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قضية

املحامي منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

كيف يتعاطى األمن العام مع المعلومات وإفشائها؟

الس ّر الوظيفي يحكمه القانون ،وما تبقى مباح للمواطنني
تفرض كل القوانني يف العامل عدم افشاء الرس املهني يف العديد من املهن الحرة كالطب واملحاماة وسواها ،والرس الوظيفي يف
القطاعني الخاص والعام ،والرس الشخيص بالنسبة اىل االفراد ،وذلك تحقيقا لهدفني اساسيني ساميني :اولهام حامية املصلحة
العامة للمرفق العام الذي يشاركون يف تسيريه .ثانيهام احرتام الحرية الشخصية التي تكرسها الدساتري
كل املعلومات التي تتصل بعمل املديرية
العامة لالمن العام تنقسم ،بحسب القانون
اللبناين ،اىل فئتني اثنتني ال ثالث لهام :االوىل
تصنف ارسار وظيفية يوجب القانون عدم
البوح بها اال يف حاالت قانونية استثنائية
تحت طائلة معاقبة الفاعل .الثانية ال
تصنف ارسارا وظيفية ،وبالتايل يجوز الي
كان معرفتها وتداولها من دون قيد او
رشط.
يف االستنتاج ،القانون يشكل الحد الفاصل
بني ما هو مسموح او ممنوع من االفشاء
من معلومات وارسار.
ما تعريف الرس املهني او الوظيفي او
الشخيص؟ ما املهن او الوظائف او الحاالت
االجتامعية التي يوجب القانون فيها عدم
افشاء االرسار املتصلة بها؟ هل هناك
مستندات او وثائق تعد بحسب القانون
رسية بطبيعتها؟ كيف تقارب املديرية
العامة لالمن العام جوانب هذا املوضوع
الحساس؟

التعريف

ال يوجد يف العامل ،حتى يومنا هذا ،تعريف
تقني محدد للرس املهني او الوظيفي او
الشخيص وسواه ،بحيث تعددت االراء
واملعايري املعتمدة يف تحديد مفهومه
ونطاقه بني فقيه من هنا وقانون او
اجتهاد من هناك .ففي حني اعترب البعض
كل معلومة يتسبب افشائها يف رضر
مادي او معنوي عىل صاحبها ،نجد ان
البعض االخر اعترب كل معلومة ال يعرفها
اال اشخاص محددون ،اي ليس عموم
الناس .كام ان اخرين اعتربوا كل معلومة
يريد صاحبها ،رصاحة او ضمنا ،ان تبقى

طي الكتامن السباب شخصية تتصل به
لوحده .بدوره القانون اللبناين مل يعط
تعريفا محددا وحرصيا لالرسار ،وامنا وضع
قواعد عامة ميكن االستدالل من خاللها
عىل ماهية ونطاق املعلومات التي تعترب
كذلك .للتوضيح ،نشري اىل ان املادة 579
من قانون العقوبات الصادر باملرسوم
االشرتاعي رقم  340يف تاريخ االول من
اذار  1943نصت عىل انه" :من كان بحكم
وضعه او وظيفته ،او مهنته او فنه ،عىل
علم برس وافشاه من دون سبب رشعي او
استعمله ملنفعته الخاصة او ملنفعة اخر،
عوقب بالحبس سنة عىل االكرث وبغرامة ال
تتجاوز اربعمئة الف لرية ،اذا كان من شأن
الفعل ان يسبب رضرا ولو معنويا" .بالتايل،
من تلك املادة ميكن ان نستنتج معطيات
عدة:
اولها :ان هناك رشوطا خاصة يفرتض
توافرها مجتمعة للقول بوقوع جرمية
افشاء االرسار .تلك الرشوط هي:
 ان يفيش الرس من علم به بحكم وضعه اووظيفته او مهنته و فنه :ما يجدر التوقف
عنده هنا هو عبارة "بحكم وضعه" كونها
ترتك املجال مفتوحا عىل مرصاعيه امام
اي شخص للقول بان هذا الوضع او ذاك،
كالعالقة الزوجية السابقة بني زوجني
مطلقني مثال ،حتم معرفة الشخص االخر
للرس .ويبقى للقضاء الكلمة الفصل يف بت
مسألة تقدير ما اذا كان الوضع املدعى به
يحتم او ال يحتم قيام املدعي باخبار رسه
اىل الشخص االخر املدعى عليه ،عىل اعتبار
ان االوضاع االخرى التي استعرضتها املادة،
كمسألة علم املوظف برس يتصل بوظيفته
مثال ،او املحامي برس يتصل مبوكله ،يكون

اكرث وضوحا كون القانون يحدد مسبقا
تفاصيل كل تلك العالقة الوظيفية او
املهنية ويفرض فيها الحفاظ عىل الرس
الوظيفي او املهني بشكل تام وكامل.
 ان يتم اإلفشاء من دون سبب رشعي.لتوضيح الفكرة هنا نعطي املثل االيت .ان
املحامي امللزم بحفظ رس موكله ،ال يبقى
ملزما بحفظه اذا كان يتمحور حول علمه
ان ذاك املوكل يخطط لقتل خصمه مثال،
او لوضع عبوة ناسفة يف منزله .فالواقعة
غري املرشوعة تعد خارج اطار الحامية
القانونية للرس املهني او الوظيفي او الخ.
 أن يسبب االفشاء رضرا ماديا او معنويالصاحبه.
ثانيها :من البديهي القول انه يجب ان تكون
املعلومة غري معروفة من عموم الناس،
الن مثل تلك املعلومات ال ميكن ان تعد
ارسارا .ولكن ،بحسب اجتهادات املحاكم
اللبنانية ،اذا كانت املعلومات املتداولة
بني العموم عن حدث يتصل بعمل احد
االجهزة االمنية مثال مصدرها االشاعات او
التحليالت الصحافية او السياسية مثال ،اي
غري مؤكدة من اي جهة كانت ،ومن ثم
اقدم احد العسكريني او الضباط يف ذاك
الجهاز عىل تأكيد املعلومة ،فان تأكيده يف
مثل هذه الحالة يعد كشفا لالرسار ،الن
طبيعة عمله ومركزه من شأنهام تحويل
املعلومة من اشاعة اىل حقيقة تعد مثابة
كشفا لالرسار.

ابرز الجهات

مبراجعة الترشيع اللبناين نجد ان ابرز
الجهات املقيدة بكتامن االرسار التي افرد
لها املرشع قوانني خاصة بها هم :املحامون،

القضاة ،االطباء ،الصيادلة ،املحاسبون ،املحامي

رجال الدين ،املوظفون ،العسكريون،
املرصفيون .وكذلك سائر املواطنني االخرين
بشكل عام ،والعاملني يف القطاع الخاص،
استنادا اىل القوانني العامة .اليكم ابرز
التفاصيل.

القطاع الخاص

تنص املادة  345من قانون العقوبات
عىل ان" :كل عامل يف القطاع الخاص،
مستخدما كان ام خبريا او مستشارا ،وكل
من ارتبط مع صاحب عمل بعقد استخدام
لقاء اجر ،التمس او قبل لنفسه او لغريه
هدية او وعدا او اي منفعة اخرى لكشف
ارسار او معلومات تيسء اىل العمل او
للقيام بعمل او االمتناع عنه بقصد الحاق
الرضر املادي او املعنوي بصاحب او
بصالح العمل ،يعاقب بالحبس من شهرين
اىل سنتني وبالغرامة من مئة الف اىل مئتي
الف لرية لبنانية".

تنص املادة  92من قانون تنظيم مهنة
املحاماة الصادر تحت الرقم  8يف تاريخ 11
اذار  1970عىل انه" :ال يجوز للمحامي ان
يفيش رسا ائتمن عليه او عرفه من طريق
مهنته ولو بعد انتهاء وكالته وال يجوز له
اداء شهادة ضد موكله يف الدعوى التي
يتوىل الوكالة فيها او كان وكيال فيها".
وتضيف املادة  99من القانون ":كل محام،

اللواء ابراهيم :ال اسرار
لدينا اال ما يصنفه القانون
سرا وظيفيا
ال تعريف محددا
في العالم للسر

عامال كان او متدرجا ،يخل بواجبات مهنته
املعينة بهذا القانون او يقدم يف اثناء
مزاولة تلك املهنة او خارجا عنها ،عىل
عمل يحط من قدرها ،او يسلك مسلكا
ال يأتلف وكرامتها يتعرض للعقوبات
التأديبية االتية:
 1التنبيه. 2اللوم. 3املنع من مزاولة املحاماة مدة ال تتجاوزثالث سنوات.
 4-الشطب من جدول النقابة.

الطبيب

جاء يف املادة  7من قانون االداب الطبية
الصادر تحت الرقم  288يف تاريخ 22
شباط  1994ما ييل" :الرسية املهنية
املفروضة عىل الطبيب هي من النظام
العام ،وعليه التقيد بها يف كل الظروف
التي يدعى فيها اىل معالجة مريض او
االستشارة ،مع مراعاة االستثناءات التي

حفظ الرس
املهني او
الوظيفي
ال يشمل
االفعال
التي تعد
جرائم.
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تفرضها السالمة العامة (كحال الطبيب
الذي يكتشف مثال عند معاينته للمريض
يف منزله بأن وضعه يتطلب نقله فورا
اىل املستشفى ،فيقوم بالطلب اىل جريانه
مساعدته عىل ذلك ،ويكتشف الجريان
ما يعاين منه املريض بفعل مساعدتهم
للطبيب) والقوانني واالنظمة (كموجب
الطبيب ابالغ القوى االمنية او القضاء عن
اي جرمية علم بها يف اثناء او يف مناسبة
مامرسته ملهنته) والعقود (كعقد سابق بني
املريض والطبيب يتضمن التزام الطبيب
اعالم اقارب املريض او اصدقائه بوضعه
الصحي اذا فقد الوعي مثال) .تشمل
هذه الرسية املعلومات التي يفيض بها
املريض اليه ،وكل ما يكون قد رآه او علمه
او اكتشفه ،او استنتجه يف سياق مامرسة
مهنته او بنتيجة الفحوص التي اجراها".
وتضيف انه" :ال يكفي اعفاء املريض طبيبه
من الرسية املهنية السقاط هذا املوجب،
اذ يبقى الطبيب ملزما مراعاة مصلحة
املريض ومقتضيات النظام العام" .اي،

العقوبات
التأديبية ال
متنع املترضر
من مراجعة
القضاء
املختص.
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حتى ولو اعفاه املريض رصاحة من حفظ
الرس املهني.
وتنص املادة  61من القانون نفسه عىل ان:
"كل مخالفة الحكام هذا القانون ،تعرض
مرتكبها لالحالة اىل املجلس التأديبي".
وتنص املادة  37من القانون رقم 313
الصادر يف تاريخ  3نيسان ( 2001قانون
تعديل القانون املتعلق بانشاء نقابتني
لالطباء يف لبنان) عىل انه" :اذا خالف اي
عضو من أعضاء النقابة ،لبنانيا كان ام غري
لبناين ،واجبات مهنته أوع ّرض كرامته ملا
ميس رشفه او استقامته او كفاءته تطبق يف
حقه احدى العقوبات االتية:
 1ـ التنبيه.
 2ـ اللوم.
 3ـ التوقيف املوقت عن العمل ملدة ال
تتجاوز ستة اشهر.
 4ـ املنع من مامرسة املهنة نهائيا.

القايض

تنص املادة  83من قانون القضاء العديل

الصادر باملرسوم االشرتاعي رقم  150يف
تاريخ  16ايلول  1983عىل انه" :كل اخالل
بواجبات الوظيفة وكل عمل ميس الرشف او
الكرامة او االدب يؤلف خطأ يعاقب عليه
تأديبيا .يعترب بنوع خاص اخالال بواجبات
الوظيفة التخلف عن الجلسات وتأخري بت
الدعاوى وعدم تحديد موعد معني الفهام
الحكم عند ختام املذاكرة ،والتمييز بني
املتقاضني ،وافشاء رس املذاكرة".

او قضائية ،اال اذا اذن لهم بذلك خطيا العسكري

تنص املادة  2من قانون رسية املصارف
الصادر يف تاريخ  3ايلول عىل" :ان مديري
ومستخدمي املصارف ...وكل من له اطالع
بحكم صفته او وظيفة باية طريقة كانت
عىل قيود الدفاتر واملعامالت واملراسالت
املرصفية يلزمون كتامن الرس ملصلحة
زبائن هذه املصارف وال يجوز لهم افشاء
ما يعرفونه عن اسامء الزبائن واموالهم
واالمور املتعلقة بهم الي شخص فردا
كان ام سلطة عامة ادارية او عسكرية

املوظف العام

املرصيف

صاحب الشأن او ورثته او املوىص لهم او
اذا اعلن افالسه او اذا نشأت دعوى تتعلق
مبعاملة مرصفية بني املصارف وزبائنها".
وتنص املادة  8من القانون عىل ان" :كل
مخالفة عن قصد الحكام هذا القانون
يعاقب مرتكبها بالحبس من ثالثة اشهر
حتى سنة ،والرشوع يف الجرمية معاقب
عليه بالعقوبة نفسها .ال يتحرك الحق
العام اال بناء عىل شكوى املترضر".

تنص املادة  15من نظام املوظفني الصادر
باملرسوم االشرتاعي رقم  112يف تاريخ
 12حزيران  1959عىل انه" :يحظر عىل
املوظف ان يقوم باي عمل متنعه القوانني
واالنظمة النافذة ،والسيام:
 8ان يبوح باملعلومات الرسمية التياطلع عليها يف اثناء قيامه بوظيفته ،حتى
بعد انتهاء مدة خدمته ،اال اذا رخصت له
وزارته خطيا بذلك".
كام جاء يف املادة  54من القانون انه" :يعترب
املوظف مسؤوال من الوجهة املسلكية
ويتعرض للعقوبات التأديبية اذا اخل عن
قصد او عن اهامل بالواجبات التي تفرضها
عليه القوانني واالنظمة النافذة...الخ".
وقد نصت املادة  55عىل ان" :العقوبات
التأديبية درجتان:
الدرجة االوىل:
 -1التأنيب.
 -2حسم الراتب ملدة خمسة عرش يوماً
عىل االكرث.
 -3تأخري التدرج ملدة ستة اشهر عىل االكرث.
الدرجة الثانية:
 -1تأخري التدرج ملدة ثالثني شهرا عىل االكرث.
 -2التوقيف عن العمل من دون راتب ملدة
ال تجاوز ستة اشهر.
 -3انزال درجة واحدة او اكرث ضمن الرتبة
نفسها.
 -4انزال الرتبة.
 -5انهاء الخدمة.
 -6العزل.

اضافة اىل العقوبات التي قد تطاول
العسكري بشكل عام باعتباره موظفا ،نجد
ايضا ان املادة  130من قانون القضاء
العسكري الصادر تحت الرقم  24يف تاريخ
 13نيسان  ،1968تطرقت بشكل خاص اىل
حالة افشاء االرسار اىل العدو ،حيث نصت
عىل انه" :يعاقب باالعدام كل عسكري
يسلم العدو الجند الذي هو تحت امرته او
املوقع املوكول اليه الدفاع عنه او يسلمه
مؤن الجيش او خرائط املواقع الحربية او
املعامل او املرافئ او االحواض او يبوح
له بكلمة الرس او بأي من ارسار االعامل
العسكرية".

باقي العقوبات

باالضافة اىل العقوبات التأديبية ،املنصوص
عليها يف القوانني الخاصة التي تحكم عمل
مختلف الفئات املعنية بحفظ الرس املهني
او الوظيفي او سواهام ،التي قد يتعرض
لها من ارتكب جرم افشاء الرس من نقابته
او ادارته او رب عمله ،بناء عىل شكوى
الشخص املترضر .يكون للمترضر ايضا
اضافة اىل ذلك ،حق مراجعة القضاء
املختص للمطالبة بانزال العقوبات مبن
ارتكب جرم كشف الرس ،وباملحرض
والرشيك واملتدخل معه يف ذاك الجرم،
كام ملطالبته او مطالبتهم ايضا بالعطل
والرضر .كل ذلك وفقا لالصول والرشوط
التي تحددها القوانني النافذة ذات الصلة.

وثائق ومستندات

مبراجعة القوانني ذات الصلة ،نجد ان هناك
مستندات ووثائق يصنفها القانون عىل انها
رسية بطبيعتها ،وبالتايل يعاقب كل من
يقدم عىل نرشها .من تلك النصوص نذكر،
عىل سبيل املثال ال الحرص ،ما جاء يف املادة
 420من قانون العقوبات وهو االيت:
"يعاقب بالغرامة من خمسني الف إىل
مئتي الف لرية من ينرش:
 -1وثيقة من وثائق التحقيق الجنايئ او
الجناحي قبل تالوتها يف جلسة علنية.

 -2مذكرات املحاكم.
 -3محاكامت الجلسات الرسية.
 -4املحاكامت يف دعوى نسب.
 -5املحاكامت يف دعاوى الطالق او الهجر.
 6كل محاكمة منعت املحاكم نرشها.الخ"..

بني الشهادة وحفظ الرس

تنص املادة  92من قانون اصول املحاكامت
الجزائية الصادر تحت الرقم  328يف تاريخ
 2اب  2001انه" :عىل كل شخص توافرت
لديه معلومات تنري التحقيق ان يبادر اىل
االدالء بشهادته امام قايض التحقيق تحت
طائلة ."...يف املقابل نجد ان املادة  29من
القانون نفسه تنص عىل" :ان الشاهد ال
يعفى من االدالء بافادته اال اذا اثبت انه
ملزم قانونا حفـظ الرس ،وإذا رأى قايض
التحقيق ان التذرع برس املهنة او بالسـر
املرصيف يف غري محله القانوين فيتخذ ،بعد
ان يستطلع رأي النيابة العامـة االستئنافية،
قرارا برد تذرعه".
بالتايل ،تلك النصوص تبني لنا بوضوح ان
املشرتع اللبناين غ ّلب موجب كتامن الرس
عىل موجب الشهادة ،ما مل يوافـق او يأذن
صاحب السـر بكشفه.

االمن العام

بديهي القول ان االحكام القانونية الخاصة
باملوظفني والعسكريني ،املشار اليها اعاله،
تطبق عىل ضباط ورتباء وعنارص املديرية
العامة لالمن العام .اما لناحية كيفية مقاربة
املديرية لهذا املوضوع يف مجمله ،فيتجىل
ذلك من خالل ما يؤكده دامئا مديرها العام
اللواء عباس ابراهيم يف هذا الصدد ،يف كل
اجتامعاته مع العسكريني كام يف لقاءاته
مع االعالميني ،ومفاده انه" :ليس لدينا
ارسار كام يظن البعض ،بل جل ما يف االمر
ان القوانني اللبنانية النافذة توجب علينا
حفظ وحامية االرسار الوظيفية الخاصة
باملديرية العامة لالمن العام ،ومن ضمنها
ارسار الدولة اللبنانية .فنحن نطبق احكام
القانون الذي يعلو وال يعىل عليه".
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