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لبنان واألمن العام :العمر واحد

سرية املديرية العامة لالمن العام وتاريخها من سرية
لبنان وتاريخه .كالهام عمر واحد .فاالمن العام مل يولد
عشية االستقالل ،بل كان يف منت الدولة التي اعلن عنها
عام  1920تحت عنوان "لبنان الكبري" الذي سنحفظه
كبريا بشعبه وبتنوعه الثقايف والروحي ،ومبوارده البرشية.
العيد الذي نحن يف صدده يف  27من الشهر الجاري
ليست وظيفته تذكر العمر ،بل احصاء سنينه لنعرف
كيف صنع مايض التضحيات حارضا راهنا امامه الكثري
من املهامت والواجبات واالدوار ،يف ظل ما يواجهه لبنان
وشعبه من ازمات خانقة يف السياسة والصحة واالقتصاد،
وهذه ستستلزم جهودا اعىل وارفع سنقوم بها وفاء
لقسمنا ولشعبنا ،مع علمنا املسبق بحجم الضغوطات
التي ينوء تحت وطأتها لبنان وكل من فيه ،ومع يقيننا
اننا يف االدارة واالمن سنكون تحت ضغط شديد يفرضه
مآل االوضاع التي ما كان يريدها احد.

عمر املديرية العامة لالمن العام يف القانون هو الخامس
كل وما َّ
والسبعون .عىل امتداد سنينه هذه ،ما َّ
مل
من اداء واجباته يف كل الظروف ،والتي من سوء حظ
اللبنانيني كان الغالب منها اضطرابات وتوترات كادت
تطيح بالوطن والدولة مرات كثرية ،لوال ان الحوار بني
الجميع كان يعيد بناء التامسك الوطني .لقد كانت
املشكلة عىل الدوام ،وال تزال ،يف تقديم والءات الهويات
الضيقة عىل الهوية الوطنية .كام كان االستثامر يف الدين
واملذهب اسوأ ما نزل بنا جميعا .يندر ان يكون هناك
جيل لبناين مل يعايش ازمات وطنية حادة ،وكلها كانت
تحمل ُنذر النهايات ،لكن استدراك اللبنانيني كان يحول
دون ذلك.
مهمة االمن العام كانت اسبق عىل وقائع قيام املؤسسة.
كانت مهمة االفراد قبل ان تكون مهمة املديرية .كرجال
الجندرمة الذين اصبحوا يف مرحلة ما بعد اإلنتداب

الدرك ،ورجال القناصة الذين صاروا الجيش ،كان رجال
االمن العام يف اول عهدهم التحريني ُ
األ َول يف عرشينات
القرن املايض .تدريجا ،يف مهامت تطورت مبرور الوقت
وصالحيات تد ّرجت ،ومقار تن ّقلت من حي اىل آخر،
ُولدت نواة املؤسسة يف متوز  ،1945قبل ان تتحول الشهر
التايل من "مصلحة" اىل "مديرية".

اطل االنتداب الفرنيس منذ  8ترشين الثاين 1920
عىل االمن العام ،يف نواته االوىل وهي التح ّري وجمع
املعلومات ،عندما َف َص َل ادارة البوليس عن دائرة
الداخلية ،ثم وضع يف  19ترشين الثاين الرشطة اللبنانية
واخصها التح ّري ـ نواة االمن العام
بدوائرها املختلفة،
ّ
اللبناين ـ تحت سيطرة املندوبية العامة لحاكم لبنان
الكبري يك تكون اإلمرة لبنانية يف اول االمر .مطلع السنة
التالية 5 ،كانون الثاين ّ ،1921
نظم البوليس ووضع دوائره
تحت ادارة موظف لبناين يدعى رئيس دوائر البوليس
يعاونه مستشار فرنيس ،فيام تألفت االدارة املركزية
لدوائر البوليس من مكتبني احدهام ُس ّمي املكتب االول
عُ هد اليه االمن العام والبوليس القضايئ واملطبوعات
واالعالنات والجمعيات واالجتامعات واالعتصامات
والتهريب بكل انواعه.
اوجد املكتب االول االساس الذي سينشأ عليه بعد اكرث
من عقدين من الزمن االمن العام اللبناين .يف  19شباط
 1923كانت دائرة البوليس العديل واالمن العام .منذ
ذاك الحني واالمن العام ينتقل من مرحلة اىل اخرى حتى
صار له راهنا قوة ضاربة ،بعدما اكتفى بجمع املعلومات.
بفضل هذه القوة مت ّكن من تنفيذ اعامل دهم وتوقيف
ارهابيني ،وسيبقى يقاتل ويقوم باملهامت التي يقوم
بها اآلن اىل جانب املؤسسات االمنية ،وخصوصاً يف
ظل الظروف الحالية االستثنائية والتي بطبيعتها و ّالدة
اضطرابات يف امليادين االجتامعية واالقتصادية.

