ضمن 
الصفاء  تعكر  او  الوطنية  الوحدة  من  تنال 
سنة  من  بالحبس  تعاقب  االمة"،  عنارص  بني 
كتابة  او  عمل  كل  عن  سنوات  ثالث  اىل 
اثارة  منها  ينتج  او  منها  يقصد  خطاب  او 
يجرم  كذلك  العنرصية.  او  املذهبية  النعرات 
قانون العقوبات اللبناين التحقري الذي يطاول 
املوظفني الذي ميارسون سلطة عامة، وترتاوح 
)م. 383  بالحبس بني شهرين وسنة  العقوبة 
عقوبات(. املادة 384 من القانون ذاته تعاقب 
رئيس  تحقري  بسبب  سنتني  حتى  بالحبس 
الوطني  الشعار  او  العلم  تحقري  او  الدولة، 
عالنية. كذلك املادة 386 تعاقب لغاية سنتي 
الذم  جرم  ارتكاب  عىل  اقدم  من  كل  حبس 
تعاقب   474 واملادة  الدولة،  رئيس  حق  يف 
التعرض  بسبب  سنوات  ثالث  لغاية  بالحبس 
العسكري  القضاء  وقانون  الدينية،  للشعائر 
العلم  يجرم حتى ثالث سنوات حبسا الهانة 

او الجيش اللبناين.  

■ ما هي املحاكم املختصة يف دعاوى القدح 
هي  املطبوعات  محكمة  تكون  ومتى  والذم، 

املختصة؟
بجرائم  املطبوعات  محكمة  تختص   □
قانون  من  الثالثة  املادة  وتنص  املطبوعات. 
وسيلة  باملطبوعة  "يعنى  انه  عىل  املطبوعات 
الكلامت واالشكال  النرش املرتكزة عىل تدوين 
النصوص  تفتقر  والرسوم".  والصور  بالحروف 
اللبنانية اىل ما يرعى مالحقة جرائم الصحافيني 
القضاء  اختلف  وقد  االنرتنت.  مواقع  عب 
واالجتهاد حول تفسري كلمة املطبوعات يف هذا 
تكون  ان  االجتهاد  بعض  اشرتط  فقد  االطار. 

الصحيفة االلكرتونية ذات نسخة ورقية المكان 
اخضاعها لقانون املطبوعات. ورأى البعض االخر 
للصحافيني  علنية  وسيلة  كل  اعتبار  ميكن  انه 
سواء متت يف كتاب منشور او جريدة او حتى 
عىل مواقع الكرتونية مطبوعة، طاملا ان املوقع 
بالتايل  يخضع  وهو  رسمي  اخباري  موقع  هو 
الصحافيني  صفحات  اما  املطبوعات.  لقانون 
التواصل االجتامعي، فهي  الخاصة عىل مواقع 
لقانون  العاديني  االفراد  كصفحات  تخضع 
اختصاص  من  فيها  النظر  ويكون  العقوبات، 
القايض املنفرد الجزايئ. ال بد من التوقف هنا 
عند حمالت التنمر والعنف الكالمي الرائج، ويا 
وسائل  بواسطة  خصوصا  االيام  هذه  لالسف، 
التقنيات  ان  اىل  فنشري  االجتامعي.  التواصل 
السيام  السلطات،  متكن  اصبحت  الحديثة 
تتبع  من  املعلوماتية،  جرائم  مكافحة  مكتب 
الحسابات والشبكات التي تم النرش بواسطتها 
الفاعل ومالحقته قضائيا. الوصول اىل  وبالتايل 

اشارة اىل ان مكتب مكافحة جرائم املعلوماتية 
وامللكية الفكرية انىشء مبوجب مذكرة خدمة 
االمن  لقوى  العامة  املديرية  عن  صادرة 
الداخيل يف العام  2006، والحق بقسم املباحث 
الجنائية الخاصة يف الرشطة القضائية. مبوجب 
قانون تنظيم قوى االمن الداخيل رقم 91/17 
ال ميكن تنظيم وانشاء وحدات يف قوى االمن 
الوزراء  مجلس  يف  يتخذ  مبرسوم  اال  الداخيل 
استطالع  بعد  الداخلية  وزير  اقرتاح  عىل  بناء 
رأي مجلس القيادة يف قوى االمن الداخيل، ما 
مل يتم مراعاته بالنسبة اىل انشاء هذا املكتب. 
جرائم  مكافحة  مكتب  انشاء  يكون  وبالتايل 
مخالف  الفكرية  امللكية  وحامية  املعلوماتية 
قام  وقد  واقع.  امر  سلطة  وميارس  للقانون 
الصحافيني  من  عدد  باستدعاء  املكتب  هذا 
للصحافيني  استدعاءاته  ان  مبرا  والناشطني، 

العامة  النيابة  عن  صادر  تعميم  عىل  مبنية 
تخضع  ال  االلكرتونية  املواقع  كون  التمييزية، 
.كل  العقوبات  لقانون  بل  املطبوعات  لقانون 
ما  تناقض  الداخلية  واملذكرات  التعاميم  هذه 
قضت به محكمة املطبوعات يف العام 2011، 
والتي اعتبت نفسها الجهة الصالحة للنظر يف 
االلكرتونية،  املواقع  عىل  النرش  جرائم  قضايا 
وبالتايل وجوب تطبيق قانون املطبوعات عىل 

هذه االفعال .

■ ملاذا تأخر لبنان يف اقرار ترشيعات وقوانني 
التواصل  وسائل  عىل  القائم  التسيب  متنع 

االجتامعي؟
مادتيه  يف  العقوبات  قانون  كان  االصل  يف   □
الذم  جرائم  يعالج  الذي  هو   584 و   582
العالنية  فيها  اشرتط  حيث  والتشهري،  والقدح 
املادة  والتشهري. وحدد يف  السباب  اىل جانب 
عنارص  احد  تشكل  التي  النرش  وسائل   209
الوسائل  هذه  تعدلت  وقد  الجرائم.  هذه 
املعامالت  "قانون  مبوجب   2018 العام  يف 
الشخيص"  الطابع  ذات  والبيانات  االلكرتونية 
اضيفت  بحيث  تاريخ 2018/10/10،  رقم 81 
وسائل  كاحدى  االلكرتونية  الوسائل  اليها 
مواقع  اضحت  وبالتايل  عليها.  املعاقب  النرش 

مواقع  حاليا،  املنترشة  االجتامعي  التواصل 
قابال  يكون  عبها  والقدح  الذم  وان  علنية 
العقوبات.  قانون  القانونية مبوجب  للمالحقة 
ما  التي  االخبارية فقط هي  املواقع  ان  يبقى 
زالت موضوع خالف امام املحاكم. فكل قاض 
هو،  اجتهاده  بحسب  القانونية  املادة  يفرس 
فاملوضوع  التطبيق.  الواجب  القانون  فيحدد 
يكون اخف وطأة عىل القضاة اذا تعلق االمر 
اما  العقوبات.  قانون  يطبق حتام  اذ  باالفراد، 
توافرت  االخرى، فمتى  بالجرائم  يتعلق  ما  يف 
العنارص املنصوص عليها قانونا كجرم االحتيال 
العام  القانون  تطبيق  ملزم  القايض  فان  مثال، 
حتام بغض النظر عن مكان او كيفية وقوعها 
سواء مبارشة او عب مواقع التواصل االجتامعي.

الصعبة  االستثنائية  لبنان يف ظروفه  اليس   ■
والتي ترتجم توترات يف الشارع، يف حاجة اىل 
ادوات ضبط قانونية تلجم الفلتان عىل وسائل 

التواصل؟
□ للقانون الجنايئ وظيفة اجتامعية ترمي اىل 
توفري االمن االجتامعي، وهو مطلب اسايس يف 
حياة الشعوب وغاية تسعى اليها املجتمعات 
عمل  الجنائية  القواعد  اقرار  كافة.  االنسانية 
ترشيعي متواصل يختلف باختالف املجتمعات 
واالقتصادية.  واالخالقية  االجتامعية  وتركيبتها 
البلدان  افعال تعتب مرشوعة يف بعض  هناك 
توجد  كام  اخرى.  بلدان  يف  عليها  ومعاقب 
عقوبات مشددة يف امكنة ومخففة يف امكنة 
ان  قبل  النتيجة علم  فالعقاب هو يف  اخرى. 
واوضاع  عنارص  يراعي  ردع،  وسيلة  يكون 
وحاجاته.  املجتمع  طبيعة  تفرضها  عديدة 
قانون العقوبات اللبناين يتيح معاقبة الجرائم 
بفضل  وذلك  باملعلوماتية،  صلة  لها  التي 
اقدام القضاة عىل االجتهاد يف هذا املوضوع، 
ورغبة منهم يف عدم ترك املجرمني يفلتون من 

العقاب.

■ هل نحن يف حاجة اىل التداعي لعقد مؤمتر 
لبنان  صورة  يحمي  ناظام  اطارا  يضع  وطني 

واللبنانيني يف الخارج؟ 
□ بالطبع، هناك حاجة ملحة اىل عقد مؤمتر 
وطني حقوقي اعالمي ملناقشة موضوع االعالم 
والهوية،  االهيل  السلم  ملوضوع  ومقاربته 
وعالقته بالحراك السيايس، واسرتاتيجيات هذا 
ذلك،  كل  تحديات.  من  يواجهه  وما  االعالم 
االعالم يف  يلعبه  الذي  املهم  الدور  عىل ضوء 
ترسيخ السلم االهيل واملحافظة عىل االستقرار 
يف مواجهة االخطار التي تحيط بنا، ليس اقلها 
اليه  يدعى  ان  يجب  املؤمتر  هذا  االرهاب. 
كبار رجال القانون يف العامل السيام يف فرنسا، 
تداعيات  يف  مامثلة  تجارب  خاضوا  حيث 
وسائل التواصل االجتامعي وسلبياتها ومخاطر 
املنشود  املؤمتر  هذا  عن  تصدر  استعاملها. 
توصيات لوضع الترشيعات واالليات القانونية 
املتطورة والتي تواكب الواقع العاملي الجديد، 
مع رؤية مستقبلية تتضمن اساليب املواجهة 

وعوامل النجاح. 

املستشار القانوين لنقابة محرري الصحافة اللبنانية املحامي انطون الحويس.

القانون تجاهل 
جرائم بث الكراهية 

واالضاليل وطاولها 
من خالل بث االكاذيب


