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يؤازر وزارات وإدارات في بعض مهماتها
األمن العام: ضابطة عدلية في خدمة الوطن

املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم فاوض وال يزال يفاوض باسم الدولة 
اللبنانية دوال عدة حول ملفات حساسة. يف املقابل، استحدث االمن العام غرفة 
بذلك  مؤازرا  الدوالر،  مقابل  يف  اللرية  عىل  املضاربة  عمليات  ملكافحة  عمليات 
مرصف لبنان. كام ارشف عىل عملية تسلم اصحاب الصهاريج مادة املازوت من 
النفط وراقب توزيعها عىل املحطات منعا لالحتكار، دعام لخطة وزاريت  منشآت 
مستودعات  بدهم  باستمرار،  بقيامه  ناهيك  املجال.  هذا  يف  والطاقة  االقتصاد 

ومحالت تحتوي عىل اغذية او ادوية او مواد فاسدة...

التي  سواء  وسواها،  املهامت  هذه  مجمل 
االوىل خالل  للمرة  بها  يقوم  العام  االمن  بدأ 
الشهرين املنرصمني او خالل السنوات الثامين 
االخرية، دفعت كثريين اىل طرح اسئلة قانونية 

يف هذا السياق، ابرزها:
العامة  للمديرية  يسمح  القانون  هل 
اقليمية  مبفاوضات  القيام  العام  لالمن 
يسمح  هل  اللبنانية؟  الدولة  باسم  دولية 
الغذايئ،  الفساد  جرائم  مبالحقة  ايضا  لها 
الخ؟  اللرية،  عىل  املضاربة  االدوية،  فساد 
مثل  مبالحقة  لها  يسمح  القانون  كان  اذا 
خالل  سوى  تالحقها  مل  ملاذا  الجرائم،  تلك 

السنوات االخرية فقط، وليس منذ عرشات 
السنني؟ 

التفاوض املبارش
واملعاهدات  واملحلية  الدولية  القوانني  وفق 
الدولة  عليها  صادقت  التي  واالتفاقات 
عبارة  هو  املبارش  التفاوض  اللبنانية، 
او  دولتني  بني  تجري  ومباحثات  مشاورات 
النقاش  بهدف  او  اكرث،  او  متنازعني  فريقني 
حول كيفية حل مشكلة معينة او ملف معني 
ألي  املطلقة  الحرية  يرتك  القانون  غريه.  او 
ان  يريد  ان يختار من  التفاوض،  اطراف  من 

ميثله يف التفاوض. عىل هذا االساس، ان قيام 
بشخص  ممثلة  العام  لالمن  العامة  املديرية 
مديرها العام اللواء عباس ابراهيم، بالتفاوض 
اخرى  جهة  اي  او  حكومة  او  دولة  اي  مع 
من  القصيد،  بيت  وهنا  تكليف،  عىل  بناء 
الدولة اللبنانية او رئيس الجمهورية او رئيس 
يف  هو  الوزراء،  مجلس  او  الوزراء  مجلس 

محله القانوين.  

الصالحيات القانونية
قيام  موضوع  يف  القانون  رأي  لتوضيح 
جرائم  مبالحقة  العام  لالمن  العامة  املديرية 
الفساد الغذايئ، فساد االدوية، املضاربة عىل 
اللرية يف مقابل الدوالر وسواها، يفرتض اتباع 

التسلسل التايل:
هي  العدلية  الضابطة  ان  نعرف  كلنا  اوال: 
تقيص  يف  والصالحية  االختصاص  صاحبة 
القضاء  والتحري عنها، تحت ارشاف  الجرائم 
املجرمني،  ومالحقة  كشف  بهدف  املختص، 
اصول  قانون  يؤكده  ما  هذا  وغريها. 
املحاكامت الجزائية الصادر تحت الرقم 328 

تاريخ 2 آب 2001.
الشخاص  النوعي  االختصاص  مجال  يف  ثانيا: 
الضابطة العدلية، مّيز قانون اصول املحاكامت 
الضابطة  موظفي  من  نوعني  بني  الجزائية 
العدلية، بخاصة لناحية نطاق صالحياتهم يف 

مالحقة الجرائم، وذلك كااليت:
النوع االول: موظفو الضابطة العدلية الذين 
ومحدد،  محصور  نوعي  باختصاص  يتمتعون 
جرائم  مالحقة  اختصاصهم  يشمل  بحيث 
محددة بالذات، كموظفي الرقابة يف الجامرك 
املرافئ  يف  او  والتنباك  التبغ  حرص  ادارة  او 
الذين اعطاهم القانون حق مالحقة الجرائم 
التي  القوانني  مخالفة  جراء  من  تقع  التي 
هذه  حدود  يف  فقط،  تطبيقها  امر  يتولون 
من   39 املادة  اكدته  ما  هذا  الجرائم حرصا. 
قانون االصول الجزائية حرفيا: "لنواطري القرى 
ومراقبي  الصحة  وزارة  يف  املراقبة  وموظفي 
االحراج... ان يضبطوا، كل يف حدود اختصاصه 

ووفق االنظمة املنوط به تطبيقها، املخالفات 
ويثبتوها يف محارض منظمة اصوال ويودعوها 

القايض املنفرد املختص".
الذين  العدلية  الضابطة  الثاين: موظفو  النوع 
وشامل.  عام  نوعي  باختصاص  يتمتعون 
يشمل اختصاصهم مالحقة كل انواع الجرائم 
اعضاء  هؤالء  ومن  استثناء،  اي  دون  من 
يف  العامة  النيابة  ومساعدو  العامة  النيابة 
القيام بوظائف الضابطة العدلية، كاملحافظني 
ورتباء  وضباط  عام  ومدير  والقامئقامني 
عام  ومدير  الداخيل  االمن  قوى  يف  التحقيق 
العام،  االمن  يف  يف  التحقيق  ورتباء  وضباط 
قانون  من   38 املادة  اكدته  ما  هذا  الخ... 
كالتايل:  الجزائية،حرفيا،  املحاكامت  اصول 
تحت  العدلية،  الضابطة  بوظائف  "يقوم 
التمييز،  محكمة  لدى  العام  النائب  ارشاف 

النواب العامون واملحامون العامون.
ارشافها  تحت  ويعمل  العامة،  النيابة  يساعد 
املدير  العدلية،  الضابطة  وظائف  اجراء  يف 
العام االمن العام وضباط االمن العام ورتباء 

التحقيق يف االمن العام...".
تعداد  يف  اكرث  نسرتسل  ال  ويك  االستنتاج،  يف 
من  االطار،  هذا  يف  الكثرية  القانونية  املواد 
العدلية  الضابطة  موظفي  ان  قانونا  الواضح 
الذين يتمتعون باختصاص نوعي عام وشامل، 

كافراد املديرية العامة لالمن العام مثال، لهم 
حق واستطرادا من واجبهم، مالحقة كل انواع 
الجرائم من دون استثناء، ومنها بطبيعة الحال 
جرائم الفساد الغذايئ او الطبي وسواها، تحت 
ارشاف القضاء املختص الذي يعطي توجيهاته 
جرمي.  فعل  لكل  القانونية  املعطيات  وفق 
او  مساعدة  حق  ايضا  للمديرية  استطرادا، 
مؤازرة اي جهة معنية مبالحقة جرائم محددة 
عند حاجتها لذلك، تحت سقف احرتام اآللية 

والرشوط القانونية لذلك.  

بني املايض والحارض
العامة لالمن  املديرية  قيام  اىل عدم  بالنسبة 
املايض  يف  الجرائم  تلك  مثل  مبالحقة  العام 
البعيد، نشري اىل انه بداية، ال بد من التوضيح 

القيام  او  الجرائم  من  نوع  اي  مالحقة  ان 
باملهامت االمنية عىل اختالف انواعها، يتطلب 
توافر  والعسكرية،  االمنية  العلوم  بحسب 

اربعة عنارص مجتمعة:
للقيام  العسكريني  من  كاف  عدد  وجود  ـ   1

باملهامت.
تنفيذ  عىل  مدربة  خاصة  قوات  وجود  ـ   2
والدعم  للمساندة  الخطرة،  االمنية  املهامت 
خالل  كبرية  امنية  مفاجاة  اي  حدوث  عند 

تنفيذ مختلف املهامت االمنية العادية.
3 ـ حيازة االسلحة والذخائر الكافية ملواجهة 
اثناء  يف  املتوقعة  وغري  املتوقعة  االخطار، 

تنفيذ املهامت. 
كثريا  بعيد  غري  مكان  يف  االمني  التواجد  ـ   4
من مكان وقوع الجرمية، للتمكن من الوصول 
اثارها،  تندثر  ان  قبل  معقولة  مهلة  يف  اليها 
وقبل ان يتمكن املجرمون من الفرار بسهولة. 
غري  املايض  يف  كانت  االربعة  العنارص  تلك 
اال  العام،  االمن  العامة  املديرية  يف  متوافرة 
للقيام  اال  يكفي  ال  يكاد  متواضع  مبقدار 
ضمن  والبديهية  الرئيسية  االدارية  مبهامتها 
او  العسكريني،  عدد  لناحية  سواء  مراكزها، 
املتطورة  او االسلحة  املراكز،  االليات يف  عدد 
خاصة  قوات  هناك  يكن  مل  كام  وسواها. 
ضمن املديرية. ناهيك بأن الكثري من االقضية 
اللبنانية مل يكن فيها مراكز لالمن العام اساسا، 
اليها.  لوصولهم  طويال  وقتا  يستغرق  قد  ما 
ذاك الواقع وتلك االمكانات، كانت تحتم عىل 
االوقات  معظم  يف  التنسيق  انذاك  املديرية 
تنفيذ  يف  معه  والتعاون  اللبناين  الجيش  مع 
امكاناتها  حدود  تتخطى  امنية  مهمة  كل 

البرشية واللوجستية والجغرافية املتوافرة. 
املدير  اطالق  قبل  الحال،  واقع  كان  هكذا 
العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم خطة 
تطوير املديرية العامة لالمن العام وتحديثها 
تقريبا، وتطبيق قسم كبري  قبل مثاين سنوات 

من مراحلها التي ال تزال مستمرة. 
اضافت  ماذا  نفسه:  السؤال  يفرض  هنا 
االساسية  االربعة  العنارص  عىل  الخطة  تلك 
تقوم  اليوم  املديرية  باتت  ليك  والرضورية، 

مبهامت امنية مل تكن مألوفة يف املايض؟ 
االجابات  نجد  املادية،  الوقائع  مراجعة  لدى 

التالية:  االمن العام يرشف عىل تسلم مادة املازوت وتوزيعها يف بعض املناطق.

اللواء ابراهيم: نحن ابناء الوطن ولسنا مرتزقة لندافع عنه مبقدار الراتب فقط.

اللواء ابراهيم: سنظل 
نضحي، نفاوض، نساعد، 
نؤازر، ولن نوفر وسيلة 

الوطن لحماية 
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بفعل  العسكريني:  عديد  صعيد  عىل   -
دورات التطويع املتالحقة زاد عديد عسكريي 
ما  اىل  عسكري   3900 نحو  من  العام  االمن 
يقارب 8200، اي بنسبة تفوق املئة يف املئة 

عام كانت عليه الحال قبل الخطة.  
يكن  مل  خاصة:  قوات  وجود  صعيد  عىل   -
سابقا،  العام  االمن  يف  خاصة  قوات  هناك 
الرصد  دائرة  استحداث  الخطة  فشملت 
العسكريني  مئات  تضم  التي  والتدخل 
من  العسكرية  املعايري  بحسب  املصنفني 

نخبة القوات الخاصة. 
اي  واملراكز،  الدوائر  عدد  صعيد  عىل   -
شملت  عموما:  املناطق  كل  قرب  التواجد 
يف  اقليمية  دوائر  استحداث  التطوير  خطة 
الجنوب،  الشامل،  لبنان،  جبل  محافظات 
مناطق  يف  جديدة  مراكز  وافتتاح  البقاع، 
الضنية،  املنية،  حامنا،  غزير،  االحمر،  دير 
صخر،  حارة  حمود،  برج  ريفون،  بينو، 
املدينة  قرطبا،  مشغرة،  الطيبة،  الزهراين، 
بحرية  مراكز  اىل  اضافة  وسواها.  الرياضية 
املارينا سوليدير،  املارينا ضبيه،  حدودية يف 
واملوفنبيك وسواها. وكذلك استحداث مبنى 
جديد لدائرة امن عام بريوت يف السوديكو، 
وتشييد آخر عىل خط الدخول اىل لبنان يف 
شخص   700 من  الكرث  يتسع  املصنع  معرب 

جديد  مبنى  تشييد  تم  كام  الداخل.  يف 
جديد  ومبنى  الحدودي،  العبودية  ملركز 
يتألف من سبع طبقات ملركز امن عام املنت 
جديد  مبنى  تشييد  جرى  كذلك  االقليمي. 
لنظارة االمن العام يف ساحة العبد، وسواها 
امتداد  عىل  واملباين  واملراكز  الدوائر  من 
جغرافيا،  قريبة  يجعلها  مبا  الوطن،  مساحة 
اىل حد كبري، من اي حدث امني يقع يف اي 

منطقة لبنانية.
العسكرية  التجهيزات  صعيد  عىل   -
متطورة،  اسلحة  استقدام  تم  واللوجستية: 
التي  منها،  واملتوسطة  الخفيفة  السيام 
تستخدم عادة من قبل فرق القوات الخاصة 
يف اهم دول العامل. اضافة اىل عدد كبري من 
االليات العسكرية التي وزعت عىل مختلف 
عند  تحركها  رسعة  يتيح  مبا  واملركز،  الدوائر 
استقدام  جرى  كام  امني.  حدث  اي  وقوع 

التطور،  بالغة  امنية  وتقنيات  معدات 
وسواها.

قانونية  ورشة  مع  الخطة  تزامنت  استطرادا، 
جميع  حول  معمقة  دراسات  وضع  تضمنت 
العام  االمن  بعمل  الصلة  ذات  القوانني 
تفعيل  يف  ساهم  ما  وصالحياته،  ومهامته 
املنصوص  الصالحيات  كل  تطبيق  واحياء 
شبه  كانت  والتي  القوانني،  يف  اساسا  عليها 

منسية. 
بناء عىل كل ما تقدم، ميكن القول انه عندما 
العام  لالمن  العامة  املديرية  قدرات  زادت 
وامكاناتها من جراء خطة التطوير تلك، زادت 
امكانات قيامها بكل مهامتها املنصوص عليها 
السنوات  يقارب  ما  منذ  اساسا.  القوانني  يف 
اي  اىل  بحاجة  املديرية  تعد  مل  الخمس، 
مؤازرة يف اي من مهامتها، ال بل بدأت تقوم 
يف  وادارات  وزارات  ومؤازرة  مبساعدة  اليوم 

بعض مهامتها عند حاجتها لذلك.

بني ذهنيتني
العامة  للمديرية  الجديد  الدور  هذا  يايت 
لالمن العام عىل صعيد مؤازرة ومساعدة اي 
وزارة او ادارة يف بعض مهامتها، وفق االصول 
مكرسة  وطنية  لعقيدة  تطبيقا  القانونية 
اللواء  العام  مديرها  عنها  عرّب  وقد  ضمنها، 
عباس ابراهيم مرارا وتكرارا امام العسكريني 
عن  يدافعون  ال  "املرتزقة  معناه:  ما  بقوله 
العقد  مدة  وطيلة  الراتب،  مبقدار  اال  ارض 
مهمة  من  التهرب  يف  نجحوا  وكلام  فقط، 
يفرحون، واذا اشتدت املعركة يهربون. بينام 
حتى  ارضهم  عن  يدافعون  الوطن،  ابناء 
التضحيات  مقارنة  دون  من  االخري،  الرمق 
من  التهرب  دون  ومن  الراتب،  قيمة  مع 
وطنهم  خدمة  من  متكنوا  وكلام  مهمة،  اي 
البعض  تعاطى  ولو  حتى  يفرحون.  اكرث 
لالسف،  املرتزقة  بذهنية  االرض  هذه  مع 
نساعد،  نفاوض،  نضحي،  سنظل  فنحن 
نؤازر، ونبحث عن اي وسائل اخرى لخدمة 
واحزابه  ومؤسساته  مواطنيه  بكل  وطننا، 
يحتاجنا  اينام  وسواهم.  املدين  ومجتمعه 
ايا  لخدمته  متأهبني  دامئا  سنكون  الوطن 
معه  نتعاطى  الننا  باهظة،  التضحيات  تكن 

بذهنية ابناء الوطن، ال بذهنية املرتزقة". عديد عسكريي االمن العام زاد بنسبة تفوق املئة يف املئة.

االمن العام اصبح قادرا
على مساعدة اي وزارة 

في اي مهمة


