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انجاز املصالحات رسا افضل لالستقرار العام والطرافها.

يصّنف االمن عامليا اربعة انواع رئيسية: االمن الدويل او العاملي، االمن االقليمي، امن االفراد، االمن القومي للدولة. يشكل االمن 
السيايس، وهو احد فروع االمن القومي، جزءا ال يتجزأ من االنواع االربعة. يف اختصار، يهدف اىل ضامن متتع املواطنني بحقوقهم 

السياسية، وضامن استقرار العالقات، وحل اي خالفات بني مكونات املجتمع تحقيقا لالستقرار العام  

عزّز الحقوق واإلستقرار والتوافق ودعم اإلقتصاد:
األمن العام يطّبق إستراتيجيا األمن السياسي

قضية
املحامي منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

السياسية  التشنجات  ان  الجميع  يعلم 
الحادة، سواء بني مختلف القوى السياسية 
بني  او  نفسها،  الدولة  ضمن  االحزاب  او 
بني  النافرة  الرصاعات  كام  اكرث،  او  دولتني 
من  السلطة  وبني  املواطنني  فئات  من  اي 
يف  املجتمع   قوى  مختلف  بني  او  جهة، 
السباب  سواء  اخرى،  جهة  من  بينها  ما 
اجتامعية او سياسية او طائفية او مناطقية 
او اقتصادية وسواها، تؤدي من جهة اوىل 
قد  اجتامعي  استقرار  وعدم  اضطراب  اىل 
يتم تطويقه وحله.  اذا مل  امني  اىل  يتحول 
هروب  اىل  ثانية  جهة  من  تؤدي  كام 
مجيء  وعدم  املوجودين،  املستثمرين 
مشاريع  اية  يف  ثرواتهم  لتوظيف  سواهم 
يضعف  ما  وسواها،  سياحية  او  اقتصادية 

او يرضب االقتصاد بشكل مبارش.
املديرية  دفعت  الحقائق  تلك  كل   

ست  يقارب  ما  منذ  العام  لالمن  العامة 
ابراهيم  عباس  اللواء  تويل  عقب  سنوات، 
وتطبيق  وضع  اىل  فيها،  املسؤولية  سدة 
اسرتاتيجيا االمن السيايس تحقيقا لالستقرار 

العام، الذي بدوره يدعم االقتصاد تلقائيا.
ما مفهوم االمن السيايس؟ ما االهداف التي 
القانونية  الوسائل  ما  تحقيقها؟  اىل  يسعى 
التي تعتمدها املديرية العامة لالمن العام 
تحقيقا لالهداف املرجوة منه؟  ما ابرز ما 

حققته يف هذا املجال؟ الخ...

التعريف 
قبل الدخول يف تعريف االمن السيايس، ال 
التي  سياسة  مفهوم  عند  التوقف  من  بد 
مصدرها يف اللغة كلمة ساس، اي سّي االمور 
ورعى الشؤون. عىل هذا االساس يقال بان 
السيايس هو من يتوىل تسيي شؤون جامعة 

بني  التوفيق  كيفية  ومعرفة  وقيادتها، 
والتفاعالت  املختلفة،  االنسانية  التوجهات 
بني افراد مجتمع واحد او اكرث، سواء كانت 
اقتصادية  او  او سياسية  او دينية  مناطقية 
وضامنا  الجميع  لحقوق  احرتاما  وغيها، 
االستقرار  من  اجواء  العام، يف ظل  للصالح 

االجتامعي الذي يسعى اىل تحقيقه.  
اما بالنسبة اىل االمن السيايس، فام  تجدر 
حديث  املفهوم  هذا  ان  هو  اليه  االشارة 
يوجد  ال  السبب  ولهذا  نسبيا،  العهد 
تنوعت  وامنا  العامل،  يف  له  موحد  تعريف 
او  او مجتمع واخر  بلد واخر  تعاريفه بني 

فقيه من هنا ومجتهد من هناك. 
التنمية  تقرير  ان   نجد  املثال  سبيل  عىل 
املتحدة  االمم  برنامج  عن  الصادر  البرشية 
االمن  اىل  اشار رصاحة   1994 لعام  االمنايئ 
من  "الحامية  انه:  عىل  وعرفه  السيايس 
من  والحامية  السيايس  القمع  تهديد 
التعرض للرصاعات والحروب والهجرة".  يف 
املقابل، نجد ان التعريف االكرث انتشارا يف 
العامل له، والذي نؤيده، هو االيت: "ان االمن 
من  التحرر  عىل  العمل  يتضمن  السيايس 
تهديد  من  الحامية  تأمني  وضامن  الخوف، 
التعرض  من  والحامية  السيايس،  القمع 
لجميع  والهجرة  والحروب  للرصاعات 
استثناء  ذاته من دون  الوقت  املواطنني يف 
هي  الحقوق  تلك  ان  اعتبار  عىل  متييز  او 
وتشكل  انسان،  لكل  مكتسبة  حقوق 

العمود الفقري الستقرار املجتمع". 

اهدافه
اعاله،  اليها  املشار  التعاريف  اىل  استنادا 
وغيها ايضا، ميكن القول ان االمن السيايس 

يهدف اىل تحقيق هدفني اثنني:

بجميع  املواطنني  متتع  ضامن  االول: 
عن  التعبي  كحق  السياسية،  حقوقهم 
الي  الرتشح  االنتخاب،  السياسية،  ارائهم 
القانونية  رشوطها  فيهم  تتوافر  انتخابات 
من  خالية  حرة  بارادة  ايضا،  وسواها 
يف  توجيه  او  قمع  او  اوضغط  خوف  اي  
اتجاه معني. كل ذلك تحت سقف القوانني 
الرأي اىل  التعبي عن  النافذة، يك ال يتحول 

جرائم قدح او ذم وسواها. 
للرصاعات  التعرض  من  الحامية  الثاين: 
كل  اتخاذ  اخر،  مبعنى  والهجرة.  والحروب 
او  سياسيا  او  قانونيا  املمكنة،  االجراءات 
وتفاقم  وقوع  ملنع  وسواها،  ديبلوماسيا 

االزمات و الرصاعات والحروب. 
العامة  املديرية  فان  االساس،  هذا  عىل 
ضمن  وطبقت  اعتمدت  العام  لالمن 
وضعتها،  التي  السيايس  االمن  اسرتاتيجيا 
عىل  يقف  ووطنيا  وامنيا  قانونيا  مسارا 
اىل  ويهدف  الجميع،  من  واحدة  مسافة 
تحقيق هديف االمن السيايس املشار اليهام . 

فام هي ركائز وتفاصيل هذا املسار؟

امن عام للجميع
وضعتها  التي  السيايس  االمن  اسرتاتيجيا 
عىل  ارتكزت  العام  لالمن  العامة  املديرية 

والوطنية  والقانونية  االنسانية  املبادئ 
االتية:  

االول،  الهدف  تحقيق  اىل  بالنسبة  اوال: 
حقوقهم  بجميع  املواطنني  متتع  ضامن  اي 
يف  كان  ان  بعد  حرة.  بارادة  السياسية 
الحرب  زمن  وخصوصا  البعيد،  املايض 
االمنية  االجهزة  قادة  بعض  املؤسفة، 
ينجرفون  تسمياتها،  مبختلف  اللبنانية 
لبناين  سيايس  فريق  دعم  نحو  احيانا 

وان  اخرين،  افرقاء  او  فريق  حساب  عىل 
محاولتهم  عرب  مبارش،  وغي  مبطن  بشكل 
التأثي بشكل مبارش او غي مبارش يف االراء 
سبيل  عىل  للمواطنني  السياسية  والقرارات 
منذ لحظة  ابراهيم  اللواء  قرار  كان  املثال، 
حاسام  املديرية  يف  املسؤولية  سدة  توليه 
وصارما لناحية الوقوف عىل مسافة واحدة 
تدخل  اي  ومنع  قوال،  ال  فعال  الجميع  من 
للمديرية يف الشؤون السياسية من اي نوع 
كانت، ال من قريب او بعيد، بحيث يقترص 
دورها، بوصفها ضابطة عدلية، عىل حامية 
يف  عليها  املنصوص  املواطنني  حقوق  كل 
ارشاف  تحت  اللبنانية،  والقوانني  الدستور 
حقوقهم  بالطبع  ومنها  املختص،  القضاء 
لحامية  فاالمن  اسايس.  بشكل  السياسية 
فيها  التأثي  ملحاولة  ال  املواطنني،  حقوق 
يقررونها  من  وحدهم  ايجابا. هم  ام  سلبا 

بارادتهم الحرة.
ثانيا: بالنسبة اىل الهدف الثاين، اي الحامية 
والهجرة،  والحروب  للرصاعات  التعرض  من 
ففي هذا املجال قامت املديرية، استنادا اىل 
وسائل قانونية مباح لكل شخص او جمعية 
او مؤسسة خاصة او رسمية او غيهم القيام 
والدولية  اللبنانية  القوانني  بحسب  بها 
املساعي  بالوساطة،  تتمثل  وهي  النافذة، 
السياسية  التسويات  املفاوضات،  الحميدة، 
بالسعي  وغيها،  التوفيق،  والديبلوماسية، 
قامئة  كانت  ونزاعات  خالفات  كل  حل  اىل 
االخية،  السنوات  استجدت خالل  او  اساسا 
واالحزاب  والقوى  الشخصيات  من  اي  بني 
اي  بني  او  بينها،  ما  يف  اللبنانية  السياسية 
ما  يف  واالقتصادية  االجتامعية  القوى  من 
بينها، او بني اي منها وبني السلطة اللبنانية 
اللبنانية  الدولة  بني  او  اطيافها،  مبختلف 
او  عربية  دول  بني  وكذلك  اخرى.  ودول 
االستقرار  تعزيز  بهدف  بينها  ما  يف  اجنبية 
اللبناين واالقليمي وتعميم ثقافة السالم من 
الدولة  مصالح  تحقيق  وبهدف  اوىل.  جهة 

اللبنانية املرشوعة من جهة ثانية.

ابرز االنجازات
وضعتها  التي  السيايس  االمن  اسرتاتيجيا 

العام،  لالمن  العامة  املديرية  وطبقتها 

مفهوم االمن السياسي 
العهد حديث 

ال تعريف عامليا موحدا 
السياسي لالمن 

لالمن السياسي هدفان: 
السياسية،  الحقوق  حماية 

والحماية من التعرض 
للصراعات والحروب

اللواء ابراهيم اطلق مخطوفني لدى تنظيامت ارهابية.



5253
عدد 62 - تشرين الثاني 2018عدد 62 - تشرين الثاني 2018

الكثي  حل  يف  اوىل  جهة  من  ساهمت 
واالنسانية  والسياسية  االمنية  امللفات  من 
والتي  ودوليا،  واقليميا  محليا  العالقة 
امنية  اضطرابات  اىل  تتطور  ان  ميكن  كان 
دراماتيكية لو مل تحل. هذه امللفات، بقسم 
االعالمي.  الضوء  اىل  خرجت  منها،  كبي 
الكثي  حل  يف  ثانية  جهة  من  ساهمت  كام 
بني  واملستجدة  التاريخية  النزاعات  من 
شخصيات وقوى واحزاب لبنانية عدة، وهي 
يف معظمها متت رسا من دون االعالن عنها. 
يف ما ييل سنتطرق اىل ابرز االنجازات التي 
اعلن عنها، واالطار العام لالنجازات التي مل 

يعلن عنها، واسباب كتامنها. 

ملفات اعلن عنها
من ابرز تلك امللفات املحلية والدولية التي 
ساهمت املديرية العامة لالمن العام وعىل 
رأسها اللواء عباس ابراهيم يف حلها، والتي 
عىل  نذكر  اعالمية،  مواكبة  ظل  يف  متت 

سبيل املثال ال الحرص:
اللواء  نجح   2018 االول  ترشين  خالل   •
يف  لبنانية،  احزاب  مع  بالتعاون  ابراهيم، 
انجاز مصالحة بني افراد من عائلة شومان 
يف رسعني البقاعية، بعد رصاع دموي طويل 

يف ما بينهم.

فك  يف  نجح    2016 االول  كانون  خالل   •
من  وهي  الربي،  النقل  اتحادات  ارضاب 
قوى املجتمع املدين، وتم فتح الطرق امام 
ارضاب  بعد  امليكانيكية  املعاينة  مراكز 
تسبب باقفالها وقتا غي قصي، وذلك بفعل 
جهة  من  االتحادات  بني  بها  قام  وساطة 
اوىل، والسلطة السياسية صاحبة القرار من 

جهة ثانية.
 26 تحرير  يف  نجح   2017 نيسان  خالل   •
بينهم  القطرية،  الجنسية  من  مخطوفا 
كانوا  القطرية،  الحاكمة  االرسة  من  افراد 

اختطفوا يف العراق عام 2015.

بالتعاون  نجح،   2013 االول  ترشين  يف   •
وسوريا  وتركيا  قطر  دول  من  وسطاء  مع 
اىل مساعي  اضافة  ايضا،  وفلسطني وغيها 
مخطويف  تحرير  يف  لبنانية  شخصيات  عدة 
اشخاص  تسعة  وهم  اللبنانيني.  اعزاز 
 522 ملدة  ارهابية،  مجموعة  خطفتهم 

يوما، ضمن ارايض الدولة السورية.
• يف كانون االول 2015  نجح بالتعاون مع 
اضافة  وغيهام  وسوريني  قطريني  وسطاء 
تحرير  يف  لبنانية،  شخصيات  مساعي  اىل 
اللبناين  الجيش  من  لبنانيا  عسكريا   16
جبهة  تنظيم  كان  الداخيل،  االمن  وقوى 
النرصة االرهايب خطفهم ملدة سنة واربعة 

اشهر.
راهبات  اطالق  يف  نجح   2014 آذار  يف   •
واثنتان  سوريات  منهن   14( الـ16  معلوال 
وسطاء  مع  بالتعاون  وذلك  لبنانيتان(، 
اىل  اضافة  وغيهام،  وسوريني  قطريني 
بعدما خطفهن  لبنانية،  مساعي شخصيات 
تنظيم جبهة النرصة االرهايب ملدة تزيد عن 

ثالثة اشهر.
القدر  شاء  بعدما   ،2017 آب  اواخر  يف   •
املخطوفون  الثامنية  العسكريون  يكون  ان 
لدى تنظيم داعش االرهايب قد استشهدوا، 
اىل  اضافة  جثامينهم،  استعادة  يف  نجح 
قبلهم  استشهدا  رفاقهم  من  اثنني  جثامين 

مبدة.

مل يعلن عنها
تنقسم اىل قسمني:

اللبناين،  القومي  باالمن  عالقة  له  االول:   
بالتايل املصلحة الوطنية العليا تقيض بعدم 
غي  او  مبارش  بشكل  سواء  اليه  التطرق 

مبارش.
قومي  امني  طابع  اي  له  يكن  مل  الثاين:   
عدم  العليا  الوطنية  املصلحة  تقيض 
السباب  عنه  يعلن  مل  وامنا  عنه،  االعالن 
واالجتامعي.  السيايس  باالستقرار  تتصل 
االستقرار  يعزز  كان  برسية  امتامه  ان  اي 
حالة  من  اكرث  السيايس،  بخاصة  والهدوء، 
االعالن  ان   تؤكد  فالوقائع  عنه.  االعالن 
عن اي حالة تفاهم، او وثيقة رشف مثال، 
عىل  بحدة  متنازعني  سياسيني  طرفني  بني 

سبيل  عىل  االسرتاتيجي  السيايس  الصعيد 
سيايس  استهداف  محط  يجعلهام  املثال، 
ما  التفاهم،  ذاك  من  املترضرين  من 
من  للكثي  جديدة   دسمة  مادة  يشكل 
التشنجات السياسية التي تعكر االستقرار 
ناهيك  عنها.  غنى  يف  نحن  والتي  العام، 
او  الفشاله،  الخارجية  التدخل  مبحاوالت 
الحراج اي من طرفيه امام جهات محلية 

او دولية. 
يف  ابراهيم  اللواء  نجح  فقد  عليه،  بناء 
الوصول، بشكل رسي غي معلن، اىل ميثاق 
الشخصيات  من  عدد  بني  شفهي  رشف 
تتصف  كانت  التي  السياسية  واالحزاب 
العداوة  درجات  باعىل  ببعضها  عالقتها 

والحدة والتخوين. 
الرشف  مواثيق  احد  تضمنه  ما  ابرز  من 
املثال،  سبيل  عىل  انجزت  التي  الشفهية 
جدا  الرشسة  التخوين  حمالت  وقف 
بينهم  ما  يف  الرصاع  ابقاء  اطرافه،  بني 
غي  الهادئ  السيايس  التعبي  حدود  ضمن 
ضمن  بينهم  ما  يف  التعاطي  بدء  املتشنج، 
الشكل  حيث  من  الدستورية  املؤسسات 

العام  الصالح  تحقيق  مبا يضمن  واملضمون 
يف امللفات الحياتية التي تهم املواطنني ويف 
وتم  ايضا.  وغيها  الفساد،  مكافحة  ملف 
تدريجي  بشكل  ذاك  الرشف  ميثاق  تنفيذ 
االستقرار  من  مزيدا  انعكس  ما  وهادئ، 
مع  مقارنة  واالجتامعي،  السيايس  العام، 
التكتمي  االسلوب  هذا  السابقة.  املراحل 
االطراف  مختلف  بني  الخالفات  حل  يف 
من  معتمدا  سيبقى  اللبنانيني  الساسيني 
االمن العام، ما مل يطرأ اي ظرف تستدعي 
معه املصلحة الوطنية العليا االعالن عن اي 

مصالحة او ميثاق رشف جديدين.  

عىل مسافة واحدة
العامة لالمن  من املؤكد ان نجاح املديرية 
العام يف حل كل تلك امللفات، املعلن وغي 
وقوفها  لوال  ليتحقق  يكن  مل  عنها،  املعلن 
الجميع،  من  واحدة  مسافة  عىل  اساسا 
االحزاب  جميع  مع  املمتازة  عالقتها  ولوال 
هذا  اللبنانية،  واملدنية  السياسية  والقوى 
الصعيد  عىل  اما  الداخيل.  الصعيد  عىل 
مواقف  ان  احد  عىل  يخفى  فال  الدويل، 

منقسمة،  اللبنانية  السياسية  القوى  معظم 
بشكل متناقض،  تجاه العالقة او الخصومة 
او  اوسطية  الرشق  الدول  من  عدد  مع 
التسميات،  الدخول يف  دون  ومن  العاملية. 
كل  مع  عالقاته  يحدد  العام  االمن  فإن 
القانونية  النصوص  من  انطالقا  العامل  دول 
االساس،  هذا  عىل  حرصا.  النافذة  اللبنانية 
ان القوانني اللبنانية ال متنع التعاطي اال مع 
العدو االرسائييل. بالتايل، اذا استثنينا العدو 
ابقاء  عىل  املديرية  تحرص  االرسائييل، 
افضل العالقات مع جميع االنظمة والدول 
العربية واالجنبية من دون اي استثناء، مبا 
ازمات  او  انسانية  ملفات  اي  حل  يسهل 
سياسية او امنية او اجتامعية او اقتصادية 
تكون عالقة بني لبنان واي دولة اخرى. كل 
ذلك  بهدف تعزيز االستقرار العام عموما، 
للدولة  االسرتاتيجية  املصلحة  وتحقيق 
يساهامن  امران  وهام  خصوصا،  اللبنانية 
والسياحية  االقتصادية  القطاعات  دعم  يف 
التي  السالم  ثقافة  تعزيز  يف  كام  وسواها، 
عىل  العام  لالمن  العامة  املديرية  تضعها 

رأس اولوياتها. االمن العام عىل مسافة واحدة من جميع االحزاب والقوى السياسية.

التفاوض املبارش، املساعي الحميدة، الوساطة، هي احدى ابرز الوسائل 
القوانني  عليها  تنص  التي  والديبلوماسية  السياسية  السلمية  الودية 
الدولة  عليها  صادقت  التي  الدولية  االتفاقات  من  والعديد  الدولية 
اللبنانية، والتي تعتمدها املديرية العامة لالمن العام ضمن اسرتاتيجيا 
االمن السيايس التي اطلقتها وتطبقها، لحل مختلف النزاعات املحلية او 

االقليمية، او حتى الدولية. 

يف ما ييل نبذة مخترصة عنها:
التفاوض املبارش:

هي مشاورات ومباحثات تجري بني دولتني او فريقني متنازعني او اكرث، 
بقصد تسوية خالف او نزاع قائم بينهام بطريقة ودية ومبارشة. ال توجد 
شكليات محددة يف اجراء املفاوضات، اذ قد تكون شفوية او خطية. 
ثالث  او عرب االستعانة بطرف  انجازها مبفردهم،  وقد يفضل االعضاء 
محط ثقة الطرفني. ال مدة زمنية محددة النهاء املفاوضات. ولالطراف 
بشكل  كامتامها  الجرائها،  والطرق  االساليب  اختيار  يف  مطلقة  حرية 
علني تحت اضواء وسائل االعالم واصدار الترصيحات والتعليقات، ام 

يف ظل احاطتها بالرسية والكتامن.  

املساعي الحميدة: 
ينشب  عندما  او  املفاوضات،  تفشل  عندما  الحميدة  املساعي  تطبق 
نزاع دويل ويسفر عنه سحب السفراء، او قطع العالقات الديبلوماسية، 
اوعجز اطرافه عن حسمه او حله. ففي هذه الحاالت قد يتحرك طرف 
ثالث، من تلقاء نفسه او بطلب من الطرفني املتنازعني او من احدهام، 
لعرض مساعيه الحميدة والحض عىل تسوية النزاع باملفاوضات، او عىل 
استئناف املفاوضات ان كانت قد توقفت. ينتهي دور القائم باملساعي 
الحميدة مبجرد موافقة االطراف املتنازعني عىل الدخول يف املفاوضات او 

عىل معاودتها. اي انه ال يشرتك معهم يف تفاصيل املفاوضات.  

الوساطة: 
الوساطة مسعى ودي تقوم به دولة ثالثة، او شخصية حيادية، من اجل 
ايجاد حل لنزاع قائم بني دولتني. والجهة الثالثة هنا تشرتك مبارشة يف 
املفاوضات ويف اعداد التسوية. ليس هناك مدة زمنية معينة النجاز 
الوساطة، اال اذا تم االتفاق بني االطراف املعنية عىل خالف ذلك. كام ان 
مقرتحات الوسيط ليس لها اي قوة الزامية. فالوساطة اختيارية. يف حال 
نجحت يتم تتويجها باتفاق يوقعه الوسيط واالطراف املعنيون بالنزاع.

التفاوض
املديرية تقوم 

عبر استراتيجيا االمن 
السياسي بالسعي الى 

حل كل الخالفات

اللواء ابراهيم: التدخل 
في السياسة ممنوع، 
واجبنا حماية الحقوق


