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مناظرة يف »الي�شوعية« حول »حّرية الراأي والتعبري« مب�شاركة وزيرين

املنتدون يحّذرون من حتّولها من نعمة اإىل نقمة اإذا �ُشخرت للخالفات

أزم 

الوزيران الداعوق واخلوري خالل مناظرة اليسوعية )تصوير: داالتي ونهرا(

كتبت رحاب اأبو احل�سن:

احملّرم  بن  والتعبير  ال��رأي  »حرية 
وامل������ب������اح« ع����ن����وان وص����ف����ه أح���د 
املتحدثن« بالعنوان األنيق والدقيق 
ك��ون��ه ي��ع��ّب��ر ع��ن س��ل��وك��ي��ات أف���راد 
بات  ال���ذي  املجتمع  ه��ذا  املجتمع، 
ال��ي��وم ف��ي ج��و م��ف��ت��وح مع  يعيش 
باتت  التي  اإلت��ص��ال  وسائل  تطور 
تبيح احملظورات من دون أي رادع. 

وهذا العنوان كان محور املناظرة 
والعلوم  احل��ق��وق  كلية  ط���الب  ب��ن 
اليسوعية  اجلامعة  ف��ي  السياسية 
وال���وزي��ران وليد ال��داع��وق وناظم 
اخل�����وري وال���ب���روف���س���ور حسان 
رف���ع���ت، وق����د ع���ّب���ر ال���ط���الب عن 
»بحرية  وطالبوا  بحرية  آرائ��ه��م 
رأي مسؤولة وب��إع��الم بعيد عن 
وبإعالم  منضبط،  ولكن  الرقابة 
خارج إطار اإلصطفاف السياسي 
املطالبة  إل����ى ح����ّد  وال��ط��ائ��ف��ي، 
ب��ت��ق��وي��ة ت���ل���ف���زي���ون ل���ب���ن���ان في 
السياسية  التلفزيونات  مواجهة 

املتناحرة بإستمرار.
وك���ان رد ال��وزي��ر »م��ا تريدون 
منه شبر أريد منه مترًا«، واضعًا 
املالمة في تردي وضع التلفزيون 
التي  السياسية  الطائفية  على 
نتيجة  التلفزيون  تطوير  تؤخر 
ع��دم اإلت��ف��اق على تعين مجلس 
واعدًا  للتلفزيون،  ج��دي��د  إدارة 
أن��ه مبجّرد تشكيل ه��ذا املجلس 

سيشهد التلفزيون نقلة نوعية«.
غ��ي��ر أن ال���الف���ت ك����ان رفض 
الطالب املطلق ملا أسموه »التلطي 
بحرية ال��رأي والتعبير« لإلعالن 
ع���ن م���واق���ف ط��ائ��ف��ي��ة ومذهبية 
املجتمع  ل�����ص�����ورة  م����ش����ّوه����ة 
اللبناني، داعن رجال الدين إلى 
الكف عن التعاطي في السياسة 
وال��ت��وج��ه ف��ع��اًل ن��ح��و ال���دي���ن، ال 
بأعمال  للقيام  الدين  ب��زي  تلّطي 
مسيئة للعيش املشترك اللبناني.

وقد حضر املناظرة التي نظمها 
مركز الدراسات احلقوقية للعالم 
ال��ع��رب��ي، ب��رع��اي��ة رئ��ي��س جامعة 
القديس يوسف االب سليم دكاش، 
طبارة،  بهيج  ال��س��اب��ق  ال���وزي���ر 
التمييز  حملكمة  االول  والرئيس 
ال��ق��اض��ي ان��ط��وان خ��ي��ر، وحشد 
واساتذة  واملديرين  العمداء  من 

اجلامعة وطالب.

دكاش
ترحيبية  بكلمة  ال��ن��دوة  استهلت 
لالب دك��اش ال��ذي اعتبر »أن احلرية 
مرتبطة بالتربية على ممارسة احلرية 
الفردية واجلماعية وتطبيق القوانن 
باملكتسب  أيضا  ومرتبطة  املرعية، 
األخالقي الفردي واجلماعي«، معتبرًا 
أن ه���ذه احل��ري��ة ف��ي ل��ب��ن��ان ه��ي في 
بعض األحيان ضحية، »إذ أنه بإسم 
العفوية وض��رورة عدم قهر العفوية 
ن��ق��ول م���ا ال ي���ق���ال، وب���إس���م احلرية 
لها،  ح��د  ال  ال��ت��ي  املطلقة  الفلسفية 
يصرح البعض بأمور على الشاشات 
وعلى غيرها تهدد املنظومة العائلية 
والدينية والقواعد االجتماعية التي 

تخدم انتظام املجتمع«.
وق����ال: وألن����ه م��ن ال���ض���روري في 
ال��س��ي��اس��ة ت��ق��زمي اآلخ����ر وحتجيم 
يصبح  أن  ال���ض���روري  وم���ن  دوره، 
فيصبح  مطلقا،  زع��ي��م��ا  ال��س��ي��اس��ي 
م��ن ال��ض��روري أيضا اط��الق العنان 
واألقوال  والتحديات  األراء  ملختلف 
التي ال تبني وطنا وال تقيت مواطنا، 
وبإسم احملافظة على التقاليد وعلى 
اإلن��ت��ظ��ام ال��ع��ام خ��وف��ا م��ن الضياع 
حرية  بقهر  البعض  يقوم  والفلتان، 
التعبير والرأي، وبالتالي يقضي على 

كل محاولة إبتكار وخلق وإبداع«.
} أم��ا مدير اجللسة البروفسور 
ف���أوض���ح أن أح����د أسباب  خ���دي���ج، 
ه��ذه الندوة هو »االس���اءات املخجلة 
ال��ت��ي ي��ص��ع��ب وص��ف��ه��ا م��ن تعرض 
لألديان، والتي طالت الدين االسالمي 

واملسيحي«. 

الداعوق
ث��م ك��ان��ت م��داخ��ل��ة ل��وزي��ر اإلعالم 
وليد الداعوق إعتبر فيها أن ما كان 
يتغّير  قد  باألمس  محّرما  أو  مباحا 
م��ع ال��زم��ن، ويصبح امل��ب��اح محّرما 
واحمل������ّرم م��ب��اح��ا، م��ش��ي��را ال����ى ان 
مساحة املباح في السلوك العام اكبر 
مما يسمى محرما، متسائاًل« املباح 

ممن، واحملّرم ممن؟«.
وأوضح أن لبنان ميارس احلريات 
العامة وخصوصا احلرية االعالمية 
التي هي قيمة مطلقة ال تقبل اجلدل 
اخلاطئ  التفس�ير  أو  امل���ساومة  أو 
االعالم  وزارة  أن  م��ؤك��دا  للقوانن، 
م��ع��ن��ي��ة م��ب��اش��رة ب��ص�����������ون احلرية 
االعالمية، وض��مان حقوق العاملن 

في اإلع��الم وحريصة على أن يكون 
اإلعالم حرًا إلى أقصى درجات احلرية 
»ول���ن أق��ب��ل ب���أن يحمل ه���ذا اإلعالم 
ت��ب��ع��ات أخ��ط��اء ال��س��ي��اس��ي��ن الذين 
ي��ري��دون أن يكون اإلع���الم ف��ي خدمة 
ومشاريعهم  اخل��اص��ة  م��ص��احل��ه��م 
السياسية، علما أن بعض اإلعالمين 
يتصرفون إنطالقا من إصطفافاتهم 
السياسية التي تناقض املوضوعية 

والشفافية.
ول��ف��ت ال��ى أن امل��ب��اح ف��ي اإلعالم 
ه��و ك��ل م��ا م��ن شأنه خدمة احلقيقة 
املجردة من الغايات وكل ما يتعارض 
مع حرية اآلخر أو مخالف للقانون أو 
محّرض للفنت، مشددا على أن حرية 
املسؤولة  احل��ري��ة  تلك  ه��ي  التعبير 
وال��واع��ي��ة وامل��ج��ّردة م��ن ك��ل القيود 
واإلض��اف��ات معتبرًا أن��ه متى كانت 
حرية التعبير متحررة من كل ما من 
ش��ان��ه إع��اق��ة حركتها، ف��ال ي��ع��ود ما 
في  مكانًا  محّرمًا  أو  مباحًا  يسمى 

قاموس مهنة اإلعالم.
ونّوه الداعوق بالدور الذي لعبته 
ال��ت��واص��ل االجتماعي على  وس��ائ��ل 
صعيد الثورات العربية، إاّل أنه حّذر 
من بعض اإلجنرافات التي طاولتها 
السيما إزاء اإلس��اءة لألديان، مؤكدًا 
أن م��ا ه��و م��ب��اح ف��ي ال��غ��رب، محّرم 
في دول املشرق، متحدثًا ضمن هذا 
االط���ار ع��ن ال��ت��ح��رك اللبناني جتاه 
األمم امل��ت��ح��دة إلص����دار ق����رار مينع 

مبوجبه اإلساءة لألديان.
ول���ف���ت إل����ى أن ل��ب��ن��ان ال�����ذي له 
خصوصية يقف في الوسط من املباح 
واحملّرم مشددًا على أن الشيء أسمه 
م��ب��اح باملطلق ول��ي��س ه��ن��اك محّرم 
باملطلق الفتًا إلى أن القانون وحده 

هو احلكم.
اسئلة  ع��ل��ى  رّده  م��ع��رض  وف����ي 
ال��ط��الب أك��د ال��وزي��ر ال��داع��وق فيما 
خص تلفزيون لبنان أنه عند تشكيل 
سيشهد  ج����دي����دة  إدارة  م��ج��ل��س 

التلفزيون قفزة نوعية.
اخلوري

ام��ا وزي���ر البيئة ن��اظ��م اخلوري 
فحّمل القيادات السياسية مسؤولية 
املعلومة  وإي��ص��ال  الكلمة  مم��ارس��ة 
واحلقيقة وعدم البوح بكل ما ميكن 
ن��ع��رات، معتبرًا  ب��إث��ارة  أن يتسبب 
أن املعيار هنا  هي املصلحة العامة 
الش���خصية  امل��ص��ل��ح��ة  ول��ي��س��ت 

الضيقة للمسؤول«.
وأك��د »ان حرية ال��رأي والتعبير 
ه��ي س��م��ة خ��اص��ة مت��ي��ز ب��ه��ا لبنان 
باملقارنة مع ال��دول املجاورة وهذه 
ال��ن��ع��م��ة ت��ؤم��ن اس��ت��ق��رار وازده����ار 
وأم��ن املجتمع وال��وط��ن إذا أحسن 
استعمالها كما أنها قد تتحول نقمة 
استعمالها  إس���اءة  ف��ي  بالغنا  إذا 
بن  اخلالفات  لتسعير  وسّخرناها 
أهل البيت الواحد خلدمة املصالح 
األن���ان���ي���ة ال��ض��ي��ق��ة، آم���ل���ن إع���الء 
املصلحة العامة على ما عداها من 

مصالح«.
وأك���د أن مم��ارس��ة ح��ري��ة الرأي 
تعّرض  ان  ي��ن��ب��غ��ي  ال  وال��ت��ع��ب��ي��ر 
امل��ص��ل��ح��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��خ��ط��ر، ك��م��ا ال 
ي��ج��وز ان ت���ع���ّرض األم����ن القومي 
واإلجتماعي ألية مخاطر نتيجة هذه 
املمارسة، الفتا الى ان لبنان يجتاز 
هذا  م��راع��اة  تفترض  دقيقة  ظروفا 
االم��ر حتاشيا لفتنة نائمة نوقظها 

دون ان ندري.
ال��ق��ان��ون ليس املصدر  ان  ورأى 
ال��وح��ي��د لتحديد امل��ب��اح واحمل����ّرم، 
بل هناك خطوطًا غير مرئية ترسم 
هذه احلدود، مؤّكدًا أن ما هو مباح 
ومّحرم في الغرب مختلف متاما عن 
ما هو مباح في الشرق. وشدد على 
ان الكثير م��ن احل��ري��ات تقرينا من 
الفوض وان احلرية احلقيقية يجب 
ان تتسم باالخالق والنظام وادبيات 

العيش.
رفعت

أم��ا أس��ت��اذ احل��ري��ات العامة في 

كلية احلقوق والعلوم السياسية في 
اجلامعة البروفسور حسان رفعت، 
فسأل »أين هو في النصوص مكان 
والتعبير في مجاالت  ال��رأي  حرية 
حقوق االن��س��ان؟ وم��ا ه��و مضمون 
ح��ري��ة ال���رأي والتعبير؟ وأي���ن هي 
احل���ري���ة مم���ا ه���و م��ح��ظ��ر وم����ا هو 

مباح؟«.
أن��ه »يقتضي التمييز بن  ورأى 
إطار حقوق االنسان الذي هو اإلطار 
ف��ي��ه ح��ق��وق��ا أعلنتها  االوس����ع ألن 
مواثيق و إطار احلقوق االساسية، 
ال��ذي هو إط��ارًا  أضيق، ووج��د منذ 

انتشار احملاكم الدستورية«.
وأش�����ار ال����ى »أن ح��ري��ة ال����رأي 
والتعبير ه��ي ف��ي ال��وق��ت عينه من 
احل��ري��ات العامة، مبا يعني أن أي 
إدارة تتخذ قرارات تتنافى واحلرية 
ه��ي حت��ت رق��اب��ة ال��ق��اض��ي االداري 

الذي يبطل قرارها«.
واعتبر »أن حرية الرأي والتعبير 
ف���ي ل��ب��ن��ان ه���ي ف���ي ق��م��ة احلقوق 
وطليعة احل��ري��ات كما ن��ص عليها 
ال��دس��ت��ور، وف���ي احل��ري��ة ك��ل شيء 
مباح، أما احملظر فمنصوص عليه 
ف��ي ال��ق��ان��ون امل���راق���ب م��ن املجلس 

الدستوري«.
مؤكدا أنه »ال ميكن تقييد احلرية 
إال من خ��الل نصوص تكون حسب 
املدمجة  ال���ض���روري���ة  ال��ن��ص��وص 
ف���ي ال���دس���ت���ور ل���الخ���الق وحقوق 
ال��غ��ي��ر، وك���ل ق��ان��ون ينت`قص من 
احل��ري��ة خ����ارج االط����ار الضروري 
يكون معرضا لالبطال في املجلس 

الدستوري«.


