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بحث

اطلق مصطلح الرشطة املجتمعية عامليا عىل اسرتاتيجيا امنية - اجتامعية تتضمن مجموعة من االجراءات الهادفة اىل تعزيز 
التعاون والتكامل بني املواطن والرشطة يف مواجهة كل انواع الجرائم، السيام الحديثة منها، كتلك التي تطاول املواطن مثال عرب 

هاتفه او كمبيوتره الشخيص، داخل منزله او يف عمله، حيث ال وجود للرشطة وال يعلم بها احد سواه

أكثر من 22 وسيلة إتصال لإلبالغ عن خطر أو جريمة
األمن العام يعّزز الشرطة املجتمعّية تمتينًا لألمن

يضم لبنان عىل ارضه اكرث من 7 ماليني مواطن 
عديد  مجموع  فان  املقابل،  يف  واجنبي.  لبناين 
يتجاوز  ال  مجتمعة  اللبنانية  االمنية  املؤسسات 
رجل  تخصيص  معه  يستحيل  واقع  الفا.   150
امن لكل مواطن يك يحميه. بالتايل، ان املصلحة 
الوطنية العليا توجب، بخاصة يف هذه الظروف 
تحقيقا  الرشطة  مع  املواطنني  تعاون  العصيبة، 
ألمنهم الشخيص وامن مجتمعهم والوطن ككل. 

الذي  البحث  عنوان  هو  املجتمعية"  "الرشطة 
اعده رئيس شعبة االستقصاء والتحقيق يف دائرة 
العامة  املديرية  يف  الثانية  لبنان  جبل  عام  امن 
مناسبة  يف  القعقور  دياب  الرائد  العام  لالمن 

ترقيته من رتبة نقيب اىل رائد. 
"االمن العام" التقته يف مكتبه، واجرت معه حوارا 

حول موضوع بحثه.

املجتمعة  الرشطة  مفهوم  اعتامد  بدأ  متى   ■
عامليا؟  

التبلور  يف  بدأ  املجتمعية  الرشطة  مفهوم   □
ومثانيناته،  املايض  القرن  سبعينات  خالل  عامليا 
عقب تطور مفهوم العوملة وما رافقها من ثورة 
من  جديدة  انواعا  افرزت  هائلة  تكنولوجية 
الجرائم كالجرائم االلكرتونية وسواها من الجرائم 
اوال  املفهوم  هذا  ظهر  التعبري.  جاز  اذا  الخفية 
دول  اىل  ثم  ومن  اوروبا،  اىل  امتد  ثم  امريكا  يف 
عربية كقطر وابوظبي ولبنان وسواها. ما يجدر 
الجهة  ان تسمية  السياق، هو  توضيحه يف هذا 
املجتمعية  الرشطة  مهام  بتنفيذ  تعنى  التي 
املثال،  سبيل  عىل  واخرى.  دولة  بني  تختلف 
امريكا  يف  املجتمعية  الرشطة  تسمية  تعتمد 
بينام  وغريها،  وسويرسا  واوسرتاليا  وبريطانيا 
 Police"  تعتمد يف فرنسا تسمية رشطة الجوار
تسمية  الالتينية  امريكا  ويف   ،"de proximité

general-security.( وهو  العام  باالمن  الخاص 
gov.lb ( الذي يتضمن العديد من الخدمات من 
ضمنها االبالغ عن اي خطر او جرمية، استحداث 
ويحمل  العام،  باالمن  خاص   Twitter حساب 
اسم DGSG_Security( @ االمن العام اللبناين(. 
اسم  يحمل   Facebook حساب  استحداث 
املديرية  او   )Lebanese General Security(
العامة لالمن العام اللبناين. اضافة اىل العديد من 
املستحدثة،  االخرى  والتواصل  االتصال  وسائل 
الهواتف  كارقام  اصال،  املوجودة  الوسائل  مبوازاة 
املخصصة لالبالغ عن اي خطر او لتقديم شكوى 
وما اىل هنالك من وسائل. املديرية العامة لالمن 
اتصال  وسيلة   22 من  اكرث  اليوم  تضع   العام 
وتواصل هاتفية او الكرتونية يف خدمة املواطنني 
لالبالغ يف اي وقت ومن اي مكان، عن اي خطر 
او جرمية ليك تتم معالجة املوضوع من قبلها وفقا 

لالطر القانونية.

■ ماذا عىل صعيد التعاون مع املجتمع املدين؟
□ نشري عىل سبيل املثال، اىل ان املديرية العامة 
حقوق  دائرة   2016 عام  استحدثت  العام  لالمن 
االنسان واملنظامت والهجرة. تعنى الدائرة مبعالجة 
ومتابعتها  االنسان  حقوق  ملفات  انواع  كل 
غري  االطفال  عاملة  بالبرش،  االتجار  كمكافحة 
القانونية، الهجرة غري الرشعية، التعامل مع التقارير 
من  وسواها  االنسان  بحقوق  الخاصة  الدولية 
التنسيق مع  امللفات، بشكل مبارش او من خالل 
املنظامت والهيئات والجمعيات املحلية والدولية 
بينت  وقد  املعنية.  الرسمية  املؤسسات  ومع 
االحصاءات انها تستقبل وتتابع وتعالج ما يرتاوح 
بعملها  تتصل  انسانية  اىل 1500 حالة  بني 1100 
شهريا. وهي اصبحت تتعاون مع ما يقارب الـ 400 
منظمة وهيئة وجمعية، محلية ودولية، تعنى بكل 
انواع ملفات حقوق االنسان. يأيت كل ذلك تطبيقا 
لنهج عمل وطني وانساين  تعتنقه املديرية العامة 
العام، وميكن اختصاره مبا يؤكد عليه دامئا  لالمن 
مديرها العام اللواء عباس ابراهيم يف لقاءاته مع 
الذي  عملنا  رّب  هو  املواطن  "ان  االعالم:  وسائل 
التي  والرسوم  الرضائب  خالل  من  رواتبنا  يؤّمن 
يدفعها، ومن ابسط واجباتنا ان نكون يف خدمة رّب 
عملنا، املواطن. ويجب ان ال ننتظر ان يأيت هو الينا 
طالبا املساعدة، بل ان نذهب نحن اليه لخدمته".

رشطة الحي "Police de quartier" او ما يسمى 
"la policia de barrio". كام استحدثت بعض 
متخصصة  اجتامعية   - امنية  مؤسسات  الدول 
حرصا مبهامت الرشطة املجتمعية، بينام اعتمدت 
دول اخرى اسرتاتيجيا الرشطة املجتمعية كمفهوم 

عام وطبقته عىل مؤسساتها االمنية.

■ ما االهداف الرئيسية للرشطة املجتمعية؟
□ السرتاتيجيا الرشطة املجتمعية، محليا وعامليا، 

جملة من االهداف ابرزها:
وجهاز  املجتمع  افراد  بني  الثقة  تعزيز   -1
املتبادل  واالحرتام  الثقة  روح  وخلق  الرشطة، 
اعتبار ان الرشطة تعمل  والتعاون بينهام، عىل 
ال  ممتلكاتهم،  وسالمة  املواطنني  امن  لحفظ 

ملامرسة السلطة عليهم.
2- تطوير اطر ووسائل التواصل بينهام. 

افراد  اىل  املقدمة  الرشطية  خدمات  تحسني   -3
املجتمع، وتبسيط اجراءاتها قدر املستطاع قانونا. 
4- نرش الثقافة االمنية والوعي االجتامعي، وتنمية 
املواطنني  بني  الكاملة  واملسؤولية  املشاركة  روح 

والرشطة يف مواجهة كل االخطار والجرائم.
5- التعاون بني الرشطة وكل االدارات واملؤسسات 
وهيئاته،  املدين  املجتمع  ومنظامت  الرسمية، 
املحلية والدولية، لنرش الوعي ومساعدة الضحايا 
تعاون  بهدف  ذلك  كل  الجرائم.  عن  واالبالغ 
كافة،  الجرائم  مواجهة  يف  والرشطة  املواطنني 
كذلك العمل عىل تعزيز حقوق االنسان وتطوير 

املجتمع عموما.  

■ اي مواضيع قمت مبعالجتها يف شكل معمق 
ضمن البحث؟

مختلف  يف  معمقة  دراسات  البحث  تضمن   □
النفسية، وكذلك  القانونية، االجتامعية،  الشؤون 

التقنية ذات الصلة باسرتاتيجيا الرشطة املجتمعية 
نذكر  املواضيع،  تلك  من  واهدافها.  ووسائلها 
اهم  تعريفها،  املجتمعية،  الرشطة  مفهوم  نشأة 
اشكال  العامل،  يف  والدراسات  واالراء  النظريات 
ووسائل تطبيقها عمالنيا، االطر القانونية، النفسية 
مع  الرشاكة  املجتمعية،  للرشطة  واالجتامعية 
املجتمع بكل فئاته، اقليمية عمل الرشطة، مناذج 
اوروبا  امريكا  دول  مختلف  يف  طبقت  وتجارب 
تجربة  وابوظبي،  قطر  يف  السيام  عربية  ودول 
املجتمعية يف  الرشطة  اسرتاتيجيا  تطبيق  وسائل 
اهمية  العام،  لالمن  العامة  املديرية  من  لبنان 

العالقة املتينة بني املجتمع املدين واالمن العام. 

مع  املواطن  تعاون  يرعى  قانوين  اطار  اي   ■
الرشطة يف سياق الرشطة املجتمعية؟  

ان  مفادها  يرددها كرث  □ هناك مقولة شعبية 
كل مواطن خفري. هذه املقولة صحيحة بالكامل 
ان  ذلك  عىل  والدليل  القانونية،  الناحية  من 
املادة 398 من قانون العقوبات اللبناين الصادر 
باملرسوم االشرتاعي رقم 340 تاريخ 1 آذار 1943 
امن  بجناية عىل  علم  لبناين  "كل  نصت حرفيا: 
الحال،  العامة يف  السلطة  بها  ينبىء  الدولة ومل 
عوقب بالحبس من سنة اىل ثالث سنوات وباملنع 
من الحقوق املدنية". كام ان املادة 28 من قانون 
الرقم  تحت  الصادر  الجزائية  املحاكامت  اصول 
328 يف تاريخ  2 آب 2001،  نصت حرفيا: "عىل 
كل شخص شاهد اعتداء عىل االمن العام او عىل 
سالمة االنسان او حياته او ملكه ان يخرب بذلك 
النائب العام االستئنايف او احد مساعديه التابع 
القبض  القاء  محل  او  الجرمية  وقوع  محل  له 
عىل مرتكبها او محل اقامته. ان امتنع دون عذر 
مرشوع  عن االخبار فيالحق امام القايض املنفرد 
ويعاقب  الجرمية  وقوع  له محل  التابع  الجزايئ 

واالقىص  لرية  الف  مايتا  االدىن  حدها  بغرامة 
النصوص  من  سواها  اىل  اضافة  لرية".  مليونا 
مواطن  كل  عىل  يفرض  القانون  ان  تؤكد  التي 
االبالغ فورا عن اي جرمية تعرض لها او علم بها. 
بالتايل، ان القانون هو العمود الفقري السرتاتيجيا 

الرشطة املجتمعية. 

■ ماذا عن واقع املؤسسات االمنية اللبنانية يف ما 
خص الرشطة املجتمعية؟

العامة  للمديرية  يسجل  السياق  هذا  يف   □
االعوام  يقارب  ما  منذ  كانت،  انها  العام  لالمن 
العرشة، اول مؤسسة امنية لبنانية تطلق وتطبق 
اسرتاتيجيا الرشطة املجتمعية يف جميع مجاالت 
استثناء.  دون  من  القانونية  وصالحياتها  مهامها 
وقد نفذت املديرية العديد من الربامج واملشاريع 
الرشطة  اسرتاتيجيا  تطبيق  يستوجبها  التي 
املجتمعية يف مجاالت عدة، كاستحداث العديد 
يف  وضعت  التي  والتواصل  االتصال  وسائل  من 
ترصف املواطنني لالبالغ عن اي خطر او جرمية، 
استحداث دائرة لحقوق االنسان، ارشاك املجتمع 
املدين يف العديد من مهام املديرية العامة لالمن 
العام ذات الطابع الحقوقي - االنساين، وسواها 
اطار تطبيق  التي تصب يف  املشاريع  الكثري من 

اسرتاتيجيا الرشطة املجتمعية.

■ هل ميكن استعراض بعض تفاصيل ابرز تلك 
العناوين؟ 

□ عىل صعيد وسائل االتصال والتواصل، نذكر ان 
املديرية العامة لالمن العام استحدثت عام 2013 
قسم خدمة االتصاالت عىل الرقم 1717 الذي يضم 
عرشات املندوبني الذين يستقبلون، ليال ونهارا كل 
ايام االسبوع، اتصاالت املواطنني الراغبني يف االبالغ 
عن اي خطر امني او جرمية، اضافة اىل خدمات 
ادارية عديدة اخرى، يك تتم متابعة املوضوع من 
تطبيق  استحداث  املديرية،  يف  املعنية  الجهات 
الهواتف الذكية عام 2016 وهو يحمل اسم االمن 
التطبيق   ."General security" او  اللبناين  العام 
ويتضمن  واالنكليزية  العربية  باللغتني  متوافر 
االبالغ عن  بينها  من  التي  الخدمات  من  العديد 
اي خطر او جرمية،  استحداث املوقع االلكرتوين 

رئيس شعبة االستقصاء والتحقيق يف دائرة امن عام جبل لبنان الثانية الرائد دياب القعقور.
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