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أبحاث
األمن العام: حّرية التعبير مطلقة

تحت سقف القانون
 لوال االبداع الفكري لالنسان، ملا وصلت البرشية اىل هذا الكم الهائل من االخرتاعات، وملا اصبحت اعامل فنانني ومبدعني 
تجعل  اليوم. حقائق  فيها حتى  السياحي   - االقتصادي  الدخل  اكرب مصادر  واحد  بلدانهم،  لحضارة  رمزا  عقود  منذ  رحلوا 
املديرية العامة لالمن العام تقارب موضوع حرية التعبري، احد اسمى حقوق االنسان، بقناعتني اثنتني: ال للرقابة، نعم للحرية 

املطلقة تحت سقف القانون 

حرية  ان  عىل  الدستور  من   13 املادة  تنص 
الرأي قوال وكتابة مكفولة ضمن حدود  ابداء 
العمود  يشكل  القانون  ان  يعني  ما  القانون. 
يتشارك  العام  االمن  املوضوع.  الفقري يف كل 
الرأي مع الكثري من النقابات الفنية وجمعيات 
من  الكثري  وان  وسواها،  املدين  املجتمع 
منذ  الصادرة  الصلة،  ذات  اللبنانية  القوانني 
عرشات السنوات، تحتاج اىل تعديالت جذرية 
وتحديث يواكب العرص. وهذا واجب السلطة 

الترشيعية.  
عنوان  واالبداع"  الرقابة  بني  الفنية  "االعامل 
الرائد سامي قازان، رئيس  البحث الذي اعده 
شعبة الكتب ومسرّي شعبة امانة الرس يف دائرة 
يف  االعالم  شؤون  ملكتب  التابعة  املطبوعات 
شهادة  والحائز  العام،  لالمن  العامة  املديرية 
دراسات عليا يف التمثيل واالخراج من الجامعة 
اللبنانية، يف مناسبة ترقيته من رتبة نقيب اىل 

رتبة رائد.
"االمن العام" استهلت لقاءها معه بسؤاله عن 
التي دفعته اىل اختيار هذا املوضوع  االسباب 
تحديدا، فاجاب: "اسباب مجتمعة. اولها كوين 
اخرتت  ولهذا  الفن  عامل  اهوى  طفولتي  منذ 
الحقا التخصص الجامعي يف هذا املجال. ثانيها، 
منذ التحاقي باملديرية العامة لالمن العام عام 
االعالم  شؤون  مكتب  ضمن  اخدم  وانا   1993
مبختلف دوائره وشعبه التي تنقلت فيها تباعا، 
واكرث  اكرث  التعمق  عمليا  املفيد يل  بالتايل من 
بعميل  الصلة  ذات  املواضيع  كل  تفاصيل  يف 
مدى  عىل  الضوء  القاء  بهدف  ثالثها،  اليومي. 
اللبناين. ويف هذا  باالبداع  عام  كأمن  اهتاممنا 
السياق، اذكر عىل سبيل املثال اننا قمنا يف دائرة 
املطبوعات خالل السنوات االخرية بارشفة كل 
والتلفزيونية  والسينامئية  املرسحية  االعامل 
التي عرضت يف لبنان منذ الستينات حتى اليوم، 

الدائرة تحوي قسام كبريا من  بحيث اصبحت 
الذاكرة الفنية الوطنية. واخريا، بهدف التعمق 
التي  القانونية  النصوص  اكرث فاكرث يف تفاصيل 
تؤكد، كام اصبح يعلم الجميع، بأن االمن العام 
والتعبري  الرأي  حرية  عىل  رقابة  اي  ميارس  ال 
القانوين  التدقيق  يقترص فقط عىل  وامنا دوره 
مع  وسواها  الفنية  االعامل  تطابق  مدى  يف 

النصوص القانونية النافذة.     

التي  للمواضيع  العريضة  العناوين  ابرز  ما   ■
عالجتها ضمن البحث؟

□ كثرية ومتشعبة. من ابرزها: تعريف االبداع 
وانواعه ومعايريه، االبداع الفني وحقوق امللكية 
الفكرية، تاريخ نشأة وتطور السينام واملرسح يف 
لبنان، انواع وآليات الرقابة املعتمدة يف مختلف 
والتدقيق  الرقابة  بني  التمييز  العامل،  دول 
مقاطعة  احكام  العام،  االمن  مهامت  القانوين، 
مقابالت  البحث  تضمن  ارسائيل، وسواها. كام 
حبيش  سمري  املخرج  من  كل  مع  مقتضبة 
واملمثل كميل سالمه عربا ضمنها عن تجاربهام 
وعن  العام  االمن  مع  العالقة  يف  الشخصية 
ارائهام يف الرقابة واالبداع الفني يف لبنان عموما. 
الواقعية  التفاصيل  كام استعرضت ضمنه ايضا 
بالحريات  صلة  ذات  عدة،  لقضايا  والقانونية 
الرأي  لدى  وجدل  نقاش  محط  كانت  العامة، 
ختاما،  املاضية.  السنوات  خالل  اللبناين  العام 
للتطوير يف  انها مفيدة  اعترب  اقرتاحات  قدمت 

كل املواضيع التي تناولها البحث.  

يف  القانوين،  التدقيق  يسمى  عام  تحدثتم   ■
وقت ان العديد من القوانني التي ترعى عمل 
نصوص  يف  الرقابة  عبارة  تذكر  العام  االمن 

ضمنها. كيف تفرس لنا ذلك؟   
الناحية  من  ان  نقول  للتوضيح  صحيح.   □

القوانني  شكل  بني  منيز  ان  يجب  القانونية 
والتعابري املستخدمة ضمنها من جهة، ومضمون 
جهة  من  تعطيها  التي  والصالحيات  احكامها 
تلك  بعض  الشكل،  حيث  من  كااليت:  اخرى، 
تحت  السنوات  منذ عرشات  القوانني صدرت 
تضمنت  كام  رقابة،  كلمة  تتضمن  عناوين 
اسامء مصالح او دوائر تربز فيها كلمة الرقابة 
املراقبة، كقانون مراقبة املرسحيات وغريه.  او 
اما من حيث مضمون الصالحيات التي تعطيها 
تلك القوانني لالمن العام، فكل املواد القانونية 
مراقبة،  او  رقابة  بكلمة  املعنونة  وحتى  فيها، 
اي  بعيد  او  قريب  العام من  االمن  تعطي  ال 
حق يف الرقابة عىل حرية  االراء او التعبري او 
االعالم، وامنا تعطيه فقط حق التدقيق يف مدى 
النافذة.  القوانني  الحكام  االعامل  تلك  احرتام 
معاملة  تتضمن  عندما  انه  نوضح  استطرادا، 
مخالفة  مثال،  مرسحية  نص  او  كفيلم  فنية، 
لصاحب  يحدد  العام  االمن  فان  ما  قانونية 
العالقة تلك املخالفة بشكل خطي مع اعطائه 
نص املادة القانونية التي تتعلق املخالفة بها. 
نعتمد الصيغة الخطية يك ال يحصل اي التباس 
من  العالقة  صاحب  يتمكن  ويك  جهة،  من 
مراجعة اي متخصص يف القانون ليتأكد بنفسه 
وبالتايل  قانوين،  لنص  االمر يشكل مخالفة  ان 
والتعبري  الرأي  تدخل يف حرية  اي  يتضمن  ال 
يتم وضعه من مجلس  فالقانون  شابه.  ما  او 
النواب واالمن العام ملزم تطبيقه كام هو طاملا 
مل يلَغ او يعدل. ناهيك بأن تدقيق االمن العام 
يف هذا الخصوص يخضع لرقابة القضاء بشكل 

كامل من دون اي استثناء من اي نوع كان.  

يكون  القانوين  التدقيق  موضوع  ان  طاملا   ■
حمالت  سبب  ما  العالقة،  لصاحب  واضحا 
التشهري التي كان يشنها البعض يف املايض ضد 

االمن العام بحجة منعه من عرض فيلم مثال؟
تحصل  تكن  مل  الحمالت  تلك  من  الكثري   □
ما  او  بالرقابة  عالقة  لها  او  قانونية  السباب 
شابه بل، وبكل اسف، الهداف اخرى كهدف 
واالعالين  االعالمي  بالتسويق  البعض  قيام 
بهدف  او  الطالقه،  يحرضون  فني  لحدث 
الفكرة  لتوضيح  االحيان.  بعض  يف  الشهرة 
منظمي  احد  مثال  يقوم  االيت:   املثل  نعطي 
عرشات  عرض  ستتضمن  التي  املهرجانات 
بطلب  العام  االمن  امام  بالتقدم  االفالم 
اطالق  موعد  قبل  تباعا.  لعرضها  الرتخيص 
يتقدم  مثال  شهر  او  اسابيع  بثالثة  املهرجان 
تتضمن  التي  االفالم  احد  ترخيص  بطلب 
كاهانة  اللبناين،  للقانون  صارخة  مخالفات 
رصيحة لطائفة معينة او تشجع عىل التعامل 
ايام ومبجرد  الخ... بعد  العدو االرسائييل،  مع 
اعالمه من الدائرة املختصة يف االمن العام بأن 
الفيلم يتضمن مخالفات قانونية ويفرتض ان 
االرشطة  الرقابة عىل  لجنة  اىل  الرشيط  يحال 
السينامئية املعدة للعرض واملؤلفة من ممثلني 
عن ست وزارات هم يقررون املنع او عدمه 
حملته  كل  ببناء  يبدأ  العام،  االمن  وليس 
ان  مفاده  شعار  عىل  للمهرجان  التسويقية 
االمن العام يقمع حريته ويعتدي عىل حرية 
االتهامات.  من  وغريها  الفن  وعىل  التعبري 

املهرجان  اىل  الجمهور  يجذب  الطريقة  بهذه 
من جهة اوىل، وتنشغل به وباستقباله الكثري 
عن  الدفاع  هدفها  التي  االعالم  وسائل  من 
بحيث  اخرى،  جهة  من  العامة  الحريات 
صفحاتها  او  اثريها  او  هواءها  يستغل 
دون  ومن  مجاين،  بشكل  ملهرجانه  للتسويق 
كانت  اعالنات  لها قرشا واحدا مثن  يدفع  ان 
ستكلفه عرشات او مئات االف الدوالرات. اي 
يكون بذلك قد انجز اكرب حملة دعاية جاذبة 
للجمهور عىل حساب سمعة االمن العام وعرب 
الطريقة.  بهذه  االعالمية  املؤسسات  استغالل 
اىل  االعالم  وسائل  تنبهت  الوقت  مع  لكن 
مع  تتجاوب  تعد  ومل  تلك،  استغاللها  حاالت 
املديرية  بقيام  ناهيك  االشخاص.  اولئك  مثل 
املختص  القضاء  مبراجعة  العام  لالمن  العامة 
عند الحاجة ملقاضاة من ارتكب جرائم قدح 

وذم يف حقها او يف حق عسكرييها.

التي قدمتموها  االقرتاحات  ابرز  ما  ■ ختاما، 
القانوين  التدقيق  مجايل  يف  البحث  ضمن 

واالبداع الفني؟
نرى  التي  التوصيات  من  العديد  قدمنا   □
انها تساهم ايجابيا يف تعزيز الحريات العامة  
الفني مبختلف وجوهه. من  االبداع  وتشجيع 

ابرزها عىل سبيل املثال: 
• اقرتحنا ان تقوم الحكومة باستحداث لجنة 
فنية، عىل غرار لجنة مراقبة االفالم السينامئية 
املؤلفة مبرسوم صادر عن مجلس الوزراء،  تضم 
مندوبني من وزارات العدل، الثقافة، الشؤون 
الداخلية  ووزارة  الصحة،  الرتبية،  االجتامعية، 
نقابة  عن  ومندوب  العام،  باالمن  ممثلة 
الفنية  النصوص  اليها  تحال  بحيث  الفنانني. 
املتنازع عليها بني اجهزة التدقيق القانوين من 
جهة، واصحاب العالقة او املرجعيات الدينية 
او النقابة الفنية املعنية من جهة اخرى، للبت 
فيها وفق آلية واضحة ورسيعة تسبق مرحلة 

مراجعة القضاء املختص اذا اقتىض االمر.  
اللبنانية  القوانني  انجاز ورشة تحديث لكل   •
االشارة  تجدر  السياق،  هذا  يف  الصلة.  ذات 
ما  يف  العام،  لالمن  العامة  املديرية  ان  اىل 
سيتضمنها  التي  وصالحياتها  مبهامتها  يتصل 
قانون االعالم الذي يتم العمل عىل تعديله يف 
اقرتاح يتضمن  بتقديم  النيايب، قامت  املجلس 
اهم املعايري املعتمدة عامليا لناحية ضامن اعىل 
مستوى من الحرية تحت سقف القانون. ومبا 
الوقوف  الفنية،  املواضيع  خص  ما  يف  يؤمن، 
بشكل رسمي عىل اراء النقابات الفنية املعنية 
التي تضم نخبا من اهل االختصاص واصحاب 
اداء  يأيت  لبنان.  بهم  يفخر  فني  وتاريخ  خربة 
حامية  يعزز  مبا  النحو  هذا  عىل  املديرية 
لنهج  تطبيقا  فاكرث،  اكرث  والحريات  الحقوق 
يؤكد عليه مديرها العام اللواء عباس ابراهيم 
اليوم االول لتسلمه سدة املسؤولية فيها  منذ 
وحتى اليوم، ومفاده حرفيا كام اكد مرارا امام 
العسكريني:  مع  لقاءاته  ويف  االعالم  وسائل 
"نرفض موضوع الرقابة جملة وتفصيال، ونحن 
نعمل عىل حذفها شكال ومضمونا من قاموس 

االمن العام".  

الرائد سامي قازان. 

اللواء ابراهيم: نرفض 
الرقابة ونعمل على 
حذفها من قاموس 

االمن العام


