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       جانب السيّدة دوللي دوالني خزعل المحترمة ؛    جانب السيّدة رويدا الحاج المحترمة ؛  

 

     ؛  : توقيف المخرج يوسف الخوري لموضوع ا                                                 

 

 القوانين اللبنانية   الدستور اللبناني  ؛  ،  : شرعة حقوق اإلنسان المرجع                                                 

 

 ه ، باإلشارة إلى الموضوع والمرجع الُمبيّنين أعل 

 

 fb : yussuf elkhoury على وسائل التواصل اإلجتماعي الخاص به :    ينوحيث أنه تّم توقيف المخرج يوسف الخوري لسبب كتابة مقال

بيد     وكل مقال يحمل العنوان التالي : " ملعبكم بين شخطة قلم البطريرك الحويك ومحاية نتنياهو ، و "   حجمكم شخطة قلم رصاص 

 . بطريرك ماروني " 

 

 وبما أّن المقالين كانا بمثابة رد على ما كُتَِب ونُِشَر من تصاريح لبعض المراجع السياسية فيما خّص بعض األراضي المتنازع عليها في 

 حصلت على قرار قضائي يُظهر ملكيتها وفقًا لألصول القانونية .  بعض المناطق اللبنانية ، علًما أّن أكثريتها 

 

اإلعلن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الحق في حرية الرأي والتعبير لألفراد والدول  نَ مَ ضَ أْن  وحيث 

 بإعتباره أحد الضرورات لتحقيق حقوق اإلنسان اآلخر .  

 

 . 30 – 27 – 20 – 18 – 11 – 9 – 3 – 2  – 1إلعلن العالمي لحقوق اإلنسان وال سيّما المواد : إلى ا إستناًدا 

 

لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية ، تقوم على إحترام الحريات العامة إستناًدا إلى مقدمة الدستور وال سيّما الفقرة / ج / والتي تنص "  

" وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد ، وعلى العدالة اإلجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل 

.   

هي حق من أهم الحقوق التي ال بُد أن تكون مكفولة في النظام السياسي اللبناني إستناًدا إلى مبدأ حرية الرأي نعتبر أّن حرية الرأي والتعبير  

، فاألساس أن المخرج يوسف الخوري مواطن لبناني وله الحق في التعبير عن رأيه وأفكاره في مواده التي يكتبها دون رقابة أو تقييد أو 

 .  مصادرة الرأي 

على السلطة التنفيذية أن تضمن حقوق رعاياها في حرية التعبير عن الرأي من خلل أطر قانونية راطي اللبناني ، قإستناًدا إلى النظام الديم

    أالّ يتعرض أي شخص إلى مصادرة رأيه بمجرد التعبير عنه . متضمن له

 

 لــــــــــــــــــــــــــــــــذلك                                                   

 

للتفضل واإلطلع وعرض الموضوع على مقامكم الكريم إلتخاذ القرار المناسب لناحية التوقيف اإلعتباطي واللقانوني للمخرج يوسف 

 ، إلطلق سراحه .   الخوري وفق ما هو متّبع قانونًا 

 

 بكل أحترام                                                                                                                                   

 

 03/828363األمين العام للمجلس الوطني لثورة األرز : المهندس طوني نيسي    

                                                                   03/456416مساعد األمين العام للشؤون السياسية : بسام نوفل ضو ) كاتب وباحث سياسي ( 

 
 2020تشرين األول  2بيروت في                                                                                                                     

 

 المجلس الوطني لثورة األرز                                     
 الجبهة اللبنانية                                       

 لبنان                                               


