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مبدأ الفيلسوف جون ستيوارت ميل.
ما  وهو  الدين،  إلى  اإلساءة   -  3
مثل  راقية،  دول  في  مخالفة  يعتبر 
وألمانيا  وفنلندا  وهولندا  النمسا 
وأسبانيا وإيطاليا وبريطانيا والواليات 

المتحدة.
4 - التحريض على العنف وما يؤدي 
الى حقد أو كراهية ألسباب عرقية أو 
القوانين  في  كما  جنسية،  أو  دينية 

الفرنسية واأللمانية والكندية.
ُيبّرر  شيء  ال  أّن  سوالج  واعتبر 
اآلخر،  الرأي  قمع  في  والعنف  القتل 
وال  هوية  وال  له  دين  ال  اإلرهاب  وأّن 
عرق. وأعطى أمثلة عديدة عن حاالت 
العنف  وسائل  فيها  اسُتخدمت 
إلسكات الرأي اآلخر وقمع حرية الكلمة 

والرأي في لبنان والعالم.
»مهنة  أّن  مونان  د 

ّ
أك جهِته،  من 

المَهن،  بقّية  عن  تختلف  الصحافي 
يتعّرض  الذي  الخطر  لحجم   

ً
نظرا

 
ً
خصوصا مهنته،  ممارسة  أثناء  له 
األتراك  عهد  منذ  وذلك  لبنان،  في 
الوصاية  بحقبة   

ً
مرورا باشا  وجمال 

شهدها  التي  واالغتياالت  السورية 

وقت  في   ،2005 العام  منذ  لبنان 
الدول  في  الصحافيون  يمارس 
الغربية مهنتهم بأمان من دون خطر 
أو  أفكارهم  بسبب  حياتهم  ُيهّدد 
انتماءاتهم أو ميولهم. لكن على رغم 
 مدى 

ً
هذه الحرية، اختبرت فرنسا أخيرا

صعوبة مهنة الصحافي اللبناني بعد 
االعتداء على صحيفة »شارلي إيبدو«.

التعبير  »حّرية  أّن  مونان  د 
ّ
وأك

أساس  وهي  مقّدسة،  والرأي 
تكوَن  أن  ويجب  الحّرة،  المجتمعات 
مّتِسمة بالمسؤولية، ولكن في الوقت 
 

َ
 دولة أن تحّدد سقف

ّ
نفسه يعود لكل

فرنسا،  في  حصل  فما  المسؤولية. 
للرسومات  معارضة  جهات  مارَسته 
التي نشَرتها صحيفة »شارلي إيبدو« 
حرية  على  تتَهّجم  أّنها  العتبار 
يسمح  وقٍت  في  والديانات،  المعتقد 

الرأي  عن  بالتعبير  الفرنسي  القانون 
حّتى لو مسَّ بالمعتقدات، ألّن فرنسا 
إلى  التاريخية،  ثوراتها  بعد  توّصلت، 

اعتماد منطق العلمنة«. 
سوالج  َم 

ّ
تَسل الندوة،  نهاية  وفي 

اللبنانية  »المؤسسة  مدير  من 
 تقديرية، 

ً
الحديثة« منير عفيش درعا

 مماثلة من المدير 
ً
م مونان درعا

ّ
وتَسل

التنفيذي مارون خليفة.

التنفيذي  المدير  من  ترحيب  بعد 
بعرض  الندوة  بدأت  خليفة،  مارون 
عن  نّمور  ماريا  لدونا  وثائقّي  فيلم 
حّرية اإلعالم في العالم من جهة، وفي 
لبنان من جهة أخرى، والتي أّدت إلى 
آب   21 من   

ً
ا بدء الشهداء،  من  قافلة 

ين  الصحافيَّ اغتيال  إلى  وصواًل   1915
سمير قصير وجبران تويني. 

د سوالج، في كلمته، أّن »حرية 
ّ
وأك

الرأي والتعبير حق مقّدس من حقوق 
 في أربع 

ّ
اإلنسان ال يجب الحّد منها إال

حاالت:
1 - خرق القوانين واألعراف.

وفق  باآلخرين،  الضرر  إلحاق   -  2

 سوالج ومونان حاضرا عن حرية الكلمة
»institut moderne du liban« في الـ

نَّظمت »المؤسسة اللبنانية الحديثة« 
ندوة تحت عنوان »حّرية القول وعدم 

القول«، تحدث فيها كّل من نائب 
نقيب الصحافة اللبنانية رئيس تحرير 

جريدة »الجمهورية« جورج سوالج، 
ومدير قسم اإلعالم والتواصل في 

جامعة القديس يوسف البروفسور 
باسكال مونان، في حضور حشٍد من 

أساتذة المدرسة وطاّلبها واألهالي.

سوالج: الحرية مقدسة 
شرط عدم خرق القوانين 

واألعراف

مونان: الحرية أساس 
المجتمعات الحرّة 

ويجب أن تتِسم 
بالمسؤولية

سوالج ومونان تسّلما درعين تقديرّيتين )ريشار سّمور(




