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االفتتاحّية

املدير العام
اللواء عباس ابراهيم

التطور  مسار  عىل  محطة  ايار  من  السادس  يشكل 
الدميوقراطي يف ظل االقبال االنتخايب والتنافس املحموم بني 
اىل  االعتبار  اعادة  يف  مهمة  محطة  كونه  عن  فضال  اللوائح، 
فإن  وذاك،  هذا  اىل  الدستورية.  واملؤسسات  الدولة  لبنان 
وشبكة  الداخيل  لالستقرار  ضامن  مثابة  االنتخابية  العملية 
امان بإزاء تسارع التطورات التصعيدية عىل مستوى املنطقة 
متديدات  ثالثة  بعد  خيضت  االنتخابات  وان  ككل، خصوصا 
قرسية املتها وقائع سياسية وامنية، وبعد اقرار قانون جديد 
لالكرثية  تحكم  من  فيه  وما  الستني"  "قانون  مرحلة  يطوي 

االنتخابية.  ومحادلها 

يف  العريقة  الدول  تعتمدها  التي  الدستورية  املبادئ  يف 
املختلفة  مستوياتها  وعىل  االنتخابات  فإن  دميوقراطيتها، 
لالستقرار  توطيدا  تعني  والبلدية،  والنيابية  الرئاسية 
كل  فيها.  مطامع  اي  بإزاء  للدولة  وحصانة  الداخيل، 
واالنتخاب،  الرتشح  حرية  عىل  جديا  ترتكز  انتخابات 
وضخ  السلطة  تداول  جوهرها  اجرائية  نتيجة  اىل  وتفيض 
اقصاء  اكرث ما يعني  السياسية، يعني  الحياة  دم جديد يف 
لالزمات واجرتاح الحلول للمشكالت السياسية واالقتصادية 

والتنموية. واالجتامعية 

اللبنانيون عىل الدوام مبيلهم السيايس اىل التغيري حتى  اتسم 
عنهم  عرف  وقد   .1943 عام  االستقالل  نيلهم  قبل  ما  منذ 
توقهم اىل التغيري والتطوير من طريق تحديث القوانني التي 
ترعى حقوقهم وتضمن عيشهم بحرية وامان، وكذلك نبذهم 
كل اشكال االستبداد واالنظمة الدكتاتورية والتوتاليتارية وما 

يشبهها يف الشكل واملضمون.

يف املبدأ يتوجه اللبنانيون بحامسة اىل صناديق االقرتاع ملامرسة 
حقهم الدستوري يف تقييم االداء السيايس للسنوات التي خلت، وما 
شابها من ازمات حادة يف السياسة عىل مستوى الشغور الرئايس 
والشلل الحكومي، ويف االمن بعدما تسلل االرهابيون واحتلوا جزءا 
من ارضنا وعاثوا قتال ودمارا، مع بقاء الخطر االرسائييل واقعا ماثال 

يف يومياتنا من خالل انتهاك سيادتنا يف الجو والبحر والرب.

عىل الرغم من املشاحنات االنتخابية هنا وهناك، والتي خرج 
بعضها عن طور املنافسة وذهبت يف اتجاه شحن النفوس واثارة 
الغرائز، فقد سجل الغالب من الناخبني اداء مميزا ُيضاف اىل 
اجراءات  اللبنانية واعرافها، وذلك وسط  الدميوقراطية  تقاليد 
امنية وادارية عىل مساحة كل الوطن، ما كفل للمواطن حرية 

االختيار واالنتخاب بشكل صحيح وآمن. 

املؤسسة  اداء  جهوزية  مدى  االنتخابية  العملية  اثبتت  لقد 
العام،  واالمن  الداخيل  االمن  يف  االمنية  والقوى  العسكرية 
وامن دولة ودقة عملهم، وذلك من خالل االجراءات والتدابري 
التي اتخذت وتحسبت لكل االحتامالت، خصوصا خطر خروج 
املنافسة االنتخابية عن ضوابطها القانونية، او نجاح االرهاب 
كام  لبنان.  يف  املدوية  لهزميته  انتقاما  اآلمنني  استهداف  يف 
املوظفني  فرق  الرسمية  واالدارات  املعنية  الوزارات  شكلت 
االداريني والقضاة من اجل العمل عىل صون نزاهة االنتخابات 

والحيلولة دون تشويه مضمونها الدميوقراطي.

يف هذا االطار، شكلت التدابري االمنية املتخذة الضامن االسايس 
للناخبني واملرشحني والعاملني يف مراكز االقرتاع، واملراقبني من 
جمعيات محلية ومنظامت دولية. ويك ال يتعرض املواطنون اىل 

اي شكل من اشكال الرتهيب او التهديد، جرى وضع خطة امنية 
وتحديد  العملية،  هذه  يف  املعنيني  كل  بني  ومنسقة  متكاملة 
االماكن التي من املرجح ان تشهد نزاعا او عنفا. تم نرش القوى 
وضع  تم   كام  املتوافرة.  واملعطيات  املعلومات  اىل  استنادا 
االنتخابية ونقل موادها،  الوثائق  امن  الالزمة لضامن  الخطط 
الفرز  اماكن  من  االقرتاع،  وصناديق  االنتخابية  اللوائح  السيام 
الفرعية يف اقالم االقرتاع، اىل اماكن الفرز الرئيسية. كام اتخذت 
التدابري االحتياطية لحامية املعدات التكنولوجية املستعملة يف 

العملية االنتخابية من اي رضر او عطل قد يصيبها.

ما  حدوث  احتامل  االعتبار  يف  املوضوعة  الخطط  اخذت  كام 
االنذار  عالمات  بتحديد  االنتخاب،  يوم  يف  االمن  صفو  يعّكر 
املبكر، ونرش قوى احتياط قادرة عىل التحرك برسعة، ويف الوقت 
املناسب، ملنع اي خلل امني قد يصل حد تهديد السلم االهيل. 
وكان دور االحزاب والنقابات والجمعيات والشخصيات السياسية 
والدينية ووسائل االعالم، عامال مساعدا ورضورياً يف توفري بيئة 
انتخابية آمنة تسودها املنافسة الدميوقراطية النظيفة والبناءة. 

االجهزة  عىل  وواجبا  للمواطن،  حقا  االنتخابات  أمن  وكون 
العسكرية واالمنية تؤديه وفاء لقسمها، فهو ايضا رضورة اساسية 
للقول برشعية االستحقاق الربملاين ودميوقراطيته، لحاميته من 
الضغوطات املعنوية واملادية، التي تجعل من الطعن مبرشوعيته 
متيرس السهولة، يف حال نجح احد ما يف استخدام القوة بغرض 
الحاق االذى بسري العملية االنتخابية او تهديدها. من هنا توجب 
وكيفية  عنف  اعامل  نشوب  احتامالت  كل  االعتبار  يف  االخذ 
الوقاية منها اوال، والتخفيف منها ثانيا، ومواجهتها او وضع حد 

لها ثالثا، من دون مس الحقوق الدستورية للمواطنني.

لنزاهة  اسايس  ورشط  متكاملة  عملية  االنتخايب  االمن 
االمن  ونجاحه  اهميته  ويوازي يف  االنتخابات ودميوقراطيتها، 
االقتصادي واالمن املعييش واالمن البيئي واالمن الصحي... ألن 
نتائج االنتخابات عندما تصدر عن واقع امني سليم وبشفافية، 
تعكس صحة التمثيل والتطلعات، وهي التي تحدد السياسة 
انتخابات صحيحة،  املنبثقة من  الجديدة  للسلطة  املستقبلية 
النتائج  فيه.  االنسان  وامان  الوطن  بأمن  عالقة  له  ما  لكل 
وصدقيتها هي التي تنقل البالد من حالة سياسية ما اىل حالة 
اخرى، تؤسس لقيام حكم جديد تحميه املعايري الدميوقراطية 
والنظم القانونية، رشط ادالء املواطنني باصواتهم بحرية مطلقة 
االعالم  وسائل  من  ومتابعة  الضغط،  اشكال  كل  من  وبعيدا 

والجمعيات الحقوقية.

اكدت التجارب السابقة صحة وصواب ما ذهب اليه الجيش 
والقوى االمنية من اجراءات احرتازية ووقائية ملنع حتى ابسط 
االحتامالت سوءا. يف هذا االطار، ُشكلت غرفة العمليات االمنية 
املركزية ضمت ممثلني ومندوبني عن كل القوى واملؤسسات 
اساسيا  اطارا  لتكون  االنتخابية،  بالعملية  املعنية  واالدارات 
ملتابعة التطورات امليدانية عىل االرض، ومرجعا لكل مراجعات 

املواطنني او املرشحني او هيئات الرقابة. 

يف الواقع، ان امن االنتخابات ال ينتهي مع انتهاء عملية االقرتاع 
متابعة  اىل  يتخطاها  بل  النتائج،  واعالن  الصناديق  واقفال 
او  القرارات  انواعها من اجل اصدار  الشكاوى والطعون عىل 
املتعلقة  املواطنني  مزاعم  يف  التحقيق  او  شأنها،  يف  االحكام 
باالنتهاكات االنتخابية والعمل عىل بتها والوقاية من الجرائم 

االنتخابية الالحقة.

األمن االنتخابي


