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المقّدمة
 

ُيســّلط هــذا التقريــر الضــوء علــى أبــرز اإلنتهــاكات التــي حصلــت بحــّق الصحافييــن والناشــطين وحتــى المواطنيــن 
الذيــن تــّم اســتدعاؤهم واحتجازهــم واســتجوابهم، علــى خلفيــة تغريــدات أو منشــورات أو أخبار ُنشــرت على كل 
مــن مواقــع التواصــل اإلجتماعــي »فايســبوك«، »تويتــر« و«إنســتغرام«، والمواقــع اإلخباريــة، والمؤسســات 
اإلعالميــة، بتهــم اإلســاءة إلــى رئيــس الجمهوريــة أو مقــام الرئاســة أو تحقيــر الرئيــس. ال يغطــي التقريــر 
االنتهــاكات التــي ارتكبهــا مناصــرو الرئيــس عــون، مــن اقتحــام لمقــار إعالميــة، وحمــالت تنّمــر وتضليــل إعالمــي، 
أو اعتــداء جســدي علــى مراســلين ومصوريــن، وهــي ممارســات يعتمدهــا معظــم أحــزاب المنظومــة الحاكمــة 

فــي لبنــان.

ويركــز التقريــر علــى االنتهــاكات الُمرتكبــة منــذ لحظــة وصــول الرئيــس اللبنانــي ميشــال عــون إلــى ســّدة الرئاســة 
فــي 31 تشــرين األول 2016، حتــى انتهــاء واليتــه بتاريــخ 31 تشــرين األول 2022.

ــر  ــة التعبي ــدًا حري ــان  وتحدي ــات فــي لبن ــة تتمحــور حــول تراجــع واقــع الحّري ــه بخلفي ــر مالحظات ويســتهل التقري
خــالل الســنوات الســّت الماضيــة واإلضــاءة علــى أبــرز تلــك اإلنتهــاكات، ثــم يتطــّرق إلــى اإلطــار القانونــي الــذي 
يضــع تلــك القيــود علــى حريــة التعبيــر ويســمح بمثــل هــذا التضييــق، وأخيــرًا يتــّم عــرض الحــاالت التــي وّثقهــا 
مركــز »ســكايز« فــي مؤسســة ســمير قصيــر خــالل تلــك الفتــرة مــع أبــرز المالحظــات، إضافــة إلــى عرضهـــا علـــى 

أســـاس نوعـّي وكمـّي.
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تراُجع حرية التعبير: نحو دولة بوليسية در!

شــهد لبنــان خــالل الســنوات الســّت الماضيــة تراجعــًا خطيــرًا لحريــة التعبيــر، وتحديــدًا منــذ تاريــخ وصــول الرئيــس 
ميشــال عــون إلــى ســّدة الرئاســة فــي 31 تشــرين األول/أكتوبــر 2016. فبــات لبنــان يقتــرب مــن تصنيــف الــدول 

المســتبّدة والبوليســية، وخصوصــًا بعــد أن تصاعــدت الممارســات القمعيــة واالنتهــاكات بحــق حريــة التعبيــر.

ووّثــق مركــز »ســكايز« أكثــر مــن 801 انتهــاك ضــد الحريات اإلعالميــة والثقافية، حصل خالل فترة عهد الرئيس 
عــون. وتنّوعــت اإلنتهــاكات بيــن اغتيــاالت، وهجــوم مســلح علــى ممتلــكات إعالميــة، واعتــداء علــى صحافييــن 
وناشــطين مــن ِقبــل جهــات رســمية وغيــر رســمية، اســتدعاء واســتجواب صحافييــن وناشــطين، تهديــد وتنّمــر، 
قضايــا أمــام المحاكــم تتعّلــق بحريــة التعبيــر، رقابــة رســمية وغيــر رســمية علــى األعمــال الثقافيــة والنشــاطات، 
حجــب محتــوى إلكترونــي، حكــم بالســجن بحــّق صحافييــن، أحــكام مــن ِقبــل المحاكــم غيــر المختصــة كالمحكمــة 
العســكرية، توقيــف واحتجــاز صحافييــن وناشــطين ومواطنيــن. إضافــة إلــى اســتخدام القــوة المفرطــة والعنف 
غيــر المســّوغ بحــّق المتظاهريــن وبحــّق المصوريــن والصحافييــن والمراســلين، وكذلــك محاكمــة عشــرات 

المتظاهريــن والناشــطين أمــام المحكمــة العســكرية.

هـــذا المســـار القمعـــي الممنهـــج الــذي رّســخته الســلطة السياســية بالتعــاون مــع األجهــزة األمنيــة والنيابــات 
بحــق  اإلســتدعاءات  وتيــرة  فتصاعــدت  للسياســيين.  الموّجهــة  االنتقــادات  إســكات  هدفــه  كان  العامـــة، 
ــة المختلفــة، مــن  ــة واألجهــزة األمني ــة العامــة التمييزي ــل النياب ــن مــن ِقب ــن والناشــطين والمواطني الصحافيي
مكتــب مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة وحمايــة الملكيــة الفكريــة، وأمــن الدولــة، والمباحــث الجنائيــة وحتــى 
األمــن العــام اللبنانــي وشــعبة المعلومــات. وكانــت معظــم االســتدعاءات علــى خلفيــة شــكاوى »قــدح وذّم 

وتحقيــر« بحــّق سياســيين واألجهــزة األمنيــة. 

واســتندت فــي مالحقاتهــا إلــى النصــوص القانونيــة الجزائيــة المتعّلقــة بالقــدح والــذّم فــي قانــون العقوبــات 
اللبنانــي وقانــون القضــاء العســكري وقانــون المطبوعــات.

كذلــك امتنعــت الدولــة اللبنانيــة عــن توقيــع البيــان الختامــي لالجتمــاع الــوزاري الصــادر عــن المؤتمــر العالمــي 
الثانــي لحريــة اإلعــالم فــي العــام 2020، بحجــة »التحّفــظ علــى بعــض العبــارات التــي تتعــارض مــع القوانيــن 
اللبنانيــة«، وتحديــدًا تلــك المداِفعــة عــن حــّق مثلّيــي الجنــس بحريــة التعبيــر والوصــول إلــى اإلعالم. هــذا إضافة 
إلــى تصاعــد حمــالت التحريــض والترهيــب وتحديــدًا خــالل الســنتين الماضيتيــن بحــّق مجتمــع الميــم عيــن مــن 
ِقبــل شــخصيات سياســية ودينيــة. وفــي العــام 2020 أيضــًا، تــّم تفعيــل قــرار قديــم يفــرض علــى الصحافييــن 
ــي للســماح لهــم  ــه فــي الجيــش اللبنان ــة التوجي ــل مديري والمراســلين الحصــول علــى ترخيــص ُمســبق مــن ِقب

بالتصويــر وإجــراء مقابــالت صحافيــة مــع المواطنيــن.

أخيــرًا، ســّجل خــالل العهــد التراجــع الصــادم للبنــان فــي »التصنيــف العالمــي لحريــة الصحافــة«، والــذي ُتصــدره 
منظمــة »مراســلون بــال حــدود«، فلبنــان الــذي كان يحــّل فــي المرتبــة 98 فــي العــام 2016، حــّل فــي العــام 

2022 فــي المرتبــة 130 بيــن 180 دولــة، متراجعــًا 32 مرتبــة عــن العــام 2016.  

https://www.skeyesmedia.org/ar/News/News/19-11-2020/8956
https://www.skeyesmedia.org/ar/News/News/11-07-2020/8703
https://www.skeyesmedia.org/ar/News/News/04-05-2022/10002&countries=1
https://www.skeyesmedia.org/ar/News/News/04-05-2022/10002&countries=1
https://arabic.cnn.com/middleeast/2016/04/20/press-freedom-index-2016-rsf
https://arabic.cnn.com/middleeast/2016/04/20/press-freedom-index-2016-rsf
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الرسم رقم 1: اإلنتهاكات اإلعالمية والثقافية في عهد ميشال عون

ُيظهــر الرســم رقــم 1 عــدد اإلنتهــاكات ضــد الحريــات اإلعالميــة والثقافيــة التــي وّثقهــا مركــز »ســكايز« فــي 
عهــد الرئيــس ميشــال عــون، بيــن الفتــرة الممتــدة مــن 31 تشــرين األول/أكتوبــر 2016، حتــى 31 تشــرين 
األول 2022، حيــث ُســّجلت ســبعة انتهــاكات فــي الشــهرين األخيريــن مــن العــام 2016، لترتفــع بعدهــا وتيــرة 
االنتهــاكات بشــكل ســريع إلــى 80 انتهــاكًا فــي العــام 2017، و97 انتهــاكًا فــي 2018، ثــم تصاعــد عــدد 
االنتهــاكات إلــى  234 انتهــاكًا فــي 2019، وهــي الســنة التــي اعُتبــرت األكثــر قمعــًا لحريــة التعبيــر فــي عهــد 
عــون، أي أثنــاء اإلحتجاجــات الشــعبية التــي بــدأت فــي 17 تشــرين األول، لتعــود وتنخفــض إلــى 193 انتهــاكًا 
ــل مــن العــام  ــّجل 73 انتهــاكًا فــي األشــهر العشــرة األوائ ــرًا ُس ــم 117 فــي العــام 2021، وأخي فــي 2020، ث

.2022

لكــن، وكمــا ذكرنــا فــي الســابق، فــي تقريرنــا هــذا ســنرّكز علــى اإلنتهــاكات التــي تتعّلــق بمنشــورات صحافيــة أو 
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي والمواقــع اإللكترونيــة التــي تمــّس بـ«مكانــة الرئيــس« أو ُتعتبــر – بتفســير 

الســلطة – ُمهينــة بحّقــه. 
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ة بين عهَدي سليمان وعون ض لمقام رئاسة الجمهوريَّ التعرُّ
 

لــم يشــهد عهــد الرئيــس اللبنانــي الســابق ميشــال ســليمان، الــذي امتــد مــن 25 أيار/مايــو 2008، حتــى 24 
ض  أيار/مايــو 2014، مثــل هــذا الكــّم مــن االنتهــاكات التــي تمــّس حريــة التعبيــر، وتحديــدًا فــي مــا يتعّلــق بالتعــرُّ
ــة. فقــد ُســّجلت خمســة انتهــاكات فقــط فــي عهــد ســليمان علــى خلفيــة المــس  لمقــام رئاســة الجمهوريَّ

بمقــام الرئيــس، وهــي:

التحقيــق مــع المــدّون خضــر ســالمة مــن ِقبــل مخابــرات الجيــش فــي آذار/مــارس 2010، بســبب سلســلة 	 
مــن المقــاالت، ورّكــزت التحقيقــات علــى انتقــاده رئيــس الجمهوريــة

ــو 2010، 	  ــا، وشــبل قصــب فــي شــهر حزيران/يوني ــا، وأنطــوان رمي ــم حن ــن هــم نعي ــة مواطني اعتقــال ثالث
لنشــرهم تعليقــات تنتقــد الرئيــس ســليمان علــى »فايســبوك«.

توقيــف الفنــان زيــد حمــدان فــي تموز/يوليــو 2011، علــى خلفيــة أغنيــة »جنــرال ســليمان« بتهمــة »القــدح 	 
والــذّم والتشــهير برئيــس الجمهورية«.

إحالــة وزيــر العــدل آنــذاك أشــرف ريفــي، فــي آذار/مــارس 2014، المقــال االفتتاحــي فــي جريــدة »األخبــار« 	 
للصحافــي إبراهيــم األميــن إلــى المحكمــة التمييزيــة، بتهمــة »التعــّرض لشــخص رئيــس الجمهوريــة«.

إصــدار محكمــة المطبوعــات فــي شــباط/فبراير 2014، ُحكمــًا ضــد المــدّون جــان عاصــي، بالســجن لمــدة 	 
شــهرين بتهمــة قــدح وذّم الرئيــس ميشــال ســليمان علــى »تويتــر«.

بينمــا تصاعــدت تلــك االنتهــاكات فــي عهــد عــون لتصــل إلــى 29 خــالل فتــرة توّليــه الحكــم فــي البــالد 
)ُيظهــر الرســم رقــم 2 مقارنــة بيــن العهديــن فــي عــدد االنتهــاكات(. ورافقــت هــذه االنتهــاكات تجــاوزات غيــر 
قانونيــة حصلــت قبــل وخــالل االســتدعاء واالحتجــاز مــن ِقبــل األجهــزة األمنيــة المختلفــة، مــن مكتــب مكافحــة 
الجيــش وحتــى  المعلومــات، ومخابــرات  الجنائيــة، وشــعبة  الدولــة والمباحــث  المعلوماتيــة، وأمــن  جرائــم 
األمــن العــام اللبنانــي، فاســتجوبت الناشــطين والصحافييــن والمواطنيــن واحتجزتهــم لفتــرات طويلــة امتــدت 
أليــام. وأقدمــت علــى الضغــط عليهــم لتوقيــع تعهــدات بعــدم التعــّرض لرئيــس الجمهوريــة فــي المســتقبل 
أو بإزالــة المحتــوى فــورًا، أو حتــى تفّقــد هواتفهــم وحســاباتهم علــى وســائل التواصــل االجتماعــي مــن دون 
أمــر قضائــي. وفــي بعــض األحيــان ترفــض األجهــزة األمنيــة منــح الصحافــي أو الناشــط حــّق االتصــال بمحــاٍم 
أو الســماح لمحــاٍم بمرافقتــه. إضافــة إلــى تجــاوزات خطيــرة أخــرى حصلــت، منهــا دهــم المنــازل لتنفيــذ عمليــة 

االعتقــال بطريقــة ترهيبيــة، والضــرب، والشــتم، وعصــب العينيــن وتكبيــل اليديــن.

وتعــّززت هــذه المالحقــات بتكليــف النائــب العــام التمييــزي خــالل شــهر حزيران/يونيــو مــن العــام 2020، 
المباحــث الجنائيــة بمالحقــة ناشــري تدوينــات تتعــرض لرئيــس الجمهوريــة، فبــات كل مــن يريــد أن ينتقــد رئاســة 
الجمهوريــة معّرضــًا للمحاســبة، إن كان مــن خالل الحبــس االحتياطــي لترهيبــه بعــد اســتدعائه، أو مــن خــالل 

محاكمــات طويلــة األمــد.

https://www.hrw.org/ar/news/2010/07/08/240035
https://www.hrw.org/ar/news/2010/07/08/240035
https://www.skeyesmedia.org/ar/News/News/04-03-2014/4258
https://www.skeyesmedia.org/ar/News/News/13-02-2014/4214
https://www.skeyesmedia.org/ar/News/News/15-06-2020/8639&countries=1
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اإلطار القانوني

علــى رغــم أن الدســتور اللبنانــي يكفــل حريــة الــرأي والتعبيــر قــواًل وكتابــًة، وعلــى رغــم مصادقــة لبنــان علــى 
مواثيــق دولّيــة تكفــل هــذه الحريــة، إال أّن ذلــك ال يتطابــق مــع قانــون العقوبــات اللبنانــّي الــذي ُيجــّرم التحقيــر 
والقــدح والــذّم. فاســُتخدمت النصــوص القانونيــة الجزائيــة بشــكل متزايــد ضــّد الصحافييــن، والناشــطين، 
والمواطنيــن الذيــن كتبــوا علــى مواقــع التواصــل اإلجتماعــي وعّبــروا عــن آرائهــم وانتقــدوا رئيــس الجمهوريــة، 
لكنهــم فــي المقابــل تعّرضــوا لالســتدعاء واالحتجــاز. وشــهد لبنــان زيــادة مقلقــة فــي عــدد تلــك االنتهــاكات 
فــي عهــد الرئيــس عــون، مــا دفعهــم إلــى ممارســة الرقابــة الذاتيــة هربــًا مــن ممارســات األجهــزة األمنيــة 

ــة. والقضائي

إضافــة إلــى ذلــك، لــم ُيعــّرف القانــون اللبنانــي مصطلحــات »القــدح« و«الــذم« و«التحقيــر« بشــكل واضــح، 
مــا ســمح ويســمح للســلطة السياســية والقضائيــة باســتخدام هــذه التعابيــر الفضفاضــة لقمــع كل مــن ينتقــد 

رئيــس الجمهوريــة أو غيــره مــن المســؤولين الرســميين. 

وبالتالــي يتحــّول فعــل التعبيــر عــن الــرأي إلــى جريمــة ُيعاقــب عليهــا القانــون بغرامــة أو ســجن لفتــرة تصــل إلــى 
ســنتين )حســب قانــون العقوبــات( فــي تعــاُرض واضــح مــع التزامــات لبنــان الدوليــة فــي حمايــة حريــة التعبيــر.

المواد ذات الصلة في قانون العقوبات:

فرضــت المــادة 384 عقوبــة الحبــس مــن ســتة أشــهر إلــى ســنتين علــى مــن حّقــر رئيــس الدولــة. وتفــرض 
ــة بإحــدى الوســائل المذكــورة فــي المــادة  ــم أو الشــعار الوطنــي عالني ــر العَل ــة نفســها علــى مــن حّق العقوب
209، كمــا عاقبــت المــادة 386 بالحبــس مــن شــهرين إلــى ســنتين علــى الــذّم بإحــدى الوســائل المعّينــة 
فــي المــادة 209 إذا وقــع علــى رئيــس الدولــة، وإذا وّجــه إلــى المحاكــم أو الهيئــات المنّظمــة أو الجيــش أو 

اإلدارات العامــة.

عاقبــت المــادة 388 بالحبــس مــن شــهر إلــى ســنة علــى القــدح بإحــدى الوســائل المبّينــة فــي المــادة 209، 
إذا وقــع علــى رئيــس الدولــة وإذا وّجــه إلــى المحاكــم أو الهيئــات المنّظمــة أو الجيــش أو اإلدارات العامــة.

المواد ذات الصلة في قانون المطبوعات:

المــادة 23 المــّس بكرامــة الرؤســاء، إذا تعرضــت إحــدى المطبوعــات لشــخص رئيــس الدولــة بمــا ُيعتبــر مّســًا 
بكرامتــه أو نشــرت مــا يتضمــن بحّقــه أو بحــّق رئيــس دولــة أجنبيــة تحركــت دعــوى الحــق العــام أو تحقيــرًا أو 
قدحــًا أو ذّمــًا بــدون شــكوى المتضــرر. يحــّق للنائــب العــام االســتئنافي أن يصــادر أعــداد المطبوعــة وأن يحيلهــا 
إلــى القضــاء المختــص الــذي يعــود لــه أن يقضــي بنتيجــة المحاكمــة »بالحبــس مــن شــهرين إلــى ســنتين 
وبالغرامــة مــن 50 مليــون إلــى 100 مليــون ليــرة لبنانــي« أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن وال يجــوز فــي 
أي حــال أن تقــل عقوبــة الحبــس عــن شــهر واحــد والغرامــة عــن حّدهــا األدنــى. ومــن حكــم عليــه حكمــًا مبرمــًا 
اســتنادًا إلــى هــذه المــادة ثــم ارتكــب الجــرم نفســه أو جرمــًا آخــر يقــع تحــت طائلــة المــادة المذكــورة نفســها 
قبــل مــرور ثــالث ســنوات علــى انقضــاء العقوبــة أو مــرور الزمــن عليهــا، تضاعــف العقوبــة المنصــوص عليهــا 

فــي الفقــرة الثانيــة مــع تعطيــل المطبوعــة شــهرين.

https://www.presidency.gov.lb/Arabic/LebaneseSystem/Documents/%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.pdf
https://www.stl-tsl.org/sites/default/files/documents/legal-documents/relevant-lebanese-law/CHA_09_0048_O_15June2010_AR2.pdf
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=276888&LawID=173857&language=ar
http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=276888&LawID=173857&language=ar
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االنتهاكات

وّثــق مركــز »ســكايز« منــذ تاريــخ 31 تشــرين األول/أكتوبــر 2016، حتــى تاريــخ 31 تشــرين األول/أكتوبــر 2022، 
29 انتهــاكًا يتعّلــق »بتحقيــر مقــام الرئيــس«، أو »المــّس بمقــام الرئاســة وســمعة الرئيــس« عبــر منشــورات أو 
فيديوهــات علــى مواقــع التواصــل اإلجتماعــي، إضافــة إلــى أخبــار أو مقــاالت علــى المواقــع اإلخباريــة، وفــي 

مــا يلــي أبــرز المالحظــات: 

ُســّجلت فــي العــام 2017، أربــع حــاالت اعتقــال لناشــطين وصحافييــن ومواطنيــن، لكــن الالفــت لــم يكــن 	 
فــي عــدد الحــاالت بــل فــي الفتــرة الزمنيــة لالحتجــاز االحتياطــي التــي تراوحــت بيــن 3 أيــام و13 يومــًا، حيــث 
اعُتبــر هــذا العــام، أي الســنة األولــى لوصــول عــون إلــى ســّدة الحكــم، هــو األقســى فيمــا يتعّلــق بالفتــرة 

الزمنيــة الطويلــة ااتوقيــف.   

فــي العــام 2018، تضاعفــت حــاالت اعتقــال الناشــطين والصحافييــن والمواطنيــن، لكــن الالفــت هــذا 	 
العــام كان التنكيــل بالموقوفيــن، مثــل مــا حصــل مــع القاصــر يوســف العبداللــه الــذي تــّم التحقيــق معــه 
وهــو مكّبــل اليديــن ومعصــوب العينيــن بســبب وضعــه صــورة بروفايــل علــى حســابه علــى »واتــس اب« 
اعُتبــرت ُمهينــة بحــّق الرئيــس عــون. والصحافــي محمد عــواد الــذي تــّم اقتيــاده مكّبــل اليديــن، فيمــا 
ــًا الحكــم  تعــّرض الناشــط خالــد عبوشــي للضــرب المبــرح والشــتم خــالل التحقيــق معــه. كذلــك كان الفت
الــذي أصدرتــه القاضيــة المنفــردة الجزائيــة فــي بعبــدا نديــن نجــم بحــّق الصحافــي فــداء عيتانــي والــذي 

ــًا. قضــى بحبســه أربعــة أشــهر غيابي

فــي العــام 2019، ُســّجلت ثمانــي حــاالت كان أبرزهــا الدعــوى التــي ُرفعــت ضــّد صحيفــة »نــداء الوطــن« 	 
ــة خامنئــي«، بتهمــة  ــدا... أهــاًل بكــم فــي جمهوري ــوان »ســفراء جــدد فــي بعب بســبب مانشــيت تحــت عن

»المــّس بكرامــة رئيــس الجمهوريــة«. 

فــي العــام 2020، انخفضــت وتيــرة االنتهــاكات وذلــك مــع بــدء تفّشــي فيــروس »كورونــا«، حيــث لــم 	 
ُتســّجل »إاّل« خمــس حــاالت. 

ــًا ســحب األمــن العــام جــواز ســفر الكوميــدي 	  ــان، ولكــن كان الفت ــم ُتســّجل إال حالت فــي العــام 2021، ل
توفيــق بريــدي بســبب فيديــو ســاخر ينتقــد فيــه عــون.

فــي العــام 2022، أيضــًا لــم ُتســّجل إال حالتــان، ولكــن كان الفتــًا موقــف الصحافــي محمــد نمــر الــذي رفــض 	 
المثــول أمــام  المباحــث الجنائيــة إثــر اســتدعائه بعــد دعــوى مقّدمــة بحّقــه مــن رئاســة الجمهوريــة علــى 

خلفيــة خبــر، وقــد أصــّر علــى المثــول فقــط أمــام محكمــة المطبوعــات. 

وفــي نهايــة عهــد الرئيــس عــون يمكــن القــول إن حاجز الخوف انكســر عند المواطنين والناشــطين والصحافيين 
ــدًا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، خصوصــًا انتفاضــة 17 تشــرين األول 2019، وفــي ظــل األزمــات  تحدي
المتالحقــة التــي عصفــت بالبلــد، بمــا فيهــا األزمــة االقتصاديــة، والتــي حــّذر البنــك الدولــي مــن أنهــا أســوأ أزمــة 
مــن نوعهــا يشــهدها العالــم منــذ خمســينيات القــرن الـــ19، فأصبحــت النــاس تعّبــر بشــكل واضــح عــن رأيهــا حتــى 

باســتخدام لغــة الشــتم بســبب شــعورها بأنهــا وصلــت إلــى حائــط مســدود.

https://www.skeyesmedia.org/ar/Home
https://www.bbc.com/arabic/business-60117189
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في العام 2022

أعلنــت اإلعالميــة ســابين يوســف أن عناصــر مــن أمــن الدولــة قامــت بالتقّصــي عــن منزلهــا واالستفســار . 1
عنهــا، إثــر إصــدار النائبــة العامــة االســتئنافية فــي جبــل لبنــان القاضيــة غــادة عــون مذكــرة بحــث وتحــرٍّ 

بحقها، بحّجــة أنهــا شــتمت رئيــس الجمهوريــة ميشــال عــون فــي تغريــدة.

ــر موقــع »لبنــان الكبيــر« محمــد نمــر، للمثــول أمامهــا . 2 اســتدعت المباحــث الجنائيــة المركزيــة رئيــس تحري
ــّم نشــره علــى  ــر ت ــة، بســبب خب ــه مــن رئاســة الجمهوري ــار مقــّدم بحّق ــة إخب فــي قصــر العــدل، علــى خلفي

ــة؟«. ــه االنتخابي ــار الوطنــي حملت ــوان »كيــف مــّول التي الموقــع تحــت عن

في العام 2021

تقــّدم جــان بــول ســماحة عبــر وكيلتــه المحاميــة أوديــت نجيــم بإخبــار أمــام النيابــة العامــة التمييزيــة بحــّق . 3
الناشــطة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي أمانــي دنهــش، المعروفــة بلقــب »أمونــز«، بتهمــة »تحقيــر 

رئيــس الجمهوريــة ميشــال عــون«، علــى خلفيــة فيديــو ســاخر علــى »إنســتغرام« تنتقــد فيــه عــون.

ــري الدولــي جــواز ســفر الكوميــدي توفيــق بريــدي . 4 ســحب األمــن العــام اللبنانــي فــي مطــار رفيــق الحري
المعــروف باســم »توفيلــوك«، علــى خلفيــة منشــورات ســاخرة لــه علــى »إنســتغرام« ينتقــد فيهــا رئيــس 
الجمهوريــة ميشــال عــون، وبعــد يومين مُثــل بريــدي أمــام شــعبة معلومــات األمــن العــام الســتالم جــواز 

ســفره.

في العام 2020

علــى . 5 التالــي،  اليــوم  فــي  وأطلقتــه  الناشط ميشال شــمعون  الدولــة  أمــن  مــن  عناصــر  اعتقلــت 
خلفية فيديو علــى صفحتــه علــى »فايســبوك«، ينتقــد فيــه »إنجــازات العهــد ومالحقــة كل شــخص يطــال 

الجمهوريــة«. رئيــس  مقــام 

حّقــق فــرع أمــن الدولــة فــي بعبــدا مــع الفنانــة التشــكيلية باســكال طــراف، علــى خلفيــة منشــورات لهــا . 6
علــى »فايســبوك« تنتقــد فيهــا رئيــس الجمهورية ميشــال عون.

حّققــت عناصــر مــن أمــن الدولــة فــي مرجعيــون مــع الناشــط فــارس الحلبــي بعــد اســتدعائه فــي اليــوم . 7
نفســه، علــى خلفيــة منشــورات لــه علــى »فايســبوك« ينتقــد فيهــا عــون. 

حّققــت عناصــر مــن أمــن الدولــة مــع الناشــط فراس بو حاطوم، بعــد يوميــن علــى اســتدعائه، بتهمــة . 8
»تحقيــر مقــام رئاســة الجمهوريــة« علــى خلفيــة منشــورات لــه علــى »فايســبوك«.

أوقــف مكتــب مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة وحمايــة الملكيــة الفكريــة المواطــن ســعيد عبداللــه 46 يومــًا، . 9
علــى خلفيــة منشــورات لــه علــى حســابه علــى »فايســبوك« )Facebook(، ينتقــد فيهــا رئيــس الجمهوريــة 
ميشــال عــون واألديــان، بعــد أن اّدعــت عليــه النيابــة العامــة بتهمــة »إثــارة النعــرات الطائفيــة وتحقيــر 

رئيــس الجمهوريــة«. 

https://www.facebook.com/1233176722/posts/10222911999968511/?d=n
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في العام 2019

حّقــق جهــاز أمــن الدولــة فــي مركــزه فــي بعلبــك مــع المواطــن محمــد صلــح بعــد اســتدعائه، علــى خلفيــة . 10
منشــورات لــه علــى »فايســبوك« ينتقــد فيهــا رئيــس الجمهورية ميشــال عون واألمين العــام لـ«حــزب 
اللــه« حســن نصراللــه، وأطلــق ســراحه بعــد أن وّقــع علــى تعّهــد »بعــدم المــّس بالمقامــات الرئاســية«، 

ومســح عــددًا مــن المنشــورات علــى صفحتــه.

اعتقلت مخابــرات الجيــش المواطــن كمــال خــداج أربعــة أيــام بعــد اســتدعائه بتهمــة »شــتم وتحقيــر . 11
رئيــس  فيــه  ينتقــد  و«تويتــر«  »فايســبوك«  علــى  لــه  منشــور  خلفيــة  علــى  الجمهوريــة«،  رئيــس 

ية ميشــال عون. لجمهور ا

اعتقلــت األجهــزة األمنيــة المواطــن محمــد وهبــة لمــدة 12 يومًا بتهم »التحقير والــذّم برئيس الجمهورية . 12
العماد ميشــال عون« عبر اتهامه بالعمالة على »فايســبوك«.

اعتقلــت المباحــث الجنائيــة الناشــط ســلطان منــذر 5 أيــام، بتهمــة »القــدح والــذّم«، على خلفية منشــورات . 13
علــى »فايســبوك« ينتقــد فيهــا رئيــس الجمهوريــة ميشــال عــون وترّدي األوضــاع االقتصادية.

حّققــت عناصــر مــن مخابــرات الجيــش مــع المؤهــل أول المتقاعــد والناشط السياسي علي حســن بعد . 14
يــوم علــى اســتدعائه، علــى خلفيــة منشــور لــه علــى »فايســبوك« ينتقــد فيــه رئيــس الجمهوريــة ميشــال 

عــون، قبــل أن يتــّم تحويلــه إلــى الشــرطة العســكرية.

أصــدر النائــب العــام التمييــزي باإلنابــة القاضــي عمــاد قبــالن قــرارًا بتوقيف الممثل باتريك مبارك بعــد . 15
ــه  ــه ينتقــد في ــي ل ــة انتشــار تســجيل صوت ــى خلفي ــة، عل ــل قســم المباحــث الجنائي التحقيــق معــه مــن ِقب
رئيــس الجمهوريــة ميشــال عــون واألميــن العــام لـ«حــزب اللــه« حســن نصــر الله والديــن اإلســالمي، ثــم قــّرر 

تركــه بســند إقامــة صبــاح اليــوم التالــي.

حّقــق جهــاز المخابــرات فــي جبل لبنان مع صاحب موقــع » Lebanon News Online« الصحافــي خليــل . 16
مــرداس، بعــد اســتدعائه علــى خلفيــة نشــره خبــرًا يتعّلــق ببنــاء تماثيــل لرئيــس الجمهوريــة ميشــال عــون، 

وأطلــق ســراحه بعــد 3 ســاعات مــن التحقيــق معــه.

اســتجوب النائــب العــام التمييــزي القاضــي عمــاد قبــالن رئيــس تحريــر صحيفــة »نداء الوطــن” الصحافــي . 17
بشــارة شــربل والمديــر المســؤول جــورج بربــاري فــي قصــر العــدل فــي بيــروت لمــدة ســاعتين، فــي حضــور 
وكيلهمــا النائــب الســابق المحامــي بطــرس حــرب، ثــم أفــرج عنهمــا بســند إقامــة، بعــد اســتجوابهما 
أبــو حيــدر علــى  زيــاد  القاضــي  بيــروت  العــام االســتئنافي فــي  النائــب  بســبب »المانشــيت«. واّدعــى 
صحيفــة »نداء الوطــن” وعلــى رئيــس تحريرهــا بشــارة شــربل والمديــر المســؤول جــورج بربــاري بالمــادة 
36 مــن المرســوم االشــتراعي رقــم 104/77 )قانــون المطبوعــات( معطوفــة علــى المــادة 23 )المــّس 
بكرامــة الرؤســاء( مــن المرســوم االشــتراعي عينــه، معطوفــة علــى المــادة 210 ق.ع. )مســؤولية الهيئــات 

ــى محكمــة المطبوعــات.  ــة( وأحالهــم إل المعنوي

https://lebnewsonline.com/
https://lebnewsonline.com/
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في العام 2018

استدعت األجهزة األمنية مدير صفحة Olba aviation محمود المصري على خلفية نشر بوست يتضّمن . 18
معلومــات عــن الطائــرة الرئاســية اللبنانيــة التــي أقّلــت الوفــد المرافــق لرئيسالجمهورية ميشــال عون إلى 

نيويورك.

دهمــت عناصــر مــن أمــن الدولــة منــزل الناشــط رشــيد جنبــالط، واعتقلتــه بموجــب مذكــرة توقيف، علــى . 19
بـ«القــدح  باســيل  جبــران  والمغتربيــن  الخارجيــة  الجمهورية ميشــال عون ووزير  لرئيــس  تعّرضــه  خلفيــة 
ــق ســراحه فــي  ــر« )Twitter(، وُأطل ــى موقَعي »فايســبوك«)Facebook( و«تويت ــذم والتحقير« عل وال

اليــوم التالــي.

أصدرت القاضية المنفردة الجزائية في بعبدا ندين نجم حكمًا قضى بحبس الصحافي فداء عيتاني أربعة . 20
أشــهر غيابيــًا، وإلزامــه بدفــع مبلــغ عشــرة مالييــن ليــرة كعطــل وضــرر، بتهمــة »القدح  والــذم والتحقيــر«، 
علــى خلفيــة منشــورات لــه علــى »فايســبوك« )Facebook( تعــّرض فيهــا للرئيس ميشــال عون ووزير 

الخارجيــة جبــران باســيل، بنــاء علــى شــكوى تقــّدم بهــا المحامــي ماجــد بويــز بوكالتــه عــن باســيل. 

أوقفت مخابــرات الجيــش اللبنانــي الشــاب يوســف عبداللــه )15 عامــًا( مــن بلــدة عندقــت فــي عــكار . 21
ــل اليديــن ومعصــوب العينيــن، علــى خلفيــة  وأطلقتــه فــي اليــوم التالــي، وتــم التحقيــق معــه وهــو مكّب

نشــره صــورة علــى »واتــس اب« ينتقــد فيهــا رئيــس الجمهوريــة العماد ميشــال عون.

أوقفــت مخابــرات الجيــش اللبنانــي الناشــط عبــادة يوســف ثالثــة أيام، وأطلقت ســراحه بعــد التحقيق معه . 22
على خلفية منشــورات له على »فايســبوك« )Facebook(، اعُتبرت »ُمســيئة إلى رئيس الجمهورية«.

أوقفــت مخابــرات الجيــش فــي القّبــة فــي طرابلــس الناشــط خالــد عبوشــي وحّققــت معــه، علــى خلفيــة . 23
انتقــاده رئيــس الجمهوريــة ميشــال عــون وصهــره رئيــس التيــار »الوطنــي الحــر« وزيــر الخارجيــة جبــران باســيل 
فــي منشــورات علــى »فايســبوك« )Facebook(، ولــم ُتطلــق ســراحه إال بعــد توقيعــه تعّهــدًا بعــدم 

التعــّرض لهمــا، فضــاًل عــن تعّرضــه للضــرب والشــتم خــالل االعتقــال.

أوقفــت مخابــرات الجيــش اللبنانــي فــي ثكنــة أبلــح فــي قضــاء زحلــة الناشــطة فاطمــة حايــك المعروفــة . 24
بـ«تيمــا حايــك«، وأطلقــت ســراحها فــي اليــوم التالــي بعــد التحقيــق معهــا علــى خلفيــة منشــورات لهــا 

ــة«.  علــى »فايســبوك«، بتهمــة »المــّس بمقــام رئيــس الجمهوري

25 . New( »دهمت عناصر من شعبة المعلومات في األمن العام منزل الصحافي في موقع »لبنان الجديد
Lebanon( محمد عــواد، واحتجزتــه واقتادتــه مكّبــل اليديــن إلــى مركزهــا فــي ســن الفيــل، ثــم إلــى مقــّر 
المديرية العامة لألمن العام في العدلية، حيث حٌققت معه عن كتاباته ومقاالته، وأطلقت سراحه بعد 
 حوالي سبع ساعات، بشرط أن يوّقع تعّهدًا بعدم التعّرض للرؤساء الثالثة والرموز الدينية ورؤساء الطوائف.

https://www.facebook.com/pages/category/Community/471291693343420/
https://www.newlebanon.info/
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في العام 2017

أوقف مكتــب المباحــث الجنائيــة المركــزي الصحافــي أحمــد األيوبــي 13 يومــًا بعــد اســتدعائه هاتفيــًا، . 26
بتهــم »تحقيــر رئيــس الجمهوريــة« و«التعــرض لدولــة شــقيقة«، علــى خلفيــة مقــال تحــت عنــوان »اتفــاق 

تركيــا«.

ــام، بعــد اســتدعائها مــن ِقبــل مكتــب . 27 أوقفــت الناشــطة هنــادي جرجــس، التــي كانــت محتجــزة  ثالثــة أي
ــة والقــدح  ــر رئيــس الدول ــك بتهمــة »تحقي ــة، وذل ــة الفكري ــة الملكي ــة وحماي ــم المعلوماتي مكافحــة جرائ
)Facebook(، هــو كنايــة عــن أغنيــة مصريــة  والــذّم والتشــهير«، بســبب منشــور علــى »فايســبوك« 

موّجهــة للرئيــس المصــري عبــد الفتــاح السيســي، واســم األغنيــة »عهــد العرصــة«.

أوقفــت عناصــر مــن شــعبة المعلومــات فــي قــوى األمــن الداخلــي الشــاب أحمــد أمهــز ســبعة أيــام بتهمــة . 28
»المــّس بالرؤســاء الثالثــة«، علــى خلفيــة كتابتــه منشــورًا علــى »فايســبوك« يتعــّرض فيــه للرؤســاء الثالثة، 

وبعدهــا تــّم نقلــه إلــى مكتــب مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة وحمايــة الملكيــة الفكريــة للتحقيــق.

احتجــزت مخابــرات الجيــش اللبنانــي الشــاب حســن ســعد 5 أيــام بعــد اســتدعائه للتحقيــق معــه فــي . 29
ــر رئاســة الجمهوريــة«، علــى خلفيــة كتابتــه منشــورًا علــى  ثكنــة محمــد زغيــب فــي صيــدا، بتهمــة »تحقي

.  )Facebook( فايســبوك 
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التحليل الكّمي والنوعي

الرسم رقم 3: تقسيم الحاالت جندريًا

تــّم رصــد 5 انتهــاكات بحــق ناشــطات  ُيشــير الرســم رقــم 3 إلــى عــدد الحــاالت بالتقســيم الجنــدري، إذ 
وصحافيــات وفنانــات تــّم اســتدعاؤهن أو احتجازهــن علــى خلفيــة »تحقيــر رئاســة الجمهوريــة« أو »مــّس 
بمكانــة الرئيــس«، أي بنســبة %18 إنــاث، فيمــا ُســّجلت 25 حالــة لناشــطين وصحافييــن وفنانيــن ومواطنين 

ذكــور، أي مــا نســبته 82%.

الرسم رقم 4: صفة الضحية
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 ُيشــير الرســم رقــم 4 إلــى صفــة األفــراد الذيــن تعّرضــوا الحتجــاز أو اعتقــال أو تحقيــق علــى خلفيــة منشــورات 
أو مقــاالت اعُتبــرت ُمســيئة إلــى رئيــس الجمهوريــة، إذ ُســّجلت 11 حالــة لناشــطين أي مــا نســبته %37، و9 
حــاالت لصحافييــن، مــا نســبته %30، وأيضــًا 7 حــاالت لمواطنيــن بنســبة %23، وأخيــرًا 3 حــاالت لفنانيــن 

بنســبة 10%.

الرسم رقم 5: المنّصات التي ُنشر عليها المحتوى

ُيشــير الرســم رقــم 5 إلــى المنّصــات التــي ُنشــر عليهــا المحتــوى الــذي اعُتبــر مســيئًا إلــى رئيــس الجمهوريــة، 
وســّجل »فايســبوك« النســبة األعلــى بـــ19 منشــورًا، مــا نســبته %63، تــاله الموقــع اإلخبــاري أو الوســيلة 
اإلعالمية، حيث ُســّجلت 5 مواد صحافية، أي بنســبة %16، ثم »واتس اب« وتويتر« و«إنســتغرام« بالنســبة 

ذاتهــا وهــي منشــوران لــكل منصــة، أي مــا نســبته %7 لــكل منهــا. 

الرسم رقم 6: الجهات المعتدية
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ــة التــي اســتدعت أو اعتقلــت أو حّققــت مــع الناشــطين  ُيســّلط الرســم رقــم 6 الضــوء علــى الجهــة المعتدي
والمواطنيــن والصحافييــن، وســّجلت مخابــرات الجيــش النســبة األعلــى وهــي 9 حــاالت أو مــا نســبته 
%30، وتالهــا أمــن الدولــة بـــ8 حــاالت وبنســبة %28، ثــم المباحــث الجنائيــة المركزيــة 5 حــاالت بمــا نســبته 
%18، ثــم األمــن العــام والقضــاء ومكتــب مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة وحمايــة الملكيــة الفكريــة بالعــدد ذاتــه 

وهــو حالتــان، أي مــا نســبته %7 لــكل منهــا، وأخيــرًا شــعبة المعلومــات بحالــة واحــدة أي مــا نســبته 3%.

الرسم رقم 7: مقارنة بين السنوات 

الـــ 29 التــي رصدهــا مركــز »ســكايز« المتعّلقــة باالنتهــاكات علــى خلفيــة  7 الحــاالت  ُيظهــر الرســم رقــم 
منشــورات اعُتبــرت ُمســيئة إلــى رئيــس الجمهوريــة، وُســّجلت عــام 2017 أربــع حــاالت، ليتضاعــف العــدد إلــى 
ثمانــي حــاالت فــي 2018 و2019، لتعــود وتنخفــض إلــى خمــس حــاالت فــي 2020، وإلــى حالتيــن فــي 2021 

و 2022.


