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سياسة

سياسة
والقيمين على الخدمة العامة إلى قضاء العجلة للحصول على قرار ّ
قضية يومًا بعديوم ،يزدادخطر لجوء المسؤولين ّ
يقيداإلعالم ويمنعه
ّ
من التطرق إلى قضايا عامة تقع ضمن وظيفة ّهؤالء المسؤولين ،بحجة المس بسمعتهم ،حتى لو كانت االتهامات أو االنتقادات
الموجهة إليهم مبنية على وثائق وأدلة دامغة .بغض النظر عن الحقائق التي ّ
تقدم ،يبقى االتهام جاهزًا :كل ما ُيكتب افتراءات تندرج

ضمن حملة تستهدفهم بشكل خاص ،أو تستهدف فريقهم السياسي .وعليه ،يتضح من مسار الدعاوى التي ُت ّ
حول إلى قضاء العجلة
في قضايا النشر ،أن هذا القضاء صار أمام مسؤولية اجتماعية ودستورية كبيرة ،تتطلب منه مواجهة النزعة الرسمية للهرب من المساءلة،
عبر تضييق هامش قبول هذه الدعاوى

ّ
قضاء العجلة :وســيلة بديلة لكم األفواه!

القضاء ينتصر لـ«األخبار»:

شبهات حول
«أوجيرو»
رئيس «أوجيرو» يطلب منع «األخبار»
من التعرض له ...وقضاء العجلة
ّ
يلقنه درسًا في احترام حرية
التعبير (أنجل بوليغان
ــ المكسيك)

سعت «أوجيرو» ورئيسها عماد كريدية إلى منع «األخبار» من نشر أي مقال يتعرض لهما
وإلى إلزامها بسحب ما كتب عنهما سابقًا ،فكان القضاء في المرصاد .قراران لقضاء العجلة
تطابقا لناحية الحرص على حرية اإلعالم ،وعدم تحول القضاء إلى أداة للرقابة المسبقة .أكثر
من ذلك ،تأكيد أن هامش الحرية في قضية «أوجيرو» يجب أن يكون أوسع ،ألنها قضية
«ترتبط بالشأن العام وتدور الشبهات حولها»...
ال ي ـكــاد ي ـمـ ّـر أسـ ـب ــوع ،إال وت ـصــل إلــى
ق ـض ــاء الـعـجـلــة اسـ ـت ــدع ــاءات تـطــالــب،
ب ـب ـســاطــة ،بـمـنــع ال ـن ـشــر أو س ـحــب ما
ه ـ ــو مـ ـنـ ـش ــور ب ـح ـج ــة ت ـ ـضـ ــرر سـمـعــة
املستدعي مما ُيكتب .وألن هذا املنحى
تحول إلى «موضة» ،برز توجه مضاد
ل ــدى بـعــض ق ـضــاة الـعـجـلــة ،الــذيــن
يـ ـش ــددون ع ـلــى أن ح ـمــايــة حــريــة
التعبير ،املكفولة دستورًا ،أسمى
مــن سمعة املـســؤولــن .هــذا على
األقل ما أثبته قضاء العجلة في
أك ـثــر مــن مـنــاسـبــة ،وآخ ــره ــا في
الدعوى املقدمة من كل من هيئة
«أوج ـ ـيـ ــرو» ورئ ـي ـس ـهــا ـ ـ ـ ـ ـ مــديــرهــا
العام عماد كريدية لدى قاضي األمور
املستعجلة في بيروت ،في .2018/7/16
مطلب االستدعاء كان بسيطًا :حذف كل
ما كتب عن «أوجيرو» ورئيسها سابقًا
وم ـن ــع الـ ـج ــري ــدة م ــن ال ـك ـتــابــة عنهما
ً
مستقبال ،تحت طائلة غرامة إكراهية ال
ّ
تقل عن  100مليون ليرة.

محاصرة اإلعالم

هــذه الــدعــوى ليست اسـتـثـنـ ً
ـاء .لكنها،
أسوة بمثيالتها ،تطرح أكثر من عالمة

قضاء العجلة في بيروت :اإلعالم
يمارس دورًا رقابيًا باسم المجتمع
استفهام تتعلق بالسعي إلــى تحويل
القضاء املستعجل إلى جهاز ملمارسة
الرقابة املسبقة ،ليس فقط لتحديد ما
يمكن أو ما ال يمكن قوله ،بل أبعد من
ذل ــك ،السـتـشــراف نـيــات ه ــذه الوسيلة
أو تلك .الـســؤال األخـطــر كــان :بــأي حق
ي ـس ـت ـخــدم أصـ ـح ــاب الـ ـنـ ـف ــوذ ،ومـنـهــم
عــامـلــون بــالـشــأن ال ـعــام ،هــذه الوسيلة
ملنع أي تـعــرض لـنـفــوذهــم ،أو تشكيك

بمشروعيته؟ وأال ُيخشى أن يؤدي ذلك
إلى ّ
الحد من حرية التعبير وإلى ّ
املس
ً
مباشرة بمبدأ «حرية النشر من دون أي
رقابة مسبقة» ،مع ما يستتبع ذلك من
تضييق ملساحات النقاش العام؟
االستدعاء املرفوع من «أوجـيــرو» ضد
«األخبار» ،كما غيره من االستدعاءات
التي تلجأ إلــى قضاء العجلة ،مرتبط
تـمــامــا ب ـهــذا ال ـن ـقــاش .هــل ال ـحــل يكون
ب ـم ـحــاصــرة اإلع ــام ـي ــن وم ـن ـع ـهــمّ من
فضح َ التجاوزات واملخالفات املوثقة؟
أم أن األولى يكون بالسعي للتحقق مما
ينشر وال ـبــدء بمحاسبة كــل مــن يهدر
املال العام؟

أخبار كاذبة
ب ـعــد عـ ــدد م ــن املـ ـق ــاالت ال ـت ــي كتبتها
«األخ ـب ــار» عــن «أوج ـي ــرو» وم ــا يجري
داخـ ـلـ ـه ــا وداخ ـ ـ ـ ــل وزارة االت ـ ـصـ ّــاالت
م ــن أع ـم ــال مـخــالـفــة ل ـل ـقــانــون ،فضلت
إدارة ال ـه ـيـئــة تـخـطــي م ـب ــدأ ح ــق ال ــرد
امل ـك ـفــول ق ــان ــون ــا ،واخ ـت ـص ــار ال ـطــريــق.
فتقدم وكيلها ووكيل كريدية املحامي
هـيـثــم عــال ـيــة بـطـلــب إصـ ـ ــدار أم ــر على
عريضة يمنع «األخ ـبــار» من التعرض
ً
للمستدعيني مستقبال وح ــذف كــل ما
كـتــب ســاب ـقــا .واع ـت ـبــر املـسـتــدعـيــان أن
الـجــريــدة «دأب ــت عـلــى اإلسـ ــاءة إليهما
م ــن خ ـ ــال مـ ـق ــاالت دوريـ ـ ـ ــة ت ـن ـشــر فــي
ال ـجــريــدة وع ـلــى مــوقـعـهــا اإللـكـتــرونــي
وعلى بعض مواقع التواصل ،في إطار
حـمـلــة م ـبــرم ـجــة وم ـق ـص ــودة لـتـشــويــه
سمعتهما ونـشــر أخ ـبــار كــاذبــة وغير
صـحـيـحــة ،وق ــد وص ــل ب ـهــا األم ـ ــر إلــى
حد اتهامهما بتسليم داتــا االتصاالت
للعدو االسرائيلي (اتهام غير صحيح
وال ي ـه ــدف إال إلـ ــى ال ـت ـهــويــل وإب ـع ــاد
األن ـظ ــار ع ــن حـجــم ال ـه ــدر واملـخــالـفــات
املرتكبة ،خاصة أن «األخ ـبــار» شككت
وال تزال باالتفاق الخطير الذي أبرم مع

يتصل بممارسة الوظيفة الـعــامــة ،أن
يـبــرر فعله فــي ح ــال إث ـبــات صحته أو
إع ـطــاء أدل ــة كــافـيــة تـبــرر اعـتـقــاده هــذا،
وأن نشر التقارير منسجم مع املادة 13
من اتفاقية مناهضة الفساد وأن فضح
ال ـف ـس ــاد أع ـل ــى وأه ـ ــم ق ـي ـمــة م ــن صــون
كرامات بعض األشخاص».

«شبهات حول أوجيرو»
شركة أكواتيف األميركية ،كما شككت
ب ـم ـص ـيــر امل ـع ـل ــوم ــات ال ـخ ـط ـي ــرة ال ـتــي
حصلت عليها الشركة بــإذن مــن وزيــر
االتصاالت ومن كريدية) ،ما من شأنه
الـتــأثـيــر ف ــي سـمـعــة ق ـطــاع االت ـص ــاالت
وفــي لبنان بشكل ع ــام ،وفــي سمعتها
ب ـش ـك ــل خـ ـ ـ ــاص ،كـ ـم ــا نـ ـش ــرت مـ ـق ــاالت
أخــرى تتهمها فيها بالفساد وبإجراء
توظيفات سياسية وبالهدر والفلتان
واالس ـت ـن ـســاب ـيــة وبــال ـت ـفــرد ف ــي إن ـفــاق
املال العام ،وأنها ال تزال مستمرة لغاية
تاريخه بحملتها تلك» .كذلك استرسل
املـسـتــدعـيــان فــي تـحــديــد دور اإلع ــام،
فافترضا أنه «يجب أن ال يتعدى حدود
نقل الخبر إلى الجمهور بتجرد».

فضح الفساد محفوظ قانونًا
وفيما عمد وكـيــل «األخ ـب ــار» املحامي
ن ــزار صاغية إل ــى طلب ّرد االسـتــدعــاء
«لعدم قانونيته ولتعارضه مع املبادئ
الدستورية التي ترعى حرية التعبير
واتفاقية مكافحة الـفـســاد» ،أوضــح أن
«القضية هي قضية تعني الشأن العام
بــدرجــة كـبـيــرة ،وتــرتـبــط بـحــق اإلع ــام
باإلضاءة على سوء اإلدارة والتصرف
لــدى ّ
القيمني على الخدمة العامة ،وال
سيما إذا أدى إلى تبديد املــال العام أو
انتهاك خصوصيات املواطنني» .وأكد
ّ
أن «م ــن واج ــب اإلعـ ــام اإلض ـ ــاءة على
الفساد وفضحه أمــام الــرأي العام ،بما
يتماشى مع مبدأ الديموقراطية ومع
التزام لبنان اتفاقية مكافحة الفساد»،
مــوض ـحــا أن «املـ ـق ــاالت ال ـت ــي نـشــرتـهــا
تـخـلــو مــن أي ق ــدح وذم ،وبــالـتــالــي إن
ً
املطالبة بمنع نشر املـقــاالت مستقبال
ي ــدخ ــل ض ـم ــن ت ـق ـي ـيــد ح ــري ــة الـتـعـبـيــر
بشكل يـتـعــارض مــع مـبــدأي الـضــرورة
وال ـت ـن ــاس ــب» .وأشـ ـ ــار صــاغ ـيــة إل ــى أن
«املــادة  387من قانون العقوبات تجيز
لفاضح الفساد أو ســوء اإلدارة فــي ما

على أثر االستدعاء وطلب رده املقدم من
«األخبار» ،خرجت القاضية كارال ّ
شواح
بـقــرار صــدر فــي  ،20178/7/31أعلنت
ف ـيــه «رد االس ـت ــدع ــاء وإبـ ـق ــاء ال ــرس ــوم
والنفقات على عاتق من ّ
عجله (أوجيرو
وك ــري ــدي ــة)» .فــي تعليل ال ـق ــرار ،قدمت
ّ
شواح مطالعة قانونية أشارت فيها إلى
أن «املنشورات املشكو منها قد نشرت
فــي تــاريــخ ســابــق لتقديم االس ـتــدعــاء،
وبالتالي ال تكون العجلة املاسة التي
تستوجب قضاء العجلة .أمــا في إلــزام
املستدعى بوجهها االمتناع عــن نشر
أي مقال أو كتابات تتعلق باملستدعيني
وت ـت ـض ـمــن إس ـ ـ ــاءة أو ت ـع ـ ّـرض ــا لـهـمــا،
فال تستقيم قانونًا لعدم جــواز اتخاذ
تدابير مانعة للمستقبل وبشكل مطلق
ن ـظ ـرًا مل ــا يـشـمـلــه ه ــذا األمـ ــر م ــن إج ــراء
رقابة مسبقة على اإلعــام ومــن تقييد
لـحــريــة الـتـعـبـيــر ،وف ــي مطلق األح ــوال
ل ـع ــدم إم ـكــان ـيــة ت ـقــديــر مـسـبـقــا م ــا قد
ُيعتبر إساءة إلى املستدعيني وتعرضًا
ً
لهما ،فضال عن أنه في جميع األحوال
ل ــم ي ـن ـهــض ال ــدل ـي ــل األكـ ـي ــد وال ـحــاســم
على تـعـ ّـرض املستدعيني لخطر داهــم
ومحدق ال يمكن تالفيه إال بإقرار املنع
املسبق من نشر أي مقال في املستقبل
يتعلق بهما».
لـ ــم ت ـك ـتــف شـ ـ ـ ـ ّـواح بـ ـع ــرض مـ ــا ي ـحــول
دون ق ـ ـبـ ــول دعـ ـ ـ ــوى «أوج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرو» ،بــل
ذهـ ـب ــت ل ـن ـق ــاش امل ـ ــوض ـ ــوع مـ ــن حـيــث
امل ـب ــدأ ،ف ــأش ــارت إل ــى أن ــه «ع ـلــى سبيل
االس ـ ـت ـ ـطـ ــراد ،ف ـ ــإن ال ـت ــدب ـي ــر امل ـط ـل ــوب
اتخاذه يتعارض مع مبدأ القول وحرية
التعبير عن الرأي ّ
املكرسة في الدستور
اللبناني ،وحرية اإلعالم ،وال سيما في
اإلضاءة على املواضيع التي ّ
تهم الشأن
الـعــام وحــريــة نشر املعلومات املتعلقة
بالفساد وإيصالها إلى الجمهور وهو
ح ــق مـحـمــي قــانــونــا بـمــوجــب اتـفــاقـيــة
األمـ ــم امل ـت ـحــدة ملـكــافـحــة ال ـف ـســاد الـتــي

أوجبت في مادتها الثالثة عشرة على
كــل دول ــة طــرف اتـخــاذ تدابير مناسبة
ضمن حدود إمكاناتها ،ووفقًا للمبادئ
األساسية لقانونها الداخلي ،لتشجيع
أفراد أو جماعات ال ينتمون إلى القطاع
العام ،مثل املجتمع األهلي واملنظمات
غير الحكومية على املشاركة فــي منع
الـ ـفـ ـس ــاد ومـ ـح ــاربـ ـت ــه ،وإلذكـ ـ ـ ـ ــاء وع ــي
ال ـنــاس ،فــي مــا يتعلق بــوجــود الفساد
وأسـ ـب ــاب ــه .ك ـم ــا أوجـ ـب ــت ت ــدع ـي ــم ه ــذه
املـشــاركــة بـتــدابـيــر منها حـمــايــة حرية
الـتـمــاس املـعـلــومــات املتعلقة بالفساد
وتلقيها ونشرها وتعميمها».
أما بشأن ما نشر عن «أوجيرو» تحديدًا،
ف ـ ــأش ـ ــارت إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه «ي ـت ـع ـل ــق بـقـضـيــة
تــرتـبــط بــالـشــأن ال ـعــام ولـيـســت خافية
على أح ــد ،ويـجــري تــداولـهــا منذ فترة
ّ
وتهم الشعب
وتــدور الشبهات حولها،
اللبناني وكــل مــواطــن ،وتــؤثــر بصورة
مباشرة أو غير مباشرة على حقوقه،
بحيث له الحق بمتابعتها بتفاصيلها
كافة وبنقل املعلومات املتعلقة بها إليه،
لكونها تتعلق بحقوقه ومستلزماته
اليومية وبأمواله ومصيرها وبحقه في
املـســاء لــة بكشف املــابـســات والحقيقة
وباملطالبة باملحاسبة ،فيكون هامش
الحرية في التعبير عن ال ــرأي في مثل
هـ ــذه ال ـح ــال ــة أوس ـ ــع وت ـغ ـلــب مصلحة
وح ـ ــق املـ ــواطـ ــن ف ــي ت ـل ـقــي امل ـع ـلــومــات
والحماية التي يتمتع بها لهذه الناحية
وال ـتــي تتمتع بـهــا حــريــة التعبير عن
الــرأي على حق املستدعيني بمنع نشر
معلومات تتعلق بهما وإنه في جميع
األحوال وعلى فرض أن ما تم نشره من
قـبــل املـسـتــدعــى بوجهها مــن شــأنــه أن
يشكل إساءة إلى املستدعيني وتعرضًا
لهما يبقى لألخيرين حق اللجوء إلى
املـ ــراجـ ــع امل ـخ ـت ـصــة التـ ـخ ــاذ ال ـتــداب ـيــر
الـ ـ ــازمـ ـ ــة م ـ ــوض ـ ــوع ه ـ ــذا االسـ ـت ــدع ــاء
وللتعويض عن أي ضرر الحق بهما أو
قد يلحق بهما ،في حال ثبوته».

«المساءلة حق لإلعالم»
هــذه املطالعة التي أبــدى فيها القضاء
حــرصــه عـلــى حــريــة اإلعـ ــام وح ـقــه في
فضح الفساد ،لم تقنع املستدعيني ،فما
ك ــان منهما إال الـلـجــوء إل ــى استئناف
ق ــرار محكمة الـبــدايــة .لكن مــرة جديدة
أتـ ــى الـ ـق ــرار ب ـمــا ال يـشـتـهــي امل ـت ـضــرر

م ــن ف ـضــح ال ـف ـس ــاد ،إذ أصـ ـ ــدرت غــرفــة
االستئناف برئاسة القاضية جانيت
حنا ،في  ،2018/8/9قرارًا يخلص كذلك
ً
إلى «قبول االستئناف شكال ،ورده في
األساس وتصديق القرار املستأنف من
حيث النتيجة ،تضمني الجهة املستأنفة
الرسوم واملصاريف ومصادرة التأمني
االستئنافي إيرادًا للخزينة العامة».
وقد عكس قرار محكمة االستئناف ،كما
ق ــرار محكمة ال ـبــدايــة ،ح ــرص القضاء
على حرية التعبير ،كحرية دستورية
ال يمكن الـتـعــرض لها مــن دون تمكني
ال ـط ــرف امل ـط ـل ــوب ت ـق ـي ـيــده ال ــدف ــاع عن
نـفـســه بـشـكــل م ـنــاســب ،وب ـخــاصــة في
مــا يتصل بالشأن الـعــام وحسن إدارة
املــرافــق الـعــامــة .فـجــاء فــي حيثياته أن
«التدابير التي تطلبها الجهة املستأنفة
تستند إلى مقاالت تتعلق بسير العمل
في هيئة أوجيرو وبكيفية إدارته لقطاع
االت ـص ــاالت فــي لـبـنــان ،فـيـكــون الطلب
الــرامــي إلــى منع جريدة األخـبــار ،وهي
وسيلة إعــامـيــة لبنانية ،مــن تضمني
امل ـق ــاالت الـتــي تنشرها مــا قــد تعتبره
الجهة املستأنفة مسيئًا لهيئة أوجيرو
أو ملديرها ال ـعــام ،يثير بــذاتــه نــزاعــا ال
يمكن هذه املحكمة أن ّ
تبت به دون دعوة
الخصم املعني بــه وسماعه بالصورة
الـ ــوجـ ــاه ـ ـيـ ــة» .كـ ـم ــا تـ ـط ــرق ــت مـحـكـمــة
االستئناف بدورها إلى األمر من ناحية
مـبــدئـيــة ،ف ــأك ــدت أن «م ـقــاربــة املـســائــل
املتعلقة بالشأن العام واملــرافــق العامة
وإلـقــاء الـضــوء عليها يدخل فــي صلب
الـعـمــل اإلع ــام ــي ال ــذي ينظمه املـشــرع
اللبناني بعدد من القوانني الوضعية
التي تضمن للجهة املسـتأنفة حق الرد
كـمــا تضمن لـهــا إمـكــانـيــة مــاحـقــة من
يتعرض لها دون سبب مـشــروع أمــام
امل ــرج ــع الـقـضــائــي امل ـخ ـت ــص» .وبــذلــك
ت ـكــون ال ــرس ــال ــة ق ــد وص ـلــت إل ــى هيئة
«أوج ـيــرو» ورئيسها ـ ـ ـ مديرها العام،
ومفادها أن أعمالهما ستبقى موضع
نقاش ومساءلة مجمتعية وإعالمية،
ط ــامل ــا أن ع ـم ـل ـه ـمــا ي ــرت ـب ــط م ـب ــاش ــرة
باملصلحة الـعــامــة وامل ــال ال ـعــام .وهــذه
الــرســالــة م ــا كــانــت لـتـصــل ل ــوال وج ــود
قضاة فهموا وظيفتهم بطريقة تنسجم
مع مبادئ الديمقراطية ،وفي مقدمتها
مساءلة املجتمع ّ
للقيمني على الخدمة
العامة.

«موضة» منع النشر من قضاء العجلة عمرها  8سنوات
عشرات االسـتــدعــاءات ُرفـعــت ،وال تزال
ُ
تــرفــع ،أمــام قضاء العجلة ،طالبة منع
النشر أو سحب مــا هــو منشور .كانت
بــدايــة ه ــذه «امل ــوض ــة» مــع ال ـق ــرار الــذي
صدر في عام  ،٢٠١٠إثر دعوى تقدم بها
صــاحــب مـصــرف «سوسييته جـنــرال»
أنطون صحناوي أمــام قضاء العجلة،
يطلب فيها وقــف عــرض تلفزيون «أو
تــي ف ــي» إلح ــدى ال ـف ـقــرات فــي بــرنــامــج
«أوفريرا» الساخر ،التي تتناول حادثة
ُّ
إطالق نار في أحد األندية الليلية واتهم
فيها مرافقو صحناوي.
قـ ـ ــرار املـ ـن ــع الـ ـ ــذي أصـ ــدرتـ ــه ال ـقــاض ـيــة
زلـ ـف ــا الـ ـحـ ـس ــن ،ك ـ ــان «ف ــاتـ ـح ــة» عـصــر
جــديــد مــن الــرقــابــة عـلــى اإلعـ ــام ،ال بل
فتح بابًا واسـعــا أمــام االستنساب في
قـضــايــا ال ـن ـشــر .لـكــن م ــن ك ــان يــأمــل أن
يكون القرار هو االستثناء الــذي يؤكد
ق ــاع ــدة ع ــدم اس ـت ـغــال ق ـض ــاء العجلة
ّ
للحد مــن الحريات اإلعــامـيــة ،سرعان
ـان أصــدرتــه
مــا خ ــاب ظـنــه ،بـعــد ق ــرار ث ـ ٍ
القاضية الحسن أيضًا ،وقضى بقبول
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االستدعاءات املقدمة من أبناء منصور
الرحباني ملنع وسائل إعالمية من نشر
أي مـعـلــومــات تـتـصــل بــال ـنــزاع الـقــائــم
بينهم وبــن السيدة فيروز .أضــف إلى
أن ه ــذه امل ــرة كــانــت امل ــرة األولـ ــى التي
ً
ي ـط ــاول فـيـهــا امل ـنــع أف ـع ــاال مستقبلية
(مواد وتحقيقات لم َّ
تحرر بعد) ،وذلك
بـخــاف قضية «أوف ــري ــرا» حيث طــاول
املنع بث فيلم سبق تصويره.
قضيتان كادتا ِّ
تكرسان مبدأ الرقابة
املسبقة على اإلعالم ،لوال قرارات عادت
لـتـضــع األمـ ــور فــي نـصــابـهــا املنطقي،
وخاصة القرار املرجعي الــذي أصــدره
ال ـق ــاض ــي جـ ــاد امل ـع ـل ــوف ف ــي -10-29
 ،2011وقضى بـ ّ
ـرد طلب ُمغنية بمنع
برنامج تلفزيوني من التطرق إلى أية
أخبار خاصة بها من شأنها التشهير
بـهــا وبـسـمـعـتـهــا ،وخــاصــة مــا يتعلق
باملسائل العائلية والعاطفية واملالية.
لم يكتف حينها املعلوف ّ
برد االستدعاء
ِ
عـلــى أسـ ــاس أن املـسـتــدعـيــة ل ــم «ت ـقــدم
أي دلـيــل على نية هــذه القناة بالقيام

بــذلــك وع ـلــى خ ـط ــورة ه ــذا ال ـت ـعــرض»،
بــل ذه ــب إل ــى تــأكـيــد وج ــوب «امل ــوازن ــة
بني هذه النتيجة السلبية (أثر التدبير
املطلوب على حرية التعبير) والضرر
ال ـ ــذي ق ــد ي ـن ـشــأ ف ــي حـ ــال عـ ــدم ات ـخــاذ
التدبير املـطـلــوب» .وهــذه اإلحــالــة إنما
تمنح القاضي هامشًا واسـعــا لتعزيز

مساع حقوقية لتضييق صالحية
ٍ
قضاء العجلة في قضايا النشر
قدرته على االجتهاد ،ما دامت املوازنة
تفترض تقويم األبعاد االجتماعية ّ
ألي
تــوجــه قــد يعتمده الـقــاضــي .وبنتيجة
ه ــذه امل ــوازن ــة ،يجب حصر تدخله في
حـ ــاالت اسـتـثـنــائـيــة جـ ـدًا مـتــى ثـبــت له
وجــود تعرض وشيك مؤكد الحصول
وم ــن شــأنــه التسبب بــأضــرار جسيمة
ت ـت ـجــاوز ال ـن ـتــائــج الـسـلـبـيــة ل ـل ـحـ ّـد من
الحرية ،وتكون غير قابلة للتعويض.

باملقابل ،ال مجال للتدخل متى لم تثبت
جــديــة الـتـعــرض أو احـتـمــال وقــوعــه أو
خطورته وعدم إمكانية التعويض عن
األض ــرار الـتــي مــن شــأنــه التسبب بها،
لـكــي ال يمسي تــدخـلــه «رق ــاب ــة مسبقة
ّ
ت ـشــكــل ق ـي ـدًا غ ـيــر م ـق ـبــول ع ـلــى حــريــة
ال ـت ـع ـب ـيــر واإلعـ ـ ـ ـ ــام وم ـح ــاس ـب ــة عـلــى
النيات».
وت ـك ـمــن أه ـم ـيــة هـ ــذا ال ـح ـك ــم ،بـحـســب
«املفكرة القانونية» ،في إضاءته على
ضرورة تضييق صالحية التدخل ،من
خالل قوله إن الضرر في حال حصوله
ً
يبقى قابال للتعويض بموجب «قانون
املطبوعات وقانون العقوبات» اللذين
يوفران الحماية الالزمة عبر العقوبات
ال ــرادع ــة ال ــواج ــب تـطـبـيـقـهــا ف ــي حــال
التعرض للغير بشكل يتجاوز حرية
التعبير».
وف ـي ـمــا أراد م ـع ـلــوف م ــن حـكـمــه أن ال
يـ ـتـ ـح ــول قـ ـض ــاء ال ـع ـج ـل ــة إلـ ـ ــى م ـطـ ّـيــة
ي ـس ـت ـغ ـل ـهــا امل ـ ـت ـ ـضـ ــررون مـ ــن ال ــرق ــاب ــة
املجتمعية التي يمارسها اإلعالم ،فإنه

مــن خــال مـبــدأ ال ـت ــوازن ،كــرس أولــويــة
تضييق صالحية قضاء العجلة ما دام
ً
الضرر قابال للتعويض.
ول ـ ـيـ ــس بـ ـعـ ـيـ ـدًا ع ـ ــن ق ـ ـ ـ ــرار ال ـق ــاض ـي ــة
ك ــارال ش ـ ّـواح ّ
رد طلب «أوج ـيــرو» منع
«األخبار» من التطرق ألخبارها ،ردت
ّ
شواح طلبًا آخر تقدم به رجل األعمال
ال ـل ـب ـنــانــي أي ـم ــن ج ـم ـعــة ،ف ــي ح ــزي ــران
امل ــاض ــي ،يـطـلــب فـيــه وق ــف تـنــاولــه من
قـبــل مــوقــع «درج» ومــؤسـســة «أري ــج»
وتـلـفــزيــون ال ـجــديــد ،وبــإلــزام ـهــم إزال ــة
األخبار التي نشروها عنه فــورًا تحت
طائلة غرامة إكراهية قدرها مئة ألف
دوالر ع ـلــى امل ـخ ــال ــف ُأو ع ــن ك ــل يــوم
ت ــأخ ـي ــر .ع ـل ـمــا أن م ــا ن ـش ــر كـ ــان ج ــزءًا
م ــن الــدف ـعــة ال ـثــان ـيــة م ــن وث ــائ ــق بنما
الـ ـت ــي يـ ـش ــرف ع ـل ــى ن ـش ــره ــا االتـ ـح ــاد
الــدولــي للصحافيني االستقصائيني،
وتـتـضـمــن تـحـقـيـقــات ع ــن شخصيات
عــاملـيــة ُس ـ ِّـر َب ــت وثــائــق عــن نشاطاتها
املالية في املالذات الضريبية.
ل ـي ـســت ك ــل األحـ ـك ــام ملـصـلـحــة اإلعـ ــام

وحرية التعبير ،فأحكام عديدة قضت
بـمـنــع ال ـن ـشــر ،أب ــرزه ــا إصـ ــدار محكمة
األم ـ ــور املـسـتـعـجـلــة ف ــي امل ــن بــرئــاســة
الـ ـق ــاض ــي أنـ ـ ـط ـ ــوان ط ـع ـم ــة قـ ـ ـ ـ ــرارًا ،فــي
 ،٢٠١٧\٦\٨م ـن ـعــت ب ـمــوج ـبــه وس ــائ ــل
اإلعالم املرئية واملسموعة واإللكترونية
م ــن ت ـن ــاول اس ــم الــدك ـتــور نـ ــادر صعب
ومستشفاه في قضية وفاة فرح قصاب
فــي جــوانـبـهــا التحقيقية ،وذل ــك تحت
طائلة غــرامــة إكــراهـيــة بقيمة خمسني
مـلـيــون ل ـيــرة لـبـنــانـيــة ع ــن كــل مخالفة
لهذا القرار وإبالغ من يلزم .حينها رأى
القاضي أنــه «حفاظًا على حرمة املوت
ومنعًا من التأثير على مسار التحقيق،
فإنه يتوجب عــدم تـنــاول تلك القضية
في جوانبها التحقيقية بحيث إن الحد
من حرية التعبير يكون له ما يبرره في
تلك الحالة».
وق ـ ـبـ ــل ذل ـ ـ ـ ــك ،كـ ــانـ ــت ق ــاضـ ـي ــة األم ـ ـ ــور
املستعجلة فــي ب ـيــروت زل ـفــا الـحـســن،
ق ــد أص ـ ــدرت ق ـ ــرارًا ف ــي ،2016/11/15
منعت بموجبه محطة «ام تي في» من

«اإلساءة والتعرض» لوزير االتصاالت
بطرس حرب ً
بناء على مراجعة قدمها
الوزير أمام القضاء في هذا الخصوص،
«تحت طائلة غرامة إكراهية قيمتها 50
مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة لهذا
ّ
التعرض املذكور
القرار ،وإلزامها وقف
فور إبالغها القرار الراهن وتحت طائلة
الغرامة اإلكراهية نفسها».
قضاء
أن
ـى
ـ
ل
ما سبق يشير بوضوح إ
ً
العجلة صار ،بحكم األمر الواقع ،ملجأ
لكل من تسول له نفسه التحرر من عبء
املساءلة اإلعالمية ـ ـ ـ املجتمعية .وشاء
أو أب ــى س ـت ـ ّ
ـرد إل ـيــه ع ـش ــرات ال ــدع ــاوى
ّ
املرتبطة بمسائل تمس بحرية اإلعالم
والحق بتنوير الــرأي العام إلى قضايا
ت ـه ـمــه .ل ـكــن ال ـن ـق ــاش األس ــاس ــي يبقى
مرتبطًا بمن يحق له اللجوء إلى قضاء
العجلة؟ هل للشخصيات العامة الحق
في منع تناولها في اإلعالم ،في قضايا
تـتـعـلــق بكيفية إدارة امل ــرف ــق ال ـع ــام ال
بحياتها الخاصة ،على سبيل املثال؟ أال
تدرك الشخصيات أنها بحكم موقعها

هي الطرف األقوى في أي معادلة تطاول
عملها ،ألنها األقــدر على الوصول إلى
الناس إليصال وجهة نظرها وإقناعهم
بصوابية ما تقوم بــه؟ أليست الرقابة
املجتمعية التي يمارسها اإلع ــام هي
أبسط املمكن ملواجهة من يخلطون بني
امللكني العام والخاص؟
وإذا كــانــت الـقــوانــن اللبنانية تسمح
برفع دعاوى على من ّ
يذم بالشخصية
ال ـع ــام ــة ،ب ـع ـكــس دول ع ــدي ــدة أب ــرزه ــا
أمـيــركــا ،فـلـمــاذا املـبــالـغــة والـلـجــوء إلــى
القضاء املستعجل؟ نـظــرة واح ــدة إلى
ما يكتب ويقال في الصحافة األميركية
عن الرئيس دونالد ترامب ،من دون أن
يكون له حق االدعاء أو حتى الشكوى،
كفيل بتقدير النعمة اللبنانية املستمدة
من األنظمة الفرنكوفونية ،التي تسمح
بــاالدعــاء على أي وسيلة إعالمية أمام
محكمة املطبوعات .لكن هــذا ال يعني
بـ ــأي ش ـك ــل م ــن األش ـ ـكـ ــال ال ـس ـع ــي إل ــى
تحويل قضاء العجلة إلى أداة للرقابة
املسبقة وقمع الحريات.

إيلي الفرزلي

القضاء يحمي «مصلحة غير مشروعة»

«األخبار» تطعن بقرار
يمنع اإلعالم من النقد

«سندًا ألحكام املادة  589وحفظًا للحقوق ومنعًا للضرر» ،قرر قاضي العجلة
في املنت رالف كركبي ،في السابع من آب الحالي« ،منع كل من جريدة األخبار
وشركة املؤسسة اللبنانية لإلرسال انترناشيونال واملوقعني التابعني لهما
من التداول باسم املستدعية (مستشارة وزير الصحة) والتعرض لشخصها
وكرامتها عبر كافة الوسائل اإلعالمية املرئية أو املكتوبة العائدة لهما ،كما
وقنوات التواصل االجتماعي تحت طائلة فرض غرامة إكراهية قدرها عشرة
ماليني ليرة لبنانية عن كل مخالفة لهذا القرار».
قبل ذلك ،أي في الثاني من آب ،صدر قرار عن القاضية املناوبة ستيفاني
صليبا بإعطاء« ،األخبار» مهلة يوم واحد فقط إلبداء املالحظات على
االستدعاء املقدم من املمنوع ذكر اسمها ،الذي تطلب فيه منع التداول باسمها.
تقصير املهلة من يومني إلى يوم واحد جاء بطلب من املستدعية أيضًا ،وكان
يفترض الرد على االستدعاء الذي تسلمته «األخبار» يوم الجمعة في الثالث
من آب.
في السابع من آب ،أي يوم الثالثاء ،صدر قرار كركبي ،الذي برره باإلشارة إلى
أنه «صحيح أن حرية التعبير وحرية اإلعالم مكرسة في مقدمة الدستور ،إال
أن هذه الحرية يجب أن تقف عند حدود ّ
املس بحقوق وكرامة األفراد ،ال سيما
في حال ثبت الحقًا أن املعلومات واالتهامات املوجهة ضد شخص معني تحت
ستارة حرية التعبير وحرية اإلعالم هي غير صحيحة ألنه في هذه الحالة
تتحول هذه الحرية إلى ّ
تعد ينجم عنه ضرر ال يمكن التعويض عنه».
ً
وبناء عليه ،صارت «األخبار» ملزمة منذ السابع من آب ،بعدم التداول باسم
املستدعية ،على افتراض (ال يمكن التنبؤ بإمكانية حصوله) أن ذلك «قد يشوه
ويمس بكرامتها في حال ّ
صورتها ّ
تبي الحقًا أن األخبار التي تنشرها الجهة
املستدعى ضدها بهذا املوضوع غير صحيحة».
ُ
بالرغم من إصرار «األخبار» على أن ما كتب لم يكن مسيئًا ،إال أنها تلتزم
تنفيذ القرار ،مع تأكيدها لخطورته .فهي ترى أنه يشكل تعرضًا واضحًا
لحرية التعبير ،بحجة أن هذه الحرية «يمكن أن تكون ستارة ٍّ
لتعد ينجم عنه
ضرر ال يمكن تعويضه» .وهي لذلك تقدمت بطعن يخلص إلى ّأن من الثابت
لوجود خطر نشر معلومات مسيئة
أن القرار لم يشر إلى توافر أي إثبات ّ
بحق املعترضة املمنوع ذكر اسمها ،بل جل ما استند إليه القرار هو التداول
باسمها َع َرضًا في مقالني منشورين في الجريدة وأن من شأن التداول
ً
باسمها مستقبال أن يشكل تعديًا عليها.
وعليه ،يكون القرار قد جاء بمثابة محاكمة للنيات ،من دون أن ينهض أي دليل
على وجود خطر وشيك أو استهداف للممنوع ذكر اسمها من أي نوع كان.
وهو قرار يؤدي في حال تعميمه إلى السماح لكل ّقيم على خدمة عامة بأن
يطلب منع التداول باسمه أو نشر أي أخبار عنه بمجرد نشر خبر سابق عنه
من دون أن يطلب منه تقديم أي دليل على استهداف شخصي له ،ما يؤدي
إلى ّ
كم األفواه بشكل كامل.
ّ
وأشارت األخبار إلى أن «من الثابت أن االستدعاء رمى إلى تقييد حرية
التعبير ،وهي حرية مصونة دستوريا وفي املواثيق الدولية التي أحال الدستور
إليها في مقدمته ،ما جعلها جزءًا ال يتجزأ منه .وعليه ،وبالنظر إلى أهمية
ً
القيد الحاصل على حرية دستورية ،فإن القرار املعترض عليه يكون باطال
لصدوره رجائيًا من دون تمكني الوسائل اإلعالمية من الدفاع عن حريتها
هذه ،وال يعد إعطاؤها  24ساعة إلبداء مالحظاتها كافيًا في هذا املجال ،إذ إن
إبداء املالحظات ال يمكن الشخص املعني من ممارسة حقوق الدفاع املمنوحة
لفريق معني ،وفي مقدمتها حقه بالترافع».
يركز الطعن املقدم من وكيل «األخبار» املحامي نزار صاغية أيضًا على أن
ً
إرضاء ملصلحة غير محمية قانونًا،
قاضي األمور املستعجلة اتخذ تدبيرًا
بخالف املادة  589التي تجيز لقضاء العجلة اتخاذ تدابير حمائية لحق
مشروع معني .ففي هذه الحالة ،يكون قاضي األمور املستعجلة قد استخدم
صالحيته الواسعة خدمة لنزوات ورغبات ومصالح فردية وخارج أي سند
قانوني وخالفًا لقواعد اختصاصه .وأكثر من ذلك ،إن التدبير الحمائي لم ّ
يؤد
فقط إلى منح حماية القضاء ملصلحة غير محمية قانونًا ،بل أسوأ من ذلك إلى
منح حماية القضاء ملصلحة غير مشروعة ،بما يتنافى مع املصلحة العامة.
وألن النظام الديمقراطي يقوم على تكريس الحرية اإلعالمية وبشكل خاص
حرية انتقاد ِّ
القيمني على املصلحة العامة ،على أساس أن من شأن إخضاع
ّ
هؤالء للنقد أن يحسن أداءهم ويحمي املجتمع ،ولو بدرجة معينة ضد إساءة
اإلدارة أو الفساد ،فيكون القرار الذي ألزم «األخبار» بعدم التداول باسم
مستشارة وزير الصحة بشكل شامل ،ومن دون ربط هذا القرار بوجود
إساءة غير مبررة أو سوء نية ،قد منح تدبيرًا حمائيًا ملصلحة غير مشروعة
قوامها تحصني املعترض ضدها ضد أي نقد من أي نوع كان ،مهما كان
موضوعيًا.

