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الصدقية والثقافة واإلعتراف بالخطأ ركائز اإلعالم المسؤول:
بعض اإلتهامات تسيئ إلى مطلقها وتؤلف جرائم

قضية

مل  او  ان سافروا  اللبنانيني، سواء ممن سبق 
يسافروا، يعلمون بشكل بديهي ان املديرية 
املؤسسة  هي  ليست  العام  لالمن  العامة 
البضائع  بتفتيش  قانونا  املعنية  االمنية 
الحدودية  املعابر  عند  املسافرين  وحقائب 
قريب  من  ال  الجوية،  او  البحرية  او  الربية 
او من بعيد. واستطرادا، هي ال متلك اساسا 
البضائع  لتفتيش  املخصصة  السكانر  االت 
اساسا  يدخل  ال  املوضوع  كون  والحقائب 
يف  املهم  القانونية.  صالحياتها  نطاق  ضمن 
اىل  الحقا  تنبه  االعالمي  ذاك  ان  املوضوع 
هذا هذا الخطأ الفادح الذي ارتكبه واصدر 
العامة  املديرية  ومن  الجمهور  من  اعتذارا 
مديرية  ان  ضمنه  موضحا  العام  لالمن 
موضوع  يف  اساسا  لها  دخل  ال  العام  االمن 
املعابر  عند  والحقائب  البضائع  تفتيش 
الحدودية. املديرية العامة لالمن العام، رغم 
زورا،  طاولتها  التي  الباطلة  االتهامات  تلك 
توقفت عند ذاك التوضيح بكثري من االحرتام 
ذاك  متتع  مدى  عن  يكشف  كونه  والتقدير 
واملهنية  الوطنية  املسؤولية  بحس  االعالمي 
الرجوع  اىل  دفعاه  اللذين  االدبية  وبالجرأة 
فضيلة  الخطأ  عن  فالرجوع  الخطأ.  عن 

التنويه. تستحق 

منع بث فيلم سيناميئ؟
من االمثلة االخرى عن بعض االخطاء التي 
وقع فيها بعض الصحافيني واالعالميني خالل 
صالحيات  خص  ما  يف  االخرية،  السنوات 
عىل  نذكر  العام،  لالمن  العامة  املديرية 
عىل  املديرية  رقابة  موضوع  املثال  سبيل 
نرشوا  منهم  فالعديد  السينامئية.  االرشطة 
مقاالت او بثوا اخباراً تفيد بان االمن العام 
الحقيقة  معني.  سيناميئ  فيلم  عرض  منع 

االمن  ان  تؤكد  املجال  هذا  يف  القانونية 
عرض  منع  صالحية  اساسا  ميلك  ال  العام 
يقترص  القانوين  دوره  وامنا  سيناميئ،  فيلم 
الفيلم  كان  اذا  ما  يف  التدقيق  عىل  فقط 
القانونية  النصوص  يخالف  ما  يتضمن 
ضباط  ان  مثال  افرتضنا  لو  ال.  ام  النافذة 
عن  امتنعوا  املعنيني  العام  االمن  وعنارص 
هم،  يتعرضون  انذاك  التدقيق  بهذا  القيام 
عقوبات  اىل  النافذة،  القوانني  بحسب 
فيلم  عرض  منع  ان  واستطرادا،  متعددة. 
اخرى  سيناميئ معني هو من صالحية جهة 
نورد  ذلك  توضيح  بهدف  العام.  االمن  غري 

االتية:  القانونية  التفاصيل 
جميع  اخضاع  قانون  من   4 املادة  ان 
يف  الصادر  للمراقبة  السينامئية  االرشطة 
االمن  اوجبت عىل   1947 الثاين  27 ترشين 
من  التأكد  لناحية  االفالم  يف  التدقيق  العام 
النافذة.  اللبنانية  للقوانني  مخالفتها  عدم 
فان  ما،  قانونية  مخالفة  الفيلم  تضمن  اذا 
الدائرة املختصة يف االمن العام تقوم بابالغ 
يتضمن  كذا  املشهد  بأن  العالقة  صاحب 
كذا  رقم  القانونية  للامدة  رصيحة  مخالفة 
القانونية  املادة  او كذا )اي يتم اعطاء نص 
وبالتايل  املعني(،  للشخص  الصلة  ذات 
العالقة  صاحب  عىل  العام  االمن  يقرتح 
تصويب االمر يك يصبح الفيلم مطابقا لنص 
عدم  حال  يف  والرصيح.  الواضح  القانون 
القانون  فان  بذلك،  العالقة  صاحب  اقتناع 
يوجب عىل االمن العام يف مثل هذه الحالة 
مالحظاته  مع  فيه،  املدقق  الرشيط  احالة 
ارشطة  مراقبة  لجنة  اىل  عليه،  القانونية 
رسمية  لجنة  وهي  للعرض،  املعدة  االفالم 
منشأة  ومحايدة،  ومستقلة  متخصصة 
مبوجب قرار رئيس الحكومة رقم 2010/85 

اوال: القدح
القدح هو كل لفظة ازدراء او سباب، وكل 
مل  اذا  التحقري  عن  يشفان  رسم  او  تعبري 
محتال.  فالن  مثال:  معني.  امر  عىل  ينطو 
تختلف عقوبة جرمية القدح بحسب صفة 
الذي طاولته. فمثال، يعاقب عىل  الشخص 
اسبوع  من  بالحبس  الناس  احد  يف  القدح 
خمسني  من  بالغرامة  او  اشهر،  ثالثة  اىل 
ويقيض  لرية.  الف  اربعمئة  اىل  الف 
القدح  يقرتف  مل  اذا  وحدها  بالغرامة 
او  املحاكم  اىل  القدح  اذا وجه  اما  عالنية. 
االدارات  او  الجيش  او  املنظمة  الهيئات 
ميارسون  ممن  اىل موظف  وجه  او  العامة 
السلطة العامة من اجل وظيفته او صفته، 
اشهر  ستة  بالحبس  الفاعل  عىل  فيحكم 
عىل االكرث. اذا وقع القدح عىل اي موظف 
يحكم  صفته  او  وظيفته  اجل  من  اخر 
مئة  اىل  الفاً  عرشين  من  بالغرامة  الفاعل 
الف لرية او بالتوقيف التكديري )بني يوم 
رئيس  عىل  القدح  وقع  اذا  ايام(.  وعرشة 
الدولة يحكم الفاعل بالحبس من شهر اىل 

سنة، الخ... 

ثانيا: الذم
الذم هو نسبة امر اىل شخص، ولو يف معرض 
الشك او االستفهام، ينال من رشفه وكرامته. 
التي  مثاًل: فالن رسق مال االدارة او الرشكة 
الذم  جرمية  عقوبة  تختلف  فيها.  يعمل 
فمثال،  طاولته.  الذي  الشخص  بحسب صفة 
يعاقب عىل الذم باحد الناس بالحبس حتى 
ثالثة اشهر، وبالغرامة حتى املئتي الف لرية، 
بالغرامة  العقوبتني. يقيض  بإحدى هاتني  او 
اذا  اما  عالنية.  الذم  يقع  مل  اذا  وحدها 
املنظمة  الهيئات  او  املحاكم  اىل  الذم  وجه 
إىل  وجه  او  العامة،  االدارات  او  الجيش  او 
من  العامة  السلطة  ميارسون  ممن  موظف 
العقوبة  فتكون  صفته،  او  وظيفته  اجل 
الحبس سنة عىل االكرث. واذا وقع عىل رئيس 
شهرين  من  الحبس  العقوبة  تكون  الدولة 
اذا  انه  اىل  االشارة،  وتجدر  الخ.  سنتني.  اىل 
القربائه  جاز  ميت  اىل  الذم  او  القدح  وجه 
الرابعة دون سواهم استعامل  الدرجة  حتى 

حق املالحقة. 

يف 30 ايلول 2010 ويرئسها ممثل عن وزارة 
الخارجية  وزارات  من  اعضاء  وتضم  االعالم 
االجتامعية  والشؤون  واالقتصاد  والرتبية 
التدقيق  فيتم  العام،  االمن  مديرية  ومن 
بالرشيط مجددا من تلك اللجنة التي تبدي 
اجازة عرض  االصوات يف شأن  باكرثية  رأيها 
اقسامه.  بعض  اقتطاع  او  رفضه  او  الفيلم 
هذه  ضمن  العام  االمن  رأي  ان  بالتايل 
اراء  ستة  اصل  من  واحد  رأي  هو  اللجنة 
القرار.  اللجنة، اي ليس هو صاحب  تضمها 
الرشيط  عرض  رفض  اللجنة  قررت  اذا 
يصدر وزير الداخلية والبلديات قرارا بذلك 
والخ...  واستطرادا، نشري اىل انه يف حال كان 
الداخلية  وزير  قرار  ثم  ومن  اللجنة،  قرار 
او  كليا  الرشيط  عرض  رفض  والبلديات، 
مل  حال  ويف  العالقة  صاحب  فان  جزئيا، 
يقتنع  باالسباب القانونية التي يستند اليها 
قرار الرفض، يكون له كل الحق يف مراجعته 
الدولة،  شورى  مجلس  اي  االداري،  القضاء 
القرار  يكون  وبالتايل  القرار،  بذاك  للطعن 
الشعب  باسم  يحكم  الذي  للقضاء  النهايئ 

اللبناين. 
يف االستنتاج، ليس االمن العام من يقرر منع 
السياق،  فيلم سيناميئ معني. يف هذا  عرض 
العام  االمن  قدمه  ما  ان  اىل  االشارة  تجدر 

هذا  حول  عدة  اعالمية  توضيحات  من 
اىل  ادى  السابقة  السنوات  خالل  املوضوع 
االتهامات  تلك  مثل  حصول  انعدام  شبه 
الناس واالعالميني  كافة  بحقه، كون  الباطلة 
وضوح  واضحة  حقيقة  يعلمون  اصبحوا 
من  العام  االمن  ليس  انه  مفادها  الشمس 

يقرر منع عرض فيلم معني.

رأي القانون
االتهامات  تلك  مثل  توجيه  افعال  ان 
الباطلة تجاه اي شخص طبيعي او معنوي، 
مع ما يرافقها يف غالب االحيان من تعابري 
اوصافا جرمية  غري الئقة، تحمل يف طياتها 
ابرز  من  واخرى.  حالة  بني  تختلف  عدة 
ال  املثال  سبيل  عىل  نذكر  الجرائم  تلك 

الحرص، االيت: 

املحامي منير الشدياق
mounirchidiac2014@gmail.com

القانون يؤكد ان القدح والذم واختالق االخبار  القانون.  الرأي قوال وكتابة تحت سقف  ابداء  اللبناين يكفل حرية  الدستور 
الكاذبة تؤلف جرائم، سواء صدرت عن اشخاص عاديني او اعالميني او الخ... واقعيا، االخبار الكاذبة ميكن للمترضر منها دحضها 

فورا. اما ما تتسبب به من رضر عىل صدقية االعالمي الذي اطلقها فهو افدح بكثري، كونها تكشف ضعف ثقافته ومهنيته 

االعالمي،  العمل  تنظم  التي  القوانني  كل 
رصاحة  تنص  لبنان،   يف  وسائله  مبختلف 
او  قدح  اي  نقل  او  بث  عدم  الزامية  عىل 
ذم او تحقري او تشهري او كالم كاذب يف حق 
االشخاص الطبيعيني او املعنويني، حرصا عىل 
مستوى  وعىل  االوىل،  الدرجة  يف  كراماتهم 
الثانية،  الدرجة  يف  لالعالم   الراقي  االداء 
وعىل واجب احرتام القوانني يف كل االحوال.

االسامك  مئات  تسبب يف غرق  العام  االمن 
اساسا  لكن  اللبنانية.  االقليمية  املياه  يف 
املثل املجازي عن  السمك يغرق؟ هذا  هل 
يف  له  مثيال  نرى  قائله،  خفة  يكشف  اتهام 
التي يوجهها  الواقعية  الكثري من االتهامات 
االعالم،  وسائل  من  العديد  عرب  البعض، 
او رسمية  او مؤسسة خاصة  ما  اىل شخص 

وغريها. 
تلك  مثل  عن  الواقعية  االمثلة  ابرز  ما 
العام يف هذا  االمن  التي طاولت  االتهامات 
السياق؟ ما رأي القانون فيها؟ كيف تتعامل 

املديرية العامة لالمن العام معها؟ الخ...

الحقائب؟ تفتيش 
احد  اطل  اسابيع  الثالثة  يقارب  ما  منذ 
االذاعية   املحطات  احدى  اثري  االعالميني عرب 
املحطات  اهم  من  تعد  التي  اللبنانية 
واالحرتام،  التقدير  كل  وتستحق  االعالمية 
يف  مفاده،  خرب  كبري  بهامش  مستعرضا 
اختصار، ان اجهزة السكانر التي يستخدمها 
تفتيش  يف  اللبنانية  والجامرك  العام  االمن 
رفيق  مطار   من  كل  يف  والحقائب  البضائع 
تتعطل  بريوت  ومرفأ  الدويل  الحريري 
بتمرير  يتسبب  تعطلها  وبأن  باستمرار، 

بضائع واسلحة بطرق غري رشعية. 
ان  القول  البديهي  من  كهذا  خرب  امام 

اللواء ابرهيم: نتعاطى 
كاالب الصالح مع اي مواطن 

قد يسيئ الينا

وضع اكرث من 22 وسيلة اتصال وتواصل يف خدمة املواطنني واالعالميني.
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ثالثا: االخبار الكاذبة
النقاط  توضيح  من  بد  ال  السياق  هذا  يف 

االتية: القانونية 
- ان قانون العقوبات اللبناين مل يتطرق بشكل 
رصيح ومستقل اىل جرم نرش االخبار الكاذبة، 
وامنا مثل هذا الفعل يعاقب عليه جزائيا اذا 
ما انطوى عىل ما من شأنه ان يشكل افعاال 
او  ذما  او  قدحا  يتضمن  كأن  اخرى،  جرمية 
طبيعيني  االشخاص،  باحد  غريها،  او  تحقريا 
السلطة  اشخاص  وحتى  معنويني،  او  كانوا 
جرم  الكاذب  الخرب  يتضمن  مل  واذا  الرسمية. 
اقامة دعوى  للمترضر منه حق  يبقى  جزايئ، 
بالتعويض عن الرضر  الفاعل   مدنية ملطالبة 

الذي لحق به جراء نرش الخرب الكاذب.
مختلف،  االمر  املطبوعات  اىل  بالنسبة   -
بحيث نصت املادة 3 من املرسوم االشرتاعي 
رقم 104/ 77 عىل ان نرش خرب كاذب عرب او 
وقد  جرما.  يعد  املطبوعات  من   اي  ضمن 

ميزت بني نوعني منه:
تعكري  شأنه  من  الذي  الكاذب  الخرب  االول: 

السالم العام.
الثاين: الخرب الكاذب املتعلق باالفراد )اشخاصا 
طبيعيني كانوا او معنويني( من دون ان يكون 

من شأنه تعكري السالم العام.
نوع  لكل  عقوبات  املادة  تلك  حددت  وقد 

من تلك االفعال الجرمية، ترتاوح بني الغرامة 
والحبس وتعطيل املطبوعة ملدة معينة.

حصل  اذا  والتلفزيون:  االذاعة  اىل  بالنسبة 
ما  فان  منهام  اي  عرب  كاذب  خرب  بث  جرم 
يطبق يف شأنهام هو ما ورد يف هذا الخصوص 
و1994/382.   1994/353 رقم  القانونني  يف 
نوع  لكل  يحدد  القانون  ان  القول  وبديهي 

جرم عقوبات معينة.   

نتعاطى "كاألب الصالح"
هذا  يف  الكثريون  يطرحه  قد  جوهري  سؤال 
السياق مفاده: كيف تتعاطى املديرية العامة 
االتهامات  تلك  مثل  مع  عادة  العام  لالمن 
التي تتضمن افرتاءات يف حقها؟ الجواب هو 
اي  هناك  يكون  ان  وقبل  املديرية،  ان  االيت: 

اتهام اساسا،  قامت:
اتصال  وسيلة   22 من  اكرث  بوضع  اوال: 
هاتفي وتواصل الكرتوين يف خدمة املواطنني 
اي  عن  االستفسار  عربها  يستطيعوا  يك 
من  شكل  باي  بها  يتصالن  معلومة  او  خرب 
االشكال، كام بهدف متكينهم من االستفسار 
عن آلية ورشوط ومستندات كل املعامالت 
التي تنجز امامها، او االبالغ عن اي خطر او 
تتحرك  يك  منهام  الي  يتعرضون  قد  جرمية 

املديرية فورا لحاميتهم.

محارضات  برامج  تطبيق  باعتامدها  ثانيا: 
دامئة، بحيث يقوم ضباط وعنارص من االمن 
املدارس  مختلف  يف  محارضات  بالقاء  العام 
التعريف  اىل  تهدف  وغريها،  والجامعات 
توعية  اىل  اضافة  ومهامتها  بصالحياتها 
االجيال الصاعدة عىل مخاطر انواع الجرائم، 
االتجار  السيربانية،  الجرائم  كاملخدرات، 

بالبرش، الخ...
العام"،  "االمن  مجلة  باستحداثها  ثالثا: 
عرب  يبث  الذي  بامان"  "امنك  وبرنامج 
اذاعة صوت لبنان - ضبيه، اللذين من ابرز 
بصالحياتها  يتصل  ما  كل  تعميم  مهامتهام 
عىل  الرد  اىل  اضافة  العامة،  وبالثقافة 

املواطنني. استفسارات 
تعاميم  دوري  بشكل  باصدارها  رابعا: 
توضيحية تعمم عرب مختلف وسائل االعالم، 
االلكرتونية  واملواقع  االعالمية  الوسائل  وعرب 

الخاصة بها، وسواها.
طريقة  االحيان،  معظم  باعتامدها  خامسا: 
يبث  او  ينرش  من  كل  مع  املبارش  التواصل 
رأي  توضيح  بهدف  بها،  يتصل  كاذبا  خربا 
الذي  باملوضوع  يتصل  ما  يف  له  القانون 

تطرق اليه. 
تحرص  العام  لالمن  العامة  املديرية  بالتايل، 
اىل حد بعيد جدا عىل عدم الوصول اىل حالة 

اذا  اال  اليها  يسيئ  قد  مواطن  اي  مقاضاة 
تجاوزت افعاله الجرمية حدا معينا ال يجوز 
وكرامة  كرامتها  عىل  حرصا  عنه  السكوت 
ضباطها وعنارصها، وحرصا عىل عدم تضليل 
يؤدي  مبا  االفعال  تلك  جراء  املواطنني  سائر 
اىل االرضار بهم ومبصالحهم و باملجتمع ككل. 
كل ذلك تطبيقا لنهج عمل اكد ويؤكد عليه 

ابراهيم، يف  اللواء عباس  العام  دامئا مديرها 
ميكن  والعسكريني،  االعالميني  مع  لقاءاته 
اختصاره مبا رصح به يف احد اللقاءات، حيث 
حتى  املواطنني،  مع  نتعاطى  ال  "نحن  قال: 
كان،  سبب  ألي  منهم  الينا  يسيئون  الذين 
اال باعىل درجات االحرتام واملسؤولية ووفق 

قواعد ما يعرف مبفهوم االب الصالح". 

االمن العام ليس هو من يفتش البضائع والحقائب عند املعابر الحدودية.

االمن العام 
ليس هو من 

يقرر منع 
بث فيلم 
سيناميئ.

وضعت املديرية العامة لالمن العام يف ترصف املواطنني واالعالميني اكرث 
من 22 وسيلة اتصال هاتفي وتواصل الكرتوين، مبا يتيح لهم االستفسار 
عن اي خرب او موضوع يتصل بها، او عن تفاصيل انواع املعامالت التي 
تنجز امامها، او عن اي خطر او جرمية يك تتحرك ملساعدتهم. من ابرز تلك 

الوسائل:
قسم خدمة االتصاالت: عىل الرقم 1717
الدائرة االمنية: عىل الرقم  01-425610 .

التواصل مع شعبة الشكاوى عرب وسائل التواصل الست االتية :
الهاتف :  01/398116 ـ 01/389117 .

الفاكس : 01/388555 .
املوقع االلكرتوين لالمن العام :

 WWW.GENERAL-SECURITY.GOV.LB 
COMPLAINTS@GENERAL-SECURITY.GOV.LB. :االنرتنت

صندوق الشكاوى املوجود يف املبنى رقم )1( يف مقابل قرص العدل يف بريوت.
الحضور الشخيص اىل امانة الرس العامة يف املبنى رقم )1(  .

تطبيق الهواتف الذكية: الذي يحمل اسم "االمن العام اللبناين" او باالجنبية 

الذكية  الهواتف  جميع  عىل  استخدامه  ميكن   ."  General security"
اي  تنزيله عليها عرب  او IOS من خالل   Android نظامي تعتمد  التي 
العربية  باللغتني  متوفر   .»Playstore« او   ،»Appstore« برنامجي  من 

واالنكليزية .
www.dawlati.( عرب موقع دولتي :) E-Services( الخدمات االلكرتونية

gov.lb( عىل شبكة االنرتنت. 
 .) general-security.gov.lb( املوقع االلكرتوين: وهو

حساب Twitter: الذي يحمل اسم DGSG_Security( @ االمن العام 
اللبناين( . 

 )Lebanese General Security( الذي يحمل اسم :Facebook حساب
او ) املديرية العامة لالمن العام اللبناين(. 

برنامج "امنك بامان" االذاعي: اطلقه االمن العام بالتعاون مع اذاعة صوت 
لبنان )93.3( ، و يبث عرب اثريها كل يوم اثنني الساعة 11.20 ظهرا. 

صناديق الشكاوى واالقرتاحات: املوجودة عند مداخل دوائر ومراكز االمن 
العام، مبا يتيح للمواطنني االبالغ خطيا عربها عن اي شكوى او مالحظة او 

استفسار او اقرتاح يتصل بعمل االمن العام.

قنوات التواصل

بعض االتهامات تشبه 
االتهام باغراق سمكة، 

فهل السمكة تغرق اساسا؟


