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 المقدمة
 تعريف موضوع التقرير .1

نسبيا كيرمي الى اندماج الشرطة في  ان حديث ان يعتبر مفيكـ الشرطة المجتمعية مفيكم
ذم يرتكز عمى منع الجريمة المجتمع كالعمؿ مف خاللو بإسمكب يتجو الى تطكير العمؿ التقميدم ال

كاكتشافيا كالقبض عمى المجرميف كتقديميـ لممحاكمة  كالحفاظ عمى االركاح كالممتمكات كحفظ االمف 
 .كعمؿ اساس قميدم تقكـ بو بمفردىاالعاـ،فيك دكر ت

،فيك االداة لتكفير االستقرار لممجتمع فقد كاف االمف كال يزاؿ العصب االساس في بناء المجتمعات
المحافظة عمى الحقكؽ كالحريات كالسمطة،كتييئة الظركؼ المالئمة لتحقيؽ التنمية كالتقدـ االقتصادم ك 

انو الكسيمة االساس لتكفير ىك ىدؼ اجمعت عميو معظـ الدكؿ عمى اعتباره  فراد كالمجتمع،لأل
 .االستقرار كالسمطة كبالتالي تحقيؽ التقدـ كالتنمية عمى المستكييف االقتصادم كاالجتماعي

مف ىنا كانت فكرة نشكء  كلتأمينو كاف ال بد مف أجيزة ك أدكات. 1ككاف االمف ىاجس االمـ منذ نشأتيا
كبكداف كركسك  يممعظـ الفالسفة كالمفكريف أمثاؿ ميكيافيم ىاءر نشك كىي فكرة قديمة برٌ  الشرطة،

عمى انيا اداة بايدم الحكاـ مف اجؿ ديمكمة السمطة السياسية كاستمرارية  كحدة الدكلة  كغيرىـ...
كالدارة شؤكف الناس كرعاية مصالحيـ كتأميف امنيـ.فكانت الحاجة الى جياز يفرض االمف كاالستقرار  

ئ جياز سمي بالشرطة كقد اتخذ عدة تسميات في دكؿ شدكلة كيحؿ النزاعات ،فأنكيحافظ عمى ىيبة ال
االمف الداخمي في لبناف،حيث نصت المادة االكلى مف القانكف رقـ  كالمديرية العامة لقكل مختمفة،

)قانكف تنظيـ قكل االمف الداخمي( عمى اف قكل االمف الداخمي 1990-6-9الصادر بتاريخ  90\17
 .اكاالجكاء االقميمية التابعة لي مسمحة تشمؿ صالحياتيا جميع االراضي المبنانية كالمياه ىي قكة عامة

اف مفيكـ الشرطة المجتمعية اك شرطة المجتمع يعني مشاركة المجتمع في العمؿ االمني بيدؼ منع 
امف  النظامية  لصكف بحيث تككف ىناؾ مشاركة فعالة بيف المكاطنيف كالشرطة الجريمة كالحد منيا،

 .ةالمجتمع في مختمؼ المجاالت كلمشرطة في ىذا المعنى عنصراف يتساكياف في االىمي
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 المبنية عمى الثقة كالتكاصؿ كتبادؿ المعمكمات. 1:الشراكة المجتمعيةالعنصر االول
 .: حؿ المشكالت في اماكف محددة جغرافيان العنصر الثاني

 ىمية التقريرأ .2
حيث بدأ تطبيقو بداية في  نظرا لحداثة مفيـك  الشرطة المجتمعية، ليذا التقرير اىمية كبيرة

اعتماد ىذا المفيكـ الجديد الكاليات المتحدة االمريكية  كبريطانيا ثـ بعد ذلؾ بدأت بعض الدكؿ العربية 
 كذلؾ بسبب العربية المتحدة كخاصة شرطة امارة دبي، كاإلمارات في العالقة بيف الشرطة كالمجتمع،

ستكجب االجريمة كاساليبيا كأدكاتيا مما يما الى حد كبير في تطكر ساف يالتقني كالتكنكلكجي المذ التقدـ
في كسائؿ مكافحتيا كالحد مف زيادة معدالتيا كأثارىا  بحيث اصبح الشرطي كالمجـر يتسابقاف  تطكرا
جريمتو كالبقاء بعيدا فالمجـر يمجأ الى كافة الكسائؿ لتنفيذ  مار كلكف بيدفيف مختمفيف،نفس المض في

الشرطي يستعيف بكافة الكسائؿ المتاحة لديو كاالعتماد عمى الكفاءة كالتدريب  عف الشبية كالمالحقة،
كالتجييز كالخبرات المتاحة لديو،لكف بالدرجة االكلى عمى القانكف الذم منحو سمطات كصالحيات 

 ليحكؿ دكف كقكع الجريمة.
اعداد الدراسات ككضع الخطط الى   2006اخمي منذ العاـ الدفيذه االىمية دفعت قكل االمف 

،حيث بدأ فعميا  االستراتيجية  مف اجؿ البدأ بالتكجو نحك الشرطة المجتمعية كتطبيؽ ىذا المفيـك
 2013كخطكة اكلى في فصيمة رأس بيركت في العاـ 

ال يحتاج الى كسائؿ عممية كتقنية  2مف المسمـ بو في عصرنا الراىف اف نجاح مؤسسات الشرطة
عند التصدم لحؿ المشكالت كالفصؿ في  عالقات اجتماعية كلمسات انسانية فقط،بؿ يحتاج ايضا الى

ات كمؤسسات التعميـ العالي كالمدارس كالجامعالنزاعات كايضا الى تعاكف كثيؽ بيف مؤسسات الشرطة 
ىذا ما حصؿ  ثبت نجاحيا كحققت النتائج المرجكة.خذ بيذه التجربة كمادة تعميمية  في حاؿ ليتـ األ

كما  )برنامج شرطة دبي لمتربية االمنية لطمبة المدارس(، فعميا مع شرطة دبي ضمف برنامج بعنكاف
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نطؽ العصا ميما أكتيت كجدت االجيزة االمنية نفسيا اماـ تحديات حقيقية ال يمكف التعامؿ معيا بم
 االمكانيات كالتجييزات.مف القكة ك 

بحفظ االمف  لذلؾ بدأ البحث عف الحؿ البديؿ مف قبؿ المؤسسات االمنية كاالجتماعية المعنية مباشرة
بحيث اصبحت االبحاث كالدراسات كالتجارب العممية كالعممية تعتمد عمى انماط جديدة تمكنيا مف 

التجارب كاالبحاث فكانت نتيجة ىذه  حفظ االمف كاالستقرار كمكافحة الجريمة كالحفاظ عمى الحريات.
 كالتجارب ابتكار فمسفة امنية جديدة عرفت بالشرطة المجتمعية.

 أسباب اختيار الموضوع .3
اف دراسة مؤسسة قكل االمف الداخمي كاالطالع عمى ىيكميتيا االدارية كالتنظيمية كطبيعة 

 رطة المجتمعيةضمف الصالحيات التي منحيا اياىا القانكف كمدل تطبيقيا كالتزاميا بمبادئ الش عمميا
 في ظؿ غياب نص تشريعي حكؿ اعتماد مفيـك الشرطة المجتمعية كتطبيقو يتكافؽ مع عمـ التخطيط 

مف االسباب التي دفعتنا  كمبناف. تاءانتمد كااليدات كالتقالاكالع بمد غني بالتنكع كاالدارة كخاصة في
كيبقى  يكـ الشرطة المجتمعية،ىك ندرة االبحاث كالدراسات حكؿ مفايضا الى اختيار ىذا المكضكع 

السبب الرئيسي كاالىـ الختيار ىذا المكضكع ىك ما عممت عميو الدكؿ المتطكرة عمى الصعيد االمني 
كالحريات العامة كالتخمي عف زمف التقكقع  الى تحديث لمقكانيف الكضعية  كال سيما تمؾ المتعمقة باالمف

حيث تـ تجاكز الحدكد كاختصار  كاالنعزاؿ الى زمف انفتاح المجتمعات عمى بعضيا بحكـ العكلمة،
أدل ذلؾ الى تطكر الجريمة كاساليب المجرميف كارتفعت  ،ت عبر تطكر كسائؿ النقؿ كاالتصاؿالمسافا
ج تركي-النشؿ-السمب-السرقة-كاىـ ىذه الجرائـ  )القتؿ الجريمة داخؿ المجتمعات كخارجيا، تمعدال

االبتزاز -تبيض االمكاؿ-تجارة االعضاء البشرية–استغالؿ االطفاؿ -تجارة البشر-المخدرات كتيريبيا
العنؼ االسرم( كايضا التركيج لممعتقدات الدينية المتطرفة الذم -الجنسي كااللكتركني عبر االنترنت

 كلد االرىاب.

 محل التدريبالمؤسسة  .4
حيث اف الشرطة المجتمعية تعني الشرطة كالمجتمع كسبؿ التعاكف بينيما مف اجؿ مكافحة 
الجريمة خاصة بعد تطكر كتعدد اساليب الجريمة بفعؿ التقدـ كالتطكر التكنكلكجي.لذلؾ مف الطبيعي 

ة االكثر ، التي ىي المؤسسة االمنيريب مؤسسة قكل االمف الداخمياف تككف المؤسسة محؿ التد
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لمدة شيريف في  ،حيث كاف التدريبالتي منحيا اياىا القانكف تكاصال مع المكاطنيف بحكـ الصالحيات
 .شعبة العالقات العامة في قكل االمف الداخمي

 ىمية الموضوعأ .5
يعتبر لبناف مف الدكؿ التي ما زالت تعتمد نيج الشرطة بمفيكميا التقميدم كذلؾ الدكؿ العربية 

 اء الدخمية العربلذلؾ كاف ىذا المكضكع بندا اساسيا عمى جدكؿ اعماؿ مجمس كزر  بغالبيتيا،
  "الشرطة المجتمعية  الكاقع كاالفاؽ"كقد جرل التطرؽ اليو تحت عنكاف 

كما كضعت بعض الدراسات النظرية في ىذا المضمارفي جامعة نايؼ العربية لمعمكـ االمنية في 
الذم انعقد في  ،2011اجتماع قادة الشرطة العرب عاـ  ك صدرت تكصيات بنياية كما  الرياض 

 .تمعية كتطبيقيا في الدكؿ العربيةبيركت طالبت باعتماد  مفيـك الشرطة المج
لذلؾ كاف ال بد مف دراسة مفيكـ الشرطة المجتمعية مقارنة مع المفيكـ التقميدم لمشرطة مف جية كمف 

مكقكؼ عمى ف مع دكؿ اخرل عممت عمى تطبيقيا لجية اخرل مقارنة ىذا التجربة الحديثة في لبنا
كمدل قبكؿ المجتمع ليذا المفيكـ الحديث كاثره عمى العالقة  كمقكمات ىذا النجاح، النتائج االجابية ليا

بينو كبيف مؤسسة قكل االمف الداخمي خاصة اف القكانيف التشريعية  المبنانية ال تتضمف ام نص 
-الثقافي ثير التنكع كالتعددالمجتمعية، باإلضافة عدـ إىماؿ تأنحك الشرطة  قانكني يكجب التكجو

 عمى مفاصؿ الدكلة كمؤسساتيا . في الطائ-االجتماعي-السياسي

 التقرير تساؤالت .6
 :اف الخكض في غمار ىذا المكضكع يستدعي طرح مجمكعة مف التساؤالت

 ماىك المقصكد بمفيـك الشرطة المجتمعية؟ 
  الشرطة المجتمعية مع القكانيف المبنانية كال سيما قانكف تنظيـ قكل ىؿ يتكافؽ اعتماد مفيكـ

 االمف الداخمي؟
  ىؿ يتطمب  تكجو قكل االمف الداخمي نحك الشرطة المجتمعية كجكب انشاء قطعات اك

 كحدات متخصصة؟
 ىؿ التكجو نحك الشرطة المجتمعية  يعني التخمي عف المفيـك التقميدم لمشرطة؟ 
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  ىؿ سيساىـ اعتماد مفيكـ الشرطة المجتعية في ظؿ الظركؼ المحيطة بزيادة فعالية االمف
 ؟ةاالجتماعي كخفض نسبة الجريم

 االشكالية .7
انطالقان مف ىذه التساؤالت يمكننا طرح اشكالية ىذا التقرير التي تتمثؿ بمدل قدرة مؤسسة قكل 

المجتمعية في ظؿ غياب النص التشريعي ،كقبكؿ االمف الداخمي عمى التكجو نحك تطبيؽ الشرطة 
المجتمع ليذا النمط الجديد في العالقة بينو كبيف مؤسسة قكل االمف الداخمي  كانعكاس اعتماد ىذا 

 المفيـك عمى االمف االجتماعي.

 منيجية العمل .8
في سياؽ السعي لدراسة كاقع كحاؿ مؤسسة قكل االمف الداخمي كلتحديد االشكالية مكضكع تقريرنا 

 عمى المناىج التالية:  اعتمدنا
  مف شرطة تقميدية الى شرطة المنيج التاريخي لجمع المعمكمات حكؿ مفيكـ الشرطة كتحكليا

 مجتمعية في مؤسسات رسمية عامة كمؤسسة قكل االمف الداخمي.
 مف اجؿ مقارنة ىذه التجربة الحديثة لمشرطة المجتمعية في لبناف مع دكؿ  نيج المقارفالم

 .اخرل
 المنيج االحصائي مف اجؿ مقارنة النسب المئكية لبعض الجرائـ قبؿ كبعد ىذه التجربة. 

كما اعتمدنا عمى نظرية المقابمة مع ضباط كعناصر في شعبة العالقات العامة كفصيمة رأس بيركت 
ة عمى مجمكعة مف المكاطنيف لمعرفة ارائيـ حكؿ العالقة بينيـ مئسأكتـ طرح  ل االمف الداخمي،في قك 

 كبيف قكل االمف الداخمي.

 تقسيم االبحث .9
عالج القسـ سيحيث  تـ تقسيـ دراستنا الى قسميف، غية االجابة عمى االشكالية مكضكع تقريرنا،ب
تضمف فسياما القسـ الثاني  االمف الداخمي كصالحياتيا.لمؤسسة قكل  الييكمية االدارية المعنكف: االكؿ

كتجربة قكل االمف الداخمي عبر  ابعادىا، ،خصائصيا تطكرىا، نشأتيا، ،ة المجتمعيةمفيكـ الشرط
 فصيمة راس بيركت كشعبة العالقات العامة.
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ت انطالقا مما تـ ذكره أنفان تـ التكصؿ الى بعض االستنتاجات كطرح  تكصيات عمى مستكيا
متعددة،كمف اجؿ اغناء ىذا التقرير تـ االستعانة بمجمكعة مف المراجع كالمصادر ذات صمة بمكضكع 

 تقريرنا.
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 القسم االول
الييكمية االدارية لممديرية العامة لقوى االمن الداخمي 

 وصالحياتيا

 
 :المبحث االول

 ميخااالمن الد الييكمية االدارية والتنظيمية لقوى مطمب اول:

 من الداخميميام وصالحيات قوى اال :مطمب ثاني

 

 :المبحث الثاني

 بوصفيا مكان التدريب العامة مطمب اول: التعريف بشعبة العالقات

 الخبرات المكتسبة االعمال المنجزة، طبيعة التدريب، مطمب ثاني:  
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 المبحث االول
التي تكاجو الفكر االنساني كأكثرىا شكمت الحرية كال تزاؿ مشكمة مف أىـ المشكالت 

كىي أثارت كتثير قدران كبيران مف المناقشات كالتساؤالت لمعرفة االسس التي  تعقيدان عمى االطالؽ.
نساف يـك تنطمؽ منيا كالحدكد التي تقؼ عندىا، كال عجب في ذلؾ إذ اف الحرية كلدت مع اال

لحقكؽ في الحياة كالتممؾ كالحركة كالعمؿ مؿ اكمع الحرية كجد االنساف نفسو حران طميقان كا خمؽ.
كككف االنساف جزء مف جماعة يعني خضكعو لبعض  كالقكؿ كالرأم كاالعتقاد الديني كالفكرم.

يان كانت درجة تطكره مف نظاـ يحكمو كالكاجبات ،إذ ال بد لكؿ مجتمع أيان كاف نكعو  كأ القيكد
كما قاؿ أرسطك إال بعيشو في إطار الدكلة، ك فكياف االنساف ال يتحقؽ  كسمطة تتكلى قيادتو،

متطمبات الحياة التحدم الكبير يكمف في إيجاد تكازف دقيؽ بيف مقتضيات الحرية االنسانية كبيف 
في مجتمع منظـ كمستقر كمتطكر ترعاه الدكلة عبر مؤسساتيا التربكية كالصحية كاالدارية 

 كاالجتماعية كاالمنية.
معات ىك مف المياـ االساسية الممقاة عؿ عاتؽ الدكلة التي اف تحقيؽ االمف في المجت

كالشرطة ىي الجياز المعيكد اليو ىذه الميمة كالذم يعتبر الكسيمة  لتحقيؽ ذلؾ، ةىداتسعى ج
عمى الرغـ ستقرار كيسعى اؿ خرؽ القكانيف،  ك مف كاالعية كالجكىرية ضد كؿ مف يعبث باألالدفا

فالشرطة منذ القدـ شيدت  المياـ الممقاة عمى عاتقيا  ىي كاحدة،مف تعدد تسميات الشرطة اال اف 
لغاية اليكـ أكسبيا  صالحيات كسمطات تـ تشريعيا عبر قكانيف  تنظيمية  تطكران عمى مر العصكر

سانية خاصة بيا كما فرض عمى ىذه االجيزة قيكدان معينة في عمميا كأىميا احتراـ الحقكؽ االن
تو كفؽ ما جاء في االعالف العالمي لحقكؽ االنساف الصادر عف االمـ نساف ككرامالمتعمقة باإل

 . 1948-12-10المتحدة بتاريخ 
تعرؼ الشرطة في لبناف باسـ المديرية العامة لقكل االمف الداخمي كتشمؿ مياميا كافة 

تقسـ الى عدة كحدات حسب  االراضي المبنانية كالمياه االقميمية كالمجاؿ الجكم الذم يغطييا،كىي
رفية في عيد المتص 1860العاـ فيي تأسست في  الصالحية الجغرافية اك تبعا لممياـ كاالختصاص،

ة الحقبة العثمانية دة مراحؿ،مرحمة ما قبؿ االستقالؿ  ام مرحمععمى  تكنظاـ القائمقاميتيف كىي مر 
حتى اتفاؽ الطائؼ عاـ  1943ما بعد االستقالؿ ام الحقبة الممتدة مف العاـ  رحمةاالنتداب،م كحقبة 
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الذم اعاد  1990-9-6تاريخ  90\17كالحقبة الثانية ما بعد اتفاؽ الطائؼ كصدكرالقانكف رقـ  1990
تنظيـ قكل االمف الداخمي  كال يزاؿ العمؿ مستمرا بو حتى االف حيث انشأة كحدات جديدة كلكف الميمة 

ساسية لـ تتغير كثيرا كبقيت مرتكزة عمى حفظ االمف كالنظاـ كمنع التعديات في اطار القكانيف اال
 .كاالنظمة النافذة كالمرعية االجراء

 الييكمية االدارية والتنظيمية :المطمب االول
عمى اف قكل االمف  1990-9-6الصادر بتاريخ  90\17نصت المادة االكلى مف القانكف رقـ 

عامة مسمحة تشمؿ صالحياتيا جميع االراضي المبنانية كالمياه كاالجكاء االقميمية  ةالداخمي ىي قك 
 التابعة ليا،حيث تككف كزارة الداخمية ىي كزارة الكصاية عمى ىذه المديرية.

ت أنشأث تنظيـ قكل االمف الداخمي حيالذم اعاد  17  1تـ اصدار القانكف رقـ 1990في العاـ 
حفظ االمف ك النظاـ،حيث  الىية لقكل االمف الداخمي مرتكزة كحدات جديدة كبقيت الميمة االساس

 كىي: كحدات 10اصبحت المديرية العامة لقكل االمف الداخمي تتالؼ مف 
 كحدة ىيئة االركاف 

 كحدة االدارة المركزية 
 كحدة الخدمات االجتماعية 
 كحدة الدرؾ االقميمي 
 شرطة بيركت كحدة 

 كحدة الشرطة القضائية 
 كحدة القكل السيارة 
 كحدة جياز امف السفارات كاالدارات كالمؤسسات العامة 
 كحدة معيد قكل االمف الداخمي 
 كحدة المفتشية العامة 

تقسـ كؿ كحدة حسب اختصاصيا كصالحياتيا الى شعب كالشعب الى فركع كما اف ىناؾ 
كحدات تقسـ الى مناطؽ كالمنطؽ الى سرايا كالسرايا الى فصائؿ كالفصائؿ الى مخافر،يتكلى قيادة قكل 

                                                           

 مرجع سابؽ-1990-9-6تاريخ  )تنظيـ قكل االمف الداخمي(90\17المادة االكلى مف القانكف سابؽ رقـ  1 
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االمف الداخمي المدير العاـ كىك ضابط برتبة لكاء يعيف بمرسكـ يتخذ في مجمس الكزراء بناء عمى 
 قتراح كزير الداخمية.ا

يعيف بمرسـك عمى رأس قيادة كؿ كحدة مف كحدات قكل االمف الداخمي ضابط برتبة عميد 
المدير العاـ لقكل االمف بناء عمى اقتراح كزير الداخمية كابعد استطالع رأم  يتخذ في مجمس الكزراء

 الداخمي.
المدير  1كيرأس مجمس القيادة يشكؿ قادة الكحدات مجمس القيادة في  قكل االمف الداخمي،

كيعقد مجمس القيادة جمساتو  يرتبط مجمس القيادة مباشرة بكزير الداخمية، العاـ لقكل االمف الداخمي،
عمى اف تتسـ جمساتو كمناقشاتو  بالسرية مف رئيسو اك بطمب مف نصؼ اعضائو  عمى دعكة اءن نب

كيتخذ قراراتو باالجماع اك بأكثرية ثمانية كيمكنو اف يقرر استدعاء مف يراه مناسبا لحضكر جمساتو،
 االقؿ. اصكات عمى

 من اىم صالحيات وميام مجمس القيادة:
 ء قطعات كتحديد مياميا كتسمياتيااقتراح انشا 
  ضع مشاريع العديد كالعتاد العامةك 
 ء المتمرنيف كالدركييف المتمرنيفتعييف الرتبا 
 يف تالمذة الضباط كضباط االختصاصاقتراح تع 
  لمدركييف كالرتباء المتمرنيف فسخ  عقكد التطكع 
 كالرتباء ذكم التقديرات العاطمة رفض تجديد عقكد التطكع لالفراد 
 قؿ مف سنتيفنذار ألد كالرتباء كإفراقبكؿ تجديد عقكد التطكع لأل 
 سباب قاىرةح الرتباء كاالفراد ألالمكافقة عمى تسري 
 باب قاىرةسكاالفراد أل ح الرتباءالمكافقة عمى تسري 
 دة قدـ الترقية لمرتباء كاالفرادخفض م 
 ائي لمضباط مف رتبة مقدـ كما دكفاالستثن قتراح منح القدـا 
 ترقية الشيداء بعد الكفاة 

                                                           
 مرجع سابؽ 1990-9-6تاريخ  90\17المادة الثالثة مف القانكف رقـ   1
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  قية لمضباط مف رتبة عقيد كما دكفكضع جدكؿ تر 
 غير المفتش العاـ كقادة الكحداتف مراكز نقؿ الضباط يتعي 
 مف الترقية كخفض المرتبة في ما خص الضباط مف رتبة عقيد  اقتراح فرض عقكبات الحذؼ

 كفكما د
 ضة بحقيـ عقكبات النقؿ  التأديبيالضباط غير قادة الكحدات المفرك  تعييف مراكز 
 كضع انظمة التطكع -رتباء كاالفراد كضع جداكؿ الترقية لم 
  كامتحاناتوكضع انظمة مبارياة الكفاءة 
 االمف الداخميكاعد فصؿ رجاؿ قكل تحديد ق 
 المفسكخة عقكد تطكعيـ الى السمؾ راعادة العناص 

يكتسب  بالعكدة الى صالحيات مجمس القيادة كميامو كطريقة تشكيمو كارتباطو مباشرةن بكزير الداخمية،
القرارات ىذا المجمس أىمية كبرل عمى صعيد التنظيـ االدارم لقكل االمف الداخمي فيك مصدر 

جماع كتعتبر يقة اتخاذ القرارات فيي تتخذ باإلكبخاصة طر  تنظيـ قكل االمف ،ؽ بكالتعديالت التي تتعم
أك بأكثرية ثمانية أعضاء  نافذة عمى الفكر كترسؿ نسخة عنيا الى كزير الداخمية عمى سبيؿ االطالع،

  عكد اليو تصديقيا في ميمة اسبكع مف تاريخ ايداعو اياىايؽ كترسؿ الى كزير الداخمية الذم كما فك 
خالؿ ميمة اسبكع مف تاريخ تصديقيا أك عدـ ردىا الى مجمس القيادة  ـكتصبح نافذة عؿ الفكر أك عد

كركدىا اليو فتصبح نافذة بعد انتياء ىذه الميمة، كىذا ما يدؿ عمى اىمية القرارات التي يتخذىا 
ف ،فكمما كاف أعضاء بالتساكم بيف المسمميف كالمسيحي 10كما اف ىذا المجمس يتألؼ مف  المجمس.

 مجمس القيادة متفاىمان كمتجانسان انعكس ذلؾ ايجابان عمى قكل االمف الداخمي كعمميا في تنفيذ مياميا،
 كايضان عمى العمؿ المشترؾ كالتنسيؽ بيف كافة الكحدات كالقطعات.

 وحدة ىيئة االركان .1
ـ ضعد ثاني كىي تدتو مساعد اكؿ كمسايتكلى قيادة ىذه الكحدة ضابط برتبة عميد كيقكـ بمساع

 :كتقديـ االستشارات الى المدير العاـ كىذه الشعب ىي الدراساتلشعب المنكط بيا اعداد  ا
 شعبة العديد 
 شعبة الخدمة كالعمميات 
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  ف االداريةك شعبة الشؤ 
 شعبة التخطيط كالتنظيـ 
 شعبة التحقيؽ كالتفتيش 
 شعبة العالقات العامة 
 شعبة التدريب 
 شعبة االتصاؿ الدكلي 
 المعمكماتية شعبة 
 شعبة المعمكمات 
 شعبة البريد كالمحفكظات 
 ديكاف المدير العاـ 
 قكل االمف الداخمي مكسيقى. 

بالعكدة الى ىيكمية ىيئة االركاف كخاصة انيا تضـ الشعب المنكط بيا اعداد الدراسات كتقديـ 
بة كاالمني، فيي تضـ شعتبرز اىمية ىذه الكحدة عمى الصعيد االدارم  االستشارات الى المدير العاـ،

لتفتيشات الدكرية المفاجئة عمى القطعات كالعناصر اك التحقيؽ كالتفتيش التي تقـك بإجراء التحقيقات 
لمتأكد مف تقيد القطعات كالعناصر بالصالحيات المنكطة بيـ دكف ام مخالفة لمقكانيف التنظيمية 

احتراـ حقكؽ االنساف اثناء اجراء  الخاصة بقكل االمف كبالقكانيف الكضعية االخرل خاصة لجية
كتضـ ىذه الكحدة شعبة المعمكمات الذم ال يخفى عمى احد مدل دكرىا في مكافحة  ،التحقيقات

الجريمة كالقبض عمى المجرميف كبرز دكرىا بشكؿ كبير في تفكيؾ شبكات التجسس كالمنظمات 
ىيئة االركاف أىمية كبيرة نظرا لدكر شعبة العالقات العامة في التكاصؿ مع  ةلكحد االرىابية كضربيا.

رائيـ  كدكرىا في التكاصؿ يتعرضكف ليا يكميان كالكقكؼ عند آالمكاطنيف كتكعيتيـ مف المخاطر التي 
ستثناء فرع االعالـ االمني في ع االعالـ خاصة اف جميع الشعب يرأسيا ضابط قائد عمى االقؿ بام

 العالقات العامة حيث يمكف اف يرأس ىذا الفرع متعاقد مدني مف حممة االجازة في االعالـ،شعبة 
برسـ الخطكط كالسياسات العامة ضافة الى دكر شعبة التخطيط كالتنظيـ في ىذه الكحدة التي تعنى باإل
 يمة الى تطكير قكل االمف الداخمي.اآل



13 
 

 وحدة االدارة المركزية .2
ضابط برتبة عميد كيقكـ بمساعدتو مساعد اكؿ كثاني كىي تظـ المصالح يتكلى قيادة ىذه الكحدة 

كالفركع الفنية المنكط بيا ادارة االمكاؿ كاالعتدة ك المكاـز كاالبنية العائدة لقكل االمف الداخمي 
 صالحكالكضكعة بتصرفيا كىذه الفركع كالم

 فرع الصيانة 
 فرع المكازنة 
 فرع العديد 
 فرع االدارة 
 فرع التدريب 
 فرع البريد 
 مصمحة االبنية 
 مصمحة الصحة 
 مصمحة الالكاـز 
 مصمحة االتصاالت 
 مصمحة االليات 
 مصمحة االسمحة كالذخائر 
 مصمحة التجييز 
 المصمحة المالية 

كنظرا لككف ام مشركع في المؤسسات الحككمية اك غير حككمية ال يتـ اال بتكفر االعتمادات 
بيا ادارة االمكاؿ ك  ىمية كبرل خاصة اف ىذه الكحدة منكطكحدة االدارة المركزية تتميز بأ فإف الالزمة،

غير  ان ليذه الكحدة دكر  كما افٌ  كاـز كاالبنية  العائدة لقكل االمف كالمكضكعة بتصرفيا،االعتدة كالم
كمنيا تشييد االبنية  مباشر لجية تطبيؽ مفيكـ الشرطة المجتمعية لناحية تكفير االمكاؿ الالـز لممشاريع

شرطة مجتمعية النمكذجية الالئقة كتجييزىا كصيانتيا كىذه الشركط ىي مف متطمبات التكجو نحك 
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لجية تكفير نظارات تكقيؼ الئقة كغرؼ التحقيؽ المسمكية كالعدلية مف اجؿ احتراـ حقكؽ االنساف 
 ككرامتو.

 وحدة ادارة الخدمات االجتماعية .3
ضابط برتبة عميد كيساعده مساعد اكؿ كمساعد ثاني كىي تضـ  يتكلى قيادة ىذه الكحدة

مجمة قكل االمف الداخمي كالصناديؽ ذات الطابع الخاص التي تنشأ بمرسكـ لصالح قكل االمف 
 نكادم كسائر الخدمات الفكرية كالثقافية كاالجتماعية،مؤسسات التابعة ليذه الصناديؽ كالالداخمي كال

الداخمي كصندكؽ الخدمات االجتماعية كصندكؽ االسكاف كصندكؽ كصندكؽ احتياط قكل االمف 
 التعاكنيات كصندكؽ التعاضد.

اف أىمية ىذه الكحدة تكمف في االمكاؿ التي تحصميا قكل االمف مف االشتراكات في النكادم كالمكتبات 
زىيدة قركض ميسرة بفكائد ييالت المادية لمعناصر لجية منحيا كىي تؤمف التس كالمجمة الشيرية

كثقافية لجية تكفير المكتبات العامة لعناصر قكل االمف كالمدنييف مف اجؿ  ،كاىميا قركض االسكاف
السماح ليـ بالمطالعة كالقراء لزيادة المستكل الثقافي كالعممي كىك ما ينعكس عمى سمكؾ ىؤالء 

لكحدة  ف.العناصر مع المكاطنيف كيعكس صكرة حضارية عف قكل االمف الداخمي لدل المكاطني
 الخدمات االجتماعية دكر كبير في المساىمة لمتكجو نحك شرطة مجتمعية كخاصة انيا تضـ مجمة
)االمف( التي تصدر عف  قكل االمف الداخمي كتيتـ بالمكاضيع الثقافية كاالجتماعية كالتربكية كالحكارية 

)فتى االمف( التي تعنى  مجمة كاالنسانية كالرياضية كاالمنية كنشاطات قكل االمف الداخمي كتضـ ايضان 
 بتربية االطفاؿ .

 وحدة الدرك االقميمي .4
كتشمؿ  يتكلى قيادة ىذه الكحدة ضابط برتبة عميد كيقكـ بمساعدتو مساعد اكؿ كمساعد ثاني،

ـ جميع اضي المبنانية بإستثناء بيركت كتضالصالحيات االقميمية لكحدة الدرؾ االقميمي كافة االر 
باحدل الكحدات  ان اك جزئي خارج مدينة بيركت ما عدا تمؾ التي تككف مرتبطة كميان القطعات العاممة 

 :تقسـ كحدة الدرؾ االقميمي الى مناطؽ كىي االخرل،
 منطقة جبؿ لبناف 
 منطقة الشماؿ 
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 قاعمنطقة الب 
 منطقة لبناف الجنكبي 

 فصائؿ كالفصائؿ الى مخافرالى تقسـ كؿ منطقة الى سرايا كالسرايا 
 :تضـ ىذه الكحدة كما 

 فرع عديد 
 فرع بريد 
  العممياتخدمة ك الفرع 
 فرع ادارة 
 فرع تدريب 
 فرع لشؤكف السير 
 فرع السجكف 

يعتبر عمؿ كحدة الدرؾ االقميمي امني ك مجتمعي معا الف صالحياتيا تشمؿ كافة االراضي 
كحماية الحريات كمؤازرة  فيي تقكـ بدكرىا لجية حفظ االمف كالنظاـ ،مبنانية بإستثناء بيركت االداريةال

كىي تقـك بتطبيؽ التعميمات الصادرة عف المديرية  السمطات االدارية ككشؼ الجرائـ كمالحقة مرتكبييا،
العامة لقكل االمف الداخمي كالتقيد بقانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية خاصة في الفصائؿ كالمخافر 

ة كاحتراـ حقكؽ المشتبو فييـ اك المشكك منيـ اثناء اجراء التحقيقات لجية تكفير النظارات الالئق
حؽ المكقكؼ بعرضو  أىميا:مف قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية  47المنصكص عنيا في المادة 

االستعانة بمترجـ اذا لـ يكف يحسف المغة  _ االتصاؿ بعائمتو _ حؽ تككيؿ محامي _ عمى طبيب
باشر بقضاة دكر كبير خاصة انيـ عمى اتصاؿ مكلرتباء التحقيؽ في المخافر كالفصائؿ  العربية،

 نافية كالعسكرية كيعممكف كفؽ اشارتيـ.النيابة العامة االستئ

 وحدة شرطة بيروت .5
كتشمؿ  الكحدة ضابط برتبة عميد كيقكـ بمساعدتو مساعد اكؿ كمساعد ثاني، يرأس قيادة ىذه

القطعات العاممة فييا باستثناء الصالحيات االقميمية لكحدة شرطة بيركت مدينة بيركت كتضـ جميع 
عمميات الخدمة ك الكتضـ فرع عديد كفرع  باحدل الكحدات االخرل، ك جزئيان أ التي تككف مرتبطة كميان 
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دارة كفرع شؤكف السير كفرع بريد كمفرزة استقصاء كمفرزة شكاطئ كفكج طكارئ كسرية سير االكفرع 
 ثالثة. - ثانية - كسرايا اقميمية اكلى
حدة شرطة بيركت ىي ذاتيا ككحدة الدرؾ االقميمي  كلكف الفارؽ اف كحدة شرطة اف اىمية ك 

 بيركت صالحياتيا كنطاؽ عمميا تشمؿ فقط بيركت االدارية.

 وحدة الشرطة القضائية .6
كتشمؿ  يرأس قيادة ىذه الكحد ضابط برتبة عميد كيقكـ بمساعدتو مساعد اكؿ كمساعد ثاني،

 :ـ قطعاتالمبنانية كتضياتيا جميع االراضي صالح
 الضابطة العممية 
 الضابطة السياحية 
 قطعات مكافحة البحث كاالستقصاء عنيا 

 الفركع كاالقساـ التالية: كىي تضـ
 فرع العديد 
 فرع الخدمة كالعمميات 
 فرع االنتربكؿ 
 فرع المعمكمات كالتحميؿ 
 فرع االدارة 
 فرع التدريب 
 فرع البريد 
 قسـ المباحث الجنائية الخاصة 
 لمباحث العمميةا 
  الجنائيةقسـ المحفكظات 
 قسـ المباحث الجنائية المركزية 
 نائية االقميميةقسـ المباحث الج 
 قسـ المتفجرات 
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 قسـ اقتفاء االثر 
 قسـ الشرطة السياحية 

ضي المبنانية فيي تقكـ بكظائؼ يشمؿ جميع االرااف نطاؽ عمؿ كحدة الشرطة القضائية 
)مكاتب العدلية كاالدارية كتكمف أىميتيا في التحقيقات العدلية التي تجرييا مفارز كمكاتب ةابطالض

مكتب مكافحة االرىاب -مكتب مكافحة القمار _ مكتب مكافحة السرقات الدكلية-مكافحة المخدرات
كتعمؿ ىذه الكحدة كتكاصميا مع النيابات العامة االستئنافية كالعسكرية ، مباحث عممية...(-كالتجسس

حقكؽ االنساف اثناء التحقيقات كما تعمؿ عمى حماية مسرح الجريمة في الجرائـ التي عمى مراعاة 
كبسبب التطكر كالتقدـ العممي كالتقني كالتكنكلكجي برزت ظاىرة الجرائـ  تكمؼ بالتحقيؽ فييا،
اية الممكية الفكرية كحم "معمكماتيةبر االنترنت كلكف "مكتب مكافحة جرائـ الااللكتركنية كاالبتزاز ع

 _ تبيض االمكاؿ _ االرىاب _ ينشط بمكافحة ىذه الجرائـ كغيرىا مف الجرائـ )كجرائـ المخدرات
 كيعمؿ عمى تكقيؼ مرتكبييا. السرقات ...(

 السيارةوحدة القوى  .7
 يرأس قيادة كحدة القكل السيارة ضابط برتبة عميد كيقـك بمساعدتو مشاعد اكؿ كمساعد ثاني،

خدمة الفرع  -فرع عديد :عمؿ ىذه الكحدة كافة االراضي المبنانية كتضـ ىذه الكحدة كيشمؿ نطاؽ
كما تضـ فكج سيار مركزم كأفكاج سيارة اقميمية  -فرع البريد -فرع التدريب -فرع االدارة -عممياتالك 

 كفكج تدخؿ سريع.
العاـ في قكل المف الداخمي كيناط بيا مؤازرة  اف اىمية ىذه الكحدة تكمف في تعزيز االحتياط

سائر القطعات كدعميا في تكطيد االمف كحفظ النظاـ كمطاردة كافة االشخاص المطمكبيف لمعدالة 
كتنفيذ الميمات المنكطة بقكل االمف الداخمي عمى جميع االراضي المبنانية ذلؾ عندما ال تتمكف 

ليا دكر كبير  طرة التامة عمى الكضع في المناطؽ التابعة ليا،القطعات المعنية بقكاىا الفعمية مف السي
ايضان في احتراـ حؽ التظاىر كحرية المتظاىريف في التعبير عف رأييـ سمميان كحماية امف التظاىرة 

ف كعد استعماؿ القكة مع المتظاىريف إال في حاالت االعتداء عمى االمالؾ ندسيٌ كالمتظاىريف مف الم
 ف قبؿ المتظاىريف.العامة كالخاصة م
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 وحدة جياز امن السفارات والمؤسسات واالدارات العامة .8
كيقـك  يرأس قيادة كحدة جياز امف السفارات كالمؤسسات كاالدارات العامة ضابط برتبة عميد

جميع االراضي المبنانية حيث  كتشمؿ صالحيات ىذه الكحدة بمساعدتو مساعد اكؿ كمساعد ثاني،
 الدبمكماسية  في لبناف كالمؤسسات التابعة لياحراسة دكر البعثات تضـ جميع القطعات المنكط بيا 
 ككذلؾ االدارات كالمؤسسات العامة.

 - فرع البريد - التدريب فرع – فرع االدارة - فرع الخدمة كالعمميات - فرع العديد :تضـ ىذه الكحدة
 - مفرزة استقصاء مركزية - فكج امف كحراسة المؤسسات االجرائية كالتشريعية - راتفكج امف السفا

 فكج امف كحراسة االدارات كالمؤسسات العامة.
إف دكر ىذه الكحدة محصكر بحراسة دكر البعثات الدبمكماسية في لبناف كالمؤسسات التابعة ليا 
ككذلؾ االدارات كالمؤسسات العامة كىذا ما يعزز الثقة مف قبؿ ىذه البعثات كالسفارات الخارجية 

ي لبناف كيزيد كمكانتو االمنية كاستتباب االمف فيو كيعزز الحضكر العربي كالغربي فالعاممة في لبناف 
مف االستثمارات كيقكم السياحة، كتقكـ ىذه الكحدة في المحافظة عمى العالقات الكثيقة مع االجيزة 

كفي لبناف تؤمف االمف  االمنية  التابعة لمبعثات الدبمكماسية المعنية كتنفيذ طمباتيا كفؽ القانكف.
 كالسالمة العامة لممؤسسات الحككمية كاالدارات العامة كمنع االعتداء عمييا. 

 وحدة معيد قوى االمن الداخمي .9
يرأس قيادة معيد قكل االمف الداخمي ضابط برتبة عميد كيقكـ بمساعدتو مساعد اكؿ كمساعد 

 ي كمراكز التدريب.كيضـ المعيد جميع كميات كمدارس قكل االمف الداخم ثاني،
قسـ  - فرع البريد - فرع االدارة - فرع الخدمة - فرع العديد - يتألؼ المعيد مف فرع التدريب

مدرسة  - المدرسة المشتركة - مدرسة الرتباء - كمية الضباط - قسـ االبحاث كالدركس - التدريب
 .االفراد

كالكميات االمنية التي تعنى ـ جميع المدارس ضفيك ي اف دكر المعيد ىك تدريبي كاعدادم،
 جميعيا النكاحي مفيـ بالتدريب كالتطكير العسكرم كالمسمكي لجميع العناصر مف أجؿ تعميميـ كتأىيم

ء تحقيؽ كيعمؿ المعيد عمى التكجو بجميع عناصر كضباط كـ مثالن  بإعداد خبراء سير كرتبافيك يق
ذلؾ عف طريؽ تدريب عناصر مف قبؿ ك  المجتمعية أثناء قياميـ بمياميـ نحك الشرطةقكل االمف 
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كما اف المعيد يرسـ السياسة العامة لنشاط القطعات التابعة لو في مجاؿ  خبراء بريطانييف كامريكييف,
كمف اجؿ تطكير التدريب كاعتماد الطرؽ الحديثة  التدريب كالتعميـ المستمر كاعداد االبحاث كالدركس.

ألؼ  223يف أداء عمؿ رجؿ االمف أنشأ معيد نمكذجي لمتدريب في منطقة عرمكف عمى مساحةكلتحس
المف مجاؿ التدريب كالتأىيؿ كصقؿ رجؿ ايحتكم عمى عدة مباني تحاكي كاقع التطكر في  2ـ

 لتحسيف أدائو في خدمة المجتمع كالكطف.

 وحدة المفتشية العامة .10
كتعنى ىذه المفتشية  كيرتبط مباشرة بكزير الداخمية،يرأس قيادة ىذه الكحدة ضابط برتبة عميد 

بالتفتيش عمى جميع قطعات قكل االمف الداخمي كالتأكد مف حسف سير العمؿ كمراقبة الخدمة كتنفيذ 
ف ك ف رجاؿ قكل االمف الداخمي ال يتدخمكف في الشؤ د القكانيف كاالنظمة كالتأكد مف أالخدمة ضمف حدك 

مية كالكقكؼ عمى الحالة المعنكية لرجاؿ قكل االمف كالتحقيؽ في السياسية اك المنازعات المح
المخالفة لمقانكف  االخبارات كالشكاكل التي يحيميا كزير الداخمية حكؿ تصرفات رجاؿ قكل االمف

يقكـ المفتش  كما تقـك المفتشية باقتراح التدابير االيمة الى تحسيف اكضاع قكل االمف الداخمي. كالنظاـ،
 تقارير الى كزير الداخمية كيقكـ بعرضيا عمى المدير العاـ كاطالعو عمييا. العاـ برفع

فرع  - فرع االدارة - فرع التدريب - فرع العديد - كتتألؼ ىذه الكحدة مف فرع الشكاكل كالتحقيقات
 قسـ التفتيش. -   قسـ حقكؽ االنساف - البريد

القكانيف كحسف سير العمؿ مف قبؿ عناصر ىي العيف الساىرة عمى تطبيؽ  اف المفتشية العامة
كقطعات قكل االمف الداخمي فيي تعنى بالتفتيش عمى جميع القطعات كالعناصر كمراقبة الخدمة 

خبارات الكحدة في التحقيؽ بالشكاكل كاإل كتنفيذىا ضمف حدكد القكانيف كاالنظمة كتكمف اىمية ىذه
حقكؽ االنساف في سبيؿ المحافظة حقكف كىي تضـ أيضان قسـ  حكؿ تصرفات رجاؿ قكل االمف،

االنساف تحسيف العالقة بيف قكل االمف كالمكاطنيف كىذا القسـ تـ إنشائو حديثان بمكجب المرسكـ رقـ 
 2008-1-3تاريخ  755/2008

 فئات 3تقسـ الرتب في قكل االمف الداخمي الى 
 فئة الضباط

 :نقيب - مالـز اكؿ - مالـز ضابط عكف 
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 :عقيد - مقدـ - رائد ضابط قائد 
 :لكاء  - عميد ضابط عاـ 

 فئة الرتباء
 مؤىؿ اكؿ - مؤىؿ – معاكف اكؿ - معاكف – رقيب اكؿ - رقيب – رقيب متمرف 

 فئة االفراد
 عريؼ - دركي في باقي الكحدات - شرطي في كحدة شرطة بيركت كالشرطة القضائية 

 قوى االمن الداخمي صالحيات مطمب ثاني:
)قانكف تنظيـ قكل 1990-9-6الصادر بتاريخ  90\17مف القانكف رقـ نصت المادة االكلى 

عامة مسمحة تشمؿ صالحياتيا جميع االراضي  ةاالمف الداخمي ىي قك  لعمى اف قك  االمف الداخمي(
 :عمميا بعدة مجاالتالمبنانية  كالمياه ك االجكاء االقميمية التابعة  ليا كحددت 

 في مجال الضابطة االدارية 
  النظاـ كتكطيد االمفحفظ 
 تأميف الراحة العامة 
 حماية االشخاص كالممتمكات 
 حماية الحريات في اطار القانكف 
 السير عمى تطبيؽ القكانيف كاالنظمة 
تتـ  الما بينيـ مف جية كبيف المكاطنيف كالدكلة كأجيزتيا مف جية أخرل ف عالقات المكطنيف فيإ

عبر قكانيف كمراسيـ تصدر عف السمطات التشريعية كالتنفيذية كىذه القكانيف تطاؿ المجاالت  الٌ إ
يعنى بيا منية مكر األمؽ باألكفي ما يتع الصحية كاألمنية. ،التربكية ،الفكرية ،االقتصادية ،السياسية

طف حقكؽ عمى الدكلة فكما لممكا التاريخ مياـ حفظ االمف كالنظاـ. لييا عبرإيد الشرطة التي عي  أجيزة
كذلؾ عميو كاجبات التقيد بالقكانيف كااللتزاـ بيا تجاه الدكلة كتجاه  في تكفيرىا لو كحماية ىذه الحقكؽ،

مف كتأميف الراحة متمكات العامة كالخاصة كتكطيد األمف في حماية المرز أىمية قكل األفتب المجتمع.
اٌل أالعامة كحماية الحريات العامة لمحريات كلممكاطنيف كاالنتقاص مف حقكقيـ،  قمعصبح ىناؾ ، كا 
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العمؿ عمى حتراـ القكانيف ك خاصة كا  مالؾ العامة كالؿ عمى المكاطف عدـ التعدم عمى األبالمقاب
 .ماـ شريعة الغابغياب الحقكؽ كالكاجبات كالقكل األمنية نصبح أتطبيقيا، فب

 في مجال الضابطة العدلية
 القياـ بمياـ الضابطة العدلية 
 تنفيذ التكاليؼ كاالنابات القضائية 
 تنفيذ االحكاـ كالمذكرات العدلية 
  شارة القضاء المختصإلالقياـ بالتحقيؽ العدلي بناء 

ـر جراءات التي تتخذىا قكل األمف بعد كقكع المخالفة أك الجإلالضابطة العدلية ىي جميع ا
لى لالزمة كسكؽ المجرميف إبات اقجراء التحقيقات كالتعكا   ،بيياكالعمؿ عمى كشؼ الجرائـ كمرتك

لية كبيرة في العمؿ المستمر كالحثيث لمحد مف ك منية دكر كبير كمسؤ مى القكل األالعدالة. لذلؾ ع
مف كتعرض حياة المكاطنيف لمتعديات كالخطر كالحد التي تعكر صفك األالجرائـ كالمخالفات كالتجاكزات 

، القتؿؾ المجتمعات كتدميرىا كالمخدرات، عمى تفكيمف الظكاىر التي تيدد أمف المجتمع كالتي تعمؿ 
 ؿ كتجارة البشر...امك ، تبيض األاالبتزاز، العنؼ االسرم، االغتصاب، السرقة

 في المجاالت االخرى
 مؤازرة السمطات العامة في تأدية كظائفيا 
 الحراسة التي تقررىا السمطات المختصة لالدارات كالمؤسسات العامة 
  تيا عند االقتضاءحراسة السجكف كادار 
 حراسة البعثات الدبمكماسية في لبناف 

إف مؤازرة السمطات العامة مف قبؿ قكل األمف الداخمي في تأدية كظائفيا كالحراسة ليذه االدارات 
كالمؤسسات العامة، كحراسة السجكف كاداراتيا لو أىمية كبيرة، ألف ىذا الدكر لقكل األمف ال يتـ إاٌل 

كاألنظمة كي ال يحصؿ تجاكزات في استعماؿ الحؽ كاستغالؿ لمكظيفة كىذا ما يعرؼ كفؽ القكانيف 
"بالتكميؼ كالمؤازرة"، كفي كال الحالتيف ال يحؽ لمسمطات العامة التي تعمؿ قكل األمف الى جانبيا في 

ما ال تسمسميان، ك ان تنفيذ القكانيف كاالنظمة مف السيطرة عمى ىذه القكل ألنيا غير خاضعة ليا خضكع
 يحؽ ليا أف تدخؿ في تفاصيؿ عمميا كخدمتيا.
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داخؿ في اختصاصيا، انما تنفيذه استخداـ قكل االمف في عمؿ قانكني بفالتكيؼ ىك طمب صريح 
مرىكف بطمب سمطة أخرل حددىا القانكف، كاف رجاؿ قكل األمف الداخمي الذيف يمتنعكف عف تنفيذ 

 ائية خاصةن اذا نتج عف امتناعيـ ضرر بالمصمحة العامة.التكاليؼ القانكنية يتعرضكف لممالحقة الجز 
قكل األمف الداخمي احدل السمطات ذات الصالحية الى أما المؤازرة ىك طمب صريح تكجيو 

لتأميف الحماية المسمحة ليا أك لممكظفيف التابعيف ليا في تنفيذ اجراءات تدخؿ في اختصاص ىذه 
شخص المكمؼ بتنفيذ االجراءات كال يجكز لقكل األمف الداخمي السمطة، ال تتـ المؤازرة ااٌل بحضكر ال

 أف تتدخؿ في ىذه اإلجراءات.
 السمطات التي يحؽ ليا تكجيو التكاليؼ ىي:

 المحافظكف -
 القائمقامكف -
 رئيس مجمس النكاب "ضمف مبنى المجمس كفي محيط اقامتو" -

الصادر بتاريخ  2001\359مف قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية رقـ  38كما انو كفؽ المادة 
العامة كيعمؿ تحت اشرافيا في اجراء كظائؼ الظابطة العدلية كؿ في يساعد النيابة  16-8-2001

اختصاصو المنصكص عنو في قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية  كالقكانيف الخاصة بو مدير  حدكد
قكل االمف الداخمي  كضباط قكل االمف الداخمي  كالشرطة القضائية  كالرتباء العاممكف في عاـ 

 القطعات االقميمية  كرؤساء المخافر في قكل االمف الداخمي.
تنص عمى اف عالقة قكل االمف الداخمي  بمختمؼ السمطات  90\17مف القانكف رقـ  194المادة 

ام تنفيذ   90\17في المادة االكلى مف القانكف رقـ  تدكر حكؿ تنفيذ المياـ المنصكص عنيا
 الضابطتيف االدارية كالعدلية كمؤازرة السمطات في تأدية كظائفيا.

االدارية تعني استعماؿ الكسائؿ  الرادعة التي يجيزىا القانكف  لحفظ االمف كتأميف  فالضابطة
 ؽ القكانيف كاالنظمة النافذة.الراحة  كحماية االشخاص كالممتمكات  منع حصكؿ الجرائـ  كتطبي

كتشاؼ مرتكبييا ارائـ كاالبالغ عنيا ضبط ادلتيا ك الضابطة العدلية ىي عممية البحث عف الج
كتعقبيـ كتكقيفيـ كتسميميـ الى السمطات القضائية المختصة كتنفيذ التكاليؼ كاالنابات القضائية 

 العدليةالصادرة عف ىذه السمطات كتنفيذ االحكاـ كالمذكرات 
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اما مؤازرة السمطات العامة فتقكـ عمى تكفير الحماية المسمحة ليا عند االقتضاء كبناء عمى طمبيا 
 لتتمكف مف تأدية كظائفيا .

تحدد حقكؽ رجاؿ قكل االمف الداخمي  قي مجاؿ اداء مياميا   90\17مف القانكف رقـ  214المادة 
 كصالحياتيا في ما يمي:

 ةحؽ استجالء اليكي 
 كقيؼ االشخاصحؽ ت 
 حؽ دخكؿ المنازؿ في اكقات محددة باستثناء حالة الجريمة المشيكدة 
 حؽ ضبط المكاد الممنكعة 
  حؽ اقامة الحكاجز 
 حؽ استعماؿ السالح 

لما قد ينتج عنو مف اصابات قد تؤدم  الحقكؽ نظران  حؽ استعماؿ السالح  ىك مف اخطركبما أف 
بكضكح الحاالت التي يحؽ لعناصر قكل  90\17القانكف رقـ مف  220الى الكفاة ،لذلؾ حددت المادة 

 :االمف الداخمي استعماؿ السالح منعا لتجاكز حد السمطة كىذه الحاالت ىي
 قائماقامكف(اثناء عممية تكطيد االمف -بناء عمى تكميؼ مف السمطات االدارية)محافظكف 
 قكبات في حالة الدفاع المشركع عف النفس المنصكص عنيا في قانكف الع 
 لمنع تجريدىـ مف اسمحتيـ االميرية اك االستيالء عمييا كعمى االعتدة المكجكدة بعيدتيـ 
  لمدفاع عف مراكزىـ كعف االماكف المكلجيف بحراستيا 
 لالحتفاظ باالشخاص المكضكعيف بعيدتيـ اك لتأميف سالمتيـ 
 ذيف يحاكلكف الفرار عمى اثر انذارىـ الكاضح كالمكرر بعبارة )قؼ قكل االمف( لالشخاص الم

مف كجييـ كال ينصاعكف لالنذار عمى اف يككف قد سبؽ محاكلة الفرار اك رافقيا ادلة عامة اك 
 .خاصة تؤكد اك ترجح ارتكابيـ جناية

  في تكقيؼ المركبات التي تتخطى حكاجزىـ بالرغـ مف االشارات البصرية كاالنذارات السمعية
 الكاضحة.
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المبحث األكؿ يتبيف لنا أنو بالرغـ مف التطكرات التي شيدتيا قكل بالعكدة الى ما تـ ذكره في 
األمف منذ نشأتيا كالتعديالت التي طرأت عمى صالحياتيا مف انشاء كحدات أك مكاتب جديدة خاصة 

)قانكف تنظيـ قكل األمف الداخمي( بقي عمميا تقميدم أم  90/17بعد التعديؿ األخير الذم يحمؿ الرقـ 
كالقياـ بمياـ نيف كاالنظمة النافذة اك حريات كمنع التعديات في اطار القظاـ كحماية الحفظ األمف كالن

الضابطة العدلية كاالدارية كمؤازرة السمطات العامة. لكف تطكر الحياة االجتماعية كتعقيداتيا الناتجة 
في  اسيـتبادؿ المعمكمات، األمر الذم عف التطكر كالتقدـ العممي كالتكنكلكجي ككسائؿ االتصاؿ ك 

ارتفاع معدالت الجريمة كتعدد اساليبيا، دفع العديد مف الدكؿ كمنيا مؤخران لبناف نحك التكجو في أجيزة 
الشرطة نحك شرطة أكثر مجتمعية كتطكير عمؿ ىذه االجيزة لزيادة فعالياتيا كتحسيف انتاجياتيا في 

ىذا ما دفع قكل األمف الداخمي الى التعاكف كالتكاصؿ مع شرائح مكافحة الجريمة كالحد مف تفاقميا. 
 المجتمع كافة.
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 شعبة العالقات العامة بوصفيا مكان التدريب المبحث الثاني:
 مقدمة

االخيرة بالذات تكمف في  في االكنة تحققت لالجيزة االمنية لعؿ مف اىـ االنجازات التي 
،لذا لـ يزؿ ةاالنجازات المعنكية المرتبطة بتككيف رجؿ االمف كبمكتسباتو المينية كالثقافية كاالخالقي

،فقد ادرجت في االستراتيجيات  كاسعو  اىتماـو بيحظى ىذا الجانب في برامج التأىيؿ كالتدريب الحديث 
ية كالمينية الرفيعة لتغطي ذلؾ البعد االنساني االكاديمية مساقات مف المناىج العممية كالتكعك 

تعاضـ دكر  ،كالىمية اكتساب ميارات التكاصؿ كالتأثير في الجميكركالمجتمعي في العمؿ االمني
العالقات العامة في اضفاء العمؿ االمني تمؾ البراعة المينية كاالحتراؼ االمني  التي تدعـ أداء 

كالقيـ العالية،فينسجـ المكطف طكاعية في التعامؿ مع رجؿ االمف الرسالة االمنية بقدر كاؼ مف النيؿ 
 كتحمؿ المسؤلية االمنية تحقيقا لمتطمعات المنشكدة )االمف مسؤلية الجميع(

 مطمب اول: التعريف بشعبة العالقات العامة وطبيعة عمميا  
 منيا ىيئة االركاف، شعبة العالقات العامة في قكل االمف الداخمي ىي كاحدة مف الشعب التي تتالؼ

 تتالؼ ىذه الشعبة مف:
  فرع االعالـ االمني 
 فرع الشكاكل 
 فرع االرشاد كالتكجيو كالمراسـ 
 فرع معالجة قضايا العناصر الشخصية 
 فرع البريد 

ة المديرية العامة لقكل االمف الداخمي في كؿ ما قات العامة عمى عاتقيا تنفيذ سياستأخذ شعبة العال
 يتعمؽ بشؤكف العالقات العامة،لذا ىي مكمفة بصكرة خاصة بالقياـ بالمياـ التالية:

 كرفع معنكياتيـ تكجيو رجاؿ قكل االمف الداخمي 
  تنمية العالقات بيف رجاؿ قكل االمف الداخمي ككسائؿ االعالـ 
 ف الداخمي كالمكاطنيفتكثيؽ العالقة بيف رجاؿ قكل االم 
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  تكعية المكاطنيف كتكجيييـ كارشادىـ لحثيـ عمى المشاركة تمقائيا في مكافحة الجريمة
 كمساعدة رجاؿ قكل االمف الداخمي كمؤازرتيـ في تنفيذ المياـ المنكطة بيـ

  القكانيف تزكيد كسائؿ االعالـ بكؿ ما يتعمؽ بنشطات قكل االمف الداخمي كفقا لما تجيزه
 كاالنظمة

  مالحقة معامالت العامميف في قكل االمف الداخمي لدل الدكائر الرسمية كفقا لما يحدده المدير
 العاـ

 الخاصة بقكل االمف الداخمي تنظيـ االحتفاالت كاالستقبالت 
 اقامة المعارض االمنية الخاصة 
 المشاركة في المعارض التكعكية كاالجتماعية كالثقافية  كالتربكية 
 مقابالت الشخصية كتنفيذ الميمات التي يحددىا المدير العاـ كرئيس ىيئة االركاف  تنسيؽ ال

 كمعاكنتيما في مختمؼ المسائؿ المترتبة عمى كؿ منيما بحكـ منصبييما
عممت المديرية العامة لقكل االمف  ضافة الى المياـ التي تضطمع بيا شعبة العالقات العامة،باال

ف مى تكطيد كتكثيؽ العالقة مع المكاطنيف كالتكجو بمؤسسة قكل االممف حرصيا ع الداخمي انطالقان 
ف خالؿ م عمى تعزيز الدكر االعالمي لشعبة العالقات العامة  ،الداخمي نحك شرطة اكثر مجتمعية

 – فايس بكؾ-)تكيترحات خاصة بيا عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي صف 2014انشائيا في العاـ 
رنت عمى الرابط التالي لى المكقع الرسمي عمى شبكة االنتا يكتيكب( اضافة - انستغراـ

www.isfgov.lb. 
عمى ىذه المكاقع تقكـ قكل االمف الداخمي بتعميـ جميع االخبار كالبالغات الرسمية  االمنية كالغير 

المرئية كالمسمكعة كالمكتكبة كالى المكاقع  امنية الصادرة عنيا كتقـك بارساليا الى جميع كسائؿ االعالـ
كبيذه الطريقة يمكف لجميع المكاطنيف االطالع عمى ىذه  ،عمى كسائؿ التكاصؿ االجتماعياالخبارية 
 كالبالغات بطريقة مباشرة كسريعة. االخبار

ساعة حيث  24\24ىذه المكاقع االعالمية في فرع االعالـ االمني يعمؿ عمييا عناصر متخصصة 
اذا  لجتيا فكران اعكاكل التي يقكمكف بارساليا لمقكمكف بالرد عمى استفسارات المكاطنيف كبسحب الشي

http://www.isfgov.lb/
http://www.isfgov.lb/
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اتسمت بالسرعة كالضركرة كاذا كانت ال تستدعي السرعة يتـ حفظيا الرساليا الى المراجع المختصة 
 بغية معالجتيا.

 مطمب ثاني:طبيعة التدريب،االعمال المنجزة ،الخبرات المكتسبة
كالمنظـ الصكؿ  2016-5-9الصادر عف الجامعة المبنانية بتاريخ  2بناء عمى التعميـ رقـ 

 اعداد تقرير التدريب في احدل المؤسسات كاالدارات العامة لمتطمبات نيؿ شيادة الماستر الميني.
االكؿ مف الفرع -كبناء عمى تكميؼ مف الجامعة المبنانية كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية كاالدارية

 ساعة عمؿ فعمي. 250اجؿ اجراء فترة تدريب ال تقؿ عف شيريف كامميف اك ما يعادؿ 
بعد مكافقة المدير العاـ ليذه حيث تـ قبكؿ التدريب مف قبؿ المديرية العامة لقكل االمف الداخمي 

كل االمف كحدد لنا  رئيس شعبة العالقات العامة في ق ،حضرة المكاء عماد عثماف المحتـر المديرية
الداخمي العقيد جكزيؼ مسمـ الية التدريب كطبيعتيا في الشعبة المذككرة كفقا لممكضكع المنكم البحث 

 فيو.
حتى  2018-10-1مف الداخمي بتاريخ بدأنا التدريب في شعبة العالقات العامة في قكل اال

الدكاـ مف الساعة ، حيث يبدأ ساعة عمؿ فعمي 250ما يتجاكز اؿ  ،حيث انيينا 2019-1-28تاريخ 
 ة كالنصؼ بعد الظير كذلؾ في جميع مكاتب شعبة العالقات العامة،ثالثامنة صباحا كينتيي عند الثال

كككف اف شعبة  المكافقة عميو الجراء الدراسة حكلو، تالرتباطيا المباشر بالمكضكع الذم اخترناه كتم
كف في كؿ ما يتعمؽ بشؤ العالقات العامة في قكل االمف الداخمي تعنى بتنفيذ سياسة المديرية العامة 

 العالقات العامة كالتكاصؿ مع المكاطنيف ككسائؿ االعالـ.
ع اشار لنا بضركرة التكاجد في فر  بعد مقابمة رئيس  شعبة العالقات العامة العقيد جكزيؼ مسمـ،

 مع رئيس القمـ المؤىؿ اكؿ سعيد جميؿ ، ككف فرع االعالـ االمني يعتبر المني كالتكاصؿاالعالـ ا
 5كيشغؿ المؤىؿ سعيد جميؿ ىذا المركز منذ أكثر مف  الممر الرئيسي كااللزامي لجميع المعامالت،

 كاالدارية. سنكات لحيازتو عمى اجازة في الحقكؽ مف الجامعة المبنانية  كالمامو بكافة االمكر االعالمية
ؿ ، كاحيانا النقيب فالدم تكلى االشراؼ عمى ىذا التدريب بشكؿ مباشر المؤىؿ اكؿ سعيد جمي

رئيس فرع االرشاد كالمراسـ كالتكجيو كذلؾ مف اجؿ اعداد التدريب  الي يشغؿ مركز  الشربجي
 الكافية.خبرة كالتزكد بالمعمكمات المطمكب بشكؿ كامؿ كالتمكف مف طبيعة عمميـ كاكتساب ال
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 خطة الدراسة بشكؿ متناسؽ كمترابط.ليتـ كضع النقاط الرئيسية ليذه الدراسة،كىذا ما اتاح لي كضع 
لـ يقؼ المؤىؿ اكؿ سعيد جميؿ المشرؼ المباشر عمى التدريب كاعداد الدراسة عند ىذا الحد،بؿ 

بيذه الدراسة ،باالضافة كنت احظى دائما بتكجيياتو كتعميماتو عند البحث كالسؤاؿ عف كؿ نقطة تتعمؽ 
 الى ارشادنا عمى مجمكعة مف المراجع التي استندنا الييا الجراء ىذا التقرير.

كف يحدد لنا اكقات معينة المكانية االطالع عمى ما تـ يالعمـ اف المشرؼ عمى التدريب لـ مع 
ـ في مكتبو  في فرع انجازه كالكصكؿ اليو في ىذه الدراسة،بؿ عمى العكس كاف دائما متكاجدا بشكؿ دائ

بشكؿ متكاصؿ كمباشر مما سيؿ عمينا الية  االعالـ االمني خالؿ الدكاـ الرسمي حيث كاف المقاء معو
 دكف ىدر لمكقت.التعامؿ كالتعاكف بشكؿ كثيؽ انعكس ايجابا عمى انجاز ىذه الدراسة 

الفعمي كاالطالع اف عممية التدريب في شعبة العالقات العامة كانت تتـ مف خالؿ التكاجد 
حيث قاـ المؤىؿ اكؿ سعيد جميؿ بشرح عاـ  المباشر عمى كيفية سير العمؿ االدارم كاالعالمي فييا،

عف قكل االمف الداخمي كمياميا كصالحياتيا كتنظيميا االدارم كدكر شعبة العالقات العامة كاىمية 
جتماعي كدكرىا في تكثيؽ كتكطيد كعمى مكاقع التكاصؿ اال ىذه المديرية عمى شبكة االنترنت حسابات

_  انستغراـ _ بكؾفايس_  عمى ىذه المكاقع )تكيتركبدأنا باالطالع  العالقة مع االعالـ كالمكاطنيف،
)قانكف تنظيـ قكل  1990-9-6الصادر بتاريخ  90\17كما تـ االطالع عمى القانكف رقـ  يكتيكب(.

 االمف الداخمي(
في فرع االعالـ  ـ بالشرح المفصؿ حكؿ الية العمؿ االدارمقاـ بعد ذلؾ المؤىؿ اكؿ رئيس القم

كصكؿ المعاممة االدارية اك ما يسمى بدء مف  ركع التي تتألؼ منيا ىذه الشعبة،االمني كباقي الف
بالبرقية في االسالؾ العسكرية  ككيفية تسجيميا في سجؿ الكارد كاعطائيا رقـ كتاريخ كمعالجتيا 

الشعبة لتأشيرىا  ليقكـ بعد ذلؾ بعرضيا عمى ىيئة االركاف  التي تتبعيا كعرضيا بعد ذلؾ عمى رئيس 
اداريا شعبة العالقات العامة كعرضيا اخيرا عمى المكاء المدير العاـ ليقـك بدكره باالطالع عمييا 

 كتأشيرىا مع المكافقة اك الرفض مع ذكر االسباب المكجبة لمرفض.
 العديد مف السجالت منيا سجؿ الكارد العادم كسجؿ الكاردتبيف لنا خالؿ ىذه الدراسة انو يكجد 

 السرم تسجؿ فييـ جميع البرقيات كالمراسالت التي ترد الى شعبة العالقات العامة.
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كسجؿ صادر عادم كصادر سرم تسجؿ فييما جميع البرقيات كالمراسالت الصادرة عف شعبة 
 العالقات العامة الى باقي القطعات اك االدارات.

المشرؼ عمى التدريب عمى شرح مفصؿ لبعض المعامالت كالبرقيات  اكؿ المؤىؿعمؿ 
كالمراسالت التي ىي مف اختصاص فرع االعالـ االمني ككيؼ يتـ معالجتيا،مثاؿ عمى ذلؾ عندما 
تقـك المدارس اك الثاتكيات اك الجامعات اك مؤسسات الرعاية االجتماعية بارساؿ طمبات رسمية الى 

مة لقكل االمف الداخمي حكؿ رغبتيـ بقياـ قكل االمف بالقاء محاضرة اك ندكة تكعكية المديرية العا
ك حكؿ اىمية نساف اك المجتمع، أعمى مخاطرىا عمى االص التكعية مف المخدرات كاالضاءة بخصك 

تزاـ بقانكف السير اك طمب احد الكسائؿ االعالمية االذف باجراء مقابمة مع احد الضباط لتسميط االل
في سجؿ الكارد المخصص لو كيتـ عرضو مف قبؿ فيسجؿ الطمب ضكء عمى جانب معيف الخ...ال

العقيد رئيس الشعبة  عمى المدير العاـ لقكل االمف الداخمي العطاء المكافقة اك احيانا يتـ الرفض 
اك عبر السباب جكىرية،كاشار لنا رئيس القمـ اف مثؿ ىذه الطمبات ترد الينا عبر البريد االكتركني...

 . 01423780رسالة عمى التكيتر اك الفايس بكؾ اك عبر الفاكس عمى الرقـ 
كانت العالقة مع العناصر االخرل في فرع االعالـ االمني عالقة تعاكف  كاحتراـ   ثانيةمف جية 

  اناث(-)ذككر مكدة  دكف ام عقبات اك تذمر مف قبؿ ام عنصر سكاء اك مف العناصر العسكريةك 
المدنية  المتعاقدة مع قكل االمف خاصة في مجاؿ البرمجة كالمعمكماتية،بؿ عمى ك مف العناصر أ

منذ اليـك االكؿ حتى اتماـ  ميع العامميف في ىذا الفرع تسييال  فعميان جالعكس مف ذلؾ اتيح لنا مف قبؿ 
ت عمى المكقع البالغىذا التدريب كانياء الدراسة بشكؿ عاـ،فيناؾ عناصر تعمؿ عمى انزاؿ االخبار كا

الرسمي لممديرية العامة كعمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي كارساليا بالبريد الى كسائؿ االعالـ كافة بعد 
 اعدادىا كصياغتيا كعرضيا عمى رئيس الشعبة  كالتاشير النيائي عمييا مف قبؿ المكاء المدير العاـ .

ساعة  العامميف عمى  24\24عمى مدار  كما كشرح لنا عناصر فرع االعالـ االمني المتكاجديف
مكاقع التكاصؿ االجتماعي عف نكعية االخبار كالبالغات التي يتـ تعميميا كمدل اىميتيا كخاصة 
الفيديكىات التكعكية ككيؼ يتـ التكاصؿ كالتفاعؿ مع المكاطنيف  كالرأم العاـ كالمجتمع المدني  الرد 

تعترضيـ،ككيفية سحب ىذه الشكاكل كتسجيميا كارساليا تي لتيـ كالمشاكؿ اعمى اسئمتيـ كاستفسارا
 .ااداريا الى الكحدة اك القطعة المختصة بمعالجتيا كالتحقيؽ فيي
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كلكف ىناؾ  راستنا،تـ مساعدتنا كتزكيدنا بجميع ما احتجنا اليو مف المعمكمات الكافرة لمقياـ بد
 ذات الطابع االمني الخاص لـ يتـمف االمكر السرية مف برقيات كمراسالت كمعامالت رسمية  بعض 
 ناكلكف بالرغـ مف ذلؾ تـ تزكيد كصية،الخصفتفيمنا ىذه  ،ح لنا باالطالع عمييا اك تصكيرىاالسما

مي  كتقـك ل االمف الداخعامة لقك بجميع الكتيبات كالمالحؽ التكعكية التي تصدر عف المديرية ال
العنؼ  - التكعية مف المخدرات  -قانكف السيرممخص  عف  ت العامة كاىميا:بتكزيعيا شعبة العالقا
 مدكنة قكاعد السمكؾ. - احصاءات – االسرم كاىمية التبميغ

لممشاركة مع عناصر قكل االمف الداخمي كمف بينيـ عناصر مف  باالضافة الى ذلؾ تمت دعكتي
البحرية  لمدينة عالقات العامة في معرض بيركت العربي الدكلي لمكتاب الذم اقيـ  في الكاجية لشعبة ا
حيث قاـ عناصر قكل االمف الداخمي  ، 2018-2-18حتى  2018-2-5بتاريخ  )البياؿ(  بيركت

بعرض مجمكعة مف الكتب التاريخية كالثقافية كاالمنية كالتربكية المكجكدة في المكتبات االقميمية  
صالحياتيا كاىمية التابعة لقكل االمف الداخمي،كشرح عف اعماؿ قكل االمف الداخمي كمياميا ك 

كضركرة التكاصؿ بيف قكل االمف كالمكاطنيف  ككسائؿ االعالـ كالمجتمع المدني  عمى مكاقع التكاصؿ 
ريف منشكرات ككتيبات ككتب كمجالت تكعكية تعنى الجتماعي،كما تـ تكزيع عمى الزائاالجتماعي ا

 بالتربية الكطنية
ب عمى فيـ االمكر عف قرب بعكس التعميـ التدريب العممي يعزز قدرات الطال افٌ  في ال شؾٌ 

كىذا ما يعطي الطالب المتدرب فرصة أكبر لفيـ الذم يتمقاه الطالب في الجامعات، النظرم 
االختصاص الذم اختاره كالتمكف مف المكضكع الذم يسعى لمبحث فيو بشكؿ جيد،كمف خالؿ التدريب 

المعمكمات عمى الصعيديف االدارم كاالعالمي ا العديد مف الخبرات ك نفي شعبة العالقات العامة اكتسب
. 

 عمى الصعيد االداري:
  تسجيؿ البرقيات كالمراسالت الكاردة في سجالتيا الخاصةكيفية 
 كيفية تسجيؿ البرقيات كالمراسالت الصادرة في سجالتيا الخاصة 
 كيفية االحالة الى المراجع المختصة 
 كيفية تمقي الطمبات الكارد مف المؤسسات التربكية كاالجتماعية كمعالجتيا 
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 كيفية الرد عمى الطمبات الكاردة 
 اىمية التسمسؿ االدارم 

 عمى الصعيد االعالمي:
 كيفية التكاصؿ مع الكسائؿ االعالمية 
 كيفية التكاصؿ مع المكاطنيف كالمؤسسات الثقافية كاالجتماعية كالمجتمع المدني 
 ة تمقي الرسائؿ كالشكاكل الكاردة عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعيكيفي 
 كيفية الرد عمى الرسائؿ كالشكاكل الكاردة عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي 
 كاثره عمى االمف رنا الحالي ني في التكاصؿ مع المكاطنيف في عصاىمية االعالـ االم

 االجتماعي
 رئيسيان  الى ىذه الخبرات عمى الصعيديف االدارم كاالعالمي ،كانت ىذه التجربة سببان  باالضافة

اىمية التكاصؿ ك لكسر ىاجس الرىبة كالخكؼ مف مكاجية العمؿ في ام مجاؿ اك قطاع اك مؤسسة،
في عالقات العمؿ،كتحمؿ المسؤلية ،كاف الكصكؿ الى ما نسعى لتحقيقو مف اىداؼ كتطكر كظيفي ال 

 بالمجيكد الشخصي كالمثابرة كاحتراـ القكانيف كاالتزاـ بتطبيقو  كعدـ االستغالؿ الكظيفي  يتـ اال
 لغايات شخصية .

 اقات العامة،حيث لـ يبخمك عمى الرغـ مف التعاكف كاالىتماـ  الذم لمسناه مف عناصر شعبة العال
يتنا بعض الصعكبات م مستند اك معمكمة اك مرجع باستثناء ما ىك سرم كامني خاص.كاجعمينا بأ

كاالعالمية  عناصر الشعبة بسبب ضغط العمؿ ككثرة المياـ االدارية البسيطة كالخارجة عف ارادة 
يعتمد  حيث ،نة بيذه المياـ يعتبر قميؿدد العناصر المتكاجدة يكميا مقار اف عحيث الممقاة عمى عاتقيـ،

الت كبرامج لمبرجمة الى آ المياـ ككف الشعبة بحاجة كثيرا عمى ميارات العناصر الشخصية النجاز
 كاالخراج كالحاسكب اكثرا تطكرا.

لقد كانت تجربة التمريف في شعبة العالقات العامة في قكل األمف الداخمي مميزة كمفيدة حيث تـ 
مف خالليا التعرؼ عمى مؤسسة قكل األمف مف ناحية التنظيـ اإلدارم كالصالحيات المنكطة بيا 

يعة عمميا في إطار القكانيف التنظيمية الخاصة بيا كالقكانيف العامة خاصةن في ظؿ المشاكؿ التي كطب
يعاني منيا مجتمعنا بعد التطكر العممي كالتقني كالتكنمكجي كبعد تعدد كتغيير أساليب الجريمة، 
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منيا كدكر  باإلضافة إلى الخبرات التي اكتسبناىا عمى جميع األصعدة كخاصةن اإلدارم كاإلعالمي
كأىمية شعبة العالقات العامة مع باقي قطعات قكل األمف في التكجو بمؤسسة قكل األمف نحك شرطة 
مجتمعية . كتـ  التطرؽ إلى مياـ ىذه الشعبة خاصة لجية تعزيز الثقافة األمنية لدل المكاطنيف 

ا عمدت ىذه المديرية إلى كطريقة التكاصؿ مع ىيئات المجتمع المدني كالمكاطنيف ككسائؿ اإلعالـ، ليذ
 –غراـ انست –فايسبكؾ  –تكيتر ) االجتماعييا عمى مكاقع التكاصؿ استحداث حسابات عائدة ل

 يكتيكب(
ألف الياجس األمني  www.isf.gov.lbباإلضافة إلى خدمة بمغ عمى المكقع الرسمي العائد ليا 

كما أيضا بيف دكؿ العالـ  شرائح المجتمع كافة كبيف المجتمع كالقكل األمنيةأصبح مشتركان بيف 
لمجميع كتكفر الكسائؿ التقنية المتاحة  ، كذلؾ نتيجة التطكر التكنمكجي كسيكلة تنقؿ األشخاصمجتمعة

التي تستعمؿ لألسؼ لغير الغاية األساسية التي كجدت مف أجميا بؿ يستعمميا اإلرىابيكف كالمجرمكف 
 . مخططاتيـلمخالفكف لتنفيذ ا

ىذا العالـ الجديد حتـٌ عمى قكل األمف التعاكف الحثيث كالسعي الدؤكب إليجاد حؿ سريع عبر 
تكفير أفكار جديدة لمكافحة أساليب الجريمة كالقبض عمى مرتكبييا ، كذلؾ ال يتـ إال عبر التكاصؿ 

بيف قكل األمف كالمكاطنيف قائمة عمى الثقة  المباشر بيف األجيزة األمنية كالمجتمع كخمؽ عالقة كطيدة
كالتكاصؿ المباشر ليشعر بعدىا المكاطف أف قكل األمف إلى جانبو كفي خدمتو كلحمايتو كحفظ أمنو 

 كنظامو كليس فقط لردعو كقمعو
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.isf.gov.lb/
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 القسم الثاني

 الداخمي في الشرطة المجتمعيةقوى االمن  مشروع نشأة الشرطة وتطورىا،
 

 وتطورىا الشرطة نشأة :االول المبحث

 التقميدية الشرطة :االول المطمب

 المجتمعية الشرطة :الثاني المطمب
 االمن قوىالتحول نحوى الشرطة المجتمعية في  مشروع: الثاني المبحث

 الداخمي

 خطة التحول نحوى الشرطة المجتمعية :المطمب االول

 العالقات العامة تجربة كل من فصيمة رأس بيروت وشعبة المطمب الثاني:
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 مقدمة
 تسعى التي الدكلة عاتؽ عمى الممقاة االساسية المياـ مف ىك المجتمعات في االمف تحقيؽ اف

 الدفاعية الكسيمة يعتبر كالذم الميمة ىذه اليو المعيكد الجياز ىي كالشرطة ذلؾ، لتحقيؽ جاىدة
 مف الرغـ كعمى القكانيف، خرؽ الى كيسعى كاالستقرار مفباأل يعبث مف كؿ ضد كالجكىرية االساسية

 الدراسات مف العديد اظيرت لقد .كاحدة ىي عاتقيا عمى الممقاة الميمات اف اال الشرطة تسميات تعدد
 االجرامية الظاىرة عمى طرأت التي التغيرات عمى المتحدة االمـ منظمة بيا قامت التي االحصائية
 الجريمة شيدت كما كالعممي، التقني التطكر بسبب كذلؾ الجريمة معدالت في مسبكؽ غير تصاعدان 
 2000 العاـ حتى 1980 العاـ منذ عنيا المبمغ الجرائـ اتجاه ستعراضبا ك كأنكاعيا، بأساليبيا تطكران 
 زيادة كجكد البمداف جميع في الجريمة اتجاه نحك 1المتحدة مـلأل االستقصائية الدراسات خالؿ مف تبيف

 عاـ حادث 3000 عف يزيد ما الى 1980 عاـ نسمة الؼ 100 لكؿ حادث 2300 مف مضطردة
 حمكؿ كجكد تؤكد حقائؽ كجكد الجرائـ لبعض اإلحصاءات ىذه عف الناتج التحميؿ بافأ لقد ،2000
 .الجريمة بمنع كمشاركتيـ كالمجتمع الجميكر اىتماـ تشجيع ذلؾ كمف التقميدية لمشرطة كمساندة بديمة
 المجتمع مع الشرطة رجؿ يندرج فكا المجتمع كبيف بينيا 2العزلة الشرطة تنيي اف االكاف آف لذلؾ
 .كتكقيفيا الجريمة مف لمحد مشترؾ كمجتمعي منيأ عمؿ يتحقؽ حتى فيو يعيش الذم

كىي مف أقدـ المؤسسات في لبناف، لطالما كانت  1961تأسست قكل االمف الداخمي في العاـ 
، تمع كحفظ االمف كالنظاـ في لبنافالساىرة عمى حماية افراد المجقكل االمف األمف الداخمي العيف 

فيي لـ تكفر فرصة لمعمؿ مع الشركاء المحمييف كالدكلييف كبذؿ الجيكد الحثيثة لمتقدـ كالتطكر في 
عمؿ ىذه المؤسسة. لذلؾ سعت المؤسسة طكاؿ السنكات الماضية مف دكف كمؿ مف أجؿ تعزيز قدراتيا 

الجة االدلة بأحدث الطرؽ مف خالؿ تحسيف مياراتيا في ادارة التحقيقات كمع في مكافحة الجريمة
التي تضمف احتراـ حقكؽ االنساف مع حرصيا الدائـ عمى اعتماد التدابير كاالجراءات  ،العممية

                                                           
 ـ2004االمـ المتحدة، المركز المعني بالمخدرات كالجريمة، منتدل حكؿ الجريمة كالمجتمع، نيكيكرؾ،   1

، نايؼ العربية لمعمـك ةأكاديميالبشرم، محمد االميف، الشرطة المجتمعية مفيكميا كتطبيقاتيا العممية،   2
 87ـ ،ص 2001ق 1422المنية،الرياض،ا
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المجتمع بالرغـ مف أف تيديدات االمف الكطني ىي مف صمب اىتماـ قكل االمف كتتصدل لمشاكؿ 
االرىاب كغيره مف الجرائـ، لـ يغيب عف باؿ قكل االمف تأثيرات العكلمة كفي طميعتيا خطر 

 كالتكنكلكجيا الرقمية الناشئة التي انبثؽ عنيا ىكاجس أمنية جدية.
كعميو رسمت قكل االمف الداخمي لنفسيا تكجيا استراتيجيا يسمح ليا بتمبية االحتياجات االمنية 

( لمدة خمسة أعكاـ حيث تقكـ ىذه 2022 -2018) راتيجية المتنامية في لبناف .فأطمقت الخطة االست
 الخطة عمى محكريف :

ارادة التغير مف قكة شرطية الى خدمة شرطية تمتـز بمجمكعة مف القيـ كالمبادئ ام تضمف  -1
 احتراـ حقكؽ االفراد كتضمف االستجابة ليكاجس المجتمع.

التقنيات الشرطية المعاصرة لمكافحة  الحاجة الى االنتقاؿ مف التقنيات الشرطية التقميدية الى -2
 .الجريمة بمزيد مف الكفاءة كالفعالية

 وتطورىا الشرطة نشأة :االول المبحث
 التقميدية الشرطة :االول المطمب

كصػماـ  هكتطػكر المجتمػع يعتبر االمػف حاجػة اساسػية لألفػراد، كمػا ىػك ضػركرة مػف ضػركرات بنػاء 
مف مرتكزات نشر الحضارة ،فػال أمػف بػال اسػتقرار كال حضػارة بػال أمػف، كال  أماف لبقائو، كمرتكز اساس

يتحقؽ االمف اال في الحالة التي يككف فييا العقؿ الفردم كالحس الجماعي خاليا مف أم شعكر بالتيديد 
 لمسػالمة كاالسػتقرار ، فاإلنسػػاف يستشػعر منػذ كالدتػػو حاجتػو الػػى االسػتقرار بصػكرة غريزيػػة كال ييػدأ بالػػو

طمئنػػاف. فػػأفراد الشػػرطة ىػػـ مكظفػػكف حككميػػكف تكمػػف ميمػػتيـ بالحفػػاظ عمػػى اال اذا شػػعر بػػاألمف كاال
 النظاـ العاـ كالعمؿ عمى منع كقكع الجرائـ كحماية االفراد كاركاحيـ كالعمؿ بإشارة القضاء.

   اليكنػاني االصػؿ مػف مشػتقة كىػي  POLICE ىػك الالتينيػة المغػة فػي شػرطة كممػة مػرادؼ اف
POLITICAN  فػي ـ655العػاـ الػى شػرطة لكممػة اسػتعماؿ اكؿ كيعػكد البمػدة اك المدينػة حكػـ كتعنػي 

 (ع)طالب أبي بف عمي االماـ عيد
 جيػاز عمػى لمداللػة 1972 العػاـ فػي" بػكليس" بػدال شػرطة كممػة اعتمػدت العربيػة الػدكؿ بعػض كاف كما

 .فييا االمف
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 كاكتسبت المغات مختمؼ في كردت ، مختمفة كتسميات عديدة معاني لمشرطة:  الفقرة األولى

 .بو تقكـ الذم الدكر مف اصطالحان  معانييا
 االجنبية والمغات العربية المغة في الشرطة 

 ،1منظكر البف العرب لساف في كرد ما حسب العالمة كتعني الشركط مف الشرطة لفظة اف
  الشيء عالمة الف أكائمو الشيء كاشراط السمطات اعكاف تعني( الراء كسككف الشيف بضـ)كالشرطة
 المغات في اما .الشيء الى كالكصكؿ المحاؽ ام الدرؾ، ممحقاتيا ك الشرطة اقساـ كمف كاكلو،

 استياف، لركبرت الالتيني القامكس في كردت كقد   POLICE  مرادفيا شرطة كممة فإف االجنبية
 الحككمية المصمحة) التالي الشكؿ عمى عرفت كبستر قامكس كفي الجميكرية حككمة بمعنى 1539

 تنفيذية سمطات كليا القانكف بتطبيؽ كالقياـ العامة كالصحة السالمة كالنظاـ االمف بحفظ المختصة
 فقط بؿ تشريعية اك قضائية سمطة ام ليا ليس العممية الناحية مف انو عمى (كقضائية كتشريعية
 الشرطة كظيفة عمى يطمؽ فإنو الصينية االصكؿ ذات االسيكية كالمغات اليابانية المعاجـ كفي .تنفيذية
 .المخالفة كادراؾ كرؤية كالحذر الحيطة كيتخذ يراقب ام كيساستك كممة

 الشكؿ، اك الميمة اك الكظيفة خالؿ مف عميو التكافؽ تـ ما ىك اصطالحان  الشرطة معنى اف
 منع في لمشرطة الحقيقي بالدكر عابرا مركران  كتمر كالمجرميف الجريمة الى مباشرة تشير شرطة فكممة

 .المجتمع في كاالماف االمف عمى يدؿ الذم الجريمة،
 الرجاؿ كىـ بأعبائيا القائميف الى بالنظر نعرفيا اف يمكف الشرطة بيا تقـك التي المياـ الى فبالنسبة
 يمكف ،كما المجرميف عمى كالقبض المكاطنيف سالمة كتأميف  كالنظاـ االمف حفظ عمييـ المعتمد
 كتطبيؽ  السمطة اكامر كتنفيذ كالنظاـ االمف حفظ المكمفة النظامية الييئة ككنيا الى بالنظر تعريفيا
    باركر امثاؿ اصطالحا الشرطة معنى الخبراء مف عدد عرؼ كقد .النافذة كالقكانيف االنظمة

BARKERكبنيارد   BENYARD  كاخريف.   

                                                           
 كما بعدىا 329ابف منظكر، لساف العرب، ص  1
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 لقاءإل عادية غير سمطات يممؾ عاـ مكظؼ ىك الشرطة رجؿ اف باركر تعريؼ في جاء حيث
 انيا عمى فعرفيا بنيارد اما المركر، حركة عمى كالسيطرة  الجزائي كالتحقيؽ المجرميف عمى القبض

 .القانكف سيادة حفظ الييـ المعيكد االشخاص مف مجمكعة
 بيا خصتيا امكر بعدة اجيزتيا ك الدكلة مؤسسات باقي عف بيا تتميز مميزات التقميدية لمشرطة

 نص لبناف ففي العسكرم، شبو اك العسكرم طابعيا ناحية مف البمداف مختمؼ في كاالنظمة القكانيف
 مسمحة عامة قكة ىي االمف قكل اف عمى( الداخمي االمف قكل تنظيـ قانكف) 90\17 رقـ القانكف
 القكانيف اف نجد بينما ليا، التابعة االقميمية كاالجكاء كالمياه المبنانية االراضي جميع صالحياتيا تشمؿ
 عنيا، العسكرية الصفة بعادإل نظامية مدنية قكة ىي الشرطة اف عمى تنص العالـ بمداف مف الكثير في
 عمى المعاشات نظاـ تطبيؽ)1884 سنة أكتكبر 12 في المصرم النظار مجمس قرار في كرد فقد

 تضمنو ما كذلؾ .ممكية خدمة تعد كخدمتيـ الداخمية لنظارة تابعة مدنية قكة انيـ عمى(  الشرطة رجاؿ
 انما عسكرية قكة ليست البكليس قكة اف 1889-2-25 بتاريخ الداخمية نظارة عف الصادر المنشكر

 كاقع مف كلكف .العامة الراحة كاستتباب االمف دعائـ لتكحيد البالد انحاء جميع في منتشرة ممكية ىي
 حاالت في كانيا سيماكال  العسكرم طابعيا يتضح العاـ كمظيرىا الشرطة قكات كتسميح تدريب

 .العالـ دكؿ  معظـ في القتالي بالدكر  كتضطمع بالجيش تمحؽ الطكارئ

 التقميدية لمشرطة الممنوحة السمطات

 مجاؿ في القضائية السمطات بعض القانكف بحكـ تمارس فيي قضائية شبو سمطة لمشرطة
 كما االكلي كالتحقيؽ كالمنازؿ  االشخاص كتفتيش المتيميف عمى القبض لقاءكإ العدلية الضابطة
 الى اضافة فييـ المشتبو االشخاص كتكقيؼ االدلة كضبط الجريمة مسرح عمى الكشؼ مف يستمزمو
 االطار ىذا في فيي خاصة، مؤسسة كليست الدكلة اجيزة مف حككمي جياز ككنيا التنفيذية سمطاتيا

 كتنفيذ كالنظاـ االمف حفظ عماؿكبأ بأمنو، العابثيف مف كحمايتو المجتمع كخدمة  القكانيف بتنفيذ تقـك
 السمطات عف الصادرة القرارات الى ضافةباإل قضائية كتكاليؼ مذكرات مف القضاء بو يكمفيا ما كؿ

 .االدارية
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 االجراءات جميع اتخاذ حيث مف االدارية الضابطة بكظيفة تقكـ لبناف في 1الداخمي االمف فقكل
 اطار في العدلية الضابطة كبكظائؼ ، كالتعديات الجرائـ حصكؿ كمنع كالنظاـ االمف بحفظ الكفيمة
 الشرطة اف الى االشارة كتجدر المختص، القضاء الى كسكقيـ مرتكبييا كتكقيؼ كتعقب الجرائـ مالحقة

 كحقكؽ بالعدالة تتعمؽ التي الكبيرة القرارات اتخاذ في تقديرية سمطات ضمف منيا مطمكب ىك ما تنفذ
 .االنساف

 لقد كثيرة، نزاعات حصكؿ مع السكاني االزدياد تزامف حيث 2القديمة العصكر منذ الشرطة كجدت
 في السمطات اك الحاكـ مثؿ كقد ، المجرميف مف كحمايتو كالمجتمع الفرد لسالمة ضمانة الشرطة كانت

 ككاف المجرميف تسمط كمنع االمف استتباب في بمساعدتو يقكمكف لو اعكاف عبر الشرطة ىذه الماضي
 . بالشرطة يعرفكف الذيف ىـ كىؤالء الحاجة بحسب يحدد عددىـ
 الى مكاف كمف آخر الى زمف مف تسمياتيا اختمفت جدان  قديمة عصكر الى يعكد الشرطة تاريخ اف
 ـ.ؽ 3000 عـ مصر في الفراعنة عصر الى يعكد ليا ظيكر اكؿ اف المرجح ،كمف مكاف

 والمسممين العرب الى وصوال القديمة العصور في الشرطة نشأة:  الفقرة الثانية
 عاـ حكالي الفرعكنية مصر في كاف التاريخ في لمشرطة ظيكر اكؿ اف المرجح مف فاف تقدـ كما
 كتعكس المنيا محافظة في عمييا عثر التي كالجدرانيات الرسكمات بعض ذلؾ الى كتشير ـ.ؽ3000
 في عرفت كما .عمييـ العقكبة كفرض المجرميف عمى القبض محاكالتيا في الشرطة اعماؿ مف شكال
 الصارمة العقكبات ككحد القكانيف كجد الذم( ـ.ؽ1741-1791)حمكرابي عيد في القديمة بابؿ

 جنكد عمى تعتمد كانت حيث ـ.ؽ 1860 العاـ في الشرطة عرفت القديمة الياباف ،كفي لممجرميف
 .السامكرام
 الى قرية اك مدينة كؿ في كالنظاـ االمف حفظ مياـ تسند كانت حيث الركماف عند عرفت كما
 حماية ميمتيا ككانت الحامي اسـ الشرطة عمى اطمؽ حيث البيزنطي العيد كفي اثنيف، مكظفيف
 .  MAYOC  كسميت البدائية الينكد مجتمعات كسط في عرفت ككما االغنياء، ظمـ مف الفقراء

                                                           
 )قانكف تنظيـ قكل االمف الداخمي( مرجع سابؽ 17/90قانكف رقـ   1
ا لعميد حسيف خشفة، الشرطة المجتمعية )مفيكميا كمقارنتيا مع الشرطة التقميدية كامكانية تطبيقيا( منشكرات زيف  2

 31الحقكقية،ص
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 عيد في االسالـ فجر في انو اال االمـ، كسائر القدـ منذ  الشرطة نظاـ عرؼ فقد العرب عند اما
 عسكريا كاف المجتمع ككف مستقمة كمجمكعة لمشرطة كجكد ام ىناؾ يكف لـ( ص) اهلل رسكؿ

 كىك كدكلتو، كمدينتو كجاره نفسو عمى خفير فرد ككؿ جنكد كميـ فالمسممكف لمشرطة، لو حاجة كال
 كانت( ع)طالب ابي بف عمي االماـ عيد كفي( الحقان  سنرل كما)المجتمعية لمشرطة يككف ما اقرب

 مياـ تكسعت ثـ ،(الشرطة صاحب) قائده لمدكلة كالرسمي النظامي الشرطة جياز لقياـ االكلى الخطكة
 اشتيركا المذيف يفيالعثمان كصكال كالمماليؾ كالفاطمييف العباسييف عند الالحقة العصكر في الشرطة
 (البصاصيف) المباحث كرجاؿ( الجندرمة) بنظاـ

 الغربية الدول في الشرطة ةنشأ
 ،رعش السابع القرف في اكركبا غرب كدكؿ كفرنسا بريطانيا في 1الحديث بشكميا الشرطة ظيرت

 لحماية( 1307-1272)ادكارد الممؾ عيد في رسمية شرطة قكة اكؿ بريطانيا في ظيرت ذلؾ كقبؿ
 ضابط 1667 العاـ في عيف فرنسا كفي كالحراسة، الرقابة باسـ كعرفت الكبرل المدف في الممتمكات

 التي  ريكيةاالم المتحدة الكاليات كفي باريس، مدينة في الشرطة عمى كمشرفا مسؤكال ليتناف رتبة مف
 كظيفة عرفت ،فقد كالياتيا مف الحالي العدد تضـ كال التأسيس طكر في حديثة دكلة تزاؿ ال كانت

 أمسترداـ مدينة في أمف ضابط بتعييف ىكلندية شركة قامت عندما 1629 عاـ مرة كؿأل الشرطة
 المصكص كمالحقة الممتمكات سالمة عمى ليشرؼ( نيكيكرؾ مدينة سـبا حاليا المعركفة) نذاؾآ الجديدة
 نكاة بعد ما في الكحدات ىذه كأصبحت ليا، مماثمة حراسة قكة بكسطف في أنشئت 1630 العاـ ،كفي

 . ريكيةاالم المتحدة الكاليات مدف في الشرطة

 لبنان في الشرطة تاريخالفقرة الثالثة: 
 عيد مف ابتداء مراحؿ بعدة مرت كىي الداخمي االمف قكل سـبا لبناف في حاليا الشرطة تعرؼ

 لغاية الطائؼ كاتفاؽ  االستقالؿ بعد ما كمرحمة الفرنسي االنتداب حقبة كصكال الديف فخر االمير
 .اليـك
 الفرنسي االنتداب كحقبة العثمانية الحقبة ىما تاريخيتيف حقبتيف تتضمف كىي :االستقالؿ قبؿ ما حقبة

                                                           
 23سابؽ، ص ، مرجع(كتطبيقاتيا مفيكميا) المجتمعية االميف البشرم، الشرطة د محمد المكاء  1
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 )1919 العام قبل ما) العثمانية الحقبة
 االمير عيد في 1589العاـ الى المسمحيف السمطة رجاؿ مف مجمكعة اكؿ انشاء تاريخ يعكد

 سمطة تحت االمارة في كالنظاـ االمف حفظ ميمتيـ ككانت( بالزلـ) عرفت التي الثاني الديف فخر
 مف نكعاف ىناؾ كبات الشيابي الثاني بشير االمير عيد في االمر كتطكر نذاؾ،آ العثمانية الدكلة
 القانكني نظاميا المجمكعات ىذه تأخذ كلـ( كالجكالة الخيالة) االمف حفظ الييا المككؿ المسمحة القكات

 كتأسيس القائمقاميتيف نظاـ الغاء لغاية بيا العمؿ كاستمر 1840 عاـ القائمقاميتيف نظاـ قياـ بعد اال
 الفرنسي الدرؾ مف بعثة كقدمت الداخمي االمف قكل انشأت ،حيث1860 العاـ في المتصرفية نظاـ
 انيت كفرنسا ركسيا بيف 1870 العاـ في الحرب نشكب بسبب كلكف لتنظيميا، 1865 عاـ لبناف الى

 الحرب نشكب تاريخ 1914 عاـ لغاية الحاؿ كبقي تنظيمية نتيجة ام عمى الحصكؿ قبؿ عمميا البعثة
 لمفرنسييف يؼه حم انوب لبناف كاتيـ الحمفاء ضد المحكر دكؿ مع تركيا تحالفت حيث االكلى العالمية
 معيدا انشأكا الذيف اتراؾ ضباط الى كسممت فيالمبناني مف الدرؾ قيادة انتزعكا الذيف يفيلمعثمان كعدكا
 .لبناف عمى الفرنسي االنتداب كبدء االكلى العالمية الحرب نياية حتى الحاؿ كبقي بعبدا في لمتعميـ

 )1943-1919) الفرنسي االنتداب حقبة
 لبناف دكلة قياـ اعالف كبعد الفرنسية، الجندرمة غرار عمى الدرؾ تنظيـ اعادة الفرنسية القيادة تكلت
 اتسمت التي 1922 احداث اثر عمى كلكف الدرؾ بتنظيـ 1920-9-20  بتاريخ قرار صدر الكبير
 التي الفرنسية الدفاع كزارة مف الحككمة فطمبت الدرؾ بصفكؼ مجددا الفكضى عمىت الطائفي بالبعد
 كالقضائية االدارية السمطتيف كمنعت الدرؾ قيادة تكلت 1923 عاـ بعثة ارسمت

 االستثنائية، الحاالت في الشفيية اك الخطية التكاليؼ خالؿ مف إال الدرؾ شؤكف في التدخؿ مف
 تابعة كجعميا الشرطة دكائر نظـ الذم 341 رقـ االشتراعي المرسكـ صدر 1943-3-1 كبتاريخ
 الداخمية لكزارة
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 (  ...- 1943) االستقالل بعد ما حقبة
 1990 العاـ حتى 1943 العاـ مف االولى :مرحمتين الى وتقسم

 اليـك لغاية 1990 العاـ مف الطائؼ اتفاؽ بعد ما الثانية                    

 التنظيـ بحسف الفترة ىذه خالؿ الدرؾ تميز( 1990-1943) الطائؼ حتى 1االستقالؿ بعد ما
 العاـ لغاية كبقي المبناني، الشعب مف كمحترما محبكبا جعمتو جبارة بخطكات كقامكا كالفعالية التخطيط
 اصبح الذم  المبناني الجيش تأسيس لحيف المبنانية الحككمة بيد الكحيدة المسمحة االدارة  1945
 المياـ بيا كانيطت العاـ مفلأل العامة المديرية بعده كانشئت االمف، استتباب اعادة في لمدرؾ مؤازرا
 االمف قكل مؤسسة في عمى بنيكية تغييرات عدة طرأت الفترة ىذه كخالؿ .الدرؾ الى مككمة كانت التي

 استمرت التي المبنانية االىمية الحرب انتياء بعيد السعكدية في الطائؼ مؤتمر انعقاد حيف الى الداخمي
 1990 العاـ كلغاية 1975 العاـ في

 كال 2الداخمي االمف قكل تنظيـ اعاد الذم 17 رقـ القانكف صدر 1990-9-6 كبتاريخ الطائؼ بعد
 ليذه التقميدية االساسية الميمة كلكف جديدة كحدات انشئت حيث الحالي كقتنا لغاية بو العمؿ يزاؿ
 كاالنظمة القكانيف اطار في التعديات كمنع كالنظاـ االمف حفظ عمى مرتكزة كبقيت كثيرا تتغير لـ القكل
 الذم الداخمي االمف قكل قيادة مجمس انشاء المذككر القانكف بمكجب كجرل ، االجراء كالمرعية النافذة
 بصفة العاـ لممفتش ضافةباإل الكحدات قادة كمف رئيسا الداخمي االمف لقكل العاـ المدير مف يتألؼ

 .اعضاء

 المجتمعية الشرطة :الثاني المطمب
 في ضارب زمف الى المفيكـ حيث مف تعكد انيا اذ ، بجديدة ليست المجتمعية الشرطة فكرة اف
 مطبقة كانت التي االنظمة بعض مف يتبيف انو ،حيث نذاؾآ االسـ بيذا معركفة تكـ لـ ،كاف القدـ
 الشرطة بفكرة الدكلي االىتماـ كبرز .الحالي المجتمعية الشرطة مفيكـ مفيكميا في تقارب انيا حينيا

                                                           
 كتاب صفحات مف تاريخ قكل االمف الداخمي، مرجع سابؽ  1
 )تنظيـ قكل االمف الداخمي( مرجع سابؽ 17/90قانكف رقـ   2
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 الجرائـ ازدياد مف الحد في التقميدية الشرطة فشؿ بسبب الماضي القرف مف االخير الربع في المجتمعية
 .الغربية الدكؿ ايضا عرفتيا كما القدـ في كالمسممكف العرب عرفيا ،فقد المجتمع عمى المدمرة كآثارىا

لمكقاية مف االنحرافات ضمف اطار اشراؾ مؤسسات المجتمع في تعد فكرة مفيـك الشرطة المجتمعية 
مفيـك تحقيؽ االمف، كىي صكرة مف صكر اشراؾ المكاطف في العمؿ الشرطي بمفيكمو الشامؿ. اف 

الشرطة المجتمعية يقكـ عمى ثقافة التكاصؿ  بيف الشرطة كالجميكر، فيك مفيـك جديد في العمؿ 
الشرطي التقميدم الذم يسبؽ الحدث االمني كيقكـ عمى المعمكمات الدقيقة النابعة مف مصادرىا 

كاميا انفتاح الحقيقية في المجتمع المستفيد مف خدمات الشرطة. فيي فمسفة تنظيمية كاستراتيجية  ق
الشرطة التقميدية عمى مختمؼ عناصر المجتمع كتحقيؽ مشاركة حقيقية بيف الشرطة كالمجتمع في 

 تحمؿ المسؤكليات االمنية بمفيـك شامؿ .

 المسممين و العرب عند المجتمعية الشرطةالفقرة االولى : 
 في اغمبيـ يعيش كمتنازعة،  متناحرة  ، متفرقة قبائؿ ضمف التاريخ فجر منذ مكجكدة امة العرب
 كالترحاؿ التجكاؿ عادتيـ كانت حيث ، البدكية الحياة في العيش صعكبة مف كيعانكف كالقفار الصحارم

 بعثة حيف الى كذلؾ الحاؿ كبقي الحركب مف كثيرا الطكيؿ تاريخيـ شيد ،كقد كالماء الكأل عف بحثا
 تحاكي أنظمة مراحميـ بعض في اشيدك  كقد .السمحاء االسالمية الرسالة بتعاليـ( ص) االكـر الرسكؿ

 .المجتمعية الشرطة مفيكـ مفيكميا في
  العرب عند المجتمعية رطةالشأوال: 
 التنازع حالة ، العربية القبائؿ اغمب تعيشيا كانت التي البدكية الحياة قساكة الى كاشرنا سبؽ كما
 كالنيب السمب ككثرة كاالطفاؿ النساء كسبي بعض بعضيـ كغزك بينيـ سائدة كانت التي كالتناحر
 العرب ابتكر االمكر ىذه كؿ ظؿ في ، حقو السترجاع معاكنة كعدـ الفقراء بمقدرات االغنياء كاستئثار

 في" الفضكؿ"  بحمؼ الحمؼ ىذا سمي عمييـ المعتديف كردع الضعفاء حؽ لحماية القبائؿ بيف حمفا
 الذم صاحبيا عف ثمنيا كحبس بضاعة بشراء قريش قبيمة كجياء أحد قياـ اثر عمى ـ 590 العاـ

 حمفا كاسسكا اعانو االخير البعض لكف ،كهنير كأ عينكهيي  اف فأبكا قريش قبيمة افراد ببعض بداية استجار
 حتى الظالـ عمى المظمكـ مع كاحدة يدا يككنكا اف باهلل كتعاقدكا  تعاىدكا حيث" الفضكؿ" حمؼ سمي
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 المجتمعية لمشرطة نمكذجا كافضؿ االجتماعي االمف عمى مثاؿ خير الحمؼ ىذا كيعتبر حقو اليو يعكد
 صحابياأل الحقكؽ كيعيد المعتديف يردع امني نظاـ ام غياب ظؿ في العصر ذلؾ في

 المسممين عند المجتمعية الشرطةثانيا: 
 مياميا شممت حيث" الحبسة" سميت بييئة الدكلة في االمف كظيفة ارتبطت االسالـ صدر في
 الكريـ القرآف مف  آيات عدة في ذكر الذم المبدأ كىك" المنكر عف كالنيي بالمعركؼ االمر" كظيفة
 .1المنكر عف كتنيكف بالمعركؼ تأمركف لمناس أخرجت امة خير كنتـ" الرحيـ الرحمف اهلل بسـ :كمنيا
 منكرا منكـ رأل مف" مثؿ الخصكص بيذا شريفة أحاديث عدة( ص) االكـر الرسكؿ عف كرد كما
 ىذا كرد كقد" . االيماف أضعؼ كذلؾ فبقمبو، يستطع لـ كاف فبمسانو، يستطع لـ كاف بيده، فميقكمو
 فرد كؿ كاجب عمى يدؿ ما كىذا المسمميف كافة عند كالصحاح السيرة كتب أغمب في الشريؼ الحديث
 المجتمع في الظمـ كمحاربة الباطؿ عمى الحؽ كنصرة الضيـ ليفيو المميكؼ اغاثة الى يسعى اف مسمـ
 االمارات دكلة في دبي شرطة اف الى االشارة كتجدر. الحديثة المجتمعية الشرطة مفيكـ يماثؿ ما كىذا

 الذم الحديث بمفيكميا المجتمعية الشرطة برنامج تتبنى عربية شرطية قكة أكؿ ىي المتحدة العربية
 . محدكد نطاؽ عمى لكف كلبناف كالسعكدية كاالردف كمصر العربية الدكؿ بعض عرفتو

  الغربية الدول في المجتمعية الشرطة: ثالثاً 
 في تمييا المجاؿ ىذا في رائدة دكلة اكؿ بريطانيا كتعد قديما المجتمعية الشرطة بفكرة ـاالىتما برز

 .كفرنسا ككندا كالياباف  ريكيةاالم المتحدة الكاليات بعد ما
 بريطانيا في المجتمعية الشرطة - أ

 كيعكد المجتمعية الشرطة باستراتيجيات العمؿ في الرائدة الدكؿ مف تعد بريطانيا فاف أعاله كرد كما
 بأعماؿ القياـ المكاطنيف كمؼ كالذم (910-780) لكرد الفرد الممؾ عصر الى ليا استخداـ أكؿ

 البعض بعضيـ ينبيكف ككانكا ، الميمة الدكريات كتنفيذ ممتمكاتيـ عمى كالحفاظ أنفسيـ لحماية الشرطة
 المجتمعية الشرطة برامج ضمف التقاليد ىذه انعكست كقد ، الصياح كبكاسطة ئر الطكا حاالت في

 المعركؼ شعاره كرفع 1829 العاـ في لندف مدينة في تركبكليتفم ركبرت السير اسس ،حيث الحقا
 ."الشرطة ىك كالمجتمع المجتمع ىي الشرطة"

                                                           
 110القرآف الكريـ ، سكرة آؿ عمراف ، أألية    1
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 يعتبر الحديث العصر كفي المجاؿ ىذا في االعرؽ الدكلة تككف بأف االحقية بريطانيا اعطى ما كىذا
 المجتمع في المختمفة كاالعراؽ ثنياتاال تعدد مف رغـعمى ال عالميا االفضؿ المثاؿ المفيكـ ىذا تطبيؽ

 العتبارات حالسال استخداـ دكفمف  مياميا معظـ بتنفيذ البريطانية الشرطة تقكـ حيث البريطاني،
 كمما محددة مياـ لتنفيذ( العدد قميمة) متخصصة مسمحة مجمكعات لدييا كيكجد االنساف بحقكؽ تتعمؽ
 ذلؾ الى الحاجة دعت
  ريكيةاالم المتحدة الواليات في المجتمعية الشرطة - ب

 اليكلندية الشركات أنشأت عندما االميركية المتحدة الكاليات في المجتمعية لمشرطة ظيكر اكؿ يعد
 الشرطة أخذت حينيا كمف االكركبية اليجرات محط كانت التي الساحمية المدف في الخاصة حراستيا

 كبيرة اضطرابات البالد شيدت حيث الحديث العصر الى كصكال كالمجتمعي المحمي طابعيا ريكيةاالم
 في  التقميدية الشرطة كفشؿ المخدرات ظاىرة كتفشي فيتناـ في الحرب مناىضة الى الدعكة بسبب

 المجنة تقارير عمى بناء 1967 العاـ في رسمية بصفة المجتمع شرطة فظيرت الجريمة، مكافحة
 كجكد ضركرة الى الدعكة تمت حيث" جكنسكف ليندكف" ؾانذآ شكميا التي الجريمة بمكافحة الخاصة

 في الشكارع كسالمة الجريمة لمنع شامؿ قانكف اقرار ثـ كمف .1الجريمة مكافحة في  لممكاطنيف دكر
 ىذا لتطبيؽ أفضؿ مكانياتكبإ اكبر بميمات لمقياـ الشرطة جياز تأىيؿ بعدىا كمف ،1968 العاـ

 لمجريمة التصدم في نجاحو النتائج كاثبتت ريكيةاالم الدكلة كاليات أغمب في انتشر الذم المنيج
 الشرطة لمساعدة  اتحادية برامج لدعـ قانكف اقرار تـ  2007 العاـ كفي .2االستقرار عمى كالحفاظ

 .كمتطكر منيجي بشكؿ ريكيةاالم المتحدة الكاليات في المجتمعية

 الفقرة الثانية: مفيوم الشرطة المجتمعية.
 لمدكؿ  حتمية ضركرة اصبح كنكعا كما الجرائـ ازدياد لمكافحة جديد اسمكب عف البحث اف

 كتعدد الجريمة معدالت ارتفاع مف الحد في التقميدم الشرطة اسمكب نجاح عدـ بسبب كالمجتمعات
 .المجتمعية الشرطة اسمكب منيج تطبيؽ الى المجكء تـ لذلؾ اساليبيا،

                                                           

نايؼ العربية لمعمـك االمنية ، الرياض  ةأكاديميد الياس ابك شامة، شرطة المجتمع، مركز الدراسات كالبحكث في  1  
 36،ص1999،

 194المكاء محمد االميف البشرم، الشرطة المجتمعية مفيكميا كتطبيقيا، مرجع سابؽ ، ص  2
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 تمتقياف كانتا كاف العمؿ كاساليب المفيكـ حيث مف التقميدية الشرطة عف المجتمعية الشرطة تختمؼ
 المجتمع في كاالستقرار االمف كحفظ الجريمة مكافحة كىي أال االىداؼ، نفس لتحقيؽ السعي عمى

 في كتشمؿ مختمفة عمؿ كاستراتيجيات خاصة مفاىيـ عمى تقكـ ،فيي كالممتمكات االركاح كحماية
 .كاصطالحا لغة تأكيميا يمكف كثيرة معاف طياتيا
 لغوياً  .1
 الشرطة" بيف ترجمتيا تحديد في االختالؼ كجرل community policing لكممة مرادؼ ىي

 جميع كفي بكليس، كممة مف المشتقة بكلستو ام" المجتمع تشريط اك 1المجتمع كشرطة المجتمعية
 تحقيؽ في كمساعدتيا الشرطة مع العمؿ االفراد بمكجبو يمـز اجتماعي عقد عف عبارة ىي االحكاؿ

 كتؤثر تتأثر كاحدة 2جغرافية منطقة في تعمؿ اك تعيش التي الفئات يشمؿ الذم المجتمع كسالمة أمف
 .العاـ المحيط في

 اصطالحاً  .2
 :كمنيا المجتمع داخؿ الشرطة بيا تقكـ التي المتداخمة تالنشاطا مف سمسمة تتضمف عبارة ىي
 باالشتراؾ انتشارىا مف كالحد عمييا كالسيطرة الجريمة محاربة عمى القدرة تطكير عمى العمؿ - أ

 . االستراتيجية بالشرطة يعرؼ ما كىذا ، المجتمع مع
 عمى رقابيا المجتمع دكر كيككف كمعالجتيا الجريمة اسباب زالةبإ الشرطة كعناصر ضباط قياـ - ب

 . المشكالت حؿ شرطة أك اجتماعيا المكجية بالشرطة يعرؼ ما كىذا الشرطة عمؿ
 المجتمع بيف بالمشاركة تتمثؿ متقدمة مرحمة الى اجتماعيا المكجية الشرطة مفيكـ تطكير - ت

 . المجتمعية بالشرطة يعرؼ ما كىذا المجتمع مشكالت جميع بمعالجة سكيان  كالشرطة
 باستمرار كالمجتمع الشرطة بيف الشراكة ،االكؿ ميميف عنصريف كجكد يتكجب المفيكـ ىذا كلتحقيؽ

 كالشعكر العالقات كتبادؿ بينيـ المتبادلة كالثقة  بالمكاطنيف الدائـ كاالتصاؿ المجتمعي االحتكاؾ عبر
 . جغرافيا محددة مناطؽ في الجريمة كدراسة المشكالت حؿ كالثاني ،3ليةك بالمسؤ 

                                                           

  32قاتيا( ، مرجع سابؽ ،صالمكاء محمد االميف البشرم، الشرطة المجتمعية )مفيكميا كتطبي 1 
 34المكاء محمد االميف البشرم، الشرطة المجتمعية )مفيكميا كتطبيقاتيا( ، مرجع سابؽ ،ص  2
 5، ص  2013نقيب شادم سرحاؿ، الشرطة المجتمعية ،بيركت ، 3 
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 :مفاىيـ ثالثة بيف التطبيؽ حيث مف المفيكـ يختمؼ
  الفرنسي المفيوم .1
 منيا المطمكبة الخدمات كتقديـ إجابيو بطريقة الكاقع رضا عمى المكاطف مف الشرطة اقتراب
 البريطاني .2
 معاممتو عمييا كيتكجب مياميا في الشرطة مساعدة عميو الذم كالمكاطف الشرطة بيف الشراكة يعتمد
 .كمحتـر الئؽ بشكؿ
  االميركي .3
 مع التعاكف خالؿ مف كفاءتيا كرفع الجريمة مكاجية في الشرطة فاعمية كرفع زيادة عمى يرتكز
 .الجريمة حصكؿ في يـتس التي االسباب زالةإلك  مشاكميـ لحؿ يفالمكاطن
 عرفيا فقد ليا، كاحد تعريؼ ايجاد الصعب مف جعؿ المجتمعية الشرطة كتطبيقات مفاىيـ تعدد اف

 الباحثيف مف كبير عدد اتفؽ فقد. معانييا بكؿ االحاطة بغية المجاؿ ىذا في كالمتخصصيف الباحثيف
 كىك تريكنافيتش ركبرت كضعو الذم العممي التعريؼ عمى المجتمعية الشرطة مجاؿ في كالمفكريف
 لمعمؿ شرطة ضابط تخصيص خالؿ ،مف كالشخصية الشاممة الخدمة فمسفة بانيا المجتمعية الشرطة
 كرجؿ المكاطف بيف تفاعمية كبعممية مركزم، ال كبشكؿ دائمة بطريقة معينة منطقة  في  بدكرية كالقياـ
 المسبقة الحمكؿ ايجاد عمى كالعمؿ المنطقة في المشاكؿ عمى لمتعرؼ فعمية شراكة تتككف ،حيث االمف
 فمسفة ىي المجتمعية الشرطة: اف كىك كراش كىنتر باركر تعريؼ عمى أخر بعض اتفؽ فيما. ليا

 الجريمة معدؿ خفض الى يرمي مركزم، ال نشاط ذات الحدث استباؽ كىي تكتيكيا منيجا كليست
 .المجتمع حتياجاتإل استجابة كىي الجريمة، مف الخكؼ كتقميؿ بالنظاـ االخالؿ كعدـ
 ايد كقد. معالجتيا كتطكير اسبابيا كتحديد المشكالت كفحص الشرطة مسؤكليات بمراجعة تقكـ فيي

 فعاؿ ضبط الى تيدؼ استراتيجية سياسة ىي المجتمعية الشرطة باف القائؿ فريدماف تعريؼ بعضيـ
 كالعالقة ، كالشرطة المكاطنيف بيف الشراكة خالؿ مف منيا الخكؼ معدؿ خفض كالى لمجريمة،
 . لممكاطنيف الحياة نكعية تحسيف اجؿ مف بينيما التفاعمية
 الغربي الكسط اعمى في المعيد عرؼ فقد الباحثيف، تعريؼ الى اضافت فقد الشرطة معاىد اما
 المجتمع بيف المشاركة لتنمية طريؽ ك الشرطية لممنظمة فمسفة انيا عمى المجتمعية الشرطة االميركي
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 الجرائـ اسباب عمى كالكقكؼ المجتمع مع بالمشاركة المشكالت لحؿ ،كمبادرة كالشرطة كالحككمة
 عمى لمشرطة االميركي القكمي المركز كعرفيا. االخرل االجتماعية كالمكاضيع الجريمة مف كالخكؼ

 ،كاف عنو بعيدة كليست المجتمع مف جزء الشرطة اف عمى ترتكز التي الطرؽ مختمؼ تعني انيا
 عف الكشؼ اجراءات في المذككريف الطرفيف مشاركة مجرد عمى تقتصر ال كالمجتمع الشرطة عالقات
 كاعماؿ كالفنية االدارية الشرطة انشطة جميع في المشاركة الى كتمتد بؿ المجرميف، كمحاكمة الجرائـ

 .كالتقييـ كالمحاسبة النفقات كمناقشة الدكريات
 بيا الخاصة سماتيا تؤلؼ متعددة كخصائص بأبعاد المجتمعية الشرطة تتميز
 المجتمعية الشرطة أبعاد
 ىذه تترجـ حيث ( تنظيمي -تكتيكي -يجيتستراإ - فمسفي ) أبعاد، بأربعة المجتمعية الشرطة تتميز
 .المجتمعية الشرطة مفيكـ االبعاد

 الفمسفي لبعدا: أوال
 : كىي اساسية افكار ثالثة أك معتقدات ثالث خالؿ مف البعد ىذا يتحدد
 كاسعة مساىمة الى بحاجة الشرطة دارةفإ االمني، المجاؿ في المكاطنيف مساىمة عمى العمؿ - أ

 المجتمع في كالسياسات االكلكيات كتحديد المشاكؿ لحؿ المكاطنيف مف
 بتنفيذ كظيفتيا تنحصر فال ، المجتمع متطمبات كافة تشمؿ فالشرطة: الشرطة كظيفة شمكلية - ب

 . المجاالت كافة في الخدمات تقديـ الى ذلؾ تتعدل بؿ القانكف
 في الشرطة" المأثكر لمقكؿ انفاذان  الشرطي العمؿ بشخصية ذلؾ كيتمثؿ: الشخصية الخدمة - ت

 ."الشعب خدمة
  االستراتيجي البعد: ثانيا
 :االتية العناصر خالؿ مف البعد ىذا يتحدد
 العمميات ترشيد عادةا - أ
 عمى كيركز ، الركتينية كالدكريات التقميدية لشرطةا عمؿ يتجاكز المجتمعية الشرطة مفيكـ اف أم

 استراتيجيات كتستعمؿ الجريمة، لمسببات السرية التحقيقات كعمى ، حداثلأل السريعة االستجابة
  الجريمة لمكافحة ستباقيةا كتكتيكات
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  الجغرافي نتشاراإل - ب
 لالنتشار تحقيقا كذلؾ ، محدد مكاف في المركزية كليس االنتشار عمى الشرطة ىيكمية ترتكز حيث
 . المكاطنيف مع كتعاكف كثيقة عالقة إقامة بغية االحياء في الكاسع
 الفعؿ ردة عمى االعتماد عدـ - ت
 المسبؽ بالسعي القياـ كلكف كالتحقيؽ، الضبط بإجراءات كالقياـ لمتحرؾ الجريمة كقكع انتظار عدـ ام

 . المجتمع في المشاكؿ حؿ خالؿ مف أصالن  الجريمة حصكؿ لمنع
  التكتيكي البعد :ثالثاً 
 التقميدية الشرطة تستخدميا التي تمؾ عف مختمفة تكتيكية اساليب باستخداـ المجتمعية الشرطة تقكـ
 .االتي خالؿ مف كذلؾ
  االيجابي التفاعؿ - أ
( معيقال أك الردعي)  الشرطي عمؿ طبيعة أف حيث ، كافة المجتمع شرائح مع الشرطة تفاعؿ كىك
 باتجاه يجنحكف الذيف المكاطنيف قبؿ مف مستساغة غير الشرطة الف السمبي، التفاعؿ الى يؤدم
 . القانكف تنفيذ الى تيدؼ الشرطة اف حيف في ، القانكف مخالفة
 الشراكة - ب
 العامة الككاالت مع بالتعاكف كذلؾ ، المشاكؿ مع تتفاعؿ بحيث فعمية شراكة كالمجتمع الشرطة تؤلؼ

 .كاالفراد الخاصة ك
 المشاكؿ حؿ - ت
 تيحدث التي كاالسباب الظركؼ لمعالجة فرصة كؿ مف االستفادة عمى المكاطنيف مع الشرطة تقدـ حيث

 كىي  sara  نمكذج كأشيرىا الجريمة سبابأ كازالة المشاكؿ لحؿ نماذج عدة اعتمدت كقد ، الجرائـ
 :كىي المجتمع في المشاكؿ لحؿ اسمكبان  بإتباعيا تشكؿ كممات ألربع اختصار

 Scaning كاضح بشكؿ لتحديدىا المشكمة أك الكضع عمى االطالع ام المسح. 
 ANALYSINGاالسباب كتحديد الجكانب كافة عمى لمكقكؼ الكضع اك المشاكؿ تحميؿ ام: التحميؿ. 
 RESPONSEالمشكمة ليذه المناسب الحؿ كضع ام: االستجابة  

ASSESSEMENT  المستقبؿ في كتصحيحيا ستثمارىاال عمييا الحصكؿ تـ التي النتائج تقييـ ام. 
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  التنظيمي البعد: رابعاً 
 :يمي ما البعد ىذا كيتضمف

 النحك عمى المجتمعية الشرطة عمؿ كتسييؿ الدعـ لتأميف كذلؾ الشرطة ىيكمية تنظيـ اعادة - أ
 .أىدافيا تحقيؽ سبيؿ في بمياميا القياـ ليا يسمح الذم

 كاالدارة االشراؼ طريقة في النظر اعادة الشرطة ادارة عمى يتكجب حيث:  االدارة تطكير - ب
 المجتمعية الشرطة مع كالثبات العالقات متفأ  عمى كالمحافظة التطكر كمكاكبة

 المعمكمات نظـ في النظر اعادة الشرطة عمى يتكجب حيث: المعمكمات انظمة تحديث - ت
  المجتمعية الشرطة عمؿ كتسييؿ دعـ لتأميف بيا الخاصة

 المجتمعية الشرطة خصائصالفقرة الثالثة:  
 استراتيجيات عمييا تقكـ التي العامة المبادئ بعض عمى المجتمعية الشرطة في الخبراء معظـ يتفؽ

 المجتمعية الشرطة
 جراءاتباإل التقيد ـكعد تياكمالحظ البالغات تمقي مف بدال المشكالت حؿ عمى التركيز - أ

 .التقميدية
 . المحمي المجتمع مع بالتشاكر الشرطة تقدميا التي الخدمات أكلكيات تحديدب - ب
 ال ، الدنيا المستكيات الى القرارات اتخاذ سمطة كاعطاء الشرطة ادارة في الالمركزية تطبيؽ - ت

 .الدكريات كضباط القانكف تنفيذ رجاؿ سيما
 .مشتركة قرارات كفؽ الخدمات كتقديـ المحمي كالمجتمع الشرطة بيف الشراكة - ث
 الحدكد عف عكضان  الجكار حدكد مراعاة اساس عمى كيتـ الشرطة لدكائر المعتمد التقسيـ - ج

 عف تختمؼ خصكصية جكار لكؿ فأل التقميدية، الشرطة قبؿ مف المعتمدة الجغرافية
 .االخر الجكار خصكصية

 كعدـ دائـ بشكؿ  كالمناكبات كالدكريات النقاط في الشرطة كعناصر ضباط مف كفاءاأل تثبيت - ح
 .جيد بشكؿ بعمميـ يقكمكف دامكا ما آخر الى مكقع مف الركتينية المناقالت الى المجكء

 .المركزم اساس عمى التحقيؽ سمطات تكسيع - خ
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 لممجتمع يقدمكنيا التي كالخدمات النتائج اساس عمى الشرطة كعناصر ضباط كتحفيز تقكيـ - د
 .البطكلية االعماؿ عمى كليس

 ىذه نستنتج اف يمكننا المجتمعية كالشرطة التقميدية الشرطة مف كؿ مفيكـ عمى الضكء تسميطنا بعد
 :التالية  المقارنة عناصر الى ستنادباإل بينيما المقارنة
 الشرطة تعريؼ عنصر .1
 ىي المجتمعية الشرطة اف بالمقابؿ القانكف تنفيذ عف مسؤكلة حككمية ىيئة ىي التقميدية الشرطة
 الجريمة مف كالكقاية االمف لتحقيؽ بينيما كاممة شراكة كىناؾ الشرطة ىك ،كالمجتمع المجتمع
  الشرطة دكر عنصر .2

 ىك المجتمعية الشرطة في الدكر بينما الجريمة مكافحة عمى التركيز يككف التقميدية الشرطة في
 المجتمع مشكالت جميع حؿ في المساىمة

 الشرطة كفاءة قياس عنصر .3
 في كلكف القبض، كحاالت المكتشفة الجرائـ بمعدؿ يتعمؽ الشرطة كفاءة اف التقميدية الشرطة في

 االخالؿ كحاالت االجراءات مف المجتمع خمك بمعدؿ تقاس الشرطة كفاءة فإف المجتمعية الشرطة
  مفباأل

  الشرطة فعالية قياس عنصر .4
 تقاس الفعالية ىذه فإف المجتمعية الشرطة في بينما االستجابة بزمف ترتبط التقميدية الشرطة فعالية
 المجتمع كثقة تعاكف كسب بمدل
 الشرطة معيا تتعامؿ التي المسائؿ عنصر .5
 المشكالت جميع مع تتعامؿ المجتمعية الشرطة بينما الجنائية الحكادث مع تتعامؿ التقميدية الشرطة

 المجتمع كاىتمامات
 األكلكيات عنصر .6

 بينما المالية التكمفة ذات لمجرائـ التصدم ىي التقميدية الشرطة أكلكيات إف العنصر، ىذاالى  ستنادان ا
 المجتمع مشكالت كافة ىي المجتمعية الشرطة أكلكيات
 الشرطة محاسبة معايير عناصر .7
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 الييا يرجع التي المعايير ىي المركزية القيادة بكاسطة الشرطة عمؿ تحكـ التي كالقكانيف النظمةا تعتبر
 المجتمع يعتبر حيث  المجتمعية لمشرطة بالنسبة المعايير ىذه تختمؼ بينما التقميدية، الشرطة لمحاسبة
 االساس ىك المجتمع مع كالتفاعؿ التعامؿ عمى القدرة معيار كفؽ المحمي
 االمني االعالـ دكر عنصر .8
 ، العاـ الرأم لمخاطبة المعمكمات كنقؿ التقميدية الشرطة صكرة تحسيف عمى يعمؿ االمني االعالـ
 قنكات كفتح التنسيؽ دعـ عمى يعمؿ حيث المجتمعية الشرطة في االمني االعالـ دكر كيختمؼ
 .كالمجتمع الشرطة بيف كالمشاركة كالتفاعؿ االتصاؿ

 قوى التحول نحو الشرطة المجتمعية في مشروع: الثاني المبحث
 الداخمي االمن
 االمف قكل أم  الحالي الشرطة عمؿ تغير  اطالقان  يعني ال لبناف في المجتمعية الشرطة اعتماد اف

 اك كحدات ايجاد يعني المجتمعية الشرطة اعتماد لكف. عنيا كاالستغناء كجذرم تاـ بشكؿ الداخمي
  الداخمي االمف قكل ككحدات قطعات جانب الى المجتمعية الشرطة كمنطؽ لنيج كفقان  تعمؿ قطعات
 :أىميا أسباب الى التحكؿ دكافع ،كتعكد معظميا اك الحالية

 :ىما أساسين لعاممين محصمة انيا الى يشير الجرائم لبعض التحميل ان: أوالً 
 لمجاني االجرامي المنحرؼ السمكؾ -1
  التبميغ عميو المجني مف يصدر الذم  ىمالياال  السمكؾ -2

 العقوبات تشديد نحو االتجاه من الرغم عمى ألنو ، الجريمة منع في الردع نظرية فعالية عدم: ثانيا
 .باالرتفاع الجريمة معدل استمر فقد الجرائم، من لمعديد

 الجريمة ازدياد عمى وانعكاسو واالتصاالت والواصالت النقل تكنولوجيا في السريع التقدم: ثالثا
 .مكافحتيا وأساليب ونوعيا

  والمجتمعية المالية النواحي من مكافحتيا وأساليب الجريمة من الوقاية تكمفة ارتفاع: رابعاً 
 الجريمة حصكؿ قبؿ تعمؿ المجتمعية الشرطة الف ، الشامؿ االمني العمؿ مف جزءان  يككف العمؿ فيذا
 االدلة بضبط االستقصاء في عدلية كضابطة الداخمي االمف قكل عمؿ ليبدأ حصكليا منع بغية
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 الشرطة فاف اخرل جية كمف المختص، لمقضاء كسكقيـ الجريمة حصكؿ بعد المجرميف كتكقيؼ
 مكافحة عمى عمميا ،كيرتكز بالمكاطنيف  االختالط كعمى الراجمة  الدكريات عمى تركز المجتمعية
 كالجريمة كالمخدرات  االرىاب كجرائـ الجرائـ بعض اف أم ، العادم الجنائي الطابع ذات  الجريمة
 كاف.  المحترفة الشرطة اختصاص مف جرائـ انيا عمى مرتكبييا كمع معيا  التعامؿ يبقى  المنظمة
  الجريمة حصكؿ لمنع  االساسية الكسيمة تعتبر كال االكلي التحقيؽ في تساعد قد المجتمعية الشرطة
 نتائج تحقيؽ في تساعد قد المجتمعية كالشرطة ، اساسيا عمى تقكـ التي كالدكافع خطكرتيا بسب كذلؾ
 صح اذا المحمي المنشأ ذات الجرائـ بعض اف يذكر ، كالمجتمع الضحية عمى كأثارىا الجرائـ تمؾ

 الى تدفع قد التي المسببات  زالةإ خالؿ مف كذلؾ  المجتمعية الشرطة بتطبيؽ  تفادييا يمكف  التعبير
 اك منشأ أك لممجرميف مرتعا تككف اف شأنيا مف التي  االجتماعية البؤر ازالة يتـ كأف الجريمة، كقكع
 جيات قبؿ مف استغاللو يتـ اف يمكف الذمك  ، فيو يعيشكف الذم الفقر اك االىماؿ بسبب ليـ ممجأ

 .كالمجتمع االمف صفك تعكير مف تستفيد

 خطة التحول نحو الشرطة المجتمعية :المطمب االول
تقكـ بمياميا منذ ما يقارب القرف كنصؼ القرف مف الزمف كقد  1اف قكل االمف الداخمي في لبناف

تطكرت تبعان لمظركؼ عمى مدل التاريخ، كتعتبر قكل األمف الداخمي كشرطة تقميدية ليا مقكمات معينو 
 تمتـز بيا كتختمؼ عف تمؾ التي ينص عمييا مفيـك الشرطة المجتمعية. 

المعمكؿ بو حاليان كاعتماد نيج آخر كىك  2دمإف حاجة لبناف إلى تغيير النيج الشرطي التقمي
الشرطة المجتمعية ككنيا مجربة دكليا كىي االفضؿ حاليا ككذلؾ نجاح ىذه التجربة في العديد مف 

ضافة الى معرفة مدل نجاح الشرطة الحالية بالقياـ بمياميا في منع الجريمة كمكافحتيا ، الدكؿ باإل
نتائج عمميا .كميا اسباب دفعت بقكل االمف الداخمي الى البدء كالى نسبة رضى المجتمع المبناني عف 

في تغيير نمط عمميا  كالتكجو نحك الشرطة المجتمعية ،حيث بدأت منذ عدة سنيف  بالتحكؿ شيئان 
 كمياميا  لمكصكؿ نحك تطبيؽ كامؿ ليذا المفيكـ. افشيئان في عممي

                                                           
العامة لقكل االمف تاريخ قكل االمف الداخمي في لبناف ،كتاب صفحات مف تاريخ قكل االمف الداخمي، المديرية   1

 2007الداخمي،بيركت،
 17/90استنادا الى تعريؼ قكل االمف الداخمي المنصكص عنو في المادة االكلى مف القانكف رقـ   2
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ا إذا كانت الشرطة المجتمعية  ىي الحؿ ، لمعرفة مدل حاجة لبناف الى التغير في ىذا المجاؿ  كم
ال بد مف التطرؽ الى الكاقع الجزائي في لبناف كايضا مدل نسبة رضى المكاطف عمى اداء قكل االمف  

 الداخمي 

الواقع الجزائي في لبنان و نسبة رضى المواطن عن اداء قوى االمن  الفقرة االولى:

 الداخمي
العربية ، لـ تعد الجريمة محصكرة  بمكاف اك زماف محدكديف، بؿ في لبناف كما في معظـ الدكؿ 

تعدتيما لتطيح بكؿ الحدكد بيف الدكؿ ،كما أف االحداث االمنية التي شيدىا لبناف كاف ليا االثر الكبير  
في تنامي ظاىرة الجريمة كتنكع اساليبيا، فانتشار السالح  بأيدم  المكاطنيف خالؿ الحرب االىمية 

القكمي بدال مف التفرغ لمكافحة الجريمة إضافة   (  ك انشغاؿ  القكل االمنية  باألمف1975-1990)
 الى كجكد اعداد كبيرة مف غير المبنانييف  مف الجئيف فمسطينييف كعماؿ سكرييف حيث أف قسما كبيرا 

بسب   كفي السنكات االخيرة مشكمة النازحيف السكرييف، منيـ ال يخضع لنظاـ االقامة القانكنية 
كؿ ذلؾ ساىـ في استفحاؿ ظاىرة الجريمة كارتفاع معدالتيا ، اف ارقاـ االحصاءات المدكنة   ،الحرب

التي لدل قكل االمف الداخمي تعبر عف الجرائـ التي تـ ضبطيا مف قبؿ قطعات قكل االمف الداخمي اك 
ف الكاقع الحقيقي لمعظـ كاف العدد المصرح عنو يبقى اقؿ م التي تـ التبميغ عنيا مف قبؿ الضحايا،

 الجرائـ  كذلؾ لألسباب التالية :
 عدـ قدرة قكل االمف عمى ضبط الجرائـ كافة  .1
عدـ االبالغ عف الجريمة مف قيؿ المجني عميو كذلؾ ألسباب عائمية اك دينية اك اجتماعية اك  .2

 غير ذلؾ 
حديثا في قكل عدـ مكننة االحصاءات في السابؽ كاف اعتماد المكننة في االحصاءات جرل  .3

 االمف الداخمي
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اف الدافع االساسي لمقياـ بام عممية  تغيير نحك نيج جديد في العمؿ الشرطي تحدده نسبة رضى 
عدا  عف أداء الشرطة كنتائج أعماليا ، كاف التغيير يكبد البالد نفقات مالية جديدة كعالية، 1الجميكر

التغير ىك ىدؼ يعتمد عمى ضركرة  تحسيف االداء عف عقدة التغيير التي ترافؽ كؿ حالة مستقرة، اف 
كتطكيره بغية الكصكؿ الى المستكل المطمكب الذم يرضى المكاطف عف اداء الشرطة في مياميا 
كالنتائج المطمكبة، كاف عدـ الرضى مف قبؿ المكاطف عف اداء الشرطة  لعمميا سكؼ يؤدم الى عزلة 

بينيا كبيف المكاطنيف ما ينعكس سمبا عمى العالقة  الشرطة عف المجتمع  كىذا ما يزيد مف اليكة
 بينيما.

 اىـ اسباب عدـ رضى المكاطف عمى قكل االمف الداخمي ىي:
ارتفاع معدالت الجريمة  مما يزيد الخكؼ مف الجريمة كأثارىا فيؤدم ذلؾ الى اشاعة جك مف  .1

عدـ  ادية كمكاطنيفالخكؼ بيف افراد المجتمع كعـ الثقة  فيؤثر عمى قياميـ بتحركاتيـ الع
 ضبط السالح المتفمت كالمنتشر بشكؿ كامؿ 

 عدـ ضبط السالح المتفمت كالمنتشر بشكؿ كامؿ .2
 قياـ بعض العناصر بتجاكز حدكد السمطة الممنكحة ليـ .3
 عدـ التعامؿ بمباقة مف قبؿ بعض العناصر .4
 استياء المكاطنيف مف غرامات السير المرتفعة .5

 المبناني وامكانية اعتماد الشرطة المجتمعيةالقانون  :الفقرة الثانية
  ،ضع في عمميا كتحركاتيا لمقكانيفحدل اجيزة تنفيذ القكانيف في لبناف، تخإاف الشرطة التي تعتبر ك

كف كالشرطة المجتمعية )كجزء مف الشرطة( تعمؿ ضمف اطار القكانيف ايضا ، لذلؾ ال بد مف اف تك
صكصا تجيز تطبيؽ الشرطة المجتمعية كتكفؿ كجكد تشكيؿ ليا منة نضالقكانيف  المرعية االجراء مت

كتحدد مياـ رجؿ االمف في الشرطة المجتمعية  ضمف ىيكميتيا الى جانب قطعات قكل االمف الداخمي،
. يقصد بالنصكص القانكنية تمؾ التي تشكؿ تياكمسؤكليكصالحياتو  كما تحدد ايضا دكر المكاطف 

ا  اك الغائيا اال مف خالؿ تشريعات تصدر بقكانيف صادرة عف مجمس قكاعد قانكنية ال يمكف تجاكزى

                                                           

 مرجع سابؽ ،78خشفة،ص حسيف 1 
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النكاب ،اما التعميمات كالمذكرات االدارية التي يصدرىا المدير العاـ لقكل االمف الداخمي فال تشكؿ 
 عقبة فيي تدابير داخمية خاصة بقكل االمف كيمكف تعديميا مف قبؿ المدير العاـ كمجمس القيادة .

الشرطة التقميدية يتـ ضمف إطار القانكف، كالتناقض أك االختالؼ في النيج بيف  اف عمؿ كمياـ
الشرطة المجتمعية  كالتقميدية يظير القكاعد القانكنية التي تتكافؽ اك تتعارض بينيما، يمكف تظيير ذلؾ 

رطة مف خالؿ تحديد العناصر التي تتمحكر حكليا الشرطة المجتمعية خالفا لما ىك معمكؿ بو في الش
 التقميدية .يمكف  تفنيد تمؾ العناصر عمى الشكؿ االتي :

 ستباقي لكقكع الجريمة العمؿ اال -1
 الشراكة بيف المكاطف كالشرطة -2
 الصالحيات الكاسعة التي يتمتع بيا رجؿ االمف لجية حؿ الخالفات كالنزاعات -3

تصنؼ ضمف النصكص كتبعا لذلؾ فاف النصكص القانكنية الحالية التي تسمح بتنفيذ ىذه العناصر 
تككف ضمف النصكص التي فعية ،اما تمؾ التي تمنع تنفيذىا التي تجيز تطبيؽ الشرطة المجتم

عمؿ الشرطة،  الىقيا. كالف البحث االساس يرتكز تتعارض كتطبيؽ الشرطة المجتمعية كتعيؽ تحقي
 تنظيـ قكل االمف المعني مباشرة بقكاعد 17/90فال بد مف اف نتطرؽ بشكؿ اساسي الى القانكف رقـ 

ع عمى قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية كقانكف العقكبات كمعرفة اذا الداخمي ، كذلؾ ال بد مف االطال
 كاف يكجد مكاد قانكنية تتعارض مع تطبيؽ الشرطة المجتمعية.

كلكف كبالرغـ مف حداثتو فانو لـ  17/90حكاـ القانكف رقـ اف قكل االمف الداخمي خاضعة أل
شكؿ مباشر اك غير مباشر ام نص يشير الى الشرطة المجتمعية ، كذلؾ ايضا القكانيف يتضمف ب

ذات الصمة التي تقكنف عمؿ قكل االمف الداخمي  كقانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية كالذم تحدد 
نصكصو اجراءات رجاؿ قكل االمف الداخمي في مجاؿ الضابطة العدلية كايضا قانكف العقكبات 

ذم يحدد االفعاؿ الجرمية التي يتكجب عمى رجاؿ قكل االمف معرفتيا بغية مالحقة مرتكبييا المبناني  ال
 كذلؾ استنادا  لمقاعدة القانكنية التي تنص عمى انو ال جريمة دكف نص قانكني.

اف انعداـ كجكد نص يشير الى الشرطة المجتمعية  ال يعني اف ىذه القكانيف الحالية ال تتضمف 
ا اف تككف مرجعا اك مستندا لتطبيؽ الشرطة المجتمعية بمعنى انيا ال تتعارض كقد نصكصان مف شأني

 تككف تطبيقا لمشرطة المجتمعية مف دكف اف نسمييا  اك مف دكف اف نقصد ذلؾ.
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تتكزع تمؾ النصكص عمى عدة نكاحي  منيا في مياـ قكل االمف الداخمي كمنيا في عالقة قكل االمف 
حددت مياـ قكل االمف الداخمي  كجعمتيا في  17/90االكلى مف القانكف رقـ مع السمطات .المادة 
 ثالث مجاالت كىي:

 في مجاؿ الضابطة االدارية - أ
 في مجاؿ الضابطة العدلية - ب
 في مجاالت اخرل اىميا مؤازرة السمطات العامة في تأدية كظائفيا  - ت

نكف لحفظ النظاـ كتكطيد االمف فالضابطة االدارية ىي استعماؿ الكسائؿ الرادعة التي يجيزىا القا
كتأميف الراحة العامة كحماية االشخاص كالممتمكات العامة كالخاصة كمنع حصكؿ الجرائـ كتطبيؽ 
القكانيف كاالنظمة ، بمعنى اف قكل االمف في ىذا المجاؿ تقكـ بدكر الحؤكؿ كالردع لمنع الجريمة قبؿ 

 كقكعيا .
حث عف الجرائـ كاالبالغ عنيا كضبط ادلتيا كاكتشاؼ في حيف اف الضابطة العدلية  ميمتيا الب

مرتكبييا كتعقبيـ ك تكقيفيـ ك تسميميـ الى السمطات القضائية المختصة كتنفيذ االنابات كالتكاليؼ 
 القضائية  الصادرة عف ىذه السمطات كتنفيذ المذكرات كاالحكاـ العدلية ام انيا تقكـ بدكر تدخمي .

اف في نفس االشخاص، حيث اف معظـ المكظفيف المكمفيف استقصاء اف ىاتيف الضابطتيف تجتمع
الجرائـ ىـ ذاتيـ المكمفيف باتخاذ الحيطة  لمنع الجرائـ ، كبالتالي اف ىذا العمؿ يمتقي مع مفيـك 

 الشرطة المجتمعية حتى منتصؼ الطريؽ  الف ما تبغيو الشرطة المجتمعية 
مسبقا  كازالة اسبابيا عف طريؽ تقديـ الحمكؿ ىك العمؿ عمى منع حصكؿ الجريمة مف االساس 

عية اك سياسية اك لممشاكؿ كافة  التي قد تؤدم الى حصكؿ الجريمة، كتمؾ المشاكؿ قد تككف اجتما
عمى اف مدير عاـ قكل االمف الداخمي  17/90مف القانكف رقـ  207، كما اف المادة عرقية اك دينية

القطعات االقميمية ىـ ضباط عدليكف مساعديف لممدعيف  كضباط قكل االمف الداخمي ك الرتباء في
في   ـبإجراءاتيالعاميف كلمفكض الحككمة لدل المحكمة العسكرية ضمف مناطؽ عمميـ  كيقكمكف 

، كتحدد كتنظـ عالقاتيـ مع السمطات العدلية كفقا لما ىك محدد في قانكف  1مجاؿ الضابطة العدلية

                                                           

 كتعديالتو 2001-8-2الصادر بتاريخ  328قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية  رقـ 1 
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نصت عمى  17/90مف القانكف رقـ  2، المادة 1القضاء العسكرماصكؿ المحاكمات الجزائية  كقانكف 
الزاـ قادة كرؤساء القطعات اعالـ السمطات االدارية  دكف تأخير كاطالعيا عمى المعمكمات المتعمقة 

مف كىذا يساعد في تحسيف الكضع االمني كتحصينو كاتخاذ كافة االجراءات االدارية كاالمنية لمنع باأل
كالعمؿ عمى حميا مما يساىـ في االستقرار كمنع حصكؿ الجرائـ كىذا الدكر يدخؿ تفاقـ المشاكؿ  

 ضمف نطاؽ تطبيؽ استراتيجية  الشرطة المجتمعية .
ـ رجاؿ قكل االمف الداخمي  أكانكا في الخدمة اك خارجيا  تمز  17/90مف القانكف رقـ  223المادة 

تصؿ بيـ احد ، كيعممكا عمى نجدة كؿ شخص في بالغ عف الجرائـ التي يشاىدكنيا بأنفسيـ  اك يباإل
 حاؿ 

 ،ي الككارث كالحكادث الخطيرةالخطر كاف يحافظكا عمى الممتمكات العامة كالخاصة كال سيما ف
، ما يحكؿ ي حاؿ حصكؿ خطر معيف اك جـر معيفتسريع  التدخؿ كتشريعو ف فيفيسيـ ىذا النص 

المجـر ، االمر الذم يرسخ االستقرار ك يعمؿ عمى  دكف تفاقـ نتائج ىذا الخطر كيؤدم الى تكقيؼ 
ف  بتجنب ك المف، كايضا رجاؿ قكل االمف ممزمتكطيد كتعزيز العالقة ك الثقة  بيف المجتمع كرجاؿ ا

مف القانكف رقـ  225العنؼ اثناء قياميـ بكاجباتيـ  كمياميـ اال في حالة الضركرة كفؽ المادة 
 لعالقة  بيف قكل االمف كالمكاطنيفكىذا ما يساعد في تحسيف ا  17/90
 

تنص عمى اف رجاؿ قكل االمف ممزمكف كمقيدكف بالسر الميني  17/90مف القانكف رقـ  226المادة 
مف قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية .اف ىذا القيد يكطد الثقة  251ك ىذا ما جاء ايضا في المادة 

كتنعكس ىذه الثقة ايضا بيف قكل االمف كالمجتمع فال بيف رجؿ االمف كبيف مف يدلي اليو بالمعمكمة 
يخشى بعدىا المكاطف مف تزكيد رجؿ االمف بالمعمكمات المتكفرة لديو كىذا ما يعتبر ركيزة مف الركائز 

 التي تقـك عمييا الشرطة المجتمعية .
ييا، كاف اف ابرز معكقات تطبيؽ الشرطة المجتمعية في القانكف المبناني ىك غياب ام نص يدؿ عم

ىذه المعكقات تتكزع عمى نكاحي قانكنية  كاخرل اجتماعية  كتربكية . اف النكاحي االجتماعية كالتربكية 

                                                           
 كتعديالتو 1968-4-13الصادر بتاريخ  24قانكف القضاء العسكرم رقـ   1
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لجة عف طريؽ التربية كاالرشاد كالتكجيو  في البيكت كالمدارس كالجامعات كالسجكف عف اتتطمب مع
 طريؽ الجمعيات االىمية ك ىيئات المجتمع المدني ككسائؿ االعالـ .

حيف قيدت حرية رجاؿ قكل  17/90مف القانكف رقـ  160ف ابرز المعكقات القانكنية ىي المادة م
 االمف في بعض المجاالت  عندما حظرت عمييـ عدة امكر منيا :

 تعاطي السياسة كاالنتساب الى االحزاب كالجمعيات كالنقابات .1
 االنتخابكالسياسية كالنقابية كاالنتخابية كحؽ  حضكر االجتماعات الحزبية .2

اف اليدؼ مف ىذا المنع ىك عدـ ادخاؿ رجاؿ قكل االمف الداخمي في ىذه النقابات كاالحزاب 
كالجمعيات بسبب التنكع السياسي كالطائفي ك ما ينتج عنو مف مشاكؿ قد تؤثر عمى عمميـ في ظؿ 

ر أخرل لرجؿ االمف الكاقع المبناني الذم نعيشو  كانقساماتو كحساسيتو ،فيذا القيد يمنع مف ايجاد ادكا
عمى عالقتو مع المكاطنيف  ما  غير دكره التقميدم كىي تبعد رجؿ االمف عف محيطو كينعكس سمبا

 يـ في تعميؽ اليكة بينيما، فيذا االمر يتعارض مع مفيـك الشرطة المجتمعية.يس

 ( 2022-2018مشروع قوى االمن الداخمي )الخطة االستراتيجية  الفقرة الثالثة:
االمف الداخمي تقع عمى عاتقيا مسؤكليات جساـ تجاه المجتمع كالكطف كالسمطات اف قكل 

الدستكرية ، كما تجاه المجتمع الدكلي كاالجيزة االمنية كالشرطية في العالـ لتككف في مكاكبة جميع 
التطكرات ، كمف ىذا المنطمؽ دأبت قكل االمف الداخمي عمى تطكير اساليب عمميا ك أدائيا الكظيفي 

التقني لتككف عمى المستكل المنشكد. اف جكىر عمؿ قكل االمف الداخمي يتمحكر حكؿ حماية  ك
االشخاص كالممتمكات  كمساندة ضحايا الجرائـ المختمفة حيث يقع عمى عاتؽ قكل االمف الداخمي 

ير مسؤكليات اساسية بدءا بمكافحة االرىاب كالمخدرات كاالتجار بالبشر كصكال الى تأميف خدمات الس
 كادارة السجكف كتأميف حراستيا.

لقد كاف لزاما عمى قكل االمف الداخمي كضع خطة استراتيجية  تكاكب التطكر الحاصؿ في اساليب 

كنبراس مكجو ليذه الخطة  لتصؿ مف  "معا نحو مجتمع أكثر امانا"العمؿ الشرطي كاضعة رؤيتيا 

تمع مدني كسمطات رقابية  تحت شعار خالليا الى نتيجة تناؿ رضى الجميع مف جيات حككمية  كمج

مف خالؿ ىذه الخطة  الى  تقديـ   تسعى قكل االمف الداخمي حيث". شراكة -ثقة  -خدمة "
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خدمات أمنية متميزة بأحدث الكسائؿ الممكنة  ككسائؿ اتصاؿ كعديد ك أعتدة ك أبنية تساعد عمى تنفيذ 
تراتيجية  تشكؿ بحد ذاتيا التزاما راسخا مف قبؿ المياـ بالدقة  كالسرعة المتكخاة. اف ىذه الخطة االس

قكل االمف  خدمةًّ ألمف المجتمع  مع االمؿ باف تككف اداة لتعزيز الثقة بيف قكل االمف الداخمي 
 كالمجتمع.

( لقكل االمف الداخمي عمى  2022 -2018انطالقا مف كؿ ذلؾ تمحكرت الخطة االستراتيجية  )
 الشكؿ التالي :

I. الرؤية 
 نحو مجتمع اكثر امانا""معا 

II. الميمة 
 تقديـ خدمة شرطية رائدة تعزز الثقة .1
 احتراـ حقكؽ االنساف  .2
 حماية الحريات في اطار القانكف .3

III. القيم 
 التفاني في الخدمة .1
 االستقامة كالنزاىة .2
 المساكاة كعدـ االنحياز .3
 القدرة  في القيادة .4

IV. االىداف االستراتيجية 

( سندا الى مشاكرات حثيثة 2022 -2018الداخمي ) تـ كضع الخطة االستراتيجية لقكل االمف
ل االمف الداخمي مع أطراؼ عديدة داخؿ المؤسسة كخارجيا عمى حد سكاء، فالجميكر كعناصر قك 

ف كاالتحاد االكركبي  كاالمـ المتحدة كدكؿ عديدة  أسيمكا في عممية التخطيط ك كالشركاء الدكلي
االستراتيجي حيث تمت استشارتيـ في كضع االىداؼ ك االكلكيات  كجرل التكافؽ عمى اربعة اىداؼ  
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قكل االمف الداخمي  استراتيجية لترشيد العمؿ خالؿ ىذه الفترة. تشكؿ ىذه االىداؼ االربعة جكىر عمؿ
 سئمة المحكرية التالية :أليب عمى اكتج

 ما ىي ميامنا ؟ .1
 المياـ ىي تعزيز االمف كاالماف كاالستقرار

 ؟المياـكيؼ ننفذ ىذه  .2
 كذلؾ يتـ عبر تفعيؿ الشراكة مع المجتمع كحماية حقكؽ االنساف كتفعيؿ المحاسبة

 ما ىي االحتياجات المطمكبة لمتنفيذ؟ .3
 كالمينية كالفعالية المؤسسيةكيتـ ذلؾ عف طريؽ رفع مستكل الكفاء 

 تعزيز االمن واالمان واالستقرار اليدف االستراتيجي االول:
لكجكد قكل االمف الداخمي ، فيك ىدؼ   اف كاالستقرار يجسد السبب الرئيساف تعزيز االمف كاالم

دراكا منيا ألىمية دكرىا في مكافحة االرىاب  كباقي  تتشاركو أجيزة الشرطة  كافة حكؿ العالـ ، كا 
الجرائـ. تحرص قكل االمف الداخمي عمى المضي قدما  في بناء قدراتيا لرصد الجريمة  كمنع كقكعيا  

طة بيا. ففي السنكات القادمة ستحرص قكل االمف  الداخمي كما كالكقاية مف تبعات التيديدات المرتب
عمى تطكير تقنياتيا الشرطية كقدراتيا في مجاؿ التحميؿ الجنائي مع التركيز عمى بعض انكاع الجرائـ 

 الخطرة حفاظا عمى االمف كاالماف
 عمميات حفظ ي ادارةفة كالفعالية يتكامؿ ىذا التكجو مع حرص قكل االمف الداخمي عمى تحسيف الكفاء

االمف كالنظاـ عبر اعتماد المعايير الدكلية االفضؿ في ىذا المجاؿ. كتحقيقا ليذا اليدؼ ستقكـ قكل 
 االمف بما يمي :

 تعزيز القدرة عمى مكافحة االرىاب عبر : .1
 استباقاتطكير القدرات التخصصية في مجاؿ تعقب الجرائـ االرىابية كمكافحتيا  - أ
 تطكير قدرة القطعات العمالنية عمى التصدم لمجرائـ االرىابية  - ب
 تعزيز التنسيؽ بيف قكل االمف الداخمي كباقي االجيزة االمنية لمكافحة الجرائـ االرىابية - ت

 :رفع مستوى التصدي لمجريمة عبر .2
 تمتيف الشراكات مع المعنييف لرفع مستكل التصدم لمجريمة كمكافحتيا  - أ
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 تعزيز امف الحدكد - ب
 كير القدرة عمى ادارة التحقيقات العدية تط - ت
 تعزيز قدرات البحث العممي الجنائي  - ث
تطكير القدرة عمى مكافحة الجرائـ الخطرة بما فييا الجرائـ السيبرانية  كالمخدرات كالعنؼ  - ج

 االسرم  كاالتجار بالبشر
 تحسين الكفاءة والفعالية في ادارة عمميات حفظ االمن والنظام عبر : .3
 تحسف فعالية االستجابة عمى كامؿ االراضي المبنانية  - أ
 اعتماد مقاربة حديثة إلدارة عمميات حفظ االمف كالنظاـ  - ب

 تفعيل ادارة شؤون السير والسالمة المرورية  عبر : .4
 نشر ثقافة السالمة المركرية  كالتكعية بشأنيا  - أ
 السير  تطكير نظاـ ضبط مخالفات - ب
 تعزيز االحترافية في خدمة السير - ت

 تفعيل الشراكة مع المجتمع: اليدف االستراتيجي الثاني
لما كانت الشراكة مع المجتمع تشكؿ حجر الزاكية في تقديـ خدمة شرطية رائدة ، كضعت قكل 
االمف الداخمي نصب أعينيا تفعيؿ ىذه الشراكة عبر تحسيف آليات التكاصؿ كالتعاكف مع المجتمع ك 

دؼ رفع مستكل  الكعي حكؿ كالخاص ك المجتمع المدني  بيتقرير الشراكة مع القطاعيف العاـ 
، كانطالقا مف ايمانيا الراسخ بأىمية بناء الشراكات مع المجتمع ، االجرامية كالتصدم ليا الظكاىر

تسير قكل االمف الداخمي بشكؿ دائـ عمى تعزيز كتمتيف تمؾ الشراكات نظرا  الى انعكاسيا االيجابي 
اف ىذه العالقة التكاممية  بيف الشرطة  .كشعكر المجتمع بأماف أكبرالشرطة عمى فعالية عمؿ 
أال كىك أمف المجتمع كأمانو ،حيث تضع قكل االمف الداخمي المجتمع كالمكاطف  دكالمجتمع ىدفيا كاح

 في أعمى سمـ أكلكياتيا .
 كتحقيقا ليذا اليدؼ ستقـك قكل االمف الداخمي بما يمي :

 إرساء خدمة شرطية  متماىية مع نيج الشرطة المجتمعية  - أ
 تمتيف الشراكة مع البمديات كمنظمات المجتمع المدني  - ب
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 تعزيز المينية في العمؿ  - ت

 حماية حقوق االنسان وتفعيل المحاسبة :اليدف االستراتيجي الثالث
المشركعية كالثقة  بقكل اف حماية حقكؽ االنساف  كتفعيؿ المحاسبة ىي الدعائـ االساسية لترسيخ 

االمف الداخمي، حيث تبقى قكل االمف ممتزمة بحماية حقكؽ  االنساف كفقا لمعاير القكانيف الدكلية 
كالمحمية كالتشريعات الكطنية كمدكنة قكاعد سمكؾ عناصر قكل االمف الداخمي .كما انيا في سعي دائـ  

ر كادارة فعالة لألداء. اف ثقة الجميكر بقكل لتعزيز المحاسبة كالشفافية مف خالؿ نظاـ شكاكل متطك 
االمف لجية التزاميا بحماية حقكؽ االنساف ىي عامؿ اساس في تعزيز التعاكف  كزيادة معدالت التبميغ 
عف االنشطة الجرمية كالمشبكىة  مف قبؿ افراد المجتمع أنفسيـ ما ينعكس ايجابا عمى االمف كاالماف 

 االجتماعي .
 دؼ مف قبؿ قكل االمف الداخمي  يكجب عميو القياـ بما يمي :اف تحقيؽ ىذا الي

 ترسيخ ثقافة حقوق االنسان  .1
 نشر قكاعد حقكؽ االنساف عمى صعيد قكل االمف الداخمي ككؿ - أ
 مأسسة شبكة مف العالقات مع كافة االطراؼ المعنية بمجاؿ حقكؽ االنساف - ب
 تطكير عمؿ قسـ حقكؽ االنساف في كحدة الشرطة القضائية - ت
 مراجعة كتعديؿ نظاـ الشكاكل  - ث

 تعزيز مراقبة حقوق االنسان والحريات عبر: .2
 المساىمة في كضع معايير ضامنة لحسف سير عمؿ نظاـ العدالة الجنائية - أ
 تعزيز نظاـ التفتيش بما يصب في مراقبة  حقكؽ االنساف - ب
 نتياكات حقكؽ االنسافاياسة عدـ التسامح إزاء التعذيب ك التشديد عمى س - ت

 :ا ينسجم مع المعايير الدولية عبرظروف االحتجاز بمحسين  .3
 تطكير كتحديث أماكف التكقيؼ - أ
 تطكير أنظمة التكقيؼ كالتنسيؽ مع كافة االطراؼ المعنية  - ب
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 رفع مستوى الكفاءة و المينية  والفعالية المؤسسية اليدف االستراتيجي الرابع:
عبر اعتماد نظـ تسيـ في تقديـ خدمة شرطية إف تعزيز المينية كالفعالية المؤسسية ال يتحقؽ اال 

يمانا منيا بقيمة االنساف كركف اساسي في بنيتيا ك  رائدة كفي طميعتيا  نظاـ ادارة المكارد البشرية. كا 
تطكر أدائيا ، دأبت قكل االمف منذ نشأتيا عمى ايالء العنصر البشرم  االىمية القصكل مف حيث 

يسيـ في إعالء المعنكيات كتصكيب االداء نحك االفضؿ ، انطالقا  التطكيع كالتدريب كالمكاكبة ، بما
مف ذلؾ تبقى قكل االمف  الداخمي في سعي متكاصؿ لصقؿ قدراتيا البشرية كرفدىا بكافة الميارات 
ضمانا لتقديـ أفضؿ خدمة شرطية ،حيث كاف ذلؾ العامؿ االساس ببدء تطكيع االناث لصالح ىذه 

 ات البشرية  الكاعدة مف تكظيؼ كامؿ امكاناتيا .المؤسسة  لكي تتمكف الطاق
لف تألك المؤسسة جيدا في تكفير كؿ ما يمـز مف خدمات لكجستية معاصرة  بدءا مف تأىيؿ 
المنشآت كتطكير التجييزات كتحديث منظكمة االتصاالت ، كصكال الى اعتماد المكننة الكاممة ، مف 

ياـ كرفع القدرة االستباقية عمى مكافحة الجريمة بكافة شأف ذلؾ اف يؤمف حرفية عالية  في تنفيذ الم
 أشكاليا كأساليبيا ككسائميا.

 لتحقيؽ ىذا اليدؼ ستقـك قكل االمف بما يمي :
 ت والمقومات الموجستية عبر :تطوير خدمات المعموماتية والمنشآ .1
 اعتماد برامج تحديث لألبنية كاالليات كاالسمحة - أ
 االتصاالت تطكير نظـ المعمكماتية  ك - ب

 تفعيل ادارة الموارد البشرية عبر : .2
 تفعيؿ دكر االناث في قكل االمف الداخمي  - أ
 تحديث أنظمة التطكيع كالمناقالت كالترقية كتناقؿ الخبرات - ب
 تطكير نظاـ التدريب كدعـ التطكير الميني  - ت

 :تحسين معنويات العناصر وظروف عمميم عبر .3
 العناصرتحسيف الخدمات االساسية المقدمة الى  - أ
 تعزيز حقكؽ العناصر حماية ك  - ب
 تحسيف ظركؼ عمؿ العناصر - ت
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 تحديث نظاـ الثكاب كالعقاب  - ث
 وادارة االداء عبر : مةوكالحترسيخ مفيوم  .4
 تحديث االطار القانكني كالتنظيمي  - أ
 تطكير نظامي االدارة كالرقابة الماليتيف  - ب
 ادارة االداءتحسيف الفعالية المؤسساتية مف خالؿ اعتماد مبادئ حديثة في  - ت

 مطمب ثاني: تجربة كل من فصيمة رأس بيروت وشعبة العالقات العامة
في لبناف تعتبر الشرطة المجتمعية نقمة نكعية في عمؿ قكل االمف الداخمي، حيث بدأت ىذه 
المديرية في لبناف بتدريس مفيكـ الشرطة المجتمعية كالتعريؼ بيا لبعض ضباط كعناصر قكل االمف 

مف خالؿ برامج تدريب كضعت ليذه الغاية بالتنسيؽ مع السفارة االميركية  الى أف  الداخمي كذلؾ
 .مكذجيةبدأت أكلى خطكاتيا عبر فصيمة رأس بيركت الن

الذم ينظـ عمؿ قكل االمف الداخمي لـ ينص صراحة عمى اعتماد  17/90صحيح أف قانكف رقـ 
، كمف اىـ ىذه التطبيقات ليذا المفيكـ يكجد بعض، إال انو يكـ الشرطة المجتمعية بشكؿ مباشرمف

 .التطبيقات
 أوال : مجمس االمن الداخمي المركزي

في المحافظات كمجالس فرعية   1عمى إنشاء مجمس االمف المركزم 17/90نص القانكف رقـ 
 ايضا. كيضـ مجمس االمف الداخمي المركزم كؿ مف:

 كزير الداخمية .1
 النائب العاـ لدل محكمة التمييز  .2
 بيركت  محافظ .3
 قائد الجيش .4
 مدير عاـ قكل االمف الداخمي  .5
 مدير عاـ االمف العاـ  .6

                                                           
 17/90مف القانكف رقـ  15المادة   1
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 ضابط قائد اميف سر .7
 كما ان المجمس الفرعي في كل محافظة يضم :

 المحافظ .1
 النائب العاـ لدل محكمة االستئناؼ .2
 قائد المنطقة العسكرية .3
 قائد سرية الدرؾ اك قادة السرايا في المحافظة  .4
 ضابط االمف العاـ في المحافظة  .5
 اميف سر المحافظة .6

 كىذا المجمس الفرعي يتكلى نفس مياـ مجمس االمف الداخمي المركزم كلكف عمى مستكل المحافظة

 من المركزيميام مجمس االمن األ
 درس كمناقشة الشؤكف االمنية .1
 تبادؿ المعمكمات بيف االجيزة االمنية .2
 تنسيؽ العمؿ بيف ىذه االجيزة .3
 اتخاذ القرارات كالتكصيات المناسبة .4

تجتمع ىذه المجالس مرة عمى االقؿ في الشير بدعكة مف رئيسيا كفي كؿ مرة تدعك الحاجة نظرا 
 لمتطكرات االمنية ، كما انو يعكد لمرئيس استدعاء مف يراه مناسبا لحضكر اجتماعات المجمس.

 "112رقم النجدة "
" ، ففي 112كل االمف الداخمي رقـ النجدة )الطكارئ( "مف التطبيقات المعمكؿ بيا حاليا في ق

" رقما لمنجدة 112أصدرت المديرية العامة لقكل االمف الداخمي أمرا تعتمد بمكجبو الرقـ " 1997العاـ 
يستعممو المكاطنكف ،فيذا الرقـ مكصكؿ مباشرة  مع غرفة العمميات  المركزية كالغرؼ في المناطؽ 

كاصؿ مع ضباط غرؼ العمميات كالعناصر المناكبة مف ام ىاتؼ ثابت بحيث يمكف المتصؿ مف الت
دكف أف يركب ام تكمفة مادية عمى المتصؿ، فيذا الرقـ يؤمف جسر التكاصؿ بيف  مف اك خمكم

المكاطف كالشرطة لإلبالغ  عف ام حادث اك جـر اك شككل اك مخالفة تعترضو اك يشاىده اك يككف 
بتكجيو المتصؿ كمساعدتو كتمبية احتياجاتو كما بعد كركد االتصاؿ  رالعناص حيث يقكـ عمى عمـ بيا.
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تقكـ بتمقي المعمكمات التي يدلي بيا المتصمكف كاستثمارىا بالسرعة الممكنة، كىذا ما يساعد في تحقيؽ 
شاعة  مما يساىـ في حؿ المشاكؿ كالعمؿ عمى تخفيض  االطمئنافاالمف كاالستقرار في المجتمع كا 

 أك العمؿ عمى منعيا بأعماؿ استباقية. نسبة الجريمة

 عالقة رجل األمن بالمواطن عبر خدمة السير
إف ميمة رجاؿ السير األساسية في مفارز السير ىي تسييؿ حركة المركر كتنظيـ مركر السيارات 
كتأميف تكقفيا دكف خطر، حيث أف شرطي السير يقـك بتكجيو مالحظة أك تنبيو إلى المخالؼ الذم 

مخالفة بسيطة عف غير قصد بدالن مف حجز المركبة كعرقمة السير شرط أف ال تؤدم ىذه يرتكب 
المخالفة إلى ضرران بالنظاـ أك الغير, أما لجية المخالؼ الذم يرتكب مخالفة تضر بالنظاـ كبمصالح 

نية الغير كسالمتيـ فيحؽ لمشرطي عندىا كفؽ السمطات الممنكحة لو قانكنان اتخاذ اإلجراءات القانك 
 الالزمة بحؽ المخالؼ كالمركبة .

عمى شرطي السير أف يبرىف في جميع تصرفاتو أنو في خدمة المكاطف ضمف نطاؽ القكانيف 
. إف التعميمات المعطاة لعناصر السير مف قبؿ ىر عمى راحتو كىك ليس أداة لمقمعكحاـو لمصمحتو كسا

دفع عناصر السير بحماسة لمساعدة األطفاؿ ي تنص دائمان عمى أف ينالمدير العاـ لقكل األمف الداخم
كالمسنيف كالعجزة كتسييؿ مركرىـ في األماكف المزدحمة كأػف ال يبخمكا أك يتأخركا عف مساعدتيـ في 

عمى عناصر السير أف يتحمكا دائمان في عالقتيـ  كؿ مٌرة تطمبيا الظركؼ، كما تفرض ىذه التعميمات
ى التيذيب كالمياقة كالمباقة كأف يبتعدكا عف العنؼ كالشٌدة . إف مع المكاطنيف كاألجانب كالسياح بمنتي

تعطي مؤشران كاضحان عمى أف قكل األمف ميتمة بتحسيف العالقة مع المكاطف كتسعى  ىذه التعميمات
 دائمان إلى تعزيز ىذه العالقة ألٌف ىذه التعميمات تدخؿ في صمب استراتيجية الشرطة المجتمعية.

 المجتمعية نحو الشرطة ربة فصيمة رأس بيروتالفقرة األولى: تج
 2009بدأ العمؿ ببرنامج الشرطة المجتمعية ضمف مؤسسة قكل األمف الداخمي في نياية العاـ 

نفاذ القانكف في السفارة األميركية في  بالتعاكف كالتنسيؽ مع مكتب الشؤكف الدكلية لمكافحة المخدرات كا 
د مف الضباط بيركت كذلؾ كجزء مف برنامج المساعدات األميركية لقكل األمف الداخمي, حيث زار عد

كاٌطمعكا عف قرب عمى  األمريكيةالعاميف كالقادة في مؤسسة قكل األمف الداخمي الكاليات المتحدة 
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في قكل األمف مفيكـ الشرطة المجتمعٌية في العمؿ الشرطي ككيفٌية تطبيقو عمى صعيد الخدمة 
 الداخمي في لبناف .

ضابطان مف قكل األمف الداخمي إلى الكاليات  22تـ إرساؿ ،  2009في تشريف الثاني عاـ 
في جامعة لكيفيؿ في كالية المتحدة األميركية لمتابعة دكرة تخصصٌية في مجاؿ الشرطة المجتمعٌية 

 كنتاكي/معيد الشرطة الجنكبي، كبعد عكدتيـ الى لبناف 
يمي المعتمد لكافة الدكرات التي بذؿ مجيكد كبير إلدخاؿ مفاىيـ الشرطة المجتمعية في المنياج التعم

تجرل في معيد قكل االمف الداخمي كلكافة الرتب في محاكلة لنشر ىذا المفيكـ عمى صعيد مؤسسة 
حيث قكل االمف الداخمي ككؿ ، كبعد ذلؾ بدأ العمؿ في التطبيؽ عبر فصيمة رأس بيركت النمكذجية 

عمؿ شرطي يحاكي اساليب العمؿ  كاف اليدؼ مف المشركع في ىذه الفصيمة ىك تطكير كتطبيؽ
فراد مف ىك مجرد خدمة تؤدييا الشرطة ألالشرطية المعمكؿ بيا حاليا في دكؿ العالـ المتقدـ حيث اال

 (1. )ممحؽ رقـ دل نسبة الرضى لدل متمقي الخدمةالمجتمع كمقياس فعالية ىذه الخدمة ىي م

 والتغيرات التالية :بدأ االعداد لممشروع باتخاذ االجراءات والتدابير 
 : القيادة والسيطرة المباشرةأوال

التكاجد في مبنى الفصيمة كفي ميداف الخدمة بصكرة شخصية اثناء تنفيذ المياـ اذا دعت  .1
 الحاجة

 تركيز كاميرات مراقبة ضمف نطاؽ الفصيمة .2
 يشات الفجائية كالجكالت التفقديةلتفتااجراء  .3
 تكزيع المياـ اسميان عمى العناصر .4
اخضاع جميع العناصر القائمة بالخدمة ضمف نطاؽ الفصيمة )عناصر السير عمى كجو  .5

 الخصكص( إلشراؼ كمراقبة  آمر الفصيمة  
 : القيادة والسيطرة الغير مباشرةثانياً 

بيف آمر الفصيمة كفرع الخدمة كالعمميات في كحدة شرطة بيركت التي تتبع ليا تنسيؽ دائـ  .1
 عية كطبيعة المياـ التي يكمؼ بيا عناصر الفصيمةفصيمة رأس بيركت لناحية نك 
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تكفير التكاصؿ الدائـ عبر كسائؿ االتصاؿ بيف عناصر الفصيمة المكمفيف بمياـ محددة مع  .2
 مركز اتصاالت الفصيمة كغرفة عمميات شرطة بيركت

مراقبة نتيجة االعماؿ كاالنشطة مف خالؿ تقارير كافادات خطية  تنظـ مف قبؿ عناصر  .3
 المكمفيف بمياـ محددة الفصيمة

 اخضاع عناصر الفصيمة لدكرات تدريبية مستمرة حكؿ مفيـك الشرطة المجتمعية كمبادئيا .4
ىا اف يؤثر العمؿ عمى استبداؿ بعض العناصر المكجكدة في الفصيمة كالتي مف شأف كجكد .5

 سمبا عمى حسف سير تطبيؽ ىذا المفيكـ كالغاية منو
مفيـك مف االجراءات التي االخذ بيا لمتحكؿ بفصيمة رأس بيركت نحك فصيمة نمكذجية تعتمد 

اعتماد مبدأ التخصص في عمؿ الدكريات حيث تـ تقسيـ ىذه الدكريات  ،الشرطة المجتمعية في عمميا
بسيارات مخصصة بصكرة مستمرة ضمف نطاؽ الفصيمة كتككف ىذه  الى دكريات مؤلمة تتجكؿ

عمى تكاصؿ في ما بينيا كعمى تكاصؿ مع دكريات الطكارئ في شرطة بيركت كدكريات الدكريات 
اك أكثر تتألؼ مف عنصريف الى  تالى دكريات راجمة كىي عبارة عف ثالث دكريا باإلضافةالسير. 

اء عمى خطة سير يضعيا آمر نضمف نطاؽ الفصيمة بصكرة يكمية ب أربعة عناصر تتجكؿ ليالن كنياران 
الفصيمة شخصيان كتككف ميمتيا التكاصؿ المباشر مع كافة  المكاطنيف كخاصة اصحاب المحاؿ 

كسماع آرائيـ بيدؼ المساعدة  يكجيكنياكالمؤسسات التجارية كالمطاعـ كمعرفة انكاع المشاكؿ التي 
إضافةن الى الزمة اذا كانت تستدعي ذلؾ، كتذليؿ العقبات فكران اذا أمكف اك متابعة كاتخاذ االجراءات ال

دكريات الدراجات النارية كاليكائية حيث تـ تسييرىا في الشكارع الفرعية كالككرنيش البحرم لتعزيز 
 (2. )ممحؽ رقـ كافة االماكف ضمف نطاؽ الفصيمة التكاصؿ مع المكاطنيف كاثبات كجكد الشرطة في

"العمؿ الشرطي  ءات بؿ قامت عمى االخذ بمبدأجرالـ تقتصر فصيمة رأس بيركت عمى ىذه اال
" الذم يتمثؿ بتمبية نداءات الخدمة بأقصى سرعة مف العناصر كالحرص عمى السالمة مما ةاالستباقي

يضمف تكفير خدمة مينية محترمة تساىـ بتمبية تكقعات كحاجات المكاطنيف كتبديد ىكاجسيـ ما يساعد 
الف المكاطف يخشى رجؿ االمف المدجج بالسالح كيتأثر بالمظير  ك عمى بناء الثقة المتبادلة كتعزيزىا،

كالشعار كالعتاد فتـ اعتماد بزىة خاصة بعناصر الفصيمة  كالبأس تـ ايضان اعتماد مبدأ "مالمح الشرطة"
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بالمسدس مع اضافة شارة يكتب عمييا الرتبة كالرقـ العسكرم كاسـ الفصيمة كبالنسبة لمعتاد تـ االكتفاء 
 لسالح االخر باستثناء الحاالت العمالنية الخاصة .دكف ا

 :كىيتطمب تكفير مكارد بشرية كمادية نمكذجي اف ىذا التحكؿ بفصيمة رأس بيركت نحك مركز شرطة 
 أواًل: الموارد المادية

 تكفير عدد أكبر مف االليات  .1
 تزكيد الفصيمة بدراجات ىكائية مع أعتدتيا كتجييزاتيا كالمباس الخاص بيا  .2
 تزكيد الفصيمة بدراجات نارية مع أعتدتيا كتجييزاتيا كالمباس الخاص بيا .3
تحديث نظاـ االتصاؿ المكجكد كانشاء نظاـ اتصاؿ جديد خاص بالفصيمة كذلؾ الستقباؿ  .4

 أكبر عدد مف االتصاالت كالمكالمات الياتفية 
 الفصيمة بشكؿ الئؽ كمرتب كحضارم تأىيؿ كتجييز مبنى .5

 شرية: الموارد البثانياً 
 تعزيز الفصيمة بالعناصر .1
 اخضاع جميع العناصر باستمرار لدكرات حكؿ مفيـك الشرطة المجتمعية كتطبيقاتيا .2
اخضاع جميع عناصر الدكريات لدكرات متخصصة في تقنيات القتاؿ مف دكف حمؿ سالح  .3

 ف النفسعكالدفاع 
تخصصة في القيادة اخضاع جميع عناصر الدكريات عمى الدراجات النارية كاليكائية لدكرات م .4

 المحترمة ككيفية المناكرة كاستخداـ العتاد المكجكد بحكزتيـ بمينية ككفاءة
نظرا لككف المكارد البشرية في االدارات كالمؤسسات العامة كالخاصة تحتؿ حيزان كبيرا مف االىتماـ 

العامة لقكل تسعى دائما ىذه المؤسسات الى تطكير كتأىيؿ العنصر البشرم لدييا، عممت المديرية 
 االمف الداخمي الى تحديد المؤىالت المطمكب تكفرىا في العناصر كىي :

اف يككف برتبة رقيب عمى االقؿ كاف تككف تقديراتو جيدة في الدكرة التي خضع ليا مسبقا في  .1
 التدريبي برنامج الشرطة المجتمعية 

 يا /قسـ ثانياف يككف مف حممة االجازة الجامعية اذا كجدت أك مف حممة البكالكر  .2
 يتقف المغتيف الفرنسية كاالنكميزية )قراءةن كمخاطبة( .3
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 اف يتمتع بأخالؽ حميدة كطبع ىادئ بشيادة مف رؤسائو .4
ضافة الى ذلؾ تـ تحسيف منشآت الفصيمة مف بنى تحتية حيث تـ تجييزىا بغرؼ استقباؿ باإل

م أحدث الكاميرات منعا ألكر مجيزة بناث كالذكغرؼ تحقيؽ نظيفة كمرتبة خاصة باإللممكاطنيف ك 
التباس اثناء التحقيؽ بيف رتيب التحقيؽ كالمحقؽ معو بحيث تككف اجكاء التحقيؽ ىادئة بعيدة عف 
الضغط كالتخكيؼ لضبط ام عممية ضرب اثناء التحقيؽ كىك ما يعتبر مخالفة لمقانكف كلحقكؽ 

، حفاظان عمى صحة المكقكفيف كالمستمع إلفادتيـ االنساف كاف تككف معرضة ألشعة الشمس كالتيكئة
كما تـ انشاء غرؼ خاصة لمفحص الطبي تراعي الشركط الصحية ك تـ تأىيؿ النظارات التي يتـ 
تكقيؼ المكقكفيف فييا بالفرش النظيفة كالالئقة كتخصيص مرحاض نظيؼ لكؿ نظارة كما كتـ انشاء 

لى تنظيـ عممية الدخكؿ كالخركج مف مبنى الفصيمة ضافة اة التحميؿ كالمعمكمات الخاصة باإلغرف
 ر كبطاقات اخرل خصصت لممدنييف صاببطاقات خاصة بالعن

اف  فصيمة رأس بيركت النمكذجية كانت الخطكة االكلى في عممية التحكؿ بمؤسسة  يمكننا القكؿ
بية لجية الداخمي نحك الشرطة المجتمعية  كخاصة اف ىذه الخطكة حققت نتائج ايجاقكل االمف 

في نطاؽ الفصيمة، كما كانيا عززت انخفاض عدد جرائـ السرقة كالنشؿ كفي مخالفات السير الرائجة 
مف كاالماف كالراحة كالثقة فزادت عبرىا نسبة لداخمي حيث بدأ يشعر المكاطف باألالثقة بقكل االمف ا

ت كالتقاليد السائدة في مجتمعنا التبميغ عف جرائـ كاف ضحيتيا يخشى القياـ بالتبميغ عنيا بسبب العادا
فيك يعتبرىا تمس بسمعتو كشرفو بيف الناس كأىما االبتزاز الجنسي كالعنؼ االسرم ، كما اف التكاصؿ 
الفعىاؿ كالمباشر بيف عناصر الفصيمة كالمكاطنيف ضمف نطاؽ الفصيمة كىيئات المجتمع المدني 

سات، كاالجتماعات الدكرية كسماع ؤساب المكتجار كاصح المحمي كالجمعيات ك المدارس كالثانكيات
 (3. )ممحؽ رقـ في نجاح ىذه التجربةكمشاكميـ كىمكىـ ساىـ  رائيـآ

 : تجربة شعبة العالقات العامةالفقرة الثانية
مف اىـ المؤسسات التي تعنى باإلصالح كالتكعية  تعتبر االجيزة االمنية في الدكؿ الحديثة

اعت اف تكسب رضى تقكـ بدكرىا في مجتمعاتنا العربية اال اذا استط، كىي ال تستطيع اف كجيوكالت
ز المعني  بيذه الميمة  بالتكاصؿ كالتكجو مباشرة الى الجميكر ىك جياز العالقات ايالجميكر، اف الج

 العامة في االجيزة االمنية. 
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شرطة المجتمعية،  مي كالتكجو نحك البما اف مكضكع دراستنا كاف المديرية العامة لقكل االمف الداخ
. فيي تقكـ بدكر ديرية العامة لقكل االمف الداخميسـ شعبة العالقات العامة في المايعرؼ ىذا الجياز ب

كبيف قكل االمف ككافة الكسائؿ االعالمية زيز ثقة المكاطف بيذه المؤسسة، فاعؿ كناشط في تعميؽ كتع
امة تعتبر مف اىـ ع. اف شعبة العالقات الفتعنى بالمكاطف كبحقكؽ االنسا كالجمعيات كالمنظمات التي

مرتكزات العمؿ الشرطي المجتمعي خاصة في مجتمع متعدد االفكار كالتكجيات كاالختالفات السياسية 
كالدينية كالفكرية حيث تعقدت عالقات افراد المجتمع بعضيـ ببعض كبينيـ كبيف السمطات االدارية 

لشعبة العالقات العامة  ،انطالقا مف ىذه المعطيات .لة كالقانكفاختمفت النظرة لمدك ك ة كالقضائية كاالمني
في االتصاؿ بالمكاطنيف كالتكاصؿ معيـ كمع شرائح لدكر الفاعؿ الذم تمعبو الى ااىمية كبرل نظران 
في العمؿ  يففتشكؿ بذلؾ صيغة كنمط متطكر  ،عممية التكجيو كالتكعية كاالرشادالمجتمع كافة في 
 االمني الحديث .

فيذه الشعبة تمعب دكرا اساسيان كمحكريان في تنفيذ سياسة المديرية في التحكؿ نحك الشرطة المجتمعية  
عف طريؽ ما تقكـ بو مف تكجيو دائـ لعناصرىا كاعدادىـ كتدريبيـ كذلؾ تعمؿ عمى تعزيز كتنمية 

بار التي تصدر عف العالقة مع كسائؿ االعالـ في نشر التكعية كاالرشاد كالتكجيو عف طريؽ نقؿ االخ
ىذه الشعبة باسـ المديرية العامة لقكل االمف الداخمي كفي برامج التكعية كالفيديكىات التكعكية 
كالتكجييية ككافة االنشطة مف ندكات كمحاضرات تقـك بيا في كافة المجاالت، اضافة الى ذلؾ تقـك 

التعاكف بلمؤىالت العممية كالثقافية شعبة العالقات العامة عبر فريؽ مف العناصر مف حممة االجازات كا
الندكات مف خالؿ  مع المدارس كالجمعيات كالمؤسسات االجتماعية كالتأىيمية كالتربكية كالثقافية 

كالمحاضرات لمطالب كلجميع المكاطنيف في كافة المجاالت لتعمؿ عمى تسميط الضكء عمى المشاكؿ 
تيـ كمستقبميـ كالعمؿ عمى المشاركة كالمساىمة في كتيدد سالم كالجرائـ التي تعترض الحياة اليكمية

، كما تعمؿ شعبة العالقات العامة عمى نشر التكعية مكافحة الجريمة كمساعدة قكل االمف كمؤازرتيـ
حكؿ بعض الجرائـ التي كثرت في السنكات االخيرة بفعؿ التطكر التكنكلكجي كاىما االبتزاز الجنسي 

كتعمؿ ىذه الشعبة بنشاط عمى حث المكاطنيف عمى احتراـ القكانيف  كااللكتركني كالعنؼ االسرم...
كااللتزاـ بيا كاف الدكلة كقكل االمف ىي لمساعدتيـ كليست لقمعيـ اك التضييؽ عمييـ، مثاؿ عمى ذلؾ 
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حثيـ عمى احتراـ قانكف السير كااللتزاـ بالسرعة المحددة كعدـ تجاكزىا نظرا لمحكادث المميتة التي 
 (4ممحؽ رقـ ) عنيا ضحايا كجرحى .... تحصؿ كينتج

ال يقتصر عمؿ شعبة العالقات العامة عمى ىذه النشاطات، بؿ تعمؿ الى المشاركة في المعارض 
الثقافية كاالجتماعية كالتربكية ايمانان مف قكل االمف الداخمي بأىمية الثقافة كالعمـ، فيي تعمؿ سنكيان 

بيركت سنكيان كغيرىا مف  الذم يقاـ في الدكلي لمكتابعمى المشاركة في معرض بيركت العربي 
، حيث تقكـ العناصر المشاركة مف شعبة العالقات العامة بتكزيع مجمة االمف الصادرة عف المعارض

المديرية العامة لقكل االمف الداخمي عمى المكاطنيف كالمشاركيف في المعرض كالتي تتطرؽ الى 
مف التي تعنى بتربية ضافة الى مجمة فتى االكتكعكية، باإل ةمكاضيع ثقافية كبيئية كعممية كطبي

ضافة الى منشكرات عف قانكف السير كالتكعية مف المخدرات كاالبتزاز كالنشؿ كالسرقة االطفاؿ باإل
طبيعة اعماليا كالمياـ التي ك كغيرىا مف الجرائـ...كتقكـ بشرح مفصؿ عف دكر قكل االمف الداخمي 

 لتعاكف بيف قكل االمف كالمكاطف لما فيو مصمحة لممجتمع كافة.تقكـ بيا كعمى اىمية ا
اف ىذه االنشطة كاالدكار التي تقـك بيا شعبة العالقات العامة جدان ميمة نظران الى نتائجيا 

عندما قررت المديرية العامة  2014االيجابية في المجتمع، كاف ىذا الدكر زاد اىميةن كتأثيران مف العاـ 
اخمي مكاكبة التطكر التقني كالثكرة الكبيرة حصمت في عالـ االتصاالت كالمكاصالت لقكل االمف الد

في تغيير شكؿ الجريمة كاسمكبيا كتسييؿ انتقاؿ المعمكمات كاالفكار الثقافات، فعمدت  أسيـكالنقؿ مما 
 انستغراـ..( -تر تكي -مكاقع التكاصؿ االجتماعي ) فايسبكؾ  الى انشاء حسابات خاصة بيا عمى

حيث انيطت ميمة  WWW.ISF.GOV.LB بمغ عمى المكقع الرسمي لممديرية ضافة الى خدمةباإل
العمؿ عمى ىذه الحسابات كالتفاعؿ كالتكاصؿ مع المكاطنيف الى عناصر متخصصة مف شعبة 

الرد عمى شكاكل المكاطنيف  ككيفيةالعالقات العامة حيث تـ تكزيع المياـ كحدد اسمكب العمؿ 
 (5ممحؽ رقـ . )راتيـ التي ترد عمى ىذه الحساباتكاستفسا

لكبير مف الشكاكل تظير اىمية كتأثير ىذا الدكر بشكؿ كاضح مف خالؿ االطالع عمى العدد ا
صر العاممة عمى ىذه االتي تًرد عمى ىذه الحسابات ككيفية قياـ العن تكاالستفساراكاالتصاالت 

الحسابات بمعالجتيا كالتعامؿ معيا عمى الفكر اك ارساليا الى القطعات المختصة اذا دعت الحاجة 

http://www.isf.gov.lb/
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ـ تحكيميا الى مكتب مكافحة جرائـ يتترد حكؿ االبتزاز كالقرصنة حيث  كاىميا الشكاكل التي الى ذلؾ،
 (6. )ممحؽ رقـ اتاك الى شعبة المعمكم المعمكماتية في كحدة الشرطة القضائية

 ىبقكل االمف حيث اصبحت مطمئنة كعميدؿ عمى ازدياد ثقة المكاطف اف ىذا التكاصؿ كالتعاكف 
يقيف اف قكل االمف ىي الممجأ كالمالذ اآلمف ليـ في ام مشكمة اك استفسار اك حتى التبميغ عف 
. كما اف شعبة العالقات العامة تتمقى فكران الشكاكل حكؿ تصرفات اك تجاكزات بعض  مخالفة اك جـر

ؽ مف صحة عناصر قكل االمف اثناء تأدية كاجبيـ كخارج الخدمة كالعمؿ عمى متابعة الشككل كالتحق
ىذه االعماؿ مف قبؿ عناصرىا كارساليا فكرا الى شعبة التحقيؽ كالتفتيش التخاذ االجراءات المسمكية 

 (7)ممحؽ رقـ  كالقانكنية بحؽ العناصر المخالفة في حاؿ ثبت ذلؾ.
قكل االمف الداخمي عبر شعبة العالقات العامة مع المكاطنيف  كطدتياالتي لقد عززت ىذه الثقة 

قيفية مف قيمة كاىمية كدكر قكل االمف تثالندكات التكعكية كالتكجييية كالؽ المحاضرات ك عف طري
، كيظير ذلؾ مف خالؿ االحصاءات التي تصدر عف شعبة العالقات حكؿ انخفاض نسبة الداخمي 

الجريمة مف نشؿ كسرقة كحكادث مركرية كتراجع نسبة المتعاطيف  كتفكيؾ شبكات االتجار بالمخدرات 
 كالقاء القبض عمى مركجييا كمف ازدياد نسبة التبميغ عف جرائـ االبتزاز كالعنؼ االسرم كاالغتصاب.

 مف اىـ عناكيف الحمالت التي اطمقتيا شعبة العالقات العامة باسـ قكل االمف ىي :
 (8. )ممحؽ رقـ لمتكعية كالحد مف مخاطر المخدرات بينييؾ _تعاطيؾ  #
 ( 9) ممحؽ رقـ  .كالتحرش الجنسي مف أجؿ التبميغ عف العنؼ االسرم ما تترددم _ اذا ميددم #
 .متكعية حكؿ مخاطر الصيد كاستعماؿ السالحل لعبة _ مش _ الصيد #
 .لمكقاية مف الحكادث اثناء السباحة  _ خير عمى _ تسبح #
 .كؿ القيادة االمنة اثناء العكاصؼلتكعية السائقيف ح    دني _ يا _ شتي #
 .اتج عف القيادة المتيكرة كالسرعةلتكعية المكاطنيف مف الخطر الن   عمى ميمؾ _ سكؽ #
 .لمتكعية كالحد مف مخاطر المخدرات   لعبة _ مش _ المخدرات #
 .بقانكف السير االلتزاـلحث المكاطنيف عمى  الجديد _ السير _ قانكف #
 .ألرائيـ كافكارىـمف اجؿ التكاصؿ مع المكاطنيف كاالستماع  عالرسمي _ مش #
 .لمتكعية كالحد مف مخاطر المخدرات  تنجر  _ ما #
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لحث المكاطنيف عمى القيادة بتركم اثناء فترة االعياد كعدـ القيادة تحت تأثير الكحكؿ   عيد _ ليمة #
 .كتجاكز السرعة

 .لمتكعية كالحد مف مخاطر المخدرات  ضدؾ _ حدؾ #
ليشعركا  لتكعية المكاطنيف مف الخطر الناتج عف القيادة المتيكرة كالسرعة  مسؤكؿ _ سائؽ _ انا #

 .لية الممقاة عمى عاتقيـك بالمسؤ 
تي قد يتعرضكف ليا نتيجة مف اجؿ االىتماـ بصغار المنزؿ كابعادىـ عف االخطار ال البيت _ زغير #

 .االىماؿ
 .جنكف _ اك سرعة_ #
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 الخاتمة
كال  توكرفاىيالمجتمع أكضحت ىذه الدراسة أف عمؿ الشرطة ضركرم جدا ألجؿ سالمة 

يمكف االستغناء عنو، كلكف تطكر الحياة االجتماعية  كتعقيداتيا الناتجة عف التطكر كالتقدـ 
العممي كالتكنكلكجي ككسائؿ االتصاؿ كتبادؿ المعمكمات كالخبرات، االمر الذم ساىـ كثيران في 

دالت الجريمة كتعدد أساليبيا مما استكجب البحث عف أفضؿ السبؿ الممكنة كالمتاحة ازدياد مع
لتطكير عمؿ أجيزة الشرطة ألجؿ زيادة فعاليتيا كتحسيف انتاجيتيا في مكافحة الجريمة كالعمؿ 
عمى الحد مف تفاقميا. فكاف اسمكب كمنيج الشرطة المجتمعية أحد الحمكؿ التي لجأت الييا 

حقيؽ ذلؾ كىذا ما بدأت بو المديرية العامة لقكل االمف الداخمي بالتكجو نحك بعض الدكؿ لت
الشرطة المجتمعية، فيذا المفيكـ في العمؿ الشرطي ليس ىدفان بحد ذاتو انما ىك كسيمة لتحقيؽ 

ماف في المجتمع كتحسيف نكعية الحياة كالرفاىية فيو. كقد تبيف مف خالؿ التجربة اف االمف كاال
يكد كالشراكة بيف المجتمع المدني كاالجيزة االمنية ادل الى تحقيؽ نتائج ايجابية في تظافر الج

ىذا المجاؿ كيمكف اف يؤدم مستقبالن الى نتائج أكثر ايجابية كمما اتسع نطاؽ ىذا التعاكف 
كالشراكة كأصبح يشمؿ غالبية أفراد المجتمع مما ينمي االحساس بالمسؤكلية كالمكاطنة كاالنتماء 

المشاكؿ التي يعانييا المكاطنكف كيحقؽ في المدل البعيد ازالة االسباب التي تساىـ في  كحؿ
حصكؿ الجرائـ كخمؽ النزعة االجرامية كالعدكانية لدل بعض الفئات في المجتمع كالذم يعتبر 

 اليدؼ االسمى الذم تسعى الى تحقيقو جميع الدكؿ كالمجتمعات.
كضع المديرية العامة لقكل االمف الداخمي يتطمب  اف كضع الشرطة الحالي في لبناف، ام

التغير كالتطكير باتجاه الشرطة المجتمعية ، كحسنان فعمت قكل االمف الداخمي بالسير في ىذا 
التكجو كمنيج لكضع حد لمعدالت الجريمة  كمشاكؿ المجتمع كتكطيد العالقة مع المكاطف  

قان كارتفاع معدالت الجريمة كازدياد الخكؼ كالمجتمع المدني ، الف ىشاشة الكضع االمني ساب
االمنية ، ينعكس سمبان عمى حياة المكاطنيف لجية أمنيـ  باألجيزةمنيا  كعدـ ثقة المكاطف 

ستقرارىـ كدفعيـ الى التفكير باليجرة كالتكجو نحك السمكؾ الخاطئ بذريعة الكضع االمني القائـ اك 
 ت كالسياحة.ستثماراكما كتؤثر ايضان عمى االقتصاد كاال
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بما اف غاية الشرطة المجتمعية  ىي تحقيؽ االمف الشامؿ مف خالؿ مشاركة جميع أفراد 
ضطالع بالمسؤكلية االمنية الى جانب المجتمع كمؤسساتو الرسمية كالخاصة كاالىمية في اال

جياز الشرطة، بحيث يككف لكؿ فرد في المجتمع  دكر في تحقيؽ االمف ، كبما اف المديرية 
امة لقكل االمف الداخمي بدأت بيذا التكجو ككانت فصيمة رأس بيركت ىي الخطكة االكلى في الع

 ميؿ، يمكنا اف نقدـ بعض االقتراحات في ىذا المجاؿ : أالؼرحمة 
 تعديؿ القكانيف التشريعية لجية االخذ بمفيـك الشرطة المجتمعية  .1
المقًيدة لو في نطاؽ اعطاء رجؿ الشرطة صالحيات أكسع كأشمؿ مف الصالحيات  .2

 الشرطة التقميدية
تمكيف رجؿ االمف مف اتخاذ اجراءات بحؽ المخالفيف بعيدان عف التكقيؼ اك محاضر  .3

الضبط، كالتنبيو أك اجراء الصمح بيف المتخاصميف اك المخالفيف الف العبرة تكمف في 
نيف  كليس بعدد تحقيؽ االستقرار كاالمف في المجتمع كالعالقات الجيدة في ما بيف المكاط

 اضر حالمكقكفيف في السجكف كعدد الم
االستمرار في تحكيؿ قطعات كمراكز قكل االمف الداخمي الى قطعات كمراكز نمكذجية  .4

 كفقان لخطة قكل االمف 
التكثيؼ مف الدكرات كالبرامج التعميمية كالتدريسية في مدارس ككميات معيد التدريب في  .5

د جميع ضباط كرتباء كعناصر قكل االمف الداخمي قكل االمف الداخمي  كذلؾ إلعدا
 كشرطييف مجتمعييف

تكثيؼ المحاضرات كاالرشادات التثقيفية كالتكعكية التي تصدر عف قكل االمف الداخمي  .6
 عبر شعبة العالقات العامة التي تخاطب بيا جميع شرائح المجتمع

ا في كؿ زماف كمكاف االشارة اف ليس جميع النظـ كالمناىج صالحة كتؤتي بثمارى تجدر
في ظؿ التطكر المستمر كالدائـ لمحياة ، فحاليان يعتبر مفيكـ الشرطة المجتمعية ىك الكسيمة 

ماف كاالستقرار في المجتمع كتكطيد العالقة بيف االجيزة الشرطية األفضؿ لتحقيؽ االمف كاال
مفيـك بديؿ عف الشرطة  كالمكاطف ، كىذا ما يدفعنا الى طرح تساؤالن حكؿ امكانية كجكد نظاـ أك

 ستمرار؟االمجتمعية اك تطكيره مستقبالن في ظؿ مجتمع متغير كمتطكر ب
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 الئحة المراجع
 القرآن الكريم 
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كالمعدؿ  2/8/2001الصادر بتاريخ  328/2001المحاكمات الجزائية رقـ  قانكف أصكؿ -

 .16/8/2001تاريخ  359بمكجب القانكف رقـ 

 الكتب:
نايؼ  ةأكاديمي ابك شامة، عباس، الشرطة المجتمعية االساليب كالنماذج كالتطبيقات العممية، -

 .ـ 2001 –ق  1422العربية لمعمـك االمنية، 
ق  1419 نايؼ العربية لمعمـك االمنية، الرياض، ةأكاديميالمجتمع، ابكشامة، عباس، شرطة  -

 ـ 1999 –
 ةأكاديمي الشرطة المجتمعية االساليب كالنماذج كالتطبيقات العممية، البشرم، محمد االميف، -

 .ـ 2001 –ق  1422نايؼ العربية لمعمـك االمنية، 
نايؼ  ةأكاديميمعجب معدم، الشرطة كحقكؽ االنساف في الشريعة االسالمية،  الحكيقؿ، -

 .ـ 2001 –ق 1422العربية لمعمـك االمنية، الرياض، 
ف مفيكميا كمقارنتيا مع الشرطة التقميدية كامكانية أخشفة، حسيف، الشرطة المجتمعية  -

 .2015 الطبعة االكلى، لبناف، تطبيقيا، منشكرات زيف الحقكقية، لبناف،
نايؼ العربية  ةأكاديميمحمد ابراىيـ، اتجاىات المكاطف العربي نحك رجؿ االمف،  الطراكنة، -

 .ـ 2008 –ق  1429لمعمـك االمنية، الرياض، 
 ةأكاديمي الشرطة المجتمعية االساليب كالنماذج كالتطبيقات العممية، العكد، محمد منصكر، -

 .ـ 2001 –ق  1422نايؼ العربية لمعمـك االمنية، 
ايؼ العربية لمعمـك االمنية، الرياض، ن ةأكاديمي مناع، الشرطة كحقكؽ االنساف، القطاف، -

 .ـ 2001 –ق 1422
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 الرسائل:
في كمية الضباط  ،رسالة اعدت لمترقية لرتبة رائد ،يب شادم سرحاؿ، الشرطة المجتمعيةالنق -

 2013 ،معيد قكل االمف الداخمي بيركت

 المواقع االلكترونية
-15تاريخ الدخكؿ http://isf.gov.lb، ديرية العامة لقكل االمف الداخميالرسمي لممالمكقع  -

3-2019 
تاريخ    http://facebook.com/lebisf  بكؾ  حة قكل االمف الداخمي عمى الفايسصف -

 2019-5-2الدخكؿ 

 المقابالت:
في االمف الداخمي مقابمة اجريت مع العقيد جكزؼ مسمـ رئيس شعبة العالقات العامة في قكل  -

 .2019-5-10بتاريخ  لقكل االمف الداخميمكتبو في المديرية العامة 
  في فصيمة رأس بيركت ،مقابمة اجريت مع النقيب ايمي فيد مساعد أمر فصيمة رأس بيركت -

 .2019-4-29بتاريخ 
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