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 المطبوعات  قضايالمحة سريعة حول 

 4102مقتطفات من دراسة عن أحكام المطبوعات في المنتصف األول من سنة 

 

ّته فإلى نشاطه في . تندرج هذه الدراسة ضمن أعمال المرصد المدنّي الستقالل القضاء وشفافي

ته أن يولي رصد أبرز األعمال القضائية وأعمال التنظيم القضائي، اختار المرصد عند انطالق

ً لنوعين من األحكام ً خاصا األحكام الصادرة في قضايا العمل واألحكام الصادرة في : اهتماما

 . ا المطبوعاتقضاي

ً ما  ّة التي غالبا النوع األول من األحكام يكشف كيفية تعاطي القضاء مع النزاعات العمالي

ف المرصد من خالل ذلك وقد هد. يتخاصم فيها أشخاص ذوو نفوذ وقدرات اقتصادية متفاوتة

إلى قياس مدى نجاح مجالس العمل التحكيمية في لزوم الحياد بين هؤالء، وتاليا في حماية الفئة 

يكشف كيفية تعاطي القضاء مع الحرية اإلعالمية في  هاالنوع الثاني من .األضعف عند االقتضاء

ّع اإلعالميين وبشكل أعّم المواطنين بالضمانات ال لمشاركة الفاعلة في الزمة للبنان ومدى تمت

انتقاد السلطات العامة وأصحاب النفوذ، وصوالً إلى فضح الجرائم التي قد يقدم عليها بعضهم، 

وللنجاح في ذلك، اختار المرصد أن يعمل على األحكام الصادرة . وفي مقدمتها جرائم الفساد

، على أساس أّن 1024عن المحاكم المختصة في مناطق معينة خالل النصف األول من سنة 

ً يعطي فكرة واضحة عن توجهات المحاكم  عدد األحكام الصادرة خالل هذه الفترة الطويلة نسبيا

 . في هذا الخصوص

ً لهذا النوع من العمل، ننشر هنا مقتطفات من الدراسة حول قضايا المطبوعات، التي  وإبرازا

ً مع دراسات أخرى للمرصد في الجزء الثاني من أ  .  1022-1024عماله لسنة ستنشر الحقا

 

 رنا صاغيّة

 

ة لكيفية تعامل القضاء مع قضايا المطبوعات هات العاّم . تسعى هذه الدراسة الستخراج التوّج

ً صونفساد إلى معاقبة فاضحي ال حكام القضائية التي انته فاأل كرامة األشخاص أو هيبة ل ا

ً فيهاالمؤسسات التي يعملون  ً  ، تشكل عائقا . ون الحريات ومكافحة آفة الفسادأمام ص أساسيا
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ل القرارات اآليلة إلى تكريس حق اإلعالم بفضح الفساد وتوجيه االنتقادات  بالمقابل، تشكّ

 ً ً  القاسية للقيمين على الخدمة العامة وللسياسيين مؤشرا على حرية اإلعالم وتفعيل  أساسيا

رتدي أهمية خاّصة مع تراجع ت هذا مع العلم أن هذه الدراسة. المحاسبة والمساءلة والرقابة

مستوى الرقابة والمحاسبة والمساءلة داخل المؤسسات العامة، السيما بعد التمديد للمجلس 

ففي ظروف كهذه،  .النيابي وحرمان الناخبين من إمكانية محاسبة نوابهم في صناديق االقتراع

ً ما وهذا  .مة وأصحاب النفوذالوسيلة الوحيدة لمساءلة السلطات العاتصبح حرية التعبير  غالبا

ّر عنه صراحة القرار الصادر في  عن قاضي األمور المستعجلة في  1024-22-12ما عب

ر باتفاقية مكافحة الفساد التي صادق عليها لبنان . بيروت الرئيس جاد معلوف فبعدما ذكّ

يها ، والتي تلتزم فيها الدول بتشجيع مواطن1002-20-22صادر بتاريخ  33بموجب قانون رقم 

على فضح الفساد، استشهد بدراسات عدة تظهر الترابط الوثيق بين حرية اإلعالم والفساد حيث 

 . أن نسبة الفساد تتضاءل كلما ازدادت حرية التعبير واإلعالم

 

 المنهجية المعتمدة

 .وإلنجاز هذه الدراسة ضمن فترة معقولة، كان ال بدّ من االنحياز لخيارات وأدوات معينة

 ّ ل جميع األحكام الصادرة في فترة معينة في الدراسة ففيما ات وهي المنتصف )جه الرأي إلى شْم

 محكمة المطبوعات في بيروتالقرارات الصادرة عن ، تّم حصرها ب(1024األول من سنة 

محكمة التمييز الناظرة في استئناف أحكام المطبوعات الصادرة عن قرارات الو( 23) حتى

بب التركيز على القرارات الصادرة عن محكمة المطبوعات في وس. خالل هذه الفترة (33)

ً أمامهاالمقامة ضد وسائل إعالمية بيروت، هو أّن غالبية المالحقات   . تحصل واقعيا

 

ارتبط بتاريخ إنشاء المرصد، فإّن ( 1024النصف األول من سنة )وفيما أن اختيار فترة 

تحول  معه محكمة المطبوعات في بيروت التطورات الحاصلة خاللها جعلتها بمثابة منعطف 

لتعتمد سياسة جديدة تنبئ  1002في هيئتها الحالية من سياساتها المعمول بها في بيروت منذ 

 ً ا ّ ، وإن حصل تدريجي ل هاّم ً بتحّو سلسلة من المواقف النقدية ألعمالها من قبل جهات ل تبعا
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حقوقية وإعالمية
1
ً إلثبات حتى اآلن ح باب يبقى وأهمّ التحّوالت في هذا المجال هو فت.  قا ّ ضي

صحة الوقائع موضوع الذمّ 
2
.  

 

ّن في هذا الخصوص أنه لغايات إنجاز الدراسة، قمنا بإدخال بيانات األحكام  بقي أن نبي

ّما أسماء المدعين والمدعى عليهم وصفاتهم ووظائفهم والجرائم المدعى بها  والقرارات، والسي

خاص تم ابتداعه لهذه لتعويضات المحكوم بها، في برنامج وحيثيات القرارات والعقوبات وا

 .يتيح لنا الحصول على إحصاءات كمية تفيد هذه الدراسةالغاية على نحو 

 

ل  ...  محكمة خاصة لإلعالم، ولكن: القسم األّو

ّة النظر في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات  (2221) حصر قانون المطبوعات صالحي

كما وضع القانون أنه في حال كان  . ستئناف المتواجدة في المحافظاتكم اإلبإحدى غرف محا

الدعوى بحاجة إلى تحقيق قضائي، فعلى قاضي التحقيق أن يقوم به وأن يحيل القضية على 

ّ و. المحكمة في مهلة ال تتجاوز خمسة أيام ً يفهم من ذلك مبدئي أن المشرع أراد إخراج قضايا  ا

بات العامة والضابطة العدلية ليحصرها في قضاء التحقيق ومحكمة المطبوعات من حيز النيا

وقد جاء قانون اإلعالم المرئي . خاصة هي محكمة المطبوعات، وذلك مراعاة للصحافة

ليؤكد أن قانون المطبوعات يطبق على الجرائم المرتكبة بواسطة  321/2224والمسموع رقم 

وسائل اإلعالم المرئي والمسموع
3
. 

 

ً مجموعة من التحدياتإال أن هذ  : ا االختصاص يلقى مؤخرا

 

فهل تخضع المخالفات . يتصل بانتشار وسائل إعالمية جديدة بواسطة االنترن  التحدي األول

المرتكبة بواسطة هذه الوسائل لقانون المطبوعات وتدخل ضمن اختصاص محكمة المطبوعات 

، عدةنتائج عملية للمسألة طبع، أم أنها تبقى ضمن اختصاص القضاء الجزائي العادي؟ وبال

                                                      
1
انو  ق ل ا لمفكرة  العدد -نيةعن هذا األمر، يراجع ا نان،  ذار 22لب  . 1024، آ
2
الدعوى بمناقشة   إلى تكليف أطراف  لة  المطبوعات واآلي القرارات اإلعدادية الصادرة عن محكمة  إلى  عن هذا األمر، نشير 

دة  ها في متن المقال موضوع الشكوى 323الما لي إ المشار  ئع  ا وق ال ثبات صحة  بإ يه  العقوبات وتكليف المدعى عل قانون   .  من 
3
دة ا  ما المذكور 32ل انون  ق ل ا  .من 
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وقصر مدة  أهمها االستفادة من أحكام حمائية للصحافيين، في مقدمتها منع التوقيف االحتياطي

 . مرور الزمن

 

ن من القرارات موضوع الدراسة و  9و 4قرارات صادرة عن محكمة المطبوعات 5وهي )يتبيّ

استقرت على اعتبار المواقع  أن محكمة المطبوعات( 5صادرة عن محكمة التمييزقرارات 

االلكترونية بمثابة مطبوعات، وتبعا لذلك إخضاعها ألحكام قانون المطبوعات وضمن 

عن محكمة مطبوعات  ينصادر قراريننجد الحيثية اآلتية في . صالحية محكمة المطبوعات

، ...حيث أن شبكة االنترنت هي وسيلة نشر متطورة وحديثة: "خالل فترة الدراسة 6بيروت

أما بالنسبة إلى مواقع التواصل االلكتروني ". يطبق على ما نشر ما يطبق على المطبوعة

علما أن محكمة المطبوعات . الجهةكالفايسبوك وتويتر، يبقى االجتهاد غير مستقر لهذه 

أن مواقع التواصل هي كالمواقع اإللكترونية وتخضع بدورها  7قرارات 3اعتبرت في 

ً  قت محكمة التمييزصدّ  وإذ .8في حال كانت مفتوحة للعامة اتلصالحية محكمة المطبوع قرارا

ً عن محكمة المطبوعات بإعالن اختصاصها بشأن قضية نشر بواسطة  ، فإنها 9التويترصادرا

أن النشر الخاص غير المعد للتوزيع  (خارج العينة موضوع الدراسة)في فترة الحقة اعتبرت 

ا للتوزيع على الجمهور، وان تمّ بصورة مستمرة وباسم معين وبأجزاء م تتابعة ال يكون معّد

                                                      
4
لقرار رقم   الصادر في دعوى مايكل راي   222/1024مايكل راي  ضد شربل نحاس والقرار رقم الصادر في دعوى  223/1024ا

الصادر  221/1024الصادر في دعوى أسعد سيف ضد هشام صايغ والقرار رقم  220/1024ضد شربل نحاس والقرار رقم 

عام ض  .  الصادر في دعوى حسين يزبك ضد طارق نجم 222/1024د جوزف سمعان والقرار رقم في دعوى الحق ال
5
يبا والقرار رقم  22/1024القرار رقم   يبان صل الصادر في دعوى ميشال  10/1024الصادر في دعوى ميشال عون ضد ل

لشدياق والقرار رقم  لياس ا با 14/1024عون ضد ا لقرار رقم القرار الصادر في دعوى ميشال عون ضد لي يبا وا ن صل

با والقرار رقم  12/1024 ليبان صلي الصادر في دعوى ميشال عون ضد  12/1024الصادر في دعوى ميشال عون ضد 

لقرار رقم  لقرار رقم  12/1024أنطوان أبي نجم وا با وا يبان صلي الصادر في  32/1024الصادر في دعوى ميشال عون ضد ل

لق ا والقرار رقم  31/1024رار رقم دعوى ميشال عون ضد فيرا بو منصف وا يب ليبان صل الصادر في دعوى ميشال عون ضد 

يبا 33/1024 يبان صل  . الصادر في دعوى ميشال عون ضد ل
6
الصادر في دعوى مايكل راي  ضد  222/1024مايكل راي  ضد شربل نحاس والقرار رقم الصادر في دعوى  223/1024القرار  

 .شربل نحاس
7
العام ضد جان عاصي والقرار رقم  230/1024القرار رقم   الصادر في دعوى بوال  122/1024الصادر في دعوى الحق 

قرار رقم   .رام وارتكس تشابريانأرتين اندكيان ضد أنظرت الصادر في دعوى  220/1024ياغوبيان ضد خضر عواركة وال
8
لتواصل مواقع من هي التويتر صفحات أن حيث"  قع ،بدورها تستعمل التي جتماعياال ا كترونية، كالموا  اإلنترن ، شبكة اإلل

ة  ."للتواصل نشر، كوسيل
9
العام ضد جان عاصيالصادر  2/1024رقم القرار    .في دعوى الحق 
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وتبعا لذلك، يكون غير خاضع للضوابط المتعلقة بالمطبوعة . باألحرف واألشكال والصور

 . 10الصحفية المنصوص عنها في قانون المطبوعات

إلى استبعاد اختصاص عديدة  حاالتي فوالقضاة المنفردون الجزائيون وتتجه النيابة العامة 

التويتر أو كمة المطبوعات بالنسبة إلى الكتابات المدعى بشأنها والمنشورة بواسطة مح

توقيف  ،مثال على ذلك .، مما يؤدي إلى حرمانهم من حماية قانون المطبوعاتالفايسبوك

دعاء النيابة العامة االستئنافية عليه بجرائم القدح والذم إالمدعو ميشال الدويهي بناء على 

ة النعرات الطائفية، على خلفية تصريحاته ضد المديرية العامة لألمن العام والتحقير وإثار

 . وإحالته أمام القاضي المنفرد الجزائي في زغرتا

 

إلى النيابة العامة بالقدح والذم هو التحدي المتصل بتقديم مدعين شكاويهم  الثانيالتحدي 

تالقرارامن  2يكشف درس الملفات التي صدرت أن و. التمييزية
11
بدأت  صدرت في دعاوى  

ً من أصحاب النفوذ مسارها لدى النيابة العامة التمييزية و سمير )أن المدعين فيها هم عموما

 على الرغم منو...(. أمين فتف  وهاني حمود الخووفيق صفا والقاضية رندى يقظان وجعجع 

والمدير المسؤول  بالتحقيق في معظم تلك الدعاوى، بمعنى أن اسم الكاتال حاجة لمزيد من أّن 

ً في تكليف الضابطة فإن النيابة العامة معروفان،  ً في التحقيق فيها، وأحيانا لم تجد حرجا

روحية قانون أصول المحاكمات العدلية بإجراء التحقيقات تح  إشرافها، على نحو يخالف 

الحية من هذا القانون ص 23فلئن أول  المادة . الجزائية وقانون المطبوعات على حد سواء

شاملة للنيابة العامة التمييزية للتحقيق، فإن كثرة الشكاوى الجزائية تؤدي بالضرورة إلى 

اسة والخطرة تح  طائلة المس بمبدأ المساواة ، حصر هذه الصالحية بالجرائم والملفات الحسّ

 . بين المواطنين

مة، فإن لجوء عدد من وفيما يؤدي اللجوء إلى النيابة العامة التمييزية إلى إطالة مدة المحاك

وإرغام المدعى عليهم بالحضور شخصيا  همأصحاب النفوذ إليها إنما يعكس نية في إظهار نفوذ

                                                      
10
لقاسم   العام ضد فيصل ا الحق  القرارات الصادرة في دعوى مايكل راي  ضد شربل نحاس والقرار الصادر في دعوى 

الحق العام ضد  .جان عاصي والقرار الصادر في دعوى 
11
في دعوى سمير جعجع  220/1024الصادر في دعوى رندى يقظان ضد محمد نزال والقرار رقم  231/1024القرار رقم  

قنديل والقرار رقم  نية ضد عمرو ناصيف والقرار رقم  222/1024ضد ناصر  نا لب ل ا قوات  الصادر في دعوى سمير جعجع وال

الصادر في دعوى سمير جعجع  103/1024ى حمدان والقرار رقم الصادر في دعوى سمير جعجع ضد مصطف 100/1024

قنديل والقرار رقم  انية ضد ناصر  بن ل ل ا قوات   .  الصادر في دعوى بوال يعقوبيان ضد خضر عواركة 122/1024وال
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وضمن مهل قصيرة وباإلدالء بما لديهم، بخالف األصول المعتمدة لدى محكمة المطبوعات 

 . والتي ال تطلب حضور المدعى عليهم إال تبعا لصدور قرار إعدادي باستجوابهم

 

ّهاإ: قسم الثانيال  :جراءات المحاكمة ومدت

مستعجلة أمام محكمة المطبوعات، بهدف تسريع البّ  في  أصولاعتماد القانون  فرضي

ّام عندما. النزاعات على األكثر،  تحال القضية على المحكمة، تبدأ المحاكمة في مهلة خمسة أي

ّام من تاريخ بدء المحا مهلة المراجعات  وتكون. كمةوتصدر قرارها في مهلة أقصاها عشرة أي

ّام لالعتراض ّام للتمييز، وخمسة أي وعلى محكمة التمييز أن تبدأ بالمحاكمة في مهلة  .عشرة أي

ّام ّام على األكثر وأن تصدر قرارها في مهلة أقصاها عشرة أي من تاريخ تقديم طلب  خمسة أي

اية تعمد إلى التحقيق في القضايا فالنيابة العامة بد .والواقع أن تلك المهل بقي  نظرية. التمييز

كما لم نجد في أي من الحاالت موضوع الدراسة ان التزم  . المدعى بها أمامها كما سبق بيانه

محكمة المطبوعات بالمهل المشار إليها أعاله، سواء لجهة تاريخ بدء المحاكمة أو إصدار 

الة أمد الدعاوى بشكل وقد أدى ذلك إلى إط. األمر نفسه يتصل بمحكمة التمييز. قرارها

يتعارض تماما مع روحية قانون المطبوعات كما تظهره عملية حسابية بسيطة لمتوسط عمر 

 . القضايا التي تشملها العينة

 متوسط المدة  المدة األقصر والمدة األطول المحكمة 

 يوما 212.23 يوما 2431ويوما  22 محكمة المطبوعات

 يوما 422.22 مايو 2432يوما و 22 محكمة التمييز

 

 

ُستثنى من تلك القاعدة عدد محدود من الدعاوى التي تصدر القرارات فيها بشكل سريع وغير  وي

لعل المثال األبرز خالل فترة الدراسة  .اعتيادي نظرا لشخصية المدعي أو الجرم المدعى به

بعد  أي) 21/1/1024الحق العام ضد جان عاصي الصادر في  هو القرار الصادر في دعوى

بتهمة التعرض لشخص ( أقل من ثمانية أشهر وقد تم خاللها استئناف قرار رد الدفوع الشكلية

رئيس الدولة والمس بكرامته على خلفية التغريدات التي أطلقها المدعى عليه على مواقع 

 .التواصل اإللكتروني
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 : الحكم: القسم الثالث

كما هو معلوم، إّن نشر موادّ مخالفة لقانون المطبوعات يستتبع عقوبات جزائية، قد تصل إلى 

جل العدلي لألشخاص المحكوم عليهم ية، وتسجل كجرم في السّ علما أن . عقوبات مانعة للحّر

جتهاد الدولي يتجه نحو إزالة صفة التجريم عن أخطاء المطبوعات كما هو مبين في التعليق اإل

الصادر عن لجنة حقوق اإلنسان المعنية بالرقابة على تطبيق العهد الدولي  34رقم  العام

للحقوق المدنية والسياسية والذي طالب الدول بنزع صفة التجريم عن حاالت التشهير، أو أقله 

حصر تطبيق القانون الجزائي في الحاالت األشد خطورة وفي كل األحوال عدم فرض عقوبة 

 .الحبس

يان نسبة أحكام اإلدانة بالنسبة إلى مجموع القضايا بنظمنا الجدول أدناه لت سياق،وفي هذا ال

 . المعروضة على المحكمتين موضوع الدراسة

 

مجموع  المحكمة

 األحكام 

أحكام 

إدانة على 

األقل في 

أحد 

الجرائم 

المدعى 

 بها

أحكام برد 

الدعوى 

عن كل  شكال

المدعى 

  عليهم

أحكام 

بإسقاط 

الحق العام 

عا تب

السقاط 

الحق 

 الشخصي

أحكام كف 

تعقبات 

أو أخرى 

عن براءة 

كل المدعى 

 عليهم

 

أحكام تم 

حسمها من 

 العينة

محكمة 

المطبوعات 

 في بيروت

23 

 

حكم حول  4 4 0 44

مسؤولية 

الناشر 

 المالية

محكمة 

 التمييز

33 

ناقص )

 قرارات 

قراران برد  4 2 2 24

االستناف 

 2شكال و



8 

 

بشأن دفوع 

شكلية 

ر وقرا

باستئخار 

 الدعوى

 

ً قرار 23قض  بالذم أو القدح أو التحقير عدد القرارات التي كما يسجل أن  ً قرار 32) ا  ا

ً صادر ً قرار 24عن محكمة المطبوعات و ا ً صادر ا القرارات أن عدد ، و(عن محكمة التمييز ا

أن محكمة قرارات صادرة جميعها عن محكمة المطبوعات، و 2التي قض  بالخبر الكاذب 

نشر ما يحظر ب اواحد اارقر، والمعتقدات والديانات تحقيرالمطبوعات أصدرت قرارا واحدا ب

وقرارا واحدا بالتعدي على الملكية الفنيةخاطئ الخبر الب اواحد اقرارو نشره
12
. 

ً لعقوباتبخصوص ا حسب الجرم المرتكب  ، تجدر اإلشارة إلى أن العقوبات المفروضة قانونا

ّا 2بين )هي الحبس  ( مليون ليرة لبنانية 200ألف إلى  100من )والغرامة ( سنوات 3م وأي

 . واإللزام بنشر الحكم وفي حاالت محصورة توقيف المطبوعة عن الصدور

والواقع أن مراجعة القرارات الصادرة عن محكمة المطبوعات تبيّن عدم تضمين أي منها 

الصادر بتاريخ  230رقم عقوبة الحبس، باستثناء القرار ( حتى القرارات الغيابية)

عن محكمة مطبوعات بيروت في دعوى الحق العام ضد جان عاصي الذي قضى  21/1/1024

 ً ذلك بأّن تغريدة المدعى عليه ضد رئيس الجمهورية تخطّ   بعقوبة الحبس مدة شهرين مبررا

 ". وال يمكن إطالقا اعتبارها من باب حرية الصحافة المعقول والمقبول والمسموح"

منها صدر عن  اقرار 42) اقرار 54ل أن عدد القرارات التي قضت بالغرامة هي ة نسجبداي

الغرامات تتراوح  (.14ر عن محكمة التمييزدمنها ص اقرار 22و 13محكمة المطبوعات

  .ل.مليون ل 22و. ل.لألف  555بين ب القرارات موضوع الدراسة المحكوم بها بموج

                                                      
12
ل  أو قيمة ا الجرم  يبين  لم  لمدعى عليه  القرارات الصادرة في اعتراض مقدم من ا بار أن أحد  مة أو مع األخذ بعين االعت غرا

لتعويض  .ا
13
مة  كنهما ال يحكمان بغرا إلى قرارين باإلدانة ل لخبر : نشير  اني ألن الجرم هو ا لث الحبس فقط وا العقوبة كان   األول ألن 

يا ال تترتب ال أية غرامة الخاطئ وت يه   .  عل
14
إلى   بإل)قرارات  3نشير  تمييز  ل ا المدعى عليهم قرار واحد عن محكمة المطبوعات وقراران صادران عن محكمة  م  زا

 (. بتعويضات شخصية فقط
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حكوم عليه أمام محكمة المطبوعات م 64) 86 يهموقد بلغ عدد المدعى عليهم المحكوم عل

ً ديرم 32، من بينهم (أمام محكمة التمييز محكوم عليه 22و مسؤولية  ونمسؤول وهم مسؤوالً  ا

 . (أمام محكمة التمييز 22و أمام محكمة المطبوعات 22) حكمية

  

 (مليون ليرة لبنانية: الوحدة)الغرامة 

 2.2حتى  الغرامة

 

أكثر من 

2.5- 3  

 3أكثر من 

  6حتى 

 6أكثر من 

  25حتى 

أكثر من 

25  

عدد المحكوم 

من عليهم 

محكمة 

 المطبوعات

1 32 24 4 3 

عدد المحكوم 

عليهم من 

محكمة 

 التمييز

0 3 2 3 0 

مجموع 

الغرامات 

المحكوم بها 

في القضية 

مام أ نفسها

محكمة 

 المطبوعات

1 2 23 3 24 

مجموع 

الغرامات 

المحكوم بها 

0 2 1 3 2 
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ة في القضي

نفسها امام 

محكمة 

 التمييز

 

تتجاوز الحد  نادرا ماأن الغرامات جاز القول ، ند اإلمعان في تفاصيل هذا الجدولعو

األدنى لها المنصوص عليه في القانون، ولكنها تتجاوز الحد األقصى لها إذا تّم احتساب 

وهذا األمر . حدةمجموع الغرامات المحكوم بها ضد جميع المدعى عليهم في دعوى وا

عدد من الوسائل أعباء مالية هامة، كأن يحكم على الكاتب أو المذيع فضال يرتب على 

تتحمل عرفا تسديد النفقات عن كال اإلعالمية علما أّن الوسائل . عن المدير المسؤول

 . ، باإلضافة إلى التعويضات المحكوم بهااألمرين

 22) اقرار 23لجهة المدعى عليها في ألسباب المخففة لامنح  محكمة ال ويلحظ أن

ً قرار ً منها صادر ا  وقد(. عن محكمة التمييزوقرارين صادرين عن محكمة المطبوعات  ا

باإلشارة إلى حقها في التقدير في غالبية تلك لمنح هذه األسباب اكتف  المحكمة 

فيه رت األول، اعتب :قراراتيستثنى من ذلك ثالثة . من دون مزيد من التعليل القرارات

أو السباب بالمدعي وعكس  /المحكمة أن المصطلحات المستعملة لم تبلغ حد االزدراء و

اتزانا في اختيار هذه المصطلحات وسعي المدعى عليها لعرض موضوعي لواقع الحال 

من زاويتها كخبيرة اقتصادية ذات توجه محدد دون أن تبلغ حد إصدار األحكام
15
 وهذا؛ 

طالما أن التعليل المذكور يؤكد عدم توافر عناصر الجرم وتبعا لذلك ينفي وجود االستثناء يثير الحيرة 

قرار ما أكدت عليه محكمة التمييز الحقا عند فسخها للوهذا ، أي سبب للتجريم أصال

الوقائع والخلفيات االجتماعية والنقابية والحقوقية البحتة التي  استند إلىاالستثناء الثاني  .المذكور

القضيةتحيط بهذه 
16
التوازن بين الحماية المعطاة لسمعة الفرد والحماية المعطاة مما يعكس خلالً في  

 اعتبارات فضفاضة، ستند إلىا الثالث االستثناء لحرية التعبير في المسائل المتصلة بالمصلحة العامة 

أشارت المحكمة إلى مقاربة المدعى عليه المرهفة للموضوعحيث 
17
 . 

                                                      
15
أبو زكيالصادر في  221رقم القرار   السنيورة ضد رشا  د   . دعوى فؤا
16
ايل ش 223رقم القرار    .ضد شربل نحاس. ل.م.الصادر في دعوى مايكل راي  وشركة غراي ماكنزي ريت
17
أبي نجم 222رقم القرار   الياس سكاف ضد طوني   . الصادر في دعوى 
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 : التعويض -1

ً قرار 24دد القرارات التي قض  بتعويض بلغ ع صادر عن محكمة  امنه اقرار 43) ا

المطبوعات
18
وهذا يدل على أن بعض (. منها صادر عن محكمة التمييز اقرار 21و 

تلزم المدعى عليها بتسديد تعويض للجهة المدعية، إما التي قض  باإلدانة لم  القرارات

ه، وإما ألن المدعي هو الحق العام، وإما التعويض في شكواألن المدعي لم يحدد قيمة 

 .  ألن المحكمة رأت أن طلب التعويض غير متحقق الشروط، وأحيانا ردّ الطلب ضمنا

يبقى التعليل و. لبنانية ليرة مليون 10و لبنانية ليرة ألفبين التعويضات   تراوحو

المحكمة، وأن  ما ورد ألحق ضررا معنويا بالمدعي ويستوجب تعويضا"الوحيد هو أن 

مع تيقنها من أن أي بدل مادي ليس من شأنه التعويض عن الضرر الذي لحق 

كما أن أيا . وتنأى المحكمة عن تعليل قرارها بزيادة التعويض أو تخفيضه". بالمدعي

ّد األضرار التي ألّم  بالمدعي والالف  هو منح تعويضات . من القرارات لم يفن

األخبار المنشورة عنهم،  غم من وجود الشك بصحةللموظفين العامين أو األفراد بالر

 . المحكمة ال تبذل جهدا كبيرا في التحقق من صحة األخبار المنشورةالسيما أن 

 (الوحدة هي مليون ليرة لبنانية)التعويضات 

 2.2أكثر من  2.2حتى  

 3حتى 

 3أكثر من 

 2حتى 

 2أكثر من 

  20حتى 

أكثر من 

20 

محكمة 

 المطبوعات

2 4 21 2 3 

 2 2 2 3 2 محكمة التمييز

 

 

 :اإللزام بنشر القرار -3

                                                      
18
يبين  مع  لم  لمدعى عليه  القرارات الصادرة في اعتراض مقدم من ا بار أن أحد  أو األخذ بعين االعت مة أو الجرم  قيمة الغرا

لتعويض  . ا
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ً قرار 14 مرة واحدة وفي وسيلة واحدة قض  بالنشربلغ عدد القرارات التي    03) ا

. (قرار منها صادر عن محكمة التمييز 12قرار منها صادر عن محكمة المطبوعات و

 في االستثناء. نشر الخبرالتي تّم فيها  وسيلةالقاعدة هي اإللزام بالنشر في نفس ال

 عدد بلغوقد . تعليل أي ودون إعالمية وسائل عدة في النشر إلزام هو قليلة حاالت

 محكمة عن انصادرقراران ) قرارات 3 مرة من ألكثر أو وسيلة من أكثر في القرارات

  (.التمييز محكمة عن صادر واحد وقرار المطبوعات


