68

عدد  - 95آب 2021

عدد  - 95آب 2021

قض ّية

املحامي منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

التطوير ،األمن اإلستباقي ،الوساطات ،طبعت آخر سنواته

األمن العام :األرض أرضنا وقدرنا التضحية والصمود
يف  5كانون الثاين  1921صدر القرار رقم  1061انشئ االمن العام مبوجبه وس ّمي انذاك املكتب االول .بعد  76عاما ،تحول
املكتب اىل املديرية العامة لالمن العام التي تضم اكرث من  8االف عسكري .مسرية خدمة وتضحية اقسم عسكريوها ميني
خدمة املواطن وفق ارقى املعايري ،والدفاع عن الوطن حتى االستشهاد

ب ـ التدقيق القانوين  -االعالمي
• التدقيق يف مدى انطباق ما تبثه وسائل البث
املريئ واملسموع وما تتضمنه ارشطة التسجيل
السينامئية مع النصوص القانونية النافذة.
• اعداد الدراسات حول تنظيم اعامل التدقيق
القانوين يف مدى تطابق مضمون املطبوعات
والتسجيالت وما تبثه سائر وسائل االعالم مع
النصوص القانونية النافذة.

تعد املديرية العامة لالمن العام ،بحسب قانون
اصول املحاكامت الجزائية الصادر تحت الرقم
 328تاريخ  2آب  ،2001من اشخاص الضابطة
العدلية الذين يتولون اختصاص وصالحية ضبط
املخالفات وتنفيذ االستنابات القضائية وتقيص
الجرائم والتحري عنها ،بهدف اكتشاف املجرمني
ومالحقتهم وتوقيفهم وتسليمهم اىل الجهة
القضائية املختصة متهيدا ملحاكمتهم محاكمة
عادلة .اي محطات تاريخية  -تنظيمية مرت فيها
املديرية العامة لالمن العام منذ نشأتها حتى
اليوم؟ ما ابرز مهامها؟ كيف ميكن تقييم واقعها
خالل السنوات العرش االخرية؟ وكيف تواجه
الكارثة االقتصادية التي يتخبط فيها الوطن اليوم؟

نبذة تاريخية

 يف كانون الثاين  1921انشئ االمن العام. يف  19شباط  1923صدر القرار رقم  1768اعيدمبوجبه تأليف البوليس يف لبنان ومن ضمنه دائرة
البوليس العديل واالمن العام.
 يف  19ايار  1923صدر املرسوم رقم  3308نظممبوجبه عمل االمن العام.
 يف  27آب  1945صدر املرسوم رقم 3845انشأت مبوجبه وزارة الداخلية مديرية لالمن
العام ،مركزها بريوت ترتبط بوزير الداخلية
ويرتأسها مدير.
 يف  28نيسان  1950صدر املرسوم رقم 1736استحدثت مبوجبه مصلحة لالمن العام.
 يف  26متوز  1951صدر املرسوم رقم  5516تممبوجبه توسيع صالحيات االمن العام.
 يف  4نيسان  1953و 15كانون الثاين  1955صدراملرسومان االشرتاعيان رقم  61و 19اعيد مبوجبهام
تنظيم االمن العام عرب الغاء دوائر واستحداث اخرى.
 يف  12حزيران  1959صدر املرسوم االشرتاعيرقم  139الذي ال يزال ساري املفعول لغاية االن،

 :2013تحرير مخطويف اعزاز.

اللواء ابراهيم :كل الكوارث اهون من كارثة خسارة الوطن.

اصبح مبوجبه االمن العام مديرية عامة ترتبط
بوزير الداخلية مبارشة ويرتأسها مدير عام.
 يف  16كانون االول  1959صدر املرسومالتنظيمي رقم  2873اصبحت مبوجبه املديرية
العامة لالمن العام تضم اضافة اىل االدارة املركزية،
دوائر مناطقية وحدودية برية وبحرية.

مهام االمن العام

هي مهام واسعة ،متشعبة ،تشمل مختلف
امليادين االمنية ،االجتامعية ،االقتصادية،
السياسية ،االعالمية وسواها من املجاالت التي
تعني اللبنانيني واالجانب عىل السواء.
من ابرزها:
أ ـ عىل الصعيد االمني
• جمع املعلومات السياسية واالقتصادية
واالجتامعية لصالح الحكومة.

• تقييم املعلومات يف شتى امليادين وتحليلها
واستثامرها.
• املساهمة يف التحقيقات العدلية ضمن حدود
املخالفات املرتكبة ضد امن الدولة الداخيل
والخارجي.
• االرشاف عىل اعداد وتنفيذ التدابري االمنية.
• التنسيق االمني املتعلق مبختلف االهتاممات.
• مكافحة كل ما ميس االمن مبراقبة ومالحقة
اعامل التخريب ودعاة الفوىض ومروجي
االشاعات املرضة باالمن.
• مكافحة االحزاب املنحلة والجمعيات الرسية
واملمنوعة.
• اعداد البالغات واملالحقات املتعلقة بالبحث
ومنع السفر ومنع الدخول.
• املساهمة يف مراقبة الحدود الربية والجوية
والبحرية.

• السهر عىل حسن تطبيق احكام القوانني
واالنظمة املتعلقة بشؤون االعالم ،ضمن حدود ما
تعطيه القوانني للمديرية من صالحيات.
ج ـ التعاطي مع االجانب
• تقديم التسهيالت التي تطلبها الجهات الخارجية
حول الوفود والبعثات والدعوات واالجتامعات
للزوار العرب واالجانب.

• مراقبة االجانب يف كل ما يتعلق بدخولهم
اىل لبنان واقامتهم فيه وخروجهم منه ومراقبة
تنقالتهم والسهر عىل حاميتهم.
• مراقبة االجانب عىل االرايض اللبنانية.
• اعداد املراسالت لجهة متابعة شؤون ابعاد
االجانب والحوادث املخلة باالمن.
• متابعة شؤون اقامة االجانب.
• تنسيق العالقات مع البعثات االجنبية يف لبنان.
• القيام بجميع مهام االتصال واالرتباط بني
السفارات والبعثات الديبلوماسية العربية
واالجنبية واملنظامت الدولية والعربية يف مجاالت
التدريب والدورات الدراسية يف الخارج.
• ضبط حركة املسافرين القادمني واملغادرين من
الجنسيات كافة وتسهيل ذلك.
• مرافقة رجال الدولة االجانب القادمني اىل لبنان
واملحافظة عليهم يف اثناء انتقالهم داخل االرايض
اللبنانية.
دـ املهام التقنية
• منح جوازات مرور.
• اصدار جوازات السفر اللبنانية.
• منح بطاقات االقامة املوقتة والدامئة.
• تنظيم واصدار وثائق سفر الالجئني الفلسطينيني
يف لبنان او الواردة من الخارج.
• منح سامت الدخول.
• االرشاف عىل كل املعامالت العائدة اىل طلبات
التجنس واالحوال الشخصية.
• مرافقة رجال الدولة اللبنانيني.

نهضة نوعية

 :2014تحرير راهبات معلوال.

يعلم القايص والداين يف لبنان وخارجه ان املديرية
العامة لالمن العام شهدت خالل السنوات العرش
االخرية ،جراء خطة التطوير التي اطلقها مديرها
العام اللواء عباس ابراهيم عقب تسلمه سدة
املسؤولية فيها ،نهضة نوعية عىل كل الصعد
االمنية ،اللوجستية ،حقوق االنسان وسواها،
كذلك عىل صعيد الدور املحيل واالقليمي والدويل
يف مجال الوساطات وحل النزاعات .عناوين اربعة
طبعت هذه املرحلة الذهبية لالمن العام :التطوير
والتحديث ،االمن االستباقي ،الوساطات املحلية -
االقليمية  -الدولية ،حقوق االنسان التي تأيت يف
اعىل سلم اوليات املديرية واللواء ابراهيم.
وهذه نبذة مخترصة عن العناوين االربعة:
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االمن االستباقي

تطوير وتحديث

من ابرز ما امثرت عنه خطة تطوير املديرية
العامة لالمن العام وتحديثها حتى االن ،نذكر عىل
سبيل املثال ال الحرص:
• زيادة عديد ضباط وعنارص االمن العام من
 3900عسكري تقريبا ،بفعل دورات التطويع
املتالحقة ،اىل ما يقارب  8300عسكري.
• استحداث اكرث من  73مبنى جديدا لالمن العام،
سواء لدوائر او مراكز او مقار تم استحداثها او
اخرى كانت موجودة سابقا.
• استحداث قسم خدمة االتصاالت (CALL
 )CENTERعرب الرقم .1717
• استبدال كل اجهزة وبرامج الكومبيوتر يف جميع
مكاتب االمن العام ودوائره ومراكزه ،باجهزة
اخرى تعد من بني االحدث يف العامل.
• اطالق وبدء تنفيذ مرشوع "امن عام بال ورق"
بالتعاون مع رشكة  . EVERTEAMهذا املرشوع
سيجعل جميع خدمات االمن العام ومعامالته
تتم بشكل الكرتوين من دون استخدام الورق.
كان يفرتض ان ينتهي يف اواخر العام الجاري ،لكن
جائحة كورونا اجلت املوعد.
• استحداث مركز التدريب الوطني الخاص باالمن
العام عام .2018
• بدء اعامل استحداث معهد تدريب خاص
باالمن العام مقره يف الدامور ،وهو سيتضمن
العديد من املباين ومراكز التدريب التي متتد عىل
مساحة  15الف مرت مربع .القسم االول من املباين
انتهى ،والباقي سينتهي خالل فرتة قصرية نسبيا.
• اطالق وتنفيذ كل مراحل تنفيذ مرشوع
الوثائق البيومرتية ،اي جوازات السفر واالقامات
البيومرتية وسواها.
• ارشفة كل االعامل املرسحية والسينامئية
والتلفزيونية التي عرضت منذ الستينات حتى
اليوم.
• استقدام زوارق بحرية حديثة عام .2018
• اطالق مجلة "االمن العام".
• استحداث فرقة موسيقى االمن العام.
• استحداث دائرة الرصد والتدخل التي تعترب
القوة الضاربة يف االمن العام.
• استحداث شعبة التعاون العسكري املدين
عام  2017التي تعنى بتنفيذ مشاريع امنائية
واجتامعية يف مختلف املناطق اللبنانية بالتعاون

عملية اوتيل دو روي احبطت تنفيذ هجوم ارهايب.

مع املجتمع املدين املحيل والدويل.
• استحداث شعبة متخصصة باالمن السيرباين،
هي مثابة االمن العام االلكرتوين.
• استحداث عدد كبري من العيادات الطبية
املتخصصة يف مختلف املجاالت الصحية.
• اطالق مرشوع الخدمات االلكرتونية الذي يتيح
للمواطنني حتى اليوم انجاز  12نوعا من املعامالت
املتصلة بعمل االمن العام عرب االنرتنت.
• اطالق وتطبيق احد اهم انظمة حامية الحدود
املعتمدة يف العامل ،باسم "مرشوع نظام الحدود
الجديد" .SBMS
• اطالق وتطبيق اسرتاتيجيا الرشطة املجتمعية
التي تضمنت وضع اكرث من  21وسيلة اتصال
وتواصل اجتامعي والكرتوين يف متناول املواطنني
لالستفسار عن تفاصيل املعامالت ،واالبالغ عن اي
خطر امني ،وسواها من الخدمات.
• استحداث مكتبة يف االمن العام.

حقوق االنسان

يف هذا املجال ،نذكر عىل سبيل املثال ال الحرص
ما يأيت:
• استحداث دائرة حقوق االنسان واملنظامت
والهجرة عام  2016تعنى الدائرة مبعالجة ملفات
حقوق االنسان ومتابعتها ،الهجرة غري الرشعية
واللجوء ،مكافحة االتجار بالبرش ،عاملة االطفال

غري القانونية ،التعامل مع التقارير الدولية الخاصة
بحقوق االنسان وسواها من امللفات ،بشكل مبارش
او من خالل التنسيق مع املنظامت والهيئات
والجمعيات املحلية والدولية ،ومع املؤسسات
الرسمية املعنية .وقد بينت االحصاءات انها تستقبل
وتتابع وتعالج ما يرتاوح بني  1100اىل  1500حالة
انسانية تتصل بعملها شهريا .وقد اصبحت تتعاون
مع نحو  400منظمة وهيئة وجمعية ،محلية
ودولية ،تعنى بكل انواع ملفات حقوق االنسان.
• استحداث نظارة لالمن العام عام  2016اصبحت
فوق االرض بعد ان كانت منذ عام  2000تحتها
عند جرس العدلية .تعترب النظارة الجديدة من بني
االهم يف لبنان والرشق االوسط لناحية مواصفاتها
ومراعاتها العىل معايري حقوق االنسان العاملية.
اذا كان اي من املوقوفني موقتا هو من ضحايا
االتجار بالبرش مثال ،او كانت املرأة حامال مثال ،ال
يتم توقيفهم ضمن النظارة بل يف مقر خاص تديره
رابطة كاريتاس لبنان بحامية امنية من االمن
العام ،ليك يحصلوا عىل معاملة خاصة واستثنائية،
نظرا اىل ظروفهم االنسانية ذات الطابع الخاص.
• اتخذ اللواء ابراهيم قرارا قىض بتطبيق املساواة
بني االب واالم لناحية حق منح جواز السفر لالبن
القارص ،بعد ان كان قرار املرأة سابقا ال يؤخذ به،
ما القى ترحيبا وتقديرا من جمعيات وهيئات
املجتمع املدين وحقوق االنسان املحلية والدولية.

املديرية العامة لالمن العام كانت اول مؤسسة
امنية يف العامل العريب تطلق وتعتمد ما يعرف
باسرتاتيجيا االمن االستباقي التي ميكن رشحها
بشكل مبسط ومخترص بأنها اسرتاتيجيا تقوم
عىل تحديد وتحليل ومواكبة اي بيئة اجتامعية
تساهم يف نشوء او متدد االجرام مبختلف
اشكاله ،بهدف رصد واجهاض اي افعال جرمية
وهي يف طور النشوء ،اي قبل الساعة الصفر
من تنفيذها .بفضل تلك االسرتاتيجيا نجح االمن
العام يف ضبط العديد من السيارات املفخخة،
والتحضريات لعمليات انتحارية ،وتعطيلها قبل
وقت قصري من الساعة الصفر املحددة للتنفيذ.
وما السيارة املفخخة التي ضبطت يف الناعمة
قبل ساعات من تفجريها ،والشبكة االرهابية
التي اوقفت يف اوتيل دو روي قبيل انطالقها
لتنفيذ عملياتها سوى امثلة حية اظهرت لالعالم
مثار االمن االستباقي.

الوساطات

مل تعد خافية عىل احد يف العامل النجاحات
الكبرية واالستثنائية التي حققتها املديرية العامة
لالمن العام ،وعىل رأسها اللواء عباس ابراهيم،
يف مجال الوساطات وحل النزاعات املحلية او
االقليمية او الدولية يف ملفات مخطوفني او

عدد العسكريني زاد من  3900اىل نحو  8000عسكري.

ارسى من مختلف الجنسيات ،او ملفات امنية،
اقتصادية ،سياسية ،وسواها .القسم االكرب من
تلك الوساطات بقي طي الكتامن ،وال يجوز لغري
افرقائها االعالن عنها .بالتايل ،سنتوقف فقط عند
عرض ابرز الوساطات التي نجح فيها االمن العام
وظهرت اىل الضوء:
• خالل السنوات االخرية وبشكل متالحق:
مساعدة الرعايا االمريكيني القاطنني يف سوريا يف
العودة اىل بالدهم عرب لبنان بشكل آمن ومريح.
• شباط  :2020املساعدة ،بالتعاون مع دار
االفتاء الجعفري ،يف تحرير املواطن اللبناين
محمد رمضان الذي كان قد اختطف من لبنان
اىل سوريا اليام عدة.
• متوز  :2019االفراج عن املواطن االمرييك سام
غودوين الذي كان محتجزا يف سوريا.
• حزيران  :2019االفراج عن املواطن اللبناين نزار
زكا الذي كان محتجزا يف ايران منذ عام .2015
• اب  :2019االفراج عن املواطن الكندي
كريستيان يل باكسرت الذي كان محتجزا يف سوريا
منذ عام .2018
• نيسان  :2017تحرير  26مواطنا قطريا كان
قد تم اختطافهم يف العراق عام  2015عىل يد
مجموعة ارهابية.
• ترشين االول  :2017االشرتاك مع اجهزة امنية
اخرى يف تحرير ثالثة مواطنني لبنانيني هم عامد

الخطيب وجورج برتوين ونادر حامدة ،كانوا قد
اختطفوا يف العراق عىل يد عصابة مسلحة اليام
عدة.
• كانون الثاين عام  :2014تحرير  16عسكريا
لبنانيا من الجيش اللبناين وقوى االمن الداخيل،
كان تنظيم جبهة النرصة االرهايب خطفهم ملدة
سنة واربعة اشهر.
• اذار عام  :2014اطالق راهبات معلوال الـ16
( 14منهن سوريات واثنتان لبنانيات) ،بعد ان
خطفهم تنظيم جبهة النرصة االرهايب ملدة تفوق
ثالثة اشهر.
• ترشين االول عام  :2013تحرير مخطويف اعزاز،
وهم  9اشخاص لبنانيني خطفتهم مجموعة ارهابية
ملدة  522يوما ،ضمن ارايض الدولة السورية.

قدرنا الصمود

يحل اليوم العيد  76للمديرية العامة لالمن
العام والوطن يف حالة انهيار اقتصادي مل يشهد
لها مثيال .واقع اصبحت معه القدرة الرشائية
لرواتب العسكريني متدنية حد االضمحالل.
املديرية العامة لالمن العام تسعى بكل ما اوتيت
من قوة ومن شبكة عالقات واسعة لها محليا
ودوليا ،اىل محاولة تأمني مساعدات متنوعة اىل
عسكرييها ريثام متر هذه االزمة ويكون هناك
من حل ما يعيد االمور اىل نصابها.
يف موازاة هذا الواقع ،هناك حقيقة ثابتة ونهائية
ويعب
عب ّ
لدى قيادة املديرية العامة لالمن العامّ ،
عنها مديرها العام اللواء ابراهيم خالل لقاءاته مع
الضباط والعسكريني ،مفادها كام يقول" :اعرف ان
الظروف االقتصادية صعبة وقاهرة .لكن املوضوع
اليوم اصبح موضوع وجود او عدم وجود وطن.
سواء كنا عسكريني او مدنيني ،نعمل او نعاين من
البطالة ،ال يوجد امامنا اال خيار من اثنني .اما نرتك
الوطن ونهاجر ملحاولة تحسني وضعنا املعييش
واالقتصادي ،وانذاك انتبهوا جيدا انه قد يصبح
وطننا تدريجا ارضا لغري اللبنانيني ،وانذاك ستلعننا
اجيالنا الالحقة وسيلعننا ويخجل بنا التاريخ .واما
نقرر البقاء فيه والصمود مهام كانت التضحيات
باهظة .نحن قررنا البقاء والصمود حتى االستشهاد
ألن االرض ارضنا ،والوطن وطننا ،ولن نرتكه لغرينا
يف الليايل الظلامء ،وألن كل الشدائد والكوارث
تبقى اهون من كارثة خسارة الوطن".
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