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ّ
األمن العام «يذكر» بالقواعد...
حماية للفن أم وصاية عليه؟
نادين كنعان

صورة
وخبر

فـي العاشـر مـن أيلـول (سـبتمبر) الحالـيُ ،يفتتح فـي متحف ( V&Aوسـط
لنـدن) معـرض بعنـوانYou Say You Want a Revolution? Records
 .70-1966 and Rebelsيهـدف هـذا الحـدث إلـى رصـد أهميـة وتأثير حقبة
السـتينيات علـى الحيـاة اليوم فـي مختلف المجـاالت .من بيـن المعروضات
ّ
المنوعـة أزيـاء سـبق أن ارتداها الفنـان البريطاني ميك جاغـر ( 73عامًا) في
عـروض بـارزة( .دانيال ليـال أوليفاس ـــ أ ف ب)

أصدرت املديرية العامة لألمن العام في لبنان
ّ
أخـ ـيـ ـرًا ب ـيــانــا حـ ـ ــذرت ف ـيــه ج ـم ـيــع ال ـشــركــات
وامل ــؤسـ ـس ــات ال ـف ـن ـيــة وال ـس ـي ــاح ـي ــة ال ـعــام ـلــة
ف ــي الـ ـب ــاد ،م ــن «م ـغ ـبــة اس ـت ـخ ــدام الـفـنــانــن
الـعــرب واألجــانــب للمشاركة فــي أعـمــال فنية
لصالحهم ،ما لم يستحصلوا لهم على موافقة
مسبقة من املديرية ،وفقًا لألصول والقوانني
املــرعـيــة اإلج ــراء ،تحت طائلة اتـخــاذ التدابير
اإلدارية واإلجراءات القانونية بحق املخالفني».
ّ
بـيــان نظر إلـيــه كثيرون بريبة ،معتبرين أنــه
مجرد وسيلة إلحكام السيطرة والرقابة على
الفن والفنانني اآلتني من الخارج.
مدير مكتب اإلعــام في األمــن العام ،العميد
نبيل حنون ،أكد في اتصال مع «األخبار» ّأن
البيان يصب في سياق «التذكير»ّ ،
وأن املسألة
محصورة بالضرورات «األمنية واإلدارية» ،إذ
«ال أبعاد رقابية للموضوع أبدًا».
استند األمــن العام في بيانه الى املــادة الثانية
من املرسوم رقم  10267الصادر في السادس
م ــن آب (أغ ـس ـط ــس) ع ــام  ،1962ب ـن ـ ًـاء على
«قانون تنظيم الدخول إلى لبنان واإلقامة فيه
والخروج منه» الصادر في العاشر من تموز
(يوليو) من العام نفسه ،وال ّ
سيما الفقرة (أ)
من املادة الرابعة عشرة منه .تنص املادة الثانية
ّ
من املرسوم على أنه «ال ُيسمح بدخول الفنان
األجنبي للعمل أو للسياحة إال بعد موافقة
املديرية العامة لألمن العام املسبقة» ،علمًا ّ
بأن
الفنانني السوريني مستثنون من هذه املادة.
في آب (أغسطس) املاضي ،دعا بعض رجال
الدين اللبنانيني وبعض ّرواد مواقع التواصل
االجـتـمــاعــي إل ــى مـمــارســة رقــابــة عـلــى الـفــرق
الفنية التي يتم استقدامها من الخارج بدعوى
«حـمــايــة امل ـقــدســات الــديـنـيــة» .صـحــوة هــؤالء
أعقبت االستعراض االستثنائي الــذي ّقدمته
الفنانة العاملية غريس جونز ( 68عامًا) في
 24ت ـمــوز (يــول ـيــو) املــاضــي ضـمــن فعاليات
«م ـه ــرج ــان ــات ج ـب ـيــل ال ــدولـ ـي ــة» .ف ـق ــد رص ــد

بعضهم وشمًا جامايكيًا بسيطًا على جسد
جونز الفنانة (ال عالقة لــه بــأي رمــز ديني)،
معتبرين أن مشاركتها في هذا الحدث الفني
املميز «اعتداء» على الدين واملؤمنني (األخبار
 .)2016/8/3هــذه واح ــدة مــن قضايا كثيرة
أث ــارت الـجــدل فــي صيف  .2016فـمــاذا يعني
بيان األمــن العام الجديد؟ وهــل له صلة بهذه
القضية؟ وهل سيؤثر على اختيار البرمجة
فـ ــي املـ ـه ــرج ــان ــات والـ ـحـ ـف ــات الـ ـكـ ـب ــرى فــي
املستقبل؟
تـسـتـبـعــد رئ ـي ـســة ل ـج ـنــة «م ـه ــرج ــان ــات بـيــت
الدين الدولية» ،نورا جنبالط ،أن يكون للبيان
أثــر على البرمجة« .مـنــذ تأسيس املهرجان،
ل ـقــد اع ـت ــدن ــا االس ـت ـح ـص ــال ع ـلــى امل ــواف ـق ــات
املسبقة للفنانني األجانب املشاركني» ،تقول
ل ــ«األخ ـبــار» ،مضيفة «نـحــن ملتزمون دائمًا
بالقوانني ولم يسبق لنا ّ
التعرض ملشاكل».
ّ
ّ
ف ــي الـ ـسـ ـي ــاق ن ـف ـس ــه ،يـ ـش ــدد امل ــدي ــر ال ـفــنــي
لـ«مهرجانات جبيل الدولية» ،ناجي بــاز ،في
حديثه إلى «األخبار» على أن «ال شيء جديدًا
في مضمون بيان األمــن العام .نحن وغيرنا
نطلب هذه املوافقات املسبقة من املديرية قبل
استقدام الفنانني باستمرار ،واعتدنا فعل هذا
منذ سنوات طويلة» ،مستبعدًا أن يكون وراء
هــذه الخطوة ّنية في «تشديد الرقابة .أعتقد
ّ
ّ
أنها تأخذ منحى إداري ــا وماليًا» .يتذكر باز
عـنــدمــا ك ــان يـنــوي اسـتـقــدام مغنية فرنسية
ّ
معروفة ،لكنه لم يستطع بعدما رفض األمن
الـعــام إعـطــاءهــا موافقة بــالــدخــول ّ
ألن اسمها
مدرج ضمن «القائمة السوداء» ،فهي «تتعامل
مباشرة مع إسرائيل» .لكن هل يعترض األمن
العام أيضًا على الفنانني ً
بناء على مضمون
ّ
فنهم أو تفاصيل متعلقة بهم؟ يوضح ناجي
ّ
ب ــاز أن ه ــذا يـتــم بالفعل مـنــذ زم ــن« :مـنــذ 15
عــامــا أردت إقــامــة حفلة لفرقة هيفي ميتال
ّ
البريطانية الذائعة الصيت ،غير ّأن األمر تعذر
ّ
ألن املديرية ّ
سجلت اعتراضًا على مضمون
بـعــض األغ ــان ــي ال ــذي قــد يعتبر «شيطانية»
ويسيء لألديان».

الصرفند تستعد ألطول سمكة ّ
حرة
آمال خليل

حامد عبد الصمد
محجوب في فرنسا
نهاية الشهر املاضيُ ،حسم
أمر كتاب «اإلسالموية
والفاشية» للصحافي املصري
حامد عبد الصمد (الصورة)،
إذ ّ
قررت دار  Piranhaالفرنسية
عدم إصداره .الكتاب الصادر
عام  2014باألملانية عن دار
 ,Droemer Verlagيقارن بني
الجماعات اإلرهابية والفاشية.
لكن صاحب  ،Piranhaجان
مارك لوبيهّ ،
قرر عدم النشر،
«حرصًا على حياة الكاتب» ،ال
ّ
ّ
سيما أن الجماعات اإلرهابية
التي يقارعها «أصدرت فتوى
بتحليل قتله» .الذريعة الثانية
التي اعتبرها عبد الصمد
«ابتزازًا عاطفيًا» وضع كتابه
في خانة «تقديم خدمة مجانية
ّ
املتطرف».
إلى اليمني الفرنسي
التراجع عن الترجمة انعكس
قلقًا على الحريات في فرنسا.

ضمن مؤتمر صحافي تقيمه
اليوم ،ستعلن بلدية الصرفند عن
استعدادها إلعداد أطول طبق سمكة
ّ
حرة في  16أيلول (سبتمبر) الحالي،
ُيدخلها موسوعة «غينيس» لألرقام
القياسية .شاطئ خيزران الجنوبي
أدخل البلدة البحرية منذ عقود
إلى موسوعة الشواطئ السياحية
التي جذبت ّ
الزوار من مختلف
املناطق ،ولطاملا ذاع صيت مقاهي
املنطقة بأطباق األسماك واملازات
املرافقة لها ،وال ّ
سيما السمكة
ّ
الحرة .لكن في السنوات األخيرة،
ضمرت الحركة فيها بعد افتتاح
األوتوستراد السريع بني صيدا
ّ ً
محوال كثافة السير من
وصور،
الطريق البحرية إليه .لجان الشباب
والطالب والجمعيات األهلية في
البلدية ،وضعت خطة إلعادة تنشيط
السياحة في خيزران وتحسني واقع
حوالى  500عائلة تعتاش من مهنة

الصيد على الشواطئ املعروفة
بثروتها السمكية .رئيس البلدية
علي حيدر خليفة أوضح لـ«األخبار»
ّ
أن املسؤولني في «غينيس» ُوافقوا
على إعداد أطول سمكة ّ
حرة تدخل
الصرفند املوسوعة .وبسبب ارتفاع
كلفة حضور خبراء منها للتأكد من
قياسات السمكة ،تم االتفاق على
استبدالها بلجنة تحكيم محلية
ً
تضم كال من محافظ الجنوب
منصور ضو ،وممثلني عن وزارات
الصحة والثقافة واالقتصاد
والسياحة ،وابن البلدة وزير
محمد جواد خليفة،
الصحة السابق
ّ
ومهندس مساحة مكلف من قبل
نقابة املهندسني لقياس السمكة.
وفق خليفة ،سيبلغ طول السمكة 13
مترًا وعرضها مترًا ونصف متر ،أما
وزنها فحوالى  850كيلوغرامًا .أكثر
من مئة شخص من أبناء الصرفند
سيتعاونون في إعداد السمكة ،على
أن تؤمن مؤسسات داعمة للنشاط
تكاليف املواد الالزمة.
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