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الخطة  تطبيق  مراحل  من  االستفادة  بعد 
بحرفية  معها  التعامل  تم  اذ  االوىل، 
اكد  املحددة،  املهلة  انجازها يف  اىل  افضت 
والتطوير  التخطيط  مكتب  اعامل  مسّي 
الخطة  تنفيذ  مواكبة  الديك  اييل  العقيد 
املنشودة،  لالهداف  تحقيقا  الخمسية 
تنفيذ  بدء  قبل  املحققة  االنجازات  وعرض 
اللواء  عهد  يف  الثانية  الخمسية  الخطة 
السياق:  هذا  يف  وقال  ابراهيم.  عباس 
عىل  مهامته  ابراهيم  اللواء  تسلم  "تزامن 
بدء  مع  العام  لالمن  العامة  املديرية  رأس 
هذه  تصاعدت  بحيث  سوريا  يف  االحداث 
واعباء  تحديات  لبنان  عىل  رتب  ما  االزمة 
بالرسعة  معها  التعامل  من  بد  ال  كثية 
املطلوبة، وبال اي تأخي او انتظار، وبالتايل 

كانت املديرية امام تحديني:
االرهاب  خطر  وجه  يف  امني  تحد  ـ  اول 
لبنان  له  تعرض  والتي  املتتالية  مبوجاته 
واملنطقة والعامل، ومل تسلم منه اوروبا عىل 
اللبناين  العام  االمن  وكان  التحديد.  وجه 
سباقا يف توقيف شبكات ارهابية وارهابيني 
ملصلحة  تعمل  تجسس  وشبكات  منفردين 

العدو االرسائييل.
مقابل  يف  الخدمات  تأمني  تحدي  ـ  ثان 
استوجب  الذي  السوري  النزوح  موجة 
مضاعفة الجهد ثالث مرات. ومبا ان اعداد 
النازحني يف تصاعد مستمر، مل تكن املديرية 
مستوى  عىل  جاهزة  العام  لالمن  العامة 
هذا  متطلبات  ملواجهة  واملراكز  العديد 
كانت  كونها  النازحني،  من  الكبي  العدد 
والوافدين  اللبناين  املواطن  لخدمة  جاهزة 
العادية.  باالعداد  واالجانب  العرب  من 

"منها  املناطق  مختلف  يف  الجديدة  املراكز 
مراكز خاصة بالسوريني. بلغ مجموعها 65 
اقليمية،  اقليميا وحدوديا، 10 دوائر  مركزا 
قيد  مراكز   4 مثة  حدوديتني.  دائرتني  مع 
شيت  النبي  بوارج،  رياق،  يف  االنشاء 
يبلغ  حاليا  العاملة  املراكز  مجموع  وقانا. 
نقل  تم  كام  ومجددا،  مستحدثا  مركزا   81
جديد  مبنى  اىل  االحتياطي  التوقيف  مركز 
واملعايي  يتالءم  العبد  ساحة  موقع  يف 
البيومرتي  السفر  انجاز جواز  الدولية. وتم 
وضع  الذي  االمر  البيومرتية،  واالقامات 
مل  بحيث  املتطورة  الدول  مصاف  يف  لبنان 
بالجوازات  للتالعب  امكان  اي  هناك  يعد 
من خالل تزويرها. االمر نفسه بالنسبة اىل 
استخدام  ممكنا  يعد  مل  بحيث  االقامات 
نسبة  رفع  ما  عليها،  الحاصل  لغي  االقامة 
التي  وباالجراءات  بلبنان  الدولية  الثقة 
وعدم  للحدود  ضبطه  وبعملية  يعتمدها 
متكن سوريني ومن جنسيات اخرى مغادرة 
اما  رشعية.  غي  بطريقة  اللبنانية  االرايض 
عىل  العمل  مفهوم  تطوير  يخص  ما  يف 
وسائل االعالم وانشاء مجلة "االمن العام"، 
جديدا  مفهوما  ادخل  ابراهيم  اللواء  فان 
االعالم  وسائل  مع  التعاطي  طريقة  عىل 
من خالل الرشاكة بني االمن العام ووسائل 
فرتة  خالل  يف  املجلة  حجزت  وقد  االعالم. 
التي  املجالت  بني  متقدما  موقعا  قياسية 
تعالج  انها  علام  واملهنية.  بالصدقية  تتمتع 
جعل  ما  عالية  مبهنية  وامللفات  املواضيع 
املؤسسات  من  انتظار  محل  صدورها 
واملواطن.  الديبلوماسية  والبعثات  الرسمية 
اما بالنسبة اىل ادخال نظام كشف التزوير 
املانيا  فان  الحدودية،  املعابر  كل  عىل 
يف  وضعت  اجهزة  لبنان  زودت  االتحادية 
املطار وهي مربوطة بقاعدة بيانات كبية، 
واي وثيقة مزورة متر عىل اي جهاز تدخل 

البيانات". ضمن 

يتوقف  التي  االساسية  االنجازات  من 
منذ  بورش  انه  ايضا،  الديك  العقيد  عندها 
الجودة  ادارة  نظام  تطبيق   2014 العام 
بتوجيه مبارش من املدير العام لالمن العام 
مرشوع  ضمن  من  املديرية  اختيار  وتم 
بدعم  والتجارة  االقتصاد  وزارة  به  قامت 
املديرية  وحصلت  االورويب.  االتحاد  من 
عىل   2015 العام  يف  العام  لالمن  العامة 
الذي  "االمر   ISO 90001 - 2005 شهادة 
ادى اىل ارتقاء املديرية اىل مصاف االدارات 
العاملية.  واملقاييس  للمعايي  وفقا  املتميزة 
الجودة  ادارة  دائرة  انشئت  عليه  وبناء 
التي باتت مهمتها التدقيق يف كل اجراءات 
واحرتافه،  االداء  شفافية  الظهار  العمل 
امام  نفسها  املديرية  وضعت  وبالتايل 
الخدمات  تقديم  يف  االستمرار  مسؤولية 
بكل متيز وتطور، والعمل جار عىل تحديث 

."ISO 90001 - 2015 الشهادة اىل
االسرتاتيجية  الخطة  الديك  العقيد  تناول 
رؤية  "ان  وقال:   ،2022-2018 الجديدة 
املدير العام لالمن العام هي باستمرار: امن 
لبناين متميز يف خدمة الوطن. رسالتنا  عام 
يف هذا املجال ان يكون االمن العام محرتفا 
التطور  كل  الحداثة  عرب  يواكب  ومتطورا، 

اذا  خصوصا  الغربية،  الدول  يف  التصاعدي 
بني  وصل  كصلة  لبنان  موقع  اىل  نظرنا 
الرشق والغرب. رسالتنا ايضا ان يقوم االمن 
العام باحرتام حقوق االنسان وحاميتها، لذا 
لالمن  العامة  املديرية  يف  دائرة  انشاء  تم 
املنظامت  وباتت  االنسان،  لحقوق  العام 
مع  تتعاطى  املجال  هذا  يف  تنشط  التي 
ومبا  الدائرة،  هذه  خالل  من  العام  االمن 
يساهم يف حفظ امن املواطن وسالمته ضد 

التطرف واالرهاب".
االنجاز  يف  "مستهدف  هو  ما  عىل  وركز 

الحديثة  واالدارة  القيادة  لجهة  حاليا 
تطوير  خالل  من  واملتطورة،  واملحرتفة 
مل  اذ  ومعالجتها،  املعلومات  جمع  تقنيات 
والعمل  االمكانات  يف  التقدم  عملية  تكن 
عىل مستويات دون مستويات اخرى، لكن 
بينها.  ما  يف  والتوازي  التناسق  خالل  من 
يستخدمها  متطورة  واجهزة  برامج  مثة 
يتابعون  الذين  واملتخصصون  العام  االمن 
املهم.  الجانب  هذا  عىل  ويعملون  دورات 
من  العام  االمن  متكن  اىل  ذلك  ادى  وقد 
استخدامهم  اثناء  يف  اشخاص  توقيف 
املتطورة  والحواسيب  االلكرتونية  للوسائل 
نظم  تطوير  عىل  الرتكيز  مع  بهم،  الخاصة 

امن املعلومات وحاميتها وتحديثها".
االهداف  من  ان  اىل  الديك  العقيد  ولفت 
شؤون  "متابعة  تحقيقها  عىل  يعمل  التي 
التواصل  ووسائل  االعالمية  الوسائل 
وفقا  االلكرتونية  واملواقع  االجتامعي 
للقوانني اللبنانية. وهذا الجانب يحتاج اىل 
والترشيعات  القوانني  يف  وتطوير  تحديث 
اللبنانية، لذا بارش االمن العام اجراء دورات 
من  ميكن  مبا  املجال،  هذا  يف  متخصصة 
التواصل االجتامعي واعداد  مراقبة وسائط 
فعل  ردود  خالل  من  موضوع  ألي  تقييم 
الشكوى.  مصدر  لتحديد  اللبناين  املواطن 
للقيام  املتخصص  التدريب  اىل  اضافة 
التطوير  حصول  انتظار  يف  املهمة  بهذه 
العام  االمن  يتحرك  عندما  الترشيعات.  يف 
العام  االمن  كون  القانون  وفق  يستطيع 
مساعدا قضائيا يعمل تحت سقف القانون 

وبتوجيه من النيابات العامة".
وشدد عىل ان من ضمن االهداف املطلوب 
االرهاب  مكافحة  يف  "االستمرار  تحقيقها 
بالنسبة  الحدود.  املتطرفني وضبط  وانتقال 
اشخاص  هناك  املتطرفني،  انتقال  اىل 
ومن  معروفني،  غي  وآخرون  معروفون 
املمكن انتقالهم من مكان اىل آخر اما هربا 
مكافحة  ارهابية.  اعامل  تنفيذ  بهدف  او 
هذا الخطر بات مطلبا متقدما ودامئا لدى 
جميع الدول، وهو محل تعاون بني االجهزة 
االحرتايف  التدقيق  خالل  ومن  االمنية 

هؤالء  يستخدمها  قد  التي  باملستندات 

مسّي اعامل مكتب التخطيط والتطوير العقيد اييل الديك.

السوري،  النزوح  موجة  تصاعد  مع  لكن 
كان لزاما عىل املديرية العامة لالمن العام 
وعرب  العديد  خالل  من  قدراتها  تطور  ان 

تأمني الخدمات".
رفع  "اوجبا  التحديني  هذين  ان  اضاف 
ومفتشني  ضباط  من  العام  االمن  عديد 
دولية  متطلبات  مع  مواكبة  ومأمورين، 
املزورة  الوثائق  كشف  صعيد  عىل 
عىل  اتخذت  التي  التشغيلية  واالجراءات 
االمن،  صعيد  وعىل  الحدودية  املعابر 
التدريب  مستوى  رفع  ايضا  استدعى  ما 
مبا  القدرات  لرفع  العلمي  والتحصيل 
يواكب التطور من خالل دورات تخصصية 
وركزت  والخارج.  الداخل  يف  متواصلة 
الوثائق  ضبط  عىل  التدريبية  الدورات 
مغادرة  حاولوا  الذين  واالشخاص  املزورة 
اوروبا  اتجاه  يف  ممرا  استخدامه  او  لبنان 
ان  علام  مزورة.  وثائق  عرب  اخرى  ودول 
من  بتقنيات  تنجز  كانت  الوثائق  هذه 
لذلك  عادية،  وسائل  تكشفها  ان  الصعب 
خضع ضباط ومفتشون ومأمورون يف االمن 
تركيب  وتم  الخارج،  يف  دورات  اىل  العام 
اجهزة حديثة عىل املعابر الحدودية السيام 
يف  تزوير  اي  كشف  عىل  قادرة  املطار  يف 
رفع  ايضا  وجرى  عليها.  مترر  التي  الوثائق 
العسكري  التدريب  مستوى  عىل  القدرات 
مبهامت  قام  العام  االمن  ألن  االحرتايف 
ونفذ  والتوقيف  املداهمة  لجهة  عمالنية 
التدريب  كان  فيام  عدة،  حية  مناورات 
والتخصيص  العسكري  بني  بالتوازي  يسي 

املرتبط بعمل االمن العام".
من  عدد  افتتاح  اىل  الديك  العقيد  واشار 

توجيهات اللواء ابراهيم 
حاسمة لرفع مستوى 

التحصيل العلمي

االولوية لجبه 
خطر االرهاب ومتطلبات 

النزوح السوري
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استحداث مركز امن عام اقليمي يف بلدة املنية قضاء املنية الضنية   م.ذ.51  /ا ع / ص/م ذ تاريخ 16/8/2011 1

استحداث مركز امن عام اقليمي يف منطقة الزهراين م.ذ.29/اع/ص/م ذ تاريخ 2012/4/5 2

انشاء مركز الستقبال طلبات تجديد االقامات املوقتة للرعايا السوريني )املدينة الرياضية( ب م .رقم734/اع/ص/ب تاريخ 2013/9/25 3

استحداث مركز اقليمي يف بلدة شبعا قضاء حاصبيا م.ذ.72/اع/ص/م ذ تاريخ 2015/2/16 4

استحداث مركز امن عام يف بلدة غزير- كرسوان م.ذ. 28/اع/ص/م ذ  تاريخ 2015/5/9  5

استحداث مركز امن عام حارة صخر ب م. رقم 389/اع/ص/ب تاريخ 2015/5/21 6

استحداث مركز امن عام برج حمود  ب.م. رقم 390/اع/ص/ب تاريخ 2015/5/21 7

استحداث مركز اقليمي يف بلدة شبعا م.ذ.725/اع/ص/م ذ تاريخ 16/10/2015 8

استحداث مركز اقليمي يف بلدة مشغرة قضاء البقاع الغريب م.ذ.2/اع/ص/م ذ تاريخ 2016/1/7 9

استحداث مركز اقليمي يف بلدة ببنني/العبدة قضاء عكار م.ذ.35/ا ع / ص /م ذ تاريخ 2016/6/18 10

استحداث مركز اقليمي يف بلدة الطيبة م.ذ.8/اع/ص/م ذ تاريخ 2017/2/25 11

استحداث مركز امن عام اقليمي موقت ضمن نطاق امن عام جبل لبنان 
االوىل ـ مركز م1 الشهيد عبد الكريم حدرج االقليمي املوقت

م.ذ. 82/اع/ص/م ذ تاريخ 2017/10/6 12

استحداث مركز امن عام اقليمي يف بلدة اللبوة ضمن نطاق دائرة امن عام 
البقاع الثانية االقليمية

م.ذ.89/اع/ص/م ذ تاريخ 2017/11/7 13

استحداث مركز امن عام اقليمي يف بلدة الدامور م.ذ.22/اع/ص/م ذ تاريخ 2018/4/3 14

مثال  معينة.  اماكن  اىل  وصولهم  لدى 
ويف  مطلوب،  ارهايب  موت  عن  يعلن  قد 
الواقع يكون ال يزال عىل قيد الحياة ويقوم 
آخر  لشخص  صحيحة  وثائق  باستخدام 
ليك ينتقل اىل بلد آخر، وهذا يتطلب دقة 
العام  االمن  لذا  كشفه.  عملية  يف  وحرفية 

متشدد جدا يف موضوع نقل الوثائق".
التخطيط  "مكتب  ان  الديك  العقيد  واكد 
الدولية  املؤسسات  مع  يعمل  والتطوير 
تحقيق  عىل  االورويب  االتحاد  مع  املتعاونة 
املديرية  عمل  تطوير  اىل  تؤدي  مشاريع 
نظم  موضوع  مثال  العام،  لالمن  العامة 
نظم  والذي  وحاميتها،  املعلومات  امن 
ليست  فالخشية  املديرية.  يف  حوله  مؤمتر 
اىل  والدخول  السيبيانية  الهجامت  من 
الدخول  يف  تتمثل  بل  فحسب،  املعلومات 

جدا  الخاصة  الشخصية  املعلومات  اىل 
من  بد  ال  لذلك  الحاسوب،  او  الهاتف  يف 
امكان  حول  التوعية  حمالت  استمرار 
ميارسه  ان  ميكن  الذي  السيرباين  الخرق 
ومؤسسات  دوال  الجميع،  عىل  العدو 
مرشوع  اطلق  املجال  هذا  يف  وافرادا. 
بني  الربط  السيرباين ومرشوع  االمن  حامية 

املراكز الحدودية وحاميتها يف الداخل، ومثة 
االتحاد  مع  عليها  نعمل  اخرى  مشاريع 
االورويب يف هذا املجال ويف مجاالت اخرى، 
مبشاريع  كثية  مواضيع  عىل  نعمل  كام 
الخطة  ضمن  من  وهذه  ومتقدمة،  دقيقة 

الجديدة". الخمسية 
الخطة  يف  ادرج  ما  لتنفيذ  امكان  من  هل 
الخمسية الجديدة؟ لفت العقيد الديك اىل 
ان "بنود الخطة الخمسية السابقة انجزت 
ضمن املهلة املحددة ونجحنا بنسبة عالية 
الخمسية  الخطة  اىل  بالنسبة  اما  جدا. 
دامئا  جاهز  ابراهيم  اللواء  فان  الجديدة 
العطاء  امر  اي  تعرقل  حال  يف  للتدخل 
والوصول  املشاريع  الالزم الستكامل  الدفع 
قبل  ورمبا  املحدد  الوقت  يف  االهداف  اىل 

هذا الوقت".

امامنا مسؤولية 
االستمرار في تقديم 

الخدمات بكل تمايز 
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