االفتتاحيّة املدير العام
اللواء عباس ابراهيم

قيد الرقابة الثقيل

حكاية الرقابة يف لبنان ما برح الحديث عنها يتكرر بني الحني
واآلخر ،وقد آن االوان يك يتم التعاطي يف شأنها بكثري من
الجدية والواقعية .بعدما اصبحت تشكل قيدا ثقيال عىل
االمن العام ،ليس النه ال يريد تح ّمل املسؤولية ،وهو الجهاز
التنفيذي الرسمي الذي يلتزم القوانني وينفذها بحذافريها،
بل ألن االخرين او املعنيني بهذا امللف ال يعريون هذا امللف
اهتامما خاصا ومميزا .الدليل عىل ذلك امران:

االول ،عدم تحديث قانون االعالم ،ومن خالله قانون الرقابة
الذي نيط باملديرية العامة لالمن العام منذ تأسيسها
مسؤولية تنفيذ بنوده.
ثانيا ،الضعف الذي يعرتي بعض املجتمع املدين بكل اطيافه
والذي يقارب هذه املسألة بالخفة التي تظهر يف بيانات
انشائية من جهة ،وعدم تقديم اقرتاحات قانونية بديلة
وجريئة من جهة اخرى.
يف املبدأ ،كل "رقابة" تؤثر بشكل او آخر عىل السلوك االنساين
وحريته بأشكالهام املختلفة ،واللذين ُيفرتض ان يخضعا
لضوابط حددها الدستور يف املادة الثالثة عرشة ،ألن الثقافة
والفن يتطلبان فضاء من الحرية ومساحة ال محدودة من
الحركة الطالق االبداع .لكن هذا التوجه يقابله سؤاالن هام:
كيف ميكن التمييز بني الغث والسمني من هذه النتاجات،
والحيلولة دون النيل من حقوق الجامعات الروحية ومس
جوهر القيم االخالقية واالجتامعية الذي يتميز بها لبنان،
وكانت عىل الدوام وعرب التاريخ متالزمة مع الحرية؟ ثم من
هي الجهة املخولة بت هذا االمر؟
هذان السؤاالن جوهر مشكلة الرقابة بعنوانها العام .هام ايضا
مضمون املشكلة التي يواجهها عىل الدوام االمن العام بكثري
من االنفتاح ،عىل الرغم من بعض ردود الفعل السلبية واالفرتاء.
املديرية العامة لالمن العام تبارش بعض الرقابة ،ليس حبا
بصالحية "تقييدية" ،لكن يف ظل ما بلغته الثورة التكنولوجية
من مستويات مذهلة يف رسعة بث االفالم واملعلومات والصور
ونرشها بصالحها وطالحها ،اصبحت الرقابة نوعا من عمل ال

طائل منه .لكن ما يغفله كثريون ،او يتغافلونه ،هو ان االمن
العام ملزم ـ بكل ما تعني كلمة " ُملزم" من ٍ
معان ومضامني
ـ القيام بهذا االمر كونه يشكل بندا اساسيا من مهامته التي
ناطها به القانون.
اذا ،الرقابة ليست "صالحية استنسابية" تبادر اليها املديرية
العامة لالمن العام ،بقدر ما هي قانون ملزم للمكتب املختص
والدوائر التابعة له ،وتؤديه كواجب قانوين ال ميكن القفز
عنه ،مع التأكيد والتشديد عىل ان هذه الرقابة صارت
منتجة لتوترات وسجاالت عرب وسائل التواصل ،بعدما كانت
يف املايض عنرصا مهام من عنارص االستقرار لتحقيق األمن
باملع َن َي ْي املادي والقانوين.
ما ينبغي باللبنانيني معرفته والوقوف عنده مبسؤولية عالية،
هو ان تغيري القوانني التي ترعى الرقابة ال يكون باستسهال
التهجم عىل املديرية ،واالفتئات عىل ادائها الذي يتم باعىل
معايري الشفافية ووفقا للقوانني والقرارات املرعية االجراء ،بل
بالذهاب نحو نقاش عميق ومستفيض مع كل املعنيني من
هيئات روحية وكيانات ثقافية وفنية واعالمية وقانونية حول
جدوى الرقابة املسبقة .الوجهة االصح واالصوب هي مجلس
النواب مصدر الترشيع.
اصبحت مناقشة هذا املوضوع قضية ملحة ليس فقط ملا
تخلفه من ارتدادات وسجاالت عقيمة عرب وسائل التواصل،
بل للحفاظ عىل لبنان ودوره الريادي يف مجال حرية الرأي
والتعبري واالعتقاد .صار رضوريا جدا معالجة هذا "القيد
الثقيل" عىل االمن العام واملثقفني والفنانني .الجميع معني ـ
ومن موقع املسؤولية الوطنية ـ بتقديم رؤية وحل قانونيني،
يأخذان يف االعتبار كيفية صون الحقوق ،وكذلك التطور
العلمي واملعلومايت حيث صار من املستحيل الحيلولة دون
منع انتشار مقالة او رسم كاريكاتوري او فيلم.
توجه كهذا يضمن للبنان التنوع والدينامية اللذين طبعاه
ُّ
عىل الدوام ،كام انه يحول دون ضمور او ذوبان الفعاليات
الثقافية التي تشكل مصدر غنى للبنان واللبنانيني.

