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العيد
جورج شاهني

للعام السادس عىل التوايل احتفلت املديرية العامة لالمن العام
بالذكرى الرابعة والسبعني للتأسيس مببادرة من املدير العام اللواء
عباس ابراهيم منذ ان احيا املناسبة وكرسها يف احتفال سنوي بدءاً من
العام  ،2013فتحول  27آب يوما وطنيا تحتفل به يف املقر العام يف
املتحف ويف دوائرها ومراكزها االقليمية والحدودية كلها

عند النصب التذكاري.

األمن العام أحيا الذكرى الـ 74للتأسيس

من التح ّريني األوائل الى املديرية
تراكم في الشراكة لضمان األمن واإلستقرار

العميد الياس البيرسي يضع اكليال من الزهر باسم اللواء عباس ابراهيم عىل نصب "شهداء االمن العام".

تالزم القرار يومها مع آخر قىض بوضع "نصب
شهيد االمن العام" يف باحة املبنى الرئييس الذي
اخترص برخامته الرمزية شهادة رجاالته ،وأولئك
الذين بذلوا دماءهم يف سبيل الواجب .اىل
جانب من مارس الدور الذي تطور الحقا اىل
ما بلغه عىل املستوى الوطني رشيكا يف توفري
األمن واالستقرار ومكافحة االرهاب اىل جانب
الجيش واملؤسسات االمنية يف البالد.

وكام تحولت "الجندرمة" اىل قوات "الدرك"،
و"رجال القناصة" الذين صاروا "الجيش" ،كان
تحول التحريني االوائل منذ عرشينات القرن
املايض تدريجا يف مهامت تطورت مبرور الوقت
وصالحيات انبثقت من امرة االنتداب الفرنيس
اىل ان ولدت نواة املؤسسة كـ"مصلحة" يف متوز
 ،1945قبل ان تتحول اىل "مديرية" يرأسها ادوار
ابوجودة كمدير لها .وهو ما تكرس باملرسوم

 3845الذي اصدره رئيس الجمهورية بشارة
الخوري يف  27آب  1945ووقعه رئيس الحكومة
وزير الداخلية بالوكالة سامي الصلح.
عىل هذه الخلفيات التاريخية أحيت املديرية
العامة لألمن العام الذكرى الرابعة والسبعني
للتأسيس يف سلسلة من االحتفاالت جرت صباح
الثلثاء  27آب يف الدوائر املركزية واالقليمية يف كل
املناطق اللبنانية يف وقت واحد .بعد رفع العلم
وسط مراسم تقليدية تليت "النرشة التوجيهية"
التي وجهها املدير العام لالمن العام اللواء عباس
ابراهيم اىل العسكريني يف هذه املناسبة.
جرى االحتفال املركزي بالذكرى يف باحة مقر
االدارة املركزية للمديرية العامة يف منطقة
املتحف برئاسة املدير العام لألمن العام اللواء
عباس ابراهيم ممث ًال بالعميد الياس البيرسي
وحضور عدد من الضباط والعسكريني.
عىل وقع نشيد املوىت الذي عزفته موسيقى االمن
العام ،وضع العميد البيرسي اكليال من الزهر عىل
النصب التذكاري لشهداء االمن العام ،ثم القى عىل
العسكريني بإسم املدير العام " النرشة التوجيهية"
التي شدد فيها عىل وجوب رفع مستوى مكافحة
خاليا التجسس التابعة للعدو االرسائييل وتلك التي
تتبع االرهاب التكفريي ،الفتا اىل ان ما حققه االمن
العام من انجازات امنية وإدارية يلقي املزيد من
املسؤولية لتحقيق االفضل للبنان.

كام اكد عىل استمرار العمل عىل تطوير اداء
املديرية وفقا للخطط املوضوعة  ،ونبه اىل ان
ما تم تحقيقه يف املجال االمني بالتوازي مع
املهامت والواجبات االدارية "جنّب وطننا اهواال
لو تحققت ،لكانت سفكت دماء مئات االبرياء،
وعاثت الفنت فيه خرابا ودمارا وويالت".
وانتهى اللواء ابراهيم اىل التشديد عىل العسكريني
بوجوب الوفاء بقسمهم وتقدميهم انتامءهم
الوطني عىل كل ما عداه من اعتبارات ،الفتا
اىل ان "اداءكم كان مدعاة فخر للبنانيني ولكم،
وقد ح ّملكم ايضا املزيد من املسؤولية لحامية
وطنكم وشعبكم يف مواجهة الخطرين االرسائييل
والتكفريي" .ودعا العسكريني اىل التزام القوانني
ألن ذلك كفيل بتحقيق خطوات نوعية ومتقدمة
يف مجاالت تقديم الخدمات املتطورة ،ويف ادارة
املعابر واملراكز الحدودية واملرافق البحرية
والجوية ،ويف تنمية مهاراتكم االمنية واالدارية.
تزامنا ،يف املناسبة عينها ،نفذت للمرة االوىل دائرة

الرصد والتدخل يف املديرية العامة لالمن العام
مناورة عسكرية بحرية يف املياه املقابلة ملرفأ
بريوت .حاكت املناورة عملية مطاردة وتوقيف
ارهايب خطري يحاول الفرار من لبنان عىل منت

احدى البواخر .يف اثنائها رشح احد ضباط دائرة
الرصد والتدخل يف االمن العام طبيعة املهمة
التي نفذت ،قال" :نتيجة الرصد والتعقب لنشاط
االرهابيني توافرت معلومات لدى االمن العام

موسيقى
االمن العام
ايذانا ببدء
االحتفال.

اللواء ابراهيم للعسكريني:
إداؤكم جنّب وطننا اهواالً لو تحققت ،لسفكت الدماء
يف ما ييل نص "النرشة التوجيهية" للمدير العام لالمن العام اللواء عباس
ابراهيم يف العيد الـ:74
"ايها العسكريون،
يحرض عيد االمن العام هذه السنة ،وعيون اللبنانيني والعامل شاخصة
لالمن العام ،وما ستقوم
اىل الدولة ومؤسساتها ،ومنها املديرية العامة ِ
للخروج من نفق االزمة غري الخافية عىل احد .وتحرضنا ايضا يف هذا
به
ِ
العيد كل االنجازات االدارية واالمنية التي قامت عىل خطط مستمرة،
قصرية ومتوسطة االمد ،تحقق معظمها خالل السنوات املاضية ،وكانت
كلها وثبات نوعية يف "الخدمة والتضحية" ،شعار من عمر االمن العام،
باملضمون ،شكل وال يزال مظلة الثبات والدميومة
ال يتغري ال بالشكل وال
ِ
للمديرية العامة لالمن العام وعسكرييها ،الذين يعملون بوحيه يف
ميادين االدارة واالمن وفقا للنصوص القانونية والصالحيات املمنوحة.
لذا ،املطلوب منكم هو امليض قدما يف تحقيق االداء األفضل ،وتقديم
التضحيات التي اقسمتم عىل بذلها مهام كانت الصعوبات واملعوقات،
دفاعا عن لبنان وخدمة لشعبه وللزائرين واملقيمني من دون اي متييز.
ايها العسكريون،
ان ما قمتم به من اداء نوعي ،من خالل العمليات االستباقية عىل املستوى
اقع لبنان اآلمن ،جنب وطنا اهواال لو تحققت،
االمني يف اطا ِر تثبيت و ِ
لكانت سفكت دماء مئات االبرياء ،وعاثت الفنت فيه خرابا ودمارا
وويالت .فكان اداؤكم مدعاة فخر للبنانيني ولكم ،وقد حملكم ايضا املزيد
من املسؤولية لحامية وطنكم وشعبكم يف مواجهة الخطرين االرسائييل
والتكفريي اللذين يهدداننا من حدودنا الجنوبية مع فلسطني املحتلة،

وكذلك من حدودنا الرشقية والشاملية مع سوريا ،كالهام يريد بالبالد فتنا
وحروبا .وعليه ،فأنتم مسؤولون مع رفاقكم يف سائر املؤسسات االمنية
عن بقاء لبنان آمنا ومستقرا عىل طريق بناء الدولة القوية .ونجاحكم
يف املواجهة يكون بالتدريب والجهوزية واالستعداد الدائم ،وببذل الجهد
يف التقيص عن الخاليا التجسسية واالرهابية الحباط اي محاولة للتالعب
باالمن ،او تهديد السالمة العامة يف البالد.
ايها العسكريون،
ان مثابرتكم عىل العمل الجاد ،املبني عىل الحقوق والواجبات ،واملرتكز
عىل التقيد بالقوانني والتعليامت ،كفيل بتحقيق خطوات نوعية ومتقدمة
اوال يف مجاالت تقديم الخدمات املتطورة التي نعمل عىل تأمينها
افق البحرية
للمواطنني تباعا ،ثانيا يف ادارة املعابر واملراكز الحدودية واملر ِ
والجوية ،وثالثا يف تنمية مهاراتكم االمنية واالدارية وتعاونكم البناء مع
الهيئات املدنية واملجتمعية .ان صهر كل هذه العوامل مع بعضها البعض
رفع مناعة الدولة يف وجه اي خطر مهام كانت تسميته ،ويشد
يؤدي اىل ِ
من عزمكم وعزم اللبنانيني لالتكاء عىل مفهوم املواطنية الصالحة ومعنى
الحفاظ عىل مصلحة الوطن ومقدراته ،كام يساعد يف ورشة النهوض
االقتصادي واملايل واالجتامعي والبيئي الذي ينئ منها لبنان.
ان التزامكم هذه املبادئ والعمل مبوجبها يؤكدان بعدكم الوطني
الصايف وترفعكم عن عصبيات املناطق والطوائف ،وتقدميكم انتامءكم
اللبناين عىل كل ما عداه .فكونوا عىل قسمكم "خدمة وتضحية" ،من
اجل مستقبل افضل لكم والبنائكم.
عشتم ،عاش االمن العام ،عاش لبنان".
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عن تسلل احد االرهابيني الخطريين اىل احدى
البواخر قبالة مرفأ بريوت ،والتي تبحر يف اتجاه
احد املوانئ االوروبية ،فكلف املدير العام لالمن
العام مكتب شؤون املعلومات  -دائرة الرصد
والتدخل ،مبداهمة الباخرة وتفتيشها وتوقيف
املشتبه بهم .وقد قامت مجموعة بتنفيذ املهمة
عرب زورقني ابحرا من مرفأ بريوت يف اتجاه الباخرة.
وفيام عمد الزورق االول اىل تنفيذ مناورة حول
الباخرة بغية تأمني جانبيها ،انزل الثاين عنارص
القوة عىل سطحها ملداهمة اقسامها وتفتيشها.
ويف النهاية تم توقيف االرهايب ،وعادوا اىل املرفأ
ليبدأ التحقيق بناء عىل اشارة القضاء املختص".
وملواكبة االحتفال بالذكرى اعدت حلقة خاصة
بالعيد عرب شاشة "املؤسسة اللبنانية لالرسال"
تضمنت يف بدايتها النرشة التوجيهية للمدير
العام لالمن العام ،وتوزعت عىل محاور عدة،
شارك فيها عدد من ضباط املديرية من مختلف
املكاتب والدوائر واملراكز ،وبثت تحقيقات عن
عمل االمن العام ودوره يف كل االختصاصات
واملهامت التي يقوم بها.
تم الحديث عن ملف النزوح السوري واللجوء
والتهريب واملعابر والعقبات التي يواجهها االمن
العام .باإلضافة اىل دور املديرية يف ضبط التهريب
واالتجار بالبرش .باالضافة اىل االجراءات واملعامالت
املتعلقة بامللف الفلسطيني من الناحية االمنية
كام االدارية وكشف املستندات والوثائق املزورة،
والتطور املحقق لكشفها.
تناولت الحلقة ايضا قضايا حقوق االنسان ،فعرض
تحقيق عن مركز االحتجاز املوقت التابع لالمن
العام وما انجز عىل مستوى تعزيز حالة حقوق
االنسان يف املديرية ومناهضة التعذيب التزاما
مبضمون مدونة قواعد السلوك العسكري .وكذلك
عالقة االمن العام باملنظامت الدولية وهيئات
املجتمع املدين واالجراءات لحامية الالجئني
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مناورة توقيف إرهابي في عرض البحر

تعميم النرشة
"التوجيهية"
يف مركز امن
عام املصنع.

التوجه اىل الزورق.

االنطالق.

تعميم
"النرشة
التوجيهية" يف
دائرة امن عام
مرفأ بريوت.

ومكافحة االتجار بالبرش ،وعمل االعالم العام
املرتكز عىل القوانني واالنظمة املرعية.
وناقشت الحلقة عالقات االمن العام مع املواطن
فكانت سلسلة تحقيقات عن مركز امن عام
الجديدة واملطار ومركز امن عام املصنع الحدودي،
وآلية العمل فيها كام يف الدوائر واملراكز االقليمية.
ويف الحلقة ايضا رشح للمعامالت التي تنفذ يف
دائرة العالقات العامة ،باالضافة اىل الحديث
عن دور املرأة يف االمن العام والحضانة الوالد
العسكريني ،ومرشوع "رؤية  "2021وتقييم
خدمات االمن العام االلكرتونية الحالية واملرتقبة.
وكان حوار ايضا عن مواجهة االرهاب ومكافحته.
وعرض تحقيق عن املهامت التي نفذها االمن
العام انطالقا من الصالحيات املوكلة اليه ،والتي
ادت اىل تبادل مخطوفني او ارسى ،والوساطات
التي قام بها اللواء ابراهيم يف الداخل والخارج

باسم الدولة اللبنانية وما يحقق املصلحة العليا.
مخاطر الفضاء السيرباين ،وتعزيز الوعي العام
ضمن العائلة واملدرسة والجامعة والتعرف
عىل اخطر انواع الجرائم التي نواجهها اليوم
عىل االنرتنت وكيفية حامية اوالدنا واملجتمع
منها ،جرى التطرق اليها بوضوح نظرا اىل
اهمية هذا امللف انسانيا واخالقيا وامنيا.
باالضافة اىل حملة التوعية التي قامت
وستقوم بها املديرية للتنبيه من هذا الخطر.
وخصص املحور االخري لتغطية املناورة العسكرية
البحرية التي نفذتها مجموعة من دائرة الرصد
والتدخل مبارشة من مرفأ بريوت ،فكان رشح
ملراحل الدهم لباخرة تسلل اليها ارهايب بغية
االنتقال اىل بلد آخر ،يف اطار طبيعة عمل
االمن العام يف الشق االمني ومالحقة املطلوبني
ومكافحة االرهاب.

الصعود اىل الباخرة.

التقدم بحذر عىل سطح الباخرة.

ضبط املشتبه به.

سوق املشتبه به.

"منختملك عاألمان"

احتفل االمن العام هذا العام بعيده الـ74
تحت شعار" :منختملك عاالمان".

شعار احتفال
االمن العام
هذه السنة.

املشتبه به يف الزورق.

انتهاء املهمة والعودة.
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