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كتاب

قراءة في كتاب "الشرطة القضائّية في لبنان"
العميد يحيى: توثيق املهمات واستخالص التجربة 

قّدم القائد السابق للرشطة القضائية العميد املتقاعد انور يحيى كتابه "الرشطة القضائية يف لبنان"، االول من نوعه يفتح تاريخ 
الجهاز وينقله اىل العلن، ويروي قصته عىل مر عقود تعاقب قادته وادواره اىل االمس القريب

هذا  ان  القارىء،  يستوقف  ما  ان  غري 
الكتاب، باالضافة اىل انه مثابة موسوعة 
عمل  فصول  ارخت  قّيمة  تاريخية 

مرتكبيها  وتوقيف  الجرائم  من  العديد 
الجرمية.  ارتكابهم  من  وجيزة  فرتة  بعد 
عنها  تحدث  اساسية  ايضا محطة  هناك 
توقيفه  وهي   390 الصفحة  يف  العميد 
وتحر  بحث  )ببالغات  املطلوبني  احد 
جاء  وقد  باملخدرات(،  اتجار   - حقه  يف 
السياسية  الشخصيات  احدى  برفقة 
)نائب سابق( لزيارة العميد انور يحيى 
يف مكتبه، وكان يف حوزته بطاقة توصية 
النافذين  السياسيني  الزعامء  احد  من 
اىل  اوعز  انه  العميد،  يضيف  لبنان.  يف 
عن  باالستعالم  لديه  الرس  امانة  عنارص 
الوفد القادم لزيارته. وعند انتهاء النائب 
من  باالنرصاف  وهّم  الكالم  من  السابق 
ان  االخري  له  قال  العميد يحيى،  مكتب 
وسأعمل  لدينا  مطلوبا  شخصا  برفقتك 
اتصل  ذاته،  اليوم  يف  فورا.  توقيفه  عىل 
له  وقال  يحيى  بالعميد  فالن  الزعيم 
الشخص  عن  نسأل  بدنا  "صار  مامزحا 

اليل منبعتلك هّوي احسن ما توقفو".
صونها  يجب  التي  الدولة  هيبة  انها 
وحفظها يف زمن التفلت االمني وسيادة 

امليلشيات. ثقافة 

للداخلية  السابق  الوزير  للكتاب  مهد 
الفائت  نيسان  يف  وصدر  بارود  زياد 
نارشون".   – للعلوم  العربية  "الدار  عن 
الكتاب  مؤلف  يف  بارود  الوزير  قاله  ما 
لقاء واحدا جمعنا سويا كان كفيال  "ان 
لرجل  تشبيهي  من  اكرث  رسم  بوضع 
نتعاون  ان  الحقا عىل  الصدفة  حملتني 
اللقاء  يف  التعاون.  صور  ابهى  يف  معا 
صلب،  عصامي  رجل  يستقبلك  االول، 
يف مالمحه مزيج من الذكاء الحاد ونقاء 

اهل الجبل ...".
يضيف عن الكتاب: "عمل بحثي توثيقي 
بتجربة  محصنا  العميد  تواله  معمق 
من  التاريخ  تفاصيل  اىل  يدخل  جعلته 
ابواب سنوات خدمته الـ39 التي امضاها 
يف قوى االمن الداخيل. بجرأته املعهودة 
العميد  يشري  دماثته،  تلغي  ال  التي 
اخطأت  حيث  اىل  كتابه  يف  يحيى  انور 
يتواىن  ال  اصابت.  حيث  واىل  املؤسسة 
تجنب  ميكن  كان  محطات  انتقاد  عن 

تداعياتها عىل املؤسسة وهو ابنها".
والدي  به  استشهد  ما  اورد  ان  احببت 
قراءته  بعد  غالب سليقه  الشيخ  املؤرخ 
بعض االبيات الشعرية  تنم عن فحوى 

الكتاب، اذ قال:
كتاب قد حوى زبد املعاين    

                     ويف مضمونه نظم الجامِن
يخرب عن قصص رجال كبار

              وعن احوال واحداث الزماِن
سألت الله ان يبقيه 

               ويسكن مؤلفه قصور الجنان 

العميد  فلنا محطات عدة مع  اما نحن 
عام  عليه  تعرفت  حيث  يحيى،  انور 

يف  والدي  برفقة  زرته  عندما   2003
الخازن حينام كان  مكتبه يف ثكنة بربر 
قائدا لفوج االدارات واملؤسسات العامة، 
بطلب  التقدم  يف  استشارته  قاصدين 
الحقوقيني  الضباط  لدورة  ترشيحي 
التي اعلنت عنها حينها املديرية العامة 
لقوى االمن الداخيل. ما لفتني يف اثناء 
بها  اخربنا  مأثرة  العميد  مع  جلوسنا 
الذي  وطموحه  ذكائه  مدى  عىل  تدل 
يف  انه  حدثنا  حيث  حدود.  له  ليس 
مالزم  برتبة  كان  وعندما   1982 العام 
الداخيل دخل اىل مكتبه  يف قوى االمن 
منه  آمال  امرته،  تحت  يعمل  عريف 
ملدة  ادارية  اجازة  منحه  عىل  املوافقة 
للعريف  العميد  سؤال  وعند  اسبوعني. 
اجابه  الطويلة،  عن سبب هذه االجازة 
السنة  بامتحانات  سيتقدم  انه  العريف 
اللبنانية.  الجامعة  يف  حقوق  الثالثة 
ال  كثريا  العميد  استوقف  الطلب  هذا 
يف  وقال  التعبري،  صح  ان  استفزه  بل 
نفسه بعد ان وافق عىل االجازة، ايعقل 
بعد  لديه سيتخرج  العسكريني  احد  ان 
سنة من كلية الحقوق حامال اجازة وانا 
الثانوية  شهادة  سوى  حوزيت  يف  ليس 
العام  يف  العميد   حمل   مام  العامة. 
االنتساب  بطلب  التقدم   عىل  ذاته 
اللبنانية  الجامعة   - الحقوق  كلية  اىل  
حامال  سنوات  اربع  بعد  منها  ليتخرج 

االجازة.
رسد هذه املأثرة ليس للداللة سوى عىل 
عصامية العميد الذي يعترب ان شخصية 
والعلم،  املعرفة  عىل  قامئة  الضابط 
ومتى تحصن بهام كان قوي الشخصية، 
اي  مواجهة  ويستطيع  الخطى،  واثق 

موقف مهام كانت صعوبته.
يف  يحيى  انور  العميد  مع  الثاين  اللقاء 
قائدا  انذاك  اصبح  وقد   2005 العام 
للرشطة القضائية، حيث حرض اىل معهد 
ليلقي علينا )دورة  الداخيل  قوى االمن 
العام(  االمن  يف  الحقوقيني  الضباط 
القضائية.  الرشطة  عمل  يف  دروسا 
كام  تكن  مل  انها  محارضاته،  يف  الالفت 
بل  الكرام،  مرور  متر  املحارضات  بعض 
الكبريان يف عقول  الوقع واالثر  لها  كان 
زماليئ يف دورة االمن العام، حيث تلمس 
والثقافة  العمق  مدى  محارضاته  يف 
اليها  فتنجذب  بها،  يتمتع  التي  العالية 

وانت يف غاية االنسجام واالستمتاع.
القضائية  "الرشطة  الحايل  كتابه  اما 
اكادميي  بحثي  عمل  فهو  لبنان"،  يف 
يحيى   العميد  فيه  وثق  اذ  بامتياز، 
لبنان،  يف  القضائية  الرشطة  تاريخ 
معتمدا عىل املنهج التاريخي التسلسيل 
بريوت  والية  مرحلة   1861 العام  منذ 
مرحلة  ثم   ،)1918-1861( العثامنية  
القضائية  والرشطة  العديل  البوليس 
 -  1920( الفرنيس  االنتداب  زمن  يف 
يف  القضائية  الرشطة  عمل  ثم   ،)1943
يف   .)1959  -  1943( االستقالل  زمن 
القسم الثاين من الكتاب، تحدث العميد 
املرحلة  القضائية يف  الرشطة  يحيى عن 
- 1990(. يف  العام )1959  املمتدة من 
القسم الثالث تحدث عن عمل الرشطة 
رقم  قانون  صدور  بعد  القضائية 
االمن  قوى  عمل  نظم  الذي   1990/17
الداخيل. ويف القسم االخري، تحدث عن 
من  القضائية  الرشطة  قيادة  يف  تجربته 

)2005/5/10 حتى 2010/8/10(.

الشخصيات  وتعاقب  القضائية  الرشطة 
ذكرها  عدة  محطات  مثة  ادارتها،  عىل 
العميد يف اثناء توليه قيادتها، منها كشفه 

الرائد الدكتور رواد سليقه

التقت "االمن العام" العميد املتقاعد انور يحيى وحاورته حول 
مضمون كتابه، وتوقيت اخراج هذه امللفات القدمية اىل العلن، 
القضائية يف موازاة االجهزة االمنية  الذي لعبته الرشطة  والدور 

االخرى وظل محجوبا.

■ ما هو توقيت اخراج هذه امللفات القدمية اىل العلن؟
الصحافة  يف  ونرش  سبق  االحداث  هذه  من  االكرب  القسم   □
اللبنانية التي كانت تواكب نشاط الرشطة القضائية، علام ان ما 
نرشه االستاذ نقوال ناصيف عرب كتابه "رس الدولة: فصول يف تاريخ 
تاريخ  اكرب وقد دّون  يتضمن ارسارا  العام 1977-1945"،  االمن 
االمن العام منذ نشأته عىل يد قائد الرشطة القضائية يف حينها 
املفوض ادوار ابوجودة )1945-1948(، ثم مع املدير االمن االمري 

 ،)1958-1948( العام  االمن  مديرية  توىل  الذي  شهاب  فريد 
وكان متفوقا ونقل معه خربته االستقصائية واالستخباراتية التي 
اكتسبها من املفوضني الفرنسيني كولباين ثم  غوتيه ومن الرشطة 
القضائية التي توىل ادارتها بعد ادوار ابوجودة. واالهم ما تضمنه 
فريد  لالمري  خاصة  "اوراق  اصفهاين  واحمد  عسييل  مينى  كتاب 
اركان  طاول  وتنصت  رسية  مراسالت  يتضمن  الذي  شهاب" 
الدولة وغريها بهدف سالمة الكيان والدولة. كذلك كتاب االستاذ 
نقوال ناصيف "املكتب الثاين حاكم يف الظل" الذي يروي وقائع 
رسية جدا عىل السنة من بقي حيا من املسؤولني ويف العودة اىل 
مذكرات ومراسالت رسية بهدف صحايف وتوثيق وطني. نرش هذه 
امللفات يف كتاب "الرشطة القضائية يف لبنان: حقائق وانجازات"، 

يأيت عىل لسان ضابط عمل يف التحري كضابط عون )1980-

العميد يحيى: دور الشرطة القضائية يختلف
عن مهمات مديرية املخابرات واالمن العام
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1983(، ثم كضابط قائد )1989(، ثم قائد للرشطة القضائية 
وفقا  واملصادر  املعلومات  من  التحقق  وتم   ،)2010-2005(
القضائية منذ  تاريخ الرشطة  الكتاب يتضمن  القانونية.  لالصول 
الفرنيس  االنتداب  حقبة  لتبدأ   1918 انتهت  التي  بريوت  والية 
من  نرش  ما   .)1959-1943( االستقالل  ثم   ،)1943-1920(
تولتها  التي  الرسية  امللفات  من   %30 من  اقل  يشكل  امللفات 
الرشطة القضائية التي تكلف بتحقيقات عادية ونوعية ان لجهة 
شخصية املجرم، او الضحية، او نوع الجرم. طبعا نفذت الرشطة 
القضائية هذه التحقيقات يف سياق عملها كضابط عدلية تعمل 
يف ارشاف النيابة العامة املختصة. الكتاب توثيقي يدون مهامت 
قدمها  وانجازات  حقائق  بالفعل  انه  واالهم  القضائية،  الرشطة 
الرتب ويف  العرشين، يف شتى  القرن  التحري منذ مطلع  عنارص 

مختلف الظروف خدمة لالمن ومكافحة الجرمية.

االمنية  االجهزة  موازاة  يف  القضائية  الرشطة  لعبته  دور  اي   ■
االخرى وظل محجوبا؟

□ مهامت الرشطة القضائية حددها القانون رقم 90/17، تنظيم 
متخصصة  عدلية  كضابطة  مكلفة  وهي  الداخيل،  االمن  قوى 
القيام  بالقانون:  بصالحيات  قائدها  وينفرد  الجرمية  مبكافحة 
للحد  تدابري  من  يلزم  ما  واقرتاح  الجرمية،  لتطور  باحصاءات 
من  جديدة  اصناف  بروز  الجرائم:  معدالت  وارتفاع  تنامي  من 
الجرائم، تفيش جرائم االنرتنت والقرصنة وخرق امللكية الفكرية 
واملوسيقية وغريها، انخفاض سن تعاطي املخدرات بشتى انواعها 
التهرب الرضيبي، االفالس االحتيايل،  الذكور واالناث، جرائم  بني 
تزوير املستندات واالوراق املالية، تطوير عمل املباحث العلمية 
والذخائر،  االسلحة  البصمة،   ،DNA النووي  الحمض  لجهة: 
املتفجرات، اقتفاء االثر وغريها. كان التنسيق تاما مع محفوظات 
اللبناين.  الجيش  املخابرات يف  العام، ومحفوظات مديرية  االمن 
واذا كانت وحدة الرشطة القضائية قد نجحت يف عملها االمني 
تجار  كبار  توقيف  الجناة،  وتوقيف  مخطوفني  استعادة  من 
الفنانات يف املرابع  املخدرات املمنوعة ومروجيها، وضبط عمل 
الليلية والتحقق من مامرسة العمل يف حدود املرسوم التنظيمي 
الرشطة  بني  العالقة  بالتنسيق وحسن  ذلك  رقم 91/1157، كل 
القضائية واالمن العام واملخابرات. طريق النجاح للجهاز االمني، 

اي جهاز امني يف عمله، يرتكز عىل:

ا- مكافحة الفساد.
ب- اتقان العمل وتنفيذ القانون بكل تجرد.

ج- التنسيق مع بقية االجهزة يف ارشاف القضاء املختص.
دور الرشطة القضائية يختلف عن عمل مهامت مديرية املخابرات 

واالمن العام لجهة قيامهام مبهامت تستوجب الرسية والتعاطي 
مخططات  من  الوطن  وسالمة  لحامية  املخربين  مع  املكثف 
ادوار  ال  الوطن.  كل  الوطن  تستهدف  التي  االرهابية  العصابات 
الجرمية  ملكافحة  بدورها  تقوم  التي  القضائية  للرشطة  محجوبة 

وكضابطة عدلية متخصصة تعمل يف ارشاف النيابة العامة.

■ اي عربة تستقى وان بعد سنوات من نرش ارسار امنية؟
□ هدف الكتاب توثيقي اسوة بكتاب االستاذ نقوال ناصيف "رس 
الدولة".  ليس املقصود التشهري وكشف ارسار متس كرامة العائلة 
او االنسان، بقدر ما هدف اليه الكتاب بتدوين رأي املؤلف، رمبا 

يصيب ورمبا يخطىء، العربة من نرش الكتاب نوجزها مبا ييل:
ا- بعد هجامت 11 ايلول 2001 التي استهدفت الواليات املتحدة 

االمريكية، شكل الكونغرس االمرييك لجنة سميت:
Commission 11/ 9 عملت عىل مدار 24 شهرا وخرجت بنتائج 
وزارة  استحداث  املتحدة،  الواليات  يف  االمني  القطاع  الصالح 
 Fusion Centers االنصهار:  مراكز  واستحدات  الداخيل،  االمن 
حيث متثل فيه اجهزة:FBI, CIA, USSS, ATF DEA وغريها 
من االجهزة الفيديرالية، ونحن بعد خربة 39 سنة يف قوى االمن 
الداخيل خلصنا اىل مقرتحات لتطوير اجهزة مكافحة الجرمية يف 
لبنان. اذا، للكتاب غاية اصالحية وليس تعدادا لالنجازات التي 

الحظتها الصحافة وكبار املسؤولني والضحية.
االجهزة  وبقية  القضائية،  الرشطة  يف  العمل  تطوير  ان  ب- 
توحيد  يستدعي  اصنافها،  شتى  يف  الجرمية  مبكافحة  املكلفة 
الرؤية حول مستقبل العمل االمني وافساح املجال امام االجهزة 
للمجرم،  حامية  تأمني  وعدم  االمكنة،  كل  يف  بسهولة  للتحرك 
وتشدد القضاء باالحكام الجزائية يف حق من ميتهن االجرام: تجار 
والجواسيس، وغريهم  العمالء  االرهابيني،   ، املزورين  املخدرات، 

من املجرمني.

النظام  من  التخلص  اللبنانية  واالدارة  اللبنانية  الدولة  عىل  ج- 
الطائفي الذي وان كانت املادة 95 من الدستور توجب املناصفة 
بني املسيحيني واملسلمني يف وظائف الفئة االوىل وما يعادلها فقط، 
لكن تطبيق املناصفة تسعى اليه الطوائف حتى باختيار موظفي 
والثانية(، مام  الثالثة  الرابعة،  )الخامسة،  االربع االخرى  الفئات 

يعّوق اختيار املوظف االجدر واالكفأ لتويل الوظيفة العامة.
الهيئة  وتشكيل  الدستور  من   95 املادة  تطبيق  رسعة  نفرتح 
الجدارة والكفاءة يف  السياسية واعتامد  الطائفية  الوطنية اللغاء 
اختيار املوظف، عندها نكون قد بدانا خطوة االلف ميل مبكافحة 
الثواب والعقاب، واختيار االفضل لتطبيق  الفساد وتطبيق مبدأ 

القانون وخدمة الناس، والتمسك برشعة حقوق االنسان.

وفقًا إلتفاقية حقوق الطفل والقانون اللبناني 422/2002
أنا طفل/ طفلة تحت 18 سنة

ن مصلحتي الفضلى من حّقي ِتتأمَّ
 وكون محمي/محمية من كّل أنواع العنف واالستغالل واإلساءة

وين ما كان حتى بالمراكز األمنّية 

 األمن العام اللّبنا�

 األمن العام اللّبنا�


