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ُ
كيف تصبح قوى األمن مؤسسة
غير قابلة للمحاصصة؟
عمر نشابة
لم يكن
سلبيًا،
عون ّ
فيما تولى
باسيل الرد
على «الوفد
الحليف»
(داالتي
ونهرا)

وبالتالي فإن املواقف التي صدرت عن
رسميني داخــل الحكومة هي ال ّ
تعبر
عــن مــوقــف الــدولــة اللبنانية ،وهناك
ب ـيــان وزاري يـجــب ع ـلــى الـجـمـيــع أن
ينضبط ب ــه ،وأم ــا مــن يــريــد أن يقول
موقفه فليقله فــي إط ــار حــزبــه ،ولكن
عـنــدمــا ن ـقــول إن الـحـكــومــة تـعـ ّـبــر عن
م ــوق ـف ـه ــا ،ف ـه ــي ت ـع ـ ّـب ــر ع ـن ــه ب ـع ــد أن
تجتمع وبعد أن تقرأ بيانها الوزاري
لترى ما فيه .ومن وجهة نظرنا ،فإن
املــوقــف الـطـبـيـعــي هــو ب ــإدان ــة ع ــدوان
على شعب وعلى دولــة من قبل دولة
أجنبية معتدية هي الواليات املتحدة
األميركية».
من جهته ،قال عضو املجلس املركزي
ف ــي ح ــزب ال ـلــه ال ـش ـيــخ نـبـيــل ق ــاووق
ّ
إن «مـســار قــانــون االنـتـخــابــات يسير
ّ
م ــن ســيــئ إل ــى أسـ ــوأ ،واألزم ـ ــة حــولــه
تـ ـ ــزداد ص ـعــوبــة وت ـع ـق ـي ـدًا ،ال سيما
أن بـعــض ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة ال تــزال

ت ـغ ــام ــر وت ـ ـ ـ ــراوغ وت ـ ـنـ ــاور وال تـعـبــأ
ّ
بمصير البلد» .وأكـ ّـد أن عالقة حزب
الـ ـل ــه «ب ـح ـل ـف ــائ ــه ج ـم ـي ـع ــا ،ال سـيـمــا
بـحــركــة أم ــل وال ـت ـيــار الــوط ـنــي الـحــر،
ه ــي عــاقــة ثــابـتــة وراس ـخ ــة وأصـلــب
ّ
مــن أن يهزها النقاش حــول القانون
االنتخابي الجديد .والذين يراهنون
على التباعد واالختالف على قانون
االن ـت ـخــاب ب ــن ح ــزب ال ـلــه وحـلـفــائــه،
ف ــإنـ ـه ــم ل ـ ــن ي ـ ـح ـ ـصـ ــدوا إال ال ـخ ـي ـب ــة
والحسرة».
م ــن جـهــة أخ ـ ــرى ،زار ال ـقــائــم بــأعـمــال
ال ـس ـفــارة ال ـس ـعــوديــة ول ـيــد الـبـخــاري
الــوزيــر السابق عبد الرحيم مــراد في
شـتــوره .ورأى مــراد «ض ــرورة تكثيف
الخدمات واملشاريع في قرى البقاع»،
مثنيًا على «ال ــدور التاريخي ململكة
ال ـخ ـي ــر فـ ــي م ــواق ـف ـه ــا تـ ـج ــاه ل ـب ـن ــان،
وال ـق ـضــايــا الـعــربـيــة واالن ـســان ـيــة في
املنطقة».

في كل مرة يتولى فيها شخص ما اإلدارة العامة لقوى األمن
الداخلي أو وحدة من وحداتها أو شعبة أو فرع أو قسم ،يجري
التداول بانحيازه الطائفي واملذهبي والسياسي .يعود ذلك إلى
دخول التعيينات والتشكيالت في هذه املؤسسة ،كما في غيرها
من مؤسسات الدولة ،في بازار املحاصصة بني مختلف القوى
الفئوية في لبنان.
لكن السجال في التأثيرات السلبية لذلك بعمل أكبر مؤسسات
الضابطة العدلية في لبنان قد يختلف عن السجال في باقي
املؤسسات .إذ إنه يتناول التدخالت البوليسية في العمل
السياسي.
جرت العادة أن ينتهي السجال باالتفاق على تسوية تضمن
عدالة املحاصصة وتكفل االستقرار األمني والسياسي .لكن،
بينما يبدو ذلك مخرجًا مناسبًا في إطار تثبيت الوفاق الوطني،
ُي ّ
عد أيضًا تراجعًا في حسن إدارة املؤسسات وتطوير عملها
لخدمة الناس والدولة.
كيف تصبح قوى األمن مؤسسة غير قابلة للمحاصصة؟ وهل
يمكن أن تلعب التشريعات دورًا مفصليًا في تحصينها من
التدخالت السياسية؟
استمعت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات في البرملان ،في جلسة
عقدت يوم  3نيسان الجاري ،إلى رأي ممثل املديرية العامة لقوى
األمن الداخلي الرافض القتراح تعديل القانون رقم ( 17قانون
تنظيم قوى األمن الداخلي) ،بحجة أن املديرية في صدد وضع
«مشروع قانون متكامل لتعديل القانون بمجمله ،وهو في طور
املناقشة في مجلس قيادة قوى األمن ،وستحيله على وزارة
الداخلية» .القانون  17صدر منذ  27عامًا (عام  ،)1990وقد ال
يختلف اثنان على وجوب تحديثه .لكن ،هل يمكن أن يحصن
القانون جديد املؤسسة من أي تدخالت سياسية وطائفية في
تشكيالت ضباطها وفي سير عملها؟
الجواب على هذا السؤال يستدعي مراجعة مفهوم العمل
املؤسساتي لقوى إنفاذ القانون في لبنان ،وإعادة تحديد
منهجيات تنفيذ املهمات وتنظيم العالقة بني الرئيس واملرؤوس،
وتطوير هوية رجال ونساء الضابطة العدلية بهدف إعادة ثقة
الناس بعملهم .لن ندخل في بحث فلسفي حول أهمية ذلك
في إطار العقد االجتماعي بني املواطنني والدولة ،لكن ال بد من
اإلشارة إلى أن مصدر سلطة الدولة ينتج من جودة الخدمات التي
تقدمها للناس ال من استعراضات العسكر والقوى «الضاربة»
التي ال تقوى على البعض وتتمادى أحيانًا في محاوالت ترهيب
آخرين.
السبيل الوحيد لتحصني قوى األمن الداخلي من التدخالت
السياسية والطائفية واملذهبية هو تحويلها إلى مؤسسة
تعمل وفق قانون حديث يكفل عدم انحياز ضباطها،
ويحرمهم التواصل مع القوى الفئوية على تنوعها ،ويجعل
مقتضيات القانون أساسًا لتنفيذ املهمات ،وال يمكن تجاوزه

مهما تعاظم الضغط وأيًا يكن مصدره.
قد يتحقق ذلك من خالل تعديل قانون تنظيم قوى األمن
الداخلي استنادًا إلى سبعة مبادئ أساسية:
ً
ُ
أوال ،تعديل املواد التي «تخضع» املؤسسة لشخص واحد
مهما عال شأنه وأيًا يكن منصبه .املؤسسة ال «تخضع» إألا
ملقتضيات الدستور والقانون ،وال يجوز أن «تخضع» لتوجهات
الوزير السياسية وانحيازه إلى جهة على حساب أخرى .أما
اإلدارة العامة فتعود إلى املدير وإلى مجلس قيادة املؤسسة
بموجب قواعد يحددها القانون في إطار دواعي تنفيذ املهمات.
وبما أنها مؤسسة إجرائية فهي تتبع من خالل ممثلها ،وزير
الداخلية ،لسلطة مجلس الوزراء مجتمعًا.
ثانيًا ،تغيير تنظيم املؤسسة وهيكليتها من تنظيم تطغى عليه
القواعد العسكرية في اإلمرة والترقية واألداء إلى تنظيم مدني
خدماتي تحكمه التخصصية واملهنية واالحتراف .تلغى بالتالي
الترقية ً
بناء على األقدمية ُويعتمد نظام ترقية بحسب الكفاءة
واإلنجازات.
ثالثًا ،انتقال قوى األمن من األداء السلطوي الذي يعتمد قوة
السالح وسطوة الترهيب الحربي إلى األداء املدني املحترف
واملتخصص الذي يعتمد فن التخاطب وتكنولوجيا املعلومات
وقوة املعرفة على حساب العضالت والسالح اللذين يبقيان من
ُ
اختصاص مجموعات تدخل تستدعى استثنائيًا وحيث يلزم
األمر.
رابعًا ،تحديد عقوبة التسريح من املؤسسة تتبعها املالحقة
القضائية بحق كل ضابط أو رتيب أو عنصر يتجاوز
املحظورات املذكورة في القانون  ،17خصوصًا لناحية «تعاطي
السياسة» و»حضور االجتماعات الحزبية والسياسية والنقابية
واالنتخابية» ،والتشدد في مراقبة جميع الضباط.
ّ
تصرف
خامسًا ،إخضاع «املصاريف السرية» التي توضع في
املدير العام ملراقبة ديوان املحاسبة أو لتدقيق لجنة نيابية
خاصة كما هو معمول في الدول املتقدمة .إذ إن أموال الخزينة
ال يجوز أن يكون لشخص واحد حق التصرف بها في أي نظام
ديمقراطي ،وينبغي التدقيق في كيفية صرفها.
سادسًا ،التركيز على التطوير املهني والتجهيز اإللكتروني
ملختلف الوحدات وربطها بشبكة آمنة لتبادل املعلومات .وتحويل
معهد التدريب في قوى األمن الداخلي إلى جامعة للعلوم األمنية،
والتخلي عن التدريب العسكري لضباط قوى األمن في املدرسة
الحربية .فالحروب ليست من وظائف الضابطة العدلية وال من
ً
اختصاصها أصال.
سابعًا ،فصل املفتشية العامة لقوى األمن الداخلي عن مجلس
قيادتها .فال يمكن املفتش العام أن يقوم بمهماته من دون أن
ً
يكون مستقال عن إدارة املؤسسة.
أخيرًا ،ال بد من التنويه بالجهود التي يبذلها العديد من ضباط
قوى األمن الداخلي ورتبائها وعناصرها في تحسني الخدمة
وتطوير األداء .ويعود الفضل إلى املبادرات الفردية التي ال بد من
وضعها في إطار اإلصالح املؤسساتي املطلوب.

يصمد بدر؟
ّ
ُليسلم سالحه وي ـتــوارى عــن األنظار
ٌ
كالم ُخطير .وجع ساعة وال كل ساعة.
لقد ف ِتحت املعركة ويجب أن تستمر
لتصل إلــى خواتيمها» .ورأى اللينو
أن «وق ــف إط ــاق ال ـنـ ّـار مــرفــوض ولــو
س ـقــط  ٥٠ش ـه ـي ـدًا م ــن ــا» .وق ــد أبـلـغــت
ّ
مـصــادر «فـتــح» جميع املـفــاوضــن أن
ُ
ـرج ــم ذلــك
الـ ـق ــرار بــالـحـســم ن ـهــائــي .ت ـ ِ
بــاش ـتــداد ضـ ــراوة امل ـع ــارك لـيــل أمــس.
ّ
ّ
«مجرد طرح
ورأت مصادر «فتح» أن
ً
بقايا الشباب املسلم حال كهذا يعني
ّ
أن هـنــاك حــالــة إح ـبــاط وت ــراج ــع لــدى
ّ
مجموعة ب ــال ب ــدر» ،مـشـيــرة إل ــى أن
«م ــزي ـدًا مــن الـضـغــط ممكن أن يــؤدي
ِّ
إلى أن ُيسلم نفسه» .وبحسب مصادر
ّ
ف ـتــح ،فـ ــإن «ال ـش ـب ــاب املـسـلــم أنفسهم
ّ
ً
حلوا ّ
تجمعهم أصال لرفع الغطاء عن
بدر» .أما عن سبب اندالع االشتباكات،
ّ
فذكرت مصادر «حركة فتح» أن بالل
ّ
ب ــدر طــالــب ال ـقـ ّـوة األمـنـيــة بــدفــع خــوة
ق ــدره ــا  ٣٠أل ــف دوالر كــدف ـعــة أول ــى،
ث ــم مـبـلــغ ع ـش ــرة آالف دوالر شـهــريــا
للسماح للقوة األمنية باالنتشار في

ّ
ّ
حيه .وملا رفض الضابط املسؤول عن
ّ
القوة األمنية عرضه ،رد شباب بالل
بــدر بــإطــاق الـنــار عليها لطردها من
حــي ال ـط ـيــري .غـيــر ّأن م ـصــدرًا ّ
مقربًا
ّ
من بدر ذكر لـ«األخبار» أن بالل طالب
ال ـ ـقـ ـ ّـوة األم ـن ـي ــة ب ــدف ــع ال ـت ـعــوي ـضــات
ل ـل ـم ـت ـض ــرري ــن جـ ـ ـ ـ ـ ّـراء االشـ ـتـ ـب ــاك ــات
ّ
األخـ ـي ــرة ،إال أن أح ــد ع ـنــاصــر ال ـقـ ّـوة
ّ
األمـنـيــة م .ف ،.امل ـق ــرب مــن «الـلـيـنــو»،
بـ ــادر ب ــإط ــاق ال ـن ــار عـلــى املـجـمــوعــة،
فــانــدل ـعــت االش ـت ـب ــاك ــات .ورغـ ــم ت ـبـ ّـرؤ
القوى اإلسالمية ّ
مما اقترفه بــدر ،إال
ّ
أن مـصــادر «الـشـبــاب املـسـلــم» رأت أن
ّ
«رد الـفـعــل ج ــاء مـبــالـغــا فـيــه مــن قبل
ّ
حركة فتح» ،ورأت أن «الخطأ ًالصغير
ُي ّ
كبر لإليحاء بأن هناك خطأ كبيرًا».
ّ
ونقل املصدر اإلسالمي أن «مهاجمة
ب ـ ــال ب ـ ــدر ف ــي داره وح ـ ّـي ــه م ــن دون
إعطائه فرصة لالنسحاب ستدفع به
ّ
لالستماتة في القتال» ،مشيرًا إلى أن
«الغاية من افتعال االشتباكات األمنية
املتكررة تدمير املخيم وتهجير أهله
خدمة ألجندات خارجية».

مغالطات كهربائية
ّ
ذكرت مصادر تقنية مطلعة أن ما ذكر على لسان بعض النواب أخيرًا ،عن أن سعر إنتاج الكهرباء
من بواخر الطاقة التركية في لبنان هو االعلى عامليًا ،مقارنة بغيره من البلدان التي تعمل فيها
شركة «كارادينيز» ،أمر غير صحيح ،بل هو األرخص.
وأشارت املصادر إلى أن الشركة تتقاضى مبلغ  6.5سنت على إنتاج الكيلوواط /ساعة في بلد
كإندونيسا ،أما في لبنان فيبلغ  5.85سنت ،وهو الرقم االقل مقارنة ببلدان أخرى تعمل فيها
الشركة ،كغانا واملوزمبيق والعراق.
وعلى صعيد ما ذكر من أن الشركة التركية واجهت مشاكل في عملها في باكستان ،كشفت
املصادر أن شركات أميركية وأوروبية كبرى ،كجنرال إلكتريك واليستون و ABBعانت كشركة
ّ
«كرادينيز» من فترة الال استقرار السياسي الذي ّ
مرت به باكستان في السنوات االخيرة ،والذي أثر
على عمل معظم الشركات االجنبية ،وأن شركة «كارادينيز» هي التي ذهبت بالسلطات الباكستانية
الى التحكيم الدولي عبر البنك الدولي ،وليس كما ّ
تردد أن باكستان هي التي ّادعت على الشركة.

