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قضية

املحامي منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

تحت سقف دولة واحدة مؤسسات تنجح وأخرى تفشل:
اإلرادة الصادقة عمود فقري لتطور األمن العام
ال يخفى عىل احد يف لبنان ان معظم االدارات واملؤسسات الرسمية تعاين من بطء يف تطور قدراتها وخدماتها ،او من تراجعها
احيانا .يف املقابل ،تشهد املديرية العامة لالمن العام تطورا نوعيا شامال ورسيعا ،متثل باستحداثها عرشات املراكز ،تطوير قدراتها،
تحديث وتسهيل خدماتها ،الخ .يف االستنتاج ،مؤسسات تنجح واخرى تفشل تحت سقف دولة واحدة .ما السبب؟
يف وقت ال يزال الكثري من ادارات الدولة
اللبنانية حتى اليوم يدفع كل سنة مئات
االف او ماليني الدوالرات من اموال
الشعب اللبناين كبدل ايجارات ملبان قليلة
تستخدمها ،واحيانا ال تستخدمها ،قامت
وتقوم املديرية العامة لالمن العام ،منذ
ما يقارب ست سنوات ،عقب اطالق اللواء
عباس ابراهيم خطة تطويرها وتحديثها،
ليس بانهاء اكرثية عقود االيجار السابقة
فحسب ،بل باستحداث ما يقارب 70
مبنى جديد لها ،يدخلون حكام ضمن
ملكية الدولة اللبنانية والشعب اللبناين.
 49منها ملراكز جديدة استحدثت يف
املناطق اللبنانية ،و 21مبنى جديدا ملراكز
كانت مبانيها اما مستأجرة وتم اخالؤها
توفريا للنفقات ،واما ضيقة املساحة ما
حتم استبدالها باخرى اوسع تسمح بتأمني
افضل خدمة عامة للمواطنني.
هذا املثل الذي يشكل غيضا من فيض
امثلة اخرى سنستعرضها بالتفصيل ،يجعل
اسئلة عدة محورية تفرض نفسها بقوة:
هل ان الدولة اللبنانية خصت املديرية
العامة لالمن العام باموال واعتامدات
اضافية ،مقارنة مع سواها من املديريات
العامة ،ما سمح لها بتحقيق انجازات
كثرية؟ هل القوانني اللبنانية تعطي املدير
العام لالمن العام صالحيات اوسع من
صالحيات باقي املدراء العامني يف الدولة،
ما اتاح له النجاح يف تحقيق عدد كبري من
االنجازات النوعية التي مل تشهد مثيال لها
باقي االدارات؟
الجواب هو النفي بالنسبة اىل االحتاملني.
ال الدولة منحت االمن العام اعتامدات

اكرث من سواه ،ال بل تم تخفيضها مقارنة
مع السابق .وال القوانني اللبنانية متنح
املدير العام لالمن العام صالحيات اوسع
من تلك املمنوحة لجميع املدراء العامني
يف الدولة اللبنانية.
اما الجواب بالنسبة اىل كيفية تحقيق
املديرية تلك االنجازات النوعية الكثرية،
فسنعرض ابرز تفاصيله ،بعد التوقف
عند ابرز االنجازات املحققة ،يك تتضح
الصورة.

ابرز االنجازات

منذ اطالق خطة تطوير املديرية قبل ست
سنوات ،تحقق حتى اليوم:
 اعادة تأهيل شاملة لكل مكاتب ودوائرومراكز املديرية.
 استحداث ما يقارب  70مبنى جديدا، 49منها ملراكز جديدة ،و 21مبنى ملراكز
كانت موجودة اساسا .معظم املباين
املستحدثة تتألف من طبقات عدة وليس
طبقة واحدة .منها نذكر ،عىل سبيل
املثال ال الحرص ،مبنى مركز امن عام املنت
االقليمي املؤلف من ست طبقات فوق
االرض وطبقات عدة تحتها ،مبنى دائرة
امن عام بعلبك املؤلف من ثالث طبقات
فوق االرض وطبقات عدة تحتها مساحة
كل منها تقارب  800مرت وسواهام.
استطرادا ،نوضح ان استحداث مراكز
جديدة ،السيام يف االقضية واملناطق التي
مل يكن فيها اساسا مراكز لالمن العام،
هدف اىل توفري مشقة انتقال املواطنني
مسافات طويلة اىل اقضية اخرى الجل
انجاز معامالتهم .اضافة اىل هدف تأمني

رسعة التحرك االمني ملواجهة اي اخطار
تهددهم .بالتايل ،استحداث املراكز يصب
يف مصلحة املواطنني يف الدرجة االوىل.
يأيت ذلك تطبيقا لنهج عمل اطلقه اللواء
ابراهيم يوم تسلمه سدة املسؤولية
يف املديرية ،ومفاده انه "يجب علينا
ان نذهب نحن اىل املواطن لخدمته
وحاميته ،ال ان ننتظر ان يأيت هو الينا
طالبا ذلك".
 زيادة عدد ضباط ورتباء وعنارص االمنالعام ،بفعل دورات التطويع املتالحقة،
من  3900عسكري تقريبا ،اىل ما يقارب
 8350عسكريا.
 استحداث مبنى جديد لنظارة االمنالعام يف ساحة العبد ،يحوي  800رسير
ضمن غرف مجهزة مبكيفات وتلفزيونات
واالت لتنقية الهواء ،اضافة اىل مطعم،
تجهيزات رياضية ،مكتبة ،اربعة متنزهات،
ملعبي كرة السلة وكرة قدم ،تجهيزات
رياضية ،مشغل لالعامل اليدوية ،هواتف
لالتصاالت املحلية والدولية ،مستوصف،
اطباء ومرشدات اجتامعيات يف الخدمة
ليال ونهارا ،اضافة اىل نشاطات ترفيهية
وفنية مرات عدة يف االسبوع ،الخ...
 تجهيز جميع مكاتب ودوائر ومراكزاالمن العام باحدث اجهزة وبرامج
الكمبيوتر املعتمدة عامليا .مع بداية العام
الحايل تم اطالق وبدء تنفيذ مرشوع
"امن عام بال ورق" بالتعاون مع رشكة
" ." EVERTEAMهذا املرشوع الذي
سينتهي عام  ،2021سيجعل جميع
خدمات ومعامالت االمن العام تتم بشكل
الكرتوين من دون استخدام الورق .بذلك

االمن العام استحدث ما يقارب  70مبنى جديدا.

ستكون املديرية اول ادارة يف لبنان تطبق
هذا املرشوع املتطور.
 تزويد جميع املكاتب والدوائر واملراكزمركبات حديثة ،مبا يسهل رسعة التحرك
االمني واالداري تنفيذا ملختلف املهامت.
 اطالق وتطبيق مرشوع الوثائق البيومرتية(جوازات السفر ،جوازات املرور ،الخ.)..
هنا تجدر االشارة اىل ان املنظمة
الدولية للطريان املدين ( )ICAOتصنف
املواصفات االمنية للوثائق البيومرتية بني
حدين ،االدىن يعترب مقبوال ،واالعىل يعترب
ممتازا .االمن العام ،وبتوجيهات اللواء
عباس ابراهيم ،اتجه نحو اختيار الوثائق
املصنفة امنيا من بني االعىل يف العامل.
 اطالق وتطبيق احد اهم انظمة حاميةالحدود املعتمدة يف العامل ،قصدنا "مرشوع
نظام الحدود الجديد  ،"SBMSالذي شمل
تجهيز كل الدوائر واملراكز الحدودية
الربية والبحرية والجوية يف االمن العام
باحدث املعدات االلكرتونية والتقنيات
البيومرتية التي تتيح متييز مالمح الوجه يف

صالحيات املدراء العامني
في الدولة واحدة
اللواء ابراهيم :علينا ان
نذهب نحن الى املواطن
لخدمته وحمايته

جوازات السفر اإللكرتونية ،واجراء عملية
املطابقة البيومرتية للتأكد من ان املسافر
هو الحامل الرشعي للوثيقة ،كام لتحديد
هويات املسافرين ملنع االزدواجية
وحاالت انتحال الهويات .كام يؤمن هذا
النظام الربط والتكامل مع دليل املفاتيح
العامة للمنظمة الدولية للطريان املدين
( ،)ICAO PKDواستخدامه ،للتأكد من

صحة جوازات السفر االلكرتونية عىل
نقاط املراقبة .اضافة اىل اعتامد املديرية
برامج وتقنيات امنية اخرى متطورة،
تقتيض املصلحة الوطنية العليا ابقاءها
طي الكتامن.
 استحداث قسم خدمة االتصاالت( )CALL CENTERعرب الرقم .1717
وهو يضم عرشات العسكريني ،الذكور
واالناث ،الذين يستقبلون اتصاالت
املواطنني الراغبني يف االستفسار عن
تفاصيل معامالت االمن العام ،استشارة
االمن العام يف اي وضع خاص يتصل
بعمله مبا يتيح للمواطن معرفة كافة
االحتامالت املتاحة امامه ،تسجيل اي
مالحظة او شكوى (بني الساعة  7صباحا
و 7مساء بالنسبة اىل الخدمات الثالث
االنفة الذكر) ،االبالغ عن اي حدث او
خطر امني يك تعالجه املديرية (.)24/24
 اطالق وتطبيق اسرتاتيجيا الرشطةاملجتمعية التي تضمنت وضع اكرث من 20
وسيلة اتصال وتواصل اجتامعي والكرتوين
يف متناول املواطنني لالستفسار عن
تفاصيل املعامالت ،االبالغ عن اي خطر
امني ،وسواها من الخدمات.
 تجهيز كل مراكز املديرية تدريجا باالتالكرتونية ،يقتطع منها كل مواطن رقام
تسلسليا فور دخوله املركز ،ومن ثم ينجز
معاملته بحسب دور رقمه ،مبا يضمن
املساواة يف انجاز املعامالت كل بحسب
اسبقية دخوله اىل املركز.
 اطالق وتطبيق مرشوع الخدماتااللكرتونية ( )E-SERVICESالذي يتيح
للمواطنني اللبنانيني واالجانب ،عرب موقع
دولتي (WWW.DAWLATI.GOV.
 ،)LBانجازهم  12معاملة من معامالت
االمن العام .تجدر االشارة هنا اىل ان
موانع قانونية ،ال دخل لالمن العام فيها،
تحول دون امكان انجاز جميع معامالته
الكرتونيا حتى اليوم .العمل جار لتذليلها
بالتعاون مع السلطتني الترشيعية
والتنفيذية.
 -استحداث دائرة حقوق االنسان
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واملنظامت والهجرة يف املديرية .هي
تعنى مبعالجة كل انواع ملفات حقوق
االنسان ومتابعتها .وقد بينت االحصاءات
انها اصبحت تستقبل وتتابع وتعالج اكرث
من  1500حالة انسانية تتصل بعملها
شهريا.
 استحداث مجلة "االمن العام". استحداث فرقة موسيقى االمن العام. تطوير املخترب الطبي يف االمن العام،وتزويده احدث املعدات الطبية
املستخدمة حاليا يف اهم مختربات فرنسا
وبريطانيا.
 استحداث شعبة الرصد والتدخلالتي تضم مئات الضباط والعسكريني
املصنفني بحسب املعايري العسكرية من
نخبة القوات الخاصة ،والذين خضعوا
ويخضعون باستمرار للعديد من الدورات
العسكرية واالمنية املتعمدة لدى القوات
الخاصة يف الجيش اللبناين ،اضافة اىل
دورات عىل القتال يف ما يسمى حرب
الشوارع ،وتنفيذ العمليات الخاصة
خلف خطوط العدو ،وغريها من املهامت
الخطرة.
 استحداث شعبة االمن االقتصاديواالجتامعي ،املتخصصة يف مكافحة
الجرائم املنظمة العابرة للحدود
الوطنية ،كتبييض االموال ،االتجار بالبرش،
املخدرات ،الخ.
 استحداث شعبة متخصصة باالمنالسرباين ،ضمن مكتب شؤون املعلومات.
هي مثابة االمن العام االلكرتوين.
 وضع املديرية ،بالتعاون مع مكتباملفوض السامي لحقوق االنسان يف
االمم املتحدة ،مدونة قواعد السلوك
الخاصة بها .هي تعترب مثابة دستور
انساين -قانوين -اخالقي خاص باملديرية،
اسوة مبا هو معتمد يف ارقى واحدث
املؤسسات االمنية العاملية ،وذلك تحت
سقف الدستور اللبناين والقوانني النافذة
واالتفاقات واملعاهدات التي وقع عليها
لبنان ،ومبا ينسجم مع خصوصيات
املجتمع اللبناين.
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عديد االمن العام زاد من  3900اىل  8350عسكريا.

اضافة اىل الكثري من االنجازات االخرى
التي تحققت ايضا .وتلك التي يتم
التحضري الطالقها يف االشهر والسنوات
القادمة.
يبقى السؤال املحوري :كيف تحققت تلك
االنجازات من دون تكبيد خزينة الدولة
اللبنانية اكالفها؟

مكتب تخطيط وتطوير

استهلت خطة تطوير املديرية العامة
لالمن العام باستحداث مكتب التخطيط
والتطوير ضمنها .من ابرز مهامته وضع
خطة اسرتاتيجية شاملة لخمس سنوات
عادة ،تهدف اىل تطوير قدرات وخدمات
املديرية يف مجاالت عملها ومهامتها .بعد
موافقة املدير العام عىل الخطة ،يبدأ
العمل عىل تأمني التمويل الالزم لجميع
املشاريع املحددة فيها ،عرب عدة طرق،
ابرزها اربع:
اوال :ترشيد االنفاق مبا يؤدي اىل تخفيض
النفقات من دون مس حقوق العسكريني ،ال
بل مع العمل عىل زيادتها .ومن ثم استخدام
الفائض يف تنفيذ املشاريع التطويرية
املطلوبة .من االمثلة عىل ذلك نذكر:

• وقف التلزميات :كانت املديرية العامة
لالمن العام سابقا ،ككل االدارات،
تقوم بتنفيذ االعامل غري العسكرية
التي تحتاجها كرشاء الحاجيات ،اعامل
الصيانة ،الكهرباء ،الهندسة ،الطبابة،
البناء ،وسواها ،عرب تلزيم تلك االعامل او
الخدمات اىل رشكات او مؤسسات خاصة
او اختصاصيني وفق آلية تقديم استدراج
العروض املعتمدة يف الدولة اللبنانية.
ومن املعلوم ان اسعار الخدمات يف
السوق اللبنانية مرتفعة نوعا ما .بهدف
تخفيض النفقات ،قامت املديرية ،ضمن
دورات التطويع املتالحقة ،بتطويع
عرشات االفراد املتخصصني يف تلك
املجاالت ضمن صفوفها ،واسند اليهم
بعد انهائهم الدورات التدريبية تنفيذ
كل مثل املشاريع والخدمات التي
تحتاجها املديرية .ومل يبق سوى عدد
قليل من التلزميات التخصصية جدا،
والعمل جار لالستعاضة عنها بالطريقة
نفسها ،وصوال اىل االكتفاء الذايت بشكل
كامل يف كل املجاالت .ما وفر فعليا
اكرث من  %89من االكالف التي كانت
تتكبدها املديرية يف السابق.

• مجلة "االمن العام" :يف السابق كانت
املديرية العامة لالمن العام تنرش اخبارها
يف "مجلة االمن" العائدة اىل املديرية
العامة لقوى االمن الداخيل.
الهدف االسايس من استحداث مجلة "األمن
العام" هو استكامل بناء الكيان الخاص
واملستقل للمديرية ،واشرتاك "االمن
العام" اىل جانب زميلتها "مجلة االمن" يف
نرش وتعزيز املبادئ الوطنية واالخالقية
والقانونية والثقافة ،والتوعية ضمن
املجتمع ،اىل جانب االضاءة عىل نشاطات
املديرية ورشح تفاصيل مهامتها ،ونقل
االخبار وتحليلها بشكل موضوعي وراقي.
ثانيا :الربامج الدولية هي املصدر الثاين
لتأمني االموال واملساعدات العينية الالزمة
للمشاريع .فكام هو معلوم ان مئات
برامج املساعدات التي تطلقها سنويا
دول ومؤسسات ومنظامت دولية عديدة،
كمنظمة االمم املتحدة واالتحاد االورويب
وغريهام ،تهدف اىل تقديم هبات عينية
او مالية لدول ومؤسسات رسمية وخاصة
وجمعيات واشخاص خدمة لقضايا
انسانية متنوعة ،كتعزيز حقوق االنسان،
دعم املؤسسات االمنية تعزيزا للسالم

ثقة املجتمعني
املحلي والدولي باالمن
العام واللواء ابراهيم
اثمرت انجازات
اطالق مشروع نظام
الحدود الجديد SBMS
برامج املساعدات
الدولية دعمت العديد
من املشاريع

العاملي ،وسواها من االهداف .العالقة
املمتازة للمديرية العامة لالمن العام مع
جميع الدول واملنظامت الدولية ،اتاحت
لها االستفادة من الكثري من الهبات التي
ساعدت عىل تنفيذ عرشات املشاريع
التي تتضمنها خطة تطويرها ،عىل كل
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الصعد االمنية او االدارية او اللوجستية
او الحقوقية وسواها ،من دون تكبيد
الخزينة اللبنانية اي مبالغ.
ثالثا :البلديات هي املصدر الثالث لتأمني
االموال واملساعدات العينية الالزمة
للمشاريع التطويرية ،السيام مشاريع
استحداث مراكز جديدة .فالعديد منها
قدمت االرض الالزمة لبناء مركز ما ،او
ساهمت كليا او جزئيا يف تشييده ،او يف
تجهيزه .ما يستحق التوقف عنده يف هذا
االطار ،هو ان معظم رؤساء اتحادات
البلديات والبلديات كانوا يبادرون من
تلقاء انفسهم اىل التواصل مع ضباط
يف املديرية ،او مبارشة مع اللواء عباس
ابراهيم ،عارضني تقديم اي مساعدة
يريدها االمن العام مهام بلغت قيمتها،
مؤكدين انهم يقومون بذلك النهم يحبون
دعم كل مؤسسات الدولة لينهض الوطن.
رابعا :االسباب نفسها دفعت البلديات
اىل دعم خطة تطوير االمن العام من
خالل تعاون جمعيات وهيئات ومنظامت
املجتمع املدين معه .فالكثري من قوى
املجتمع املدين ساهمت يف دعم انجاز
الكثري من مشاريع االمن العام التطويرية
مبختلف الطرق والوسائل املتاحة لها،
وبحسب طبيعة كل مرشوع كان يتم
العمل لتنفيذه .بعض مساعداتهم كانت
عبارة عن تقدميات عينية ،وبعضها االخر
متثل باشرتاك العديد منهم مع االمن العام
يف تنفيذ مهامت ذات طابع حقوقي -
انساين ،كحال رابطة كاريتاس لبنان عىل
سبيل املثال ،التي خصص لها مكتب ضمن
نظارة االمن العام املركزية يف ساحة العبد،
زودته الرابطة عددا من املمرضات الذين
يرشفون ليال ونهارا عىل الحالة الصحية
للموقوفني موقتا ،ومرشدات اجتامعيات
يعنني مبتابعة وضع ومعالجة اي موقوف
يعاين من اي اضطراب نفيس او حزن
شديد ،وسواها من الحاالت االجتامعية
املشابهة ،واختصاصيات تغذية ترشفن
عىل جودة الوجبات الغذائية الثالث التي
تقدمها املديرية يوميا للموقوفني موقتا.
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