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الثاين  القرار رقم 1061 يف 5 كانون  العام مبوجب  منذ انشئ االمن 
1921، وسمي انذاك املكتب االول، ثم تحول اىل املديرية العامة لالمن 
واملسؤوليات  املهام  املتعددة  املؤسسة  هذه  مسرية  شهدت  العام، 
نجمها  وسطع  والتضحية،  الخدمة  يف  ارتقاء  والقومية  الوطنية 
ابراهيم  عباس  اللواء  العام  املدير  والية  ظل  يف  الكربى  باالنجازات 

الذي استطاع نقلها اىل مصاف املؤسسات االمنية العاملية املرموقة 

اللواء عّباس إبراهيم في 12 عامًا من الوالية املسؤولة
رجل دولة بمواصفات أمنّية سياسّية إدارّية إنسانّية

ابراهيم  عباس  اللواء  خدمة  سنوات  وصف  ميكن  اختصار،  يف 
الوالية  "12 عاما من  بـ  العام  العامة لالمن  املديرية  عىل راس 
املسؤولة" التي متيزت بالخطط الخمسية والوترية املتسارعة يف 
االنجازات االدارية واالمنية والسياسية واالنسانية، التي سنتناولها 
يف اربعة مواضيع يعرض كل منها ابرز هذه االنجازات، الن ايراد 
يف  ال ميكن حرصه  مبا  الصفحات  اىل عرشات  يحتاج  مجموعها 

عدد املجلة، وهي بطبيعة الحال انجازات مستمرة. 

افتتاح مركز اللبوة.

داود رمال
aborami20@hotmail.com

راس  عىل  املسؤولية  سدة  اعتالئه  منذ 
اعتمد  العام،  لالمن  العامة  املديرية 
اللواء عباس ابراهيم عىل القلق االيجايب 
الناجح،  للمسؤول  دائم  رفيق  هو  الذي 
عن  مسؤوال  تكون  ان  سهال  ليس  اذ 
ومقيمني.  مواطنني  الناس،  ماليني  امن 
رسالة  بل  دور  او  وظيفة  ليست  هذه 
ومهمة، النه ليس عاديا ما هو مطلوب 
والضمري.  والقسم  الواجب  مستوى  عىل 
تقديم  من  تبدا  العام  االمن  فمهامت 
طلب يف دائرة او مركز وصوال اىل التفكري 
تبادر  االمر كلام  الوطن، وهذا  مبستقبل 
معنيا  ابراهيم  اللواء  نجد  الذهن  اىل 
تخص  التي  االمور  ابسط  يف  بالتدقيق 
الخطط  وضع  اىل  وصوال  العام،  االمن 
يف  تساهم  التي  االسرتاتيجية  والربامج 

تطوير املديرية وتحديثها. 
ابراهيم  اللواء  فور تسلمه مهامه، وضع 
ميكن  ما  املتخصص  العمل  فريق  مع 
لالمن  جديدة"  هندسة  "الية  تسميته 
تحديد  وتم  هيكلته،  واعادة  العام 
هذه  كانت  االسرتاتيجية.  االهداف 
اللواء  ثقافة  مثار  من  االوىل  الخطوة 
عىل  التفكري  اىل  يدعو  الذي  ابراهيم 

عىل  الرؤية  تقترص  فلم  الطويل،  املدى 
خطوات انية.

اسرتاتيجيا  وضعت  االسس  هذه  عىل 
مراحل  املؤسسة عىل  لبناء  االمد  طويلة 
وهي واضحة املعامل ومحددة االهداف، 
انجازها  يتم  مرحلة  كل  تسمح  بحيث 
يتم  اساسها  وعىل  بسهولة،  قياسها  من 
ما  واذا  تيل.  التي  املحطة  اىل  االنطالق 
االسرتاتيجيا  هذه  مسار  صحة  ثبت 
يصحح، ويف  انحرافا  واذا وجد  تستكمل 

حال الخطا يتم الرتاجع. 
فقد  االسرتاتيجيا،  هذه  عناوين  اما 
الهيكلة،  اعادة  خطة  اطار  يف  وضعت 
االهداف  لتحقيق  العمل  وانطلق 
التوازن  تحقيق  واولها  االسرتاتيجية 
املديرية،  يف  والنوعي  الكمي  الطائفي 
وامليثاق  الدستور  به  قال  مام  انطالقا 
االمن  قانون  عليه  نص  وما  الوطني 
العام. وقد صدرت سلسلة من القرارات 
الوزارية متت ترجمتها مبذكرات الخدمة 
العناوين  حددت  التي  والتعليامت 
املؤسسة  ودور  يتالءم  مبا  واالهداف 

ومهامها، تتلخص بااليت:  
املدير  صورة  تكريس  االول،  الهدف 

وللتوضيح  تكون،  ان  يجب  كام  العام 
او  االعالمية  الصورة  املقصود  ليس 
يكون  ما  ابعد  فهو  للمدير،  الشخصية 
عن الشخصانية وال يحبها، لكن املقصود 
مثاله  عىل  لتكون  املؤسسة  صورة 
ومناقبيته. فهو ابن مؤسسة لها ثقافتها، 
وقد اكتسبها كاملة يف خالل خدمته عىل 
وكان  اللبناين،  الجيش  يف  عاما   30 مدى 
وتفان  واخالص  بجهد  العمل  شعاره 
املؤسسة  شان  اعالء  سبيل  يف  وصمت 

وليس الشخص. 
العام  لالمن  يكون  ان  الثاين،  الهدف 
القوانني  رسمته  كام  ودور  موقف 
تجىل  ما  وهو  الداخلية  واالنظمة 
انيط باملدير  الدور الذي  بشكل كبري يف 
املخطوفني  قضية  يف  كلف  عندما  العام 
االرهابية،  الجامعات  لدى  اللبنانيني 
اجانب  مواطنني  تحرير  يف  دوره  وثانيا 
واقليمية  عربية  ثقة  من  ذلك  يعني  مبا 

ودولية بشخصه. 
قبل ان يتسلم اللواء ابراهيم مهامه، كان 
العام  االمن  مهمة  ان  السائد  االعتقاد 
ادارة الحدود واملراىفء البحرية والجوية 
وبطاقات  السفر  جوازات  واصدار 

القوانني  لكن  واالجانب.  للعامل  االقامة 
اخرى  ادوارا  املديرية  اعطت  واالنظمة 
واجتامعية،  وسياسية  وادارية  امنية 
وحامية  االرهاب  مكافحة  اىل  مضافة 
مام  والخارجي،  الداخيل  القومي  االمن 
يعني انها مؤسسة امن وخدمات. وهذه 
الصالحيات تفوق صالحيات االمن العام 
دولة  اي  يف  بنا  الشبيهة  واملؤسسات 

اخرى يف العامل. 
التطوير  وبرامج  التقني  املستوى  عىل 
التقنيات  اخر  واستخدام  والتجهيز 
الخطة  قالت  املتوافرة،  االلكرتونية 
منها  قسم  نفذ  باجراءات  االسرتاتيجية 

وتم استحداث وانشاء: 
- مركز تلقي الشكاوى الذي يعرف بـ الـ 
"Call Center" بهدف توجيه املواطنني 
عىل  والرد  معامالتهم  حول  االجانب  او 

استفساراتهم. 
بفاعلية  تعنى  التي  الجودة  ادارة  مركز   -
املقاييس  تطبيق  صعيد  عىل  العام  االمن 
 6 يف  تطبيقه  بورش  وقد  دوليا.  املعتمدة 
مجاالت هي: جوازات السفر، امن ووثائق 
سامت  االتصال،  مركز  الشكاوى،  املطار، 

وتلزميات، كام طبق يف مجاالت اخرى. 

العبد،  ساحة  يف  للنظارة  جديد  مركز   -
موقتا  موقوف   800 حواىل  يستوعب 
او  عدليا  اوضاعهم  معالجة  لحني 
صحية  برشوط  املركز  يتميز  اداريا. 
كل  من  الدولية  املعايري  تراعي  وبيئية 
االطار  هذا  يف  التعاون  ويتم  جوانبها، 
ومنظامت  لبنان،  كاريتاس  رابطة  مع 
بالشؤون  تعنى  ودولية  واقليمية  محلية 

االجتامعية وحقوق االنسان. 
العام  باالمن  خاصة  مجلة  اصدار   -
مراة  لتكون  العام"  "االمن  مجلة  باسم 
تواصل  ووسيلة  وصوته،  العام  االمن 
املديرية  يف  واملدنيني  العسكريني  مع 
االرايض  عىل  واملقيمني  املواطنني  ومع 

لبنان  يف  املعتمدة  والسفارات  اللبنانية 
طياتها  يف  تتناول  الخارج،  يف  وسفاراتنا 
والوطنية  الداخلية  املواضيع  مختلف 
واالقتصادية  واالجتامعية  والثقافية 
ونشاطات  والتسلية  والرتاثية  والرياضية 

املديرية.  
عرب  اسبوعي  اذاعي  برنامج  اطالق   -
بعنوان   )93,3( لبنان  صوت  اذاعة  اثري 

"امنك بامان". 
كبري  مستودع  انشاء  عىل  العمل   -
لكل  عدة  مخازن  يضم  للمعلومات 
"الداتا"  من  قدر  اكرب  لجمع  القطاعات 
االمنية  االجهزة  منها  تستفيد  التي 
مام  الدولة،  مستوى  عىل  والعسكرية 
من  القرارات  صنع  يف  املشاركة  يسهل 
تقدم  واقرتاحات  مبتكرة  اليات  خالل 
ميكن  ال  مهم  امر  هذا  املسؤولني.  اىل 
املعطيات  مكننة  عند  اال  اليه  نصل  ان 
الكربى  بامللفات  املتصلة  والتقارير 
وجمعها وتخزينها. فادارة معلومات من 
هذا النوع توفر املعطيات عند قراءة اي 
من خاللها  ونستجمع  او حادث،  حدث 
صحيحا  قرارا  توفر  التي  املعطيات  كل 
باالمن  يختص  مبا  املختلفة  جوانبه  من 
والثقايف  واالقتصادي واالجتامعي  االمني 
عن  عدا  والرتبوي،  والبيئي  والصحي 
واالتجار  والتجسس  االرهاب  مكافحة 

بالبرش وتهريب املمنوعات وغريها. 
لالدارة  االفضل  الخدمة  نوع  دراسة   -

والعسكريني بهدف زيادة االنتاجية. 
- املداورة يف تويل الوظائف. 

- العمل عىل انشاء كلية ومكتبة خاصتني 
باالمن العام. 

- تطوير االليات املعتمدة ملراقبة املعابر 
الحدودية )الجوية والربية والبحرية(. 

التهريب  "شبكات  ملكافحة  الية  - وضع 
االجنبيات  والعامالت  للعامل  املنظم" 

والهجرة غري الرشعية. 
- اعتامد الوثائق البيومرتية. 

- متابعة اصدار بطاقات اقامة ممغنطة 
للمقيمني يف لبنان. 

السفر  جواز  اصدار  عملية  متابعة   -

األمن العام إداريًا: 
تطوير واكب املقاييس العاملية بشرا وحجرا

وضعت استراتيجيا طويلة 
االمد لبناء املؤسسة واضحة 

املعالم محددة االهداف 
وعلى مراحل

الغالف
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افتتاح مركز العبودية.  افتتاح مركز القاع. 

املواصفات  مع  يتامىش  مبا  البيومرتي 
العاملية، وهو مرشوع سيعلن الحقا عام 
تحقق منه وتاريخ اعتامده ملساواة لبنان 

بالدول املتطورة التي بدات اعتامده. 
املعامالت  من  العديد  تقديم   -
مام   )e-general security( الكرتونيا
ادارات  مع  بالتواصل  للمواطنني  يسمح 
وتقديم  االستعالم  لناحية  املديرية 

الطلبات واستالم الرد الكرتونيا. 
- التعاون مع البعثات اللبنانية للحصول 
عىل  املستندات املطلوبة من املغرتبني. 
 ISO( الجودة شهادة  عىل  الحصول   -
اللبنانية  الجائزة  وعىل    )9001

 .LEA لالمتياز
مستوى  عىل  كبرية  خطوات  انجزت 
تعزيز القدرات البرشية والتقنية وعديد 
االمن العام، وصدرت قرارات عن مجلس 
ضباط   10 بتطويع  سمحت  الوزراء 
مبعدل  ومامورين  ومفتشني  سنة،  كل 
ضباط  وتطويع  سنويا،  عنرص   500
اختصاص يف الهندسة واالدارة والصيدلة 
لتعزيز  الداخيل  والطب  االسنان  واطباء 
كام  العام.  االمن  يف  والطبابة  االدارة 
ومراكز  منظامت  مع  بالتعاون  اطلق 
اللغة  مجاالت  يف  تدريب  برامج  ثقافية 

واالختصاصات. 
واللوجستية،  االدارة  مستوى  عىل 

تحققت خطوات عديدة ابرزها:  
واالنتقال  النقل  وسائل  تعزيز   •
مبختلف  اللوجستية  وتامني  للعسكريني 

انواعها. 
مع  التعاون  بروتوكوالت  تطوير   •
لتسهيل  اللبنانية  املصارف  من  العديد 
منح القروض االسكانية لعسكريي االمن 

العام. 
خالل  من  الرياضية  النشاطات  دعم   •
االلعاب  مختلف  يف  رياضية  فرق  انشاء 
االنشطة  يف  والفعالة  البناءة  واملشاركة 

الرياضية يف لبنان والخارج. 
العام  االمن  بني  التعاون  مستوى  عىل 
واجهزة دولية صديقة، فقد ادى غرضه. 
عالية  نسبة  تحققت  يشء،  كل  قبل 

االجهزة  هذه  مع  املتبادلة  الثقة  من 
وحدث.  حادث  من  اكرث  يف  وترجمت 
الخربات واملعلومات  تبادل  كام صار اىل 
املتخصصة،  املجاالت  من  الكثري  يف 
لبنانية  مقاييس  لوضع  دعائم  وارسيت 
بخصوصية  امنا  منها  الدولية  عىل  ترتكز 
الدولية  املقاييس  عن  ميزتها  لبنانية 
العسكريني  خربة  فيها  ادرجت  بعدما 
اللبنانيني ومقتضيات الوضع يف لبنان.  

طرا  ما  وتجاه  انه،  القول  رسا  وليس 
تم  السورية،  االزمة  ومنها  تطورات  من 
ورسيعة  متكاملة  عمل  الية  اىل  اللجوء 
به  تسببت  الذي  النزوح  ملواجهة 
خصوصا  عليها،  ترتبت  التي  والنتائج 
عملية  لتنظيم  الحدودية  املعابر  عىل 
وساهمت  واحصائها.  وضبطها  الدخول 
اجانب  وخرباء  دولية  جهات  فيها 
ومنظامت اعتادت التعاطي مع شبيهات 
وفق  العاملية  االزمات  من  الكثري  يف  لها 
معايري محددة. وتم انشاء غرفة عمليات 
نتيجة  املستجدات  للتعاطي مع  اساسية 

النازحني.  تدفق 
اخذ  املطلوب  فليس  تقوميها  لجهة  اما 
التي  النتائج  لكن  منها،  باالين  االمور 

ما  ان  وتؤكد  مطمئنة  اليوم  اىل  ظهرت 
كان جديا ورضوريا.  اجراءات  اتخذ من 
مصاعب  من  العمل  واجه  ما  ورغم 
فكوىفء  تجاوزها،  من  التمكن  جرى 
ذنبا  ارتكب  من  وعوقب  يستحق  َمن 
بعض  عن  الخروج  نتيجة  مخالفة  او 
كانت  ككل  العملية  لكن  التدابري، 

ناجحة، ومل تنته بعد. 
لالمن  جديدة  مراكز  انشئت  كذلك 
واالقضية  املحافظات  العام عىل مساحة 
تم  شاملة،  خطة  ضمن  من  اللبنانية، 
العام  االمن  عديد  تعزيز  خاللها  من 
الكثافة  ذات  املناطق  يف  وخصوصا 
الخدمات  تقريب  اجل  من  السكانية 
لطالبيها عرب انشاء دوائر اقليمية جديدة 
يف الشامل والبقاع والجنوب وجبل لبنان 
االقضية  يف  اقليمية  ومراكز  وبريوت. 
الشوير وبيت  الغبريي وضهور  ومنها يف 
الدين وقرطبا وريفون وغزير وبينو وقنا 
وشبعا  الناقورة  يف  كام  الهرمل،  وبعلبك 
يف ابعد النقاط الحدودية للبنان، لتاكيد 

الحضور عىل كل شرب من لبنان.  
كام تم انشاء مراكز لتقديم الخدمات اىل 
الوافدين السوريني الذين تدفقوا بشكل 

الرياضية  املدينة  يف  وذلك  مسبوق،  غري 
املنت  ساحل  يف  حمود  وبرج  بريوت  من 
الشاميل وحارة صخر  البقاع  وعرسال يف 
يف كرسوان وشبعا يف البقاع الغريب، كام 

يف كل دائرة اقليمية. 
التي  املوقتة  النظارة  اىل  باالضافة 
جديدين  مركزين  انشاء  تم  استحدثت، 
ومركز  ودائرة  وبعبدا،  املنت  جديدة  يف 
يف بعلبك بالتعاون مع البلديات املعنية.  
افتتاح  ايضا،  املهمة  االنجازات  ومن 
االمن  "معهد  مرشوع  من  االول  املبنى 
واالمن  والتعليم  للتدريب  العام 
متوله  الذي  الدامور،  يف  السيرباين" 
اليابان وتدعمه املنظمة الدولية للهجرة 

 ."IOM"
التي  االسرتاتيجية  الخطة  من  وانطالقا 
سدة  ابراهيم  اللواء  تويل  منذ  وضعت 
العام،  لالمن  عام  كمدير  املسؤولية 
السنوية ومحطات  للمخططات  وتطبيقا 
وبالتايل  قياسها  ميكن  التي  االداء  تقييم 
تقصري  من  هناك  كان  اذا  ما  تحديد 
كبريا،  ام  كان  صغريا  انحراف،  اي  او 
يف  املسار.  تصويب  واعادة  للتقويم 
عىل  االهداف  ادراج  تم  االطار،  هذا 

وتحفيز  التوازن  العدالة،  تحقيق  قاعدة 
ووضع  التشكيالت،  تطوير  العسكريني، 
والعقوبات، وهذا عىل  للمكافات  لوائح 

مستوى مكتب العديد. 
واالرشفة  االدارة  اقسام  خص  ما  يف  اما 
العائدة  وامللفات  االعامل  ومكننة 
التدريب  تكثف  فقد  العسكريني،  اىل 
يف  ومهاراتهم  العسكريني  خربات  لرفع 
املعلوماتية،  اللغات،  عدة:  مجاالت 
ضبط  املوقوفني،  مع  التعاطي  كيفية 
االنسان،  حقوق  مفهوم  تطوير  التزوير، 
الرياضة،  تحفيز  املخدرات،  مكافحة 
بالبرش،  االتجار  ملف  مع  التعامل 
املعايري  والفساد،  الرشوة  ضد  الحصانة 
الحدود،  ضبط  يف  واالدارية  االمنية 

وعمليات  الشخصيات  وحامية  امن 
مكافحة  واالمرة،  القيادة  املداهامت، 
الطريان  وانظمة  قوانني  االموال،  تبييض 
الرشعية،  غري  الهجرة  مكافحة  املدين، 
والديبلوماسية  الدولية  بالعالقات  االملام 
والحصانة  الربوتوكول  تطبيق  وكيفية 
االسلحة  اىل  التعرف  الديبلوماسية، 
االساسية  املبادىء  استخدامها،  وكيفية 
سالمة  الالجئني،  وحامية  الهجرة  الدارة 
يف  املعرفة  العسكريني  اكساب  الغذاء، 
لتسهيل  الجوية  والصور  الخرائط  قراءة 

التعقب والرصد.  عملية 
االلكرتوين،  التطور  مواكبة  مستوى  عىل 
العام  لالمن  العامة  املديرية  اطلقت 
الذكية،  الهواتف  عىل  بها  خاصا  تطبيقا 
العام  االمن  بني  التفاعل  اىل  يهدف 
الخرب  خدمة  عىل  ويحتوي  واملواطنني 
االعالنات  ارسال  يتم  حيث  العاجل، 
املديرية  من  واالخبار  والتعاميم 
التطبيق  يحتوي  املواطنون.  ليستقبلها 
التي  الخدمات  منها  اقسام:   5 عىل 
العام من  العامة لالمن  تقدمها املديرية 
جوازات سفر وتاشريات دخول واقامات 
والوافدين  الفلسطينيني  لالجئني 
عن  مفصلة  معلومات  مع  السوريني، 
"بلغ  عنوان  تحت  الخدمات،  هذه 
عن  التبليغ  يتضمن  الذي  العام"  االمن 
االتصال  عرب  واالستفسارات  الشكاوى 
منوذج  تعبئة  او   ،1717 بالرقم  مبارشة 
وتقدميه، باالضافة اىل مواقع مراكز االمن 
العام وعناوينها مرفقة بالخرائط. كذلك 
"تعقب  عنوان  تحت  قسم  انشاء  تم 
من  املواطن  يتعرف  حيث  معامالتك"، 
خالله عىل املعامالت املنجزة التي قدمها 
االمن  الالزمة الستالمها من مركز  واملدة 
فان  انجازها  عدم  حال  يف  اما  العام. 
اسباب  باالطالع عىل  له  التطبيق يسمح 
املواطنني  تذكري  اىل  باالضافة  تعرثها، 
او  سفرهم  جوازات  صالحية  بانتهاء 
املواطن  ويستطيع  لالجانب.  االقامات 
انشاء  عرب  الخدمة  هذه  من  االستفادة 

حساب خاص به عىل هذا التطبيق. 

كان القرار واضحا لجهة 
وجوب تغطية االراضي 

اللبنانية كاملة واحتضان 
اللبنانيني جميعا
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سائر  كام  العام،  االمن  مسؤوليات  تزداد 
القوى العسكرية واالجهزة االمنية االخرى، يف 
السلم  ركائز  وتوطيد  االستقرار  عىل  الحفاظ 
خارج  من  الوافد  لالرهاب  والتصدي  االهيل، 
الحدود، وللخاليا النامئة التي متكن من زرعها 
االرهابيون عىل الرغم من ان طبيعة مجتمعنا 
ترفضان  بل  ال  تساعدان،  ال  وتركيبته  اللبناين 

ايجاد بيئة حاضنة له. 
كان االمن العام وال يزال محط االنظار وموضع 
تقدير من جميع املسؤولني واملواطنني للدور 
ارهابية  مجموعات  كشف  يف  به  قام  الذي 
كانت تتهيا الرتكاب عمليات انتحارية يف عدد 
من املناطق اللبنانية انفاذا لـ"اجندة" اجرامية 
الوطن من جديد يف دوامة  اسقاط  اىل  ترمي 
االقتتال  اىل  بابنائه  والدفع  والخراب،  املوت 
عىل قاعدة مذهبية، وتوسيع جغرافية الحرائق 
يف املنطقة من بالد ما بني النهرين اىل ضفاف 

بردى فوطن االرز.
عىل  املبنية  االستباقية  العمليات  لكن 
املعلومات الدقيقة واملوثقة، والتعاون املخلص 

شهادة  عىل  العام  االمن  حصل  كام 
مركز  التالية:  للمحاور   ISO 9001
اللبنانية،  الجوازات  دائرة  االتصاالت، 
مطار  عام  امن  دائرة  السامت،  شعبة 
امن  شعبة   - الدويل  الحريري  رفيق 
امن  شعبة  الشكاوى،  شعبة  الوثائق، 
شؤون  مكتب  التلزيم،  شعبة  املبنى، 

املكننة، مكتب شؤون العمليات. 
تفعيل  تم  االدارية،  الشؤون  مكتب  يف 
مهامت  يخدم  مبا  اللوجستي  العمل 
الالزمة،  املعدات  وتامني  العسكريني 
اضافة اىل تطوير املخترب والعتاد الطبي، 
والصيدلية  االسنان  طب  وعيادات 

الخارجية.  والطبابة 
تم  فقد  االعالم،  شؤون  مكتب  يف  اما 
املهام  مع  يتالءم  مبا  هيكليته  تعديل 
االعالمي  التطور  ظل  يف  اليه  املوكلة 
االعالم  اصبح  بحيث  والتكنولوجي، 
مصدرا مفتوحا للمعلومات سواء اكانت 
اقتصادية،  اجتامعية،  سياسية،  امنية، 

وبيئية.  ثقافية 
نوعية  انجازات  العام  لالمن  كانت  كام 
لجهة  والتطوير  التخطيط  مكتب  يف 
الجودة  نظام  استمرارية  عىل  املحافظة 

بالتدقيق  الدائرة  عنارص  قيام  عرب 
بجوالت  والقيام  باستمرار،  الداخيل 
املواطنني  اراء  اىل  املراكز واالستامع  عىل 

بشكل مبارش. 
مكتب  مع  بالتوازي  يتم  كان  هذا  وكل 
تم  اذ  واالنضباط،  القانونية  الشؤون 
مواقع  تامني  عرب  قانونية  مكتبة  تحضري 
يف  وخاصة  اضافية  ومراجع  الكرتونية 
القانون االداري، ووضع برنامج لالرشفة 
دائرة  الرشيف  ضويئ  مسح  اجراء  عرب 
الشؤون القانونية والقضائية، ويف مكتب 
تقنيات  اعتامد  جرى  املكننة  شؤون 
امن  حامية  لتحقيق  حديثة  وانظمة 
الخدمات  وتامني  والوثائق،  املعلومات 

للمواطنني.  االلكرتونية 
بافتتاح  القرار  حكم  الذي  املبدا  اما 
وجوب  عىل  قام  فقد  اقليمية،  مراكز 
واحرتام  للمواطنني  الدولة  احتضان 
وجودهم اىن كانوا عىل االرايض اللبنانية 
القرار  وكان  وجهدهم.  لوقتهم  وتوفريا 
االرايض  تغطية  وجوب  لجهة  واضحا 
مركز  استحداث  ابرزها:  كاملة،  اللبنانية 
ببنني/العبدة  بلدة  يف  اقليمي  عام  امن 
قضاء عكار، واستحداث مراكز امن عام 

البقاع  مشغرة/قضاء  بلدة  يف  اقليمية 
- قضاء حاصبيا،  بلدة شبعا  الغريب، ويف 
ويف بلدة قانا الجنوبية، ويف بلدة غزير - 
فتوح كرسوان، ويف بلدة قرطبا - جبيل، 

ويف بلدة بينو - عكار. 
كذلك تم افتتاح مركز جديد لدائرة امن 
فضال  السوديكو،  منطقة  يف  بريوت  عام 
العبودية  ملركز  جديد  مركز  بناء  عن 
االنتهاء  امل  عىل  للوافدين  الحدودي، 
املغادرة. كام تم تحديث  بناء مركز  من 
قاعة الوصول يف مركز املصنع الحدودي 
الوصول  وقاعة   ،2013/06/15 بتاريخ 
قاعة  تنظيم  واعادة  طرابلس،  مرفا  يف 
اىل  طرابلس.  مرفا  مركز  يف  املسافرين 
بيومرتية  اجهزة  تركيب  تم  ذلك،  كل 
انشاء  مع  بالتزامن  االقليمية،  املراكز  يف 
البقاع  عام  امن  لدائرة  جديد  مبنى 
جديد  مبنى  وانشاء  بعلبك،  يف  الثانية 
عىل  الجديدة  يف  املنت  عام  امن  ملركز 

قطعة ارض قدمتها البلدية. 
ابرم  التعاون،  بروتوكوالت  مستوى  عىل 
االمن العام سلسلة من اتفاقات التعاون 
السيام  العايل،  التعليم  مؤسسات  مع 
القديس  وجامعة  اللبنانية  الجامعة 
وجامعة  االسالمية  والجامعة  يوسف 
اتفاقيات مع  البلمند وغريها، اضافة اىل 
معاهد متخصصة، وتطوير االتفاقية مع 
نقابة املحامني يف بريوت، وتوقيع اتفاقية 
مامثلة مع نقابة محامي الشامل، اضافة 

اىل اتفاقيات مع نقابات اخرى. 
لقد ارتبطت نشاة املديرية العامة لالمن 
االمن  عىل  والحفاظ  بالحامية  العام 
والتزامت  جوانبه،  بكل  العام  والنظام 
منها  املطلوب  تنفيذ  العامة  املديرية 
االنسانية  معايري  اقىص  مراعاة  عرب 
برشعة  املتعلقة  والقانونية  واالخالقية 
الوطنية،  والقوانني  االنسان  حقوق 
عىل  املديرية  هذه  الت  عليه  وبناء 
تنفيذ  اعينها  نصب  ووضعت  نفسها 
وكرامته  االنسان  امن  وحفظ  مهامها 
وحريته عىل السواء واالرتقاء اىل مصاف 

االجهزة االمنية العاملية. 

افتتاح مركز امن عام الشهيد عبدالكريم حدرج يف الغبريي. 

الخطة االمنية يف البقاع. 

األمن العام امنيًا: 
إنجازات نوعية وعمل استباقي وحماية سيبرانّية

والدائم مع باقي االجهزة العسكرية واالمنية، 
مكنت من تحقيق انجازات باهرة، منها ما بات 
معلنا ومنها ما ظل طي الكتامن لدواع تتصل 

بطبيعة املهامت ودقتها. 
فقد شاركت وحدات قتالية من االمن العام يف 
الخطط االمنية، وانترشت يف الشوارع اىل جانب 
القوى العسكرية واالمنية يف بريوت والضاحية 
الجنوبية وطرابلس والبقاع الشاميل والجنوب، 
لها.  املمنوحة  الصالحيات  تجاوز  دون  من 
نخبة  من  وجرحى  شهداء  العام  االمن  ودفع 
الجنوبية  الضاحية  يف  والعسكريني  الضباط 
وبريوت والبقاع، لتطمني املواطن يف كل لبنان 

عىل امنه ومستقبله. 
كل ذلك، مل يحل دون استمرار االمن العام يف 
عمليات االمن االستباقي، يف مطاردة الشبكات 
الدقة  بالغة  امنية  بعمليات  ووفق  االرهابية. 
يف  روي"  "دي  فندق  يف  نفذت  التي  كتلك 
يف  سيارة  تفجري  محاولة  وتعطيل  بريوت، 
مقهى كان رواده يتابعون مباراة املونديال يف 
الضاحية الجنوبية. اىل جانب مالحقة الشبكات 

وثائق  وبتزوير  بالبرش  باالتجار  املتخصصة 
السفر واالقامات واستدراج مواطنني ومقيمني 
اىل استخدامها، ومالحقة مخالفي نظام االقامة 
عىل االرايض اللبنانية. مع االشارة هنا، اىل ان 
من مهام االمن العام السعي اىل رصد ومنع اي 
عمل امني قبل القيام به والحد من التهديدات 
التي تشكل خطرا عىل امن الدولة واملواطنني، 
ما  جراء  نفوسهم  من  والذعر  الخوف  ونزع 
لالستقرار  دافع  ذلك  ويف  منها،  مرتقب  هو 
السيايس واالمني واالجتامعي. مع االشارة ايضا 
فليس  املهامت،  ببعض  القيام  يف  الرسية  اىل 
رضوريا ان يعلن عن كل ما ينفذ، واالهم ترك 
بعض  يف  فاالنجاز  اصابه.  عام  يتحدث  العدو 

االحيان ان تتكتم عىل ما انجزت.  
تفعيل  جرى  االرهاب،  مكافحة  مستوى  عىل 
وتقوية وانشاء اجهزة جديدة يف ما خص الرصد 
واالستطالع االمني، ووضعت هيكليات مالمئة 
وسائل  طلب  وتم  مهامتها،  مع  تتناسب  لها 
يف  منها  قسم  العام عىل  االمن  حديثة حصل 
االتصاالت  وامن  الوثائق  امن  مجاالت حامية 

والحرب االلكرتونية واصول التحقيق. 
تم  فقد  املعلومات،  شؤون  مكتب  يف  اما 
تنفيذ الكثري من املهامت من نوع: مداهامت، 
تحقيقات، توقيف ارهابيني وخاليا نامئة تابعة 
للعدو االرسائييل او للتكفرييني. كام نجح االمن 
العام يف زيادة القدرات واملهارات يف مجاالت 
خرباء  مع  دورات  متابعة  خالل  من  مختلفة 
محليني واجانب عىل مستوى: علم املتفجرات، 

املداهامت، وقراءة خرائط. 
وساهم االمن العام مع بقية االجهزة الرسمية 
فكان  للمخدرات،  تهريب  عمليات  ضبط  يف 
حبوب  ماليني  تهريب  عمليات  كشف  اهمها 
بتلك  املتورطني  احالة  متت  وقد  الكبتاغون، 
من  العديد  ضبط  وتم  القضاء.  عىل  الجرمية 
االشخاص الذين يف حوزتهم مستندات مزورة، 
احيلوا  وقد  السورية،  التابعية  من  معظمهم 

عىل القضاء املختص. 
يف  العام  لالمن  العامة  املديرية  ووضعت 
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االتجار  قضية  مواجهة  اهتامماتها  صلب 
عليها  للقضاء  منها  الحد  اىل  سعيا  بالبرش 
افضل  يف  املوجودة  القدرات  عرب  تدريجا 
الظروف. والدولة اللبنانية مل تقم فقط بوضع 
اسرتاتيجيا عامة ملكافحة جرمية االتجار بالبرش 
العديد  واجرت  التطور  واكبت  بل  فحسب، 
تقدير  انطالقا من  التعديالت عىل عملها  من 
هذه  مكافحة  ملواكبة  املطلوبة  الحاجات 

الجرمية، وذلك من خالل: 
- معالجة ملفات العامالت يف الخدمة املنزلية 
بناء عىل شكاوى او اخبارات قدمت من قبل 
الجمعيات او املنظامت االهلية والدولية ذات 

الصلة. 
مذكرة  العام  لالمن  العامة  املديرية  وقعت   -
 - كاريتاس  رابطة  مع  االمان"  "بيت  تفاهم 
للهجرة  العاملية  الكاثوليكية  والهيئة  لبنان 
بتمويل من حكومة الواليات املتحدة االمريكية. 
ضحايا  حامية  هو  املذكرة  هذه  من  الهدف 
وتامني  لبنان  يف  ومساعدتهن  بالنساء  االتجار 

حلول دامئة لهن. 
الذي   2011 عام   164 رقم  القانون  صدور   -
االتجار  جرمية  ومكافحة  وقمع  مبنع  يعنى 
واملواكبة،  التطور  مبدا  من  انطالقا  بالبرش. 
الوطنية  التسيري  لجنة  تشكلت  عليه   وبناء 
التي تالفت من الوزارات واالدارات ذات الصلة 
واملنظامت االهلية )NGO’S(، ومن ثم لجنة 
ملكافحة  العامة  الوطنية  االسرتاتيجيا  تطبيق 
الوزارات  من  واملؤلفة  بالبرش  االتجار  جرمية 
الداخلية  العمل،  العدل،  التالية:  واالدارات 
والصحة.  االجتامعية  الشؤون  والبلديات، 
باالضافة اىل: املديرية العامة لالمن العام، قيادة 
العامة لقوى االمن الداخيل  الجيش، املديرية 

ومعهد حقوق االنسان يف نقابة املحامني. 
وتوقيف  رصد  عمليات  العام  االمن  ونفذ 
لبنان  بني  تنشط  منظمة  دولية  شبكات 
وسوريا ومرص وتركيا يف مجال االتجار بالبرش 
مكتب  بارشاف  وذلك  االشخاص،  وتهريب 
افراد  وتوقيف  املديرية،  املعلومات يف  شؤون 
شبكات ميلك بعضهم معدات، واختاما لتزوير 
سفر  وثائق  يحوزون  واخرين  املستندات 

واقامات مزورة الستعاملها او االتجار بها.  
ويف اطار ترسيخ االمن واالستقرار يف العاصمة 

املنظمة  الجرائم  بريوت وضواحيها، ومكافحة 
للعدالة،  واملطلوبني  املشتبهني  ومالحقة 
باالشرتاك  اللبناين  الجيش  من  وحدات  نفذت 
واالمن  الداخيل  االمن  قوى  من  وحدات  مع 
اياما،  استمرت  واسعة  امنية  خطة  العام، 
حواجز  اقامة  املنفذة،  االجراءات  وشملت 
السيارات  وتفتيش  مكثفة،  وظرفية  ثابتة 
والتدقيق يف هوية العابرين، وتسيري دوريات 
والداخلية،  الرئيسية  الطرق  يف  وراجلة  مؤللة 
باالضافة اىل عمليات دهم بحثا عن املطلوبني 
العرشات  توقيف  تم  حيث  فيهم  واملشتبه 
منهم وضبطت ممنوعات عىل اختالف انواعها. 
هذه الخطة جاءت بعدما سبق ان نفذ الجيش 
وقوى االمن الداخيل واالمن العام خطة امنية 
يف الضاحية الجنوبية ادت اىل الحد من تسلل 

االرهابيني وتنفيذهم التفجريات يف الضاحية. 
املعلوماتية  استخدام  يف  العام  االمن  نجح 
اخطر  اكتشاف  يف  تساعد  مهمة  كوسيلة 
االرسائيلية  الشبكات  وما  واملجرمني.  الجرائم 
واالرهابية التي وقعت يف قبضته سوى امثلة 
حية عن انجازات كان للمعلوماتية فيها دور 

اسايس.  
االجراءات  من  سلسلة  العام  االمن  واتخذ 
عموما،  املخدرات  جرائم  مكافحة  بهدف 
السيام يف املدارس والجامعات واملالهي الليلية 
حامية للمراهقني والشباب خصوصا من تلك 
االفة، وكذلك بهدف مكافحة ظاهرة املخدرات 

الرقمية. نذكر منها: 
االقتصادي  االمن  "شعبة  استحداث   -
جرائم  مبكافحة  تعنى  التي  واالجتامعي" 
محددة من ضمنها جرائم املخدرات يف املدارس 
لثقافة  تطبيقا  الليلية،  والنوادي  والجامعات 
املديرية.  تنتهجها  التي  الشامل  الوقايئ  االمن 
من  العديد  توقيف  يف  الشعبة  نجحت  وقد 
الشبكات  اخطر  من  تعترب  التي  الشبكات 
املنظمة الناشطة يف املدارس والجامعات، كانتا 
يف  والدهاء  الخبث  فائقة  طرق  تستخدمان 
وما  والشباب. كام عملت  املراهقني  استدراج 
زالت ترصد كل مواقع االنرتنت التي تتضمن 

ورفع  الرقمية،  باملخدرات  صلة  ذات  ملفات 
تقرير فيها اىل الجهات القضائية املختصة مع 
اقرتاحات بحجب كل تلك املواقع عن التداول.  
االمني  والتنسيق  التعاون  وتفعيل  تعزيز   -
وتبادل الخربات مع جميع املنظامت واالجهزة 
مكافحة  صعيد  عىل  الناشطة  الدولية  االمنية 
الرشطة  منظمة  املتحدة،  كاالمم  املخدرات، 

الجنائية الدولية )االنرتبول(.. الخ 
والدورات  للمحارضات  دائم  برنامج  اطالق   -
التي تساهم يف تطوير قدرات ومعارف جميع 
مكافحة  صعيد  عىل  والعسكريني  الضباط 
جرائم املخدرات، وسواها من الجرائم املنظمة. 
باالمن  خاصا  اهتامما  العام  االمن  اوىل  كام 
السيرباين، وعقد مؤمترا متخصصا اوىص بانشاء 
هيئة وطنية لالمن السيرباين تضم ممثلني عن 
املؤسسات املعنية يف الدولة لوضع اسرتاتيجيا 

دفاعية لالمن السيرباين ومتابعة تنفيذها:
املختصة  للقوانني  شاملة  مراجعة  اجراء   •
لحامية  كفايتها  مدى  لبيان  االجراء  املرعية 
السيربانية  االعتداءات  من  والوطن  املواطن 
قوانني  واستحداث  الوطني،  لالمن  الضاربة 
الفضاء  يفرضها  التي  والتحديات  تتالءم 

السيرباين. 
والتقيد  املعلوماتية  امن  انظمة  استخدام   •

بالسياسات الحامئية املوضوعة من قسم امن 
املعلومات يف املؤسسات الرسمية والخاصة. 

لالدارات  الرقمية  التحتية  البنية  تطوير   •
الوزارات  بني  التعاون  وتفعيل  الرسمية، 
القطاع  ومع  االمنية،  واالجهزة  املختصة، 

الخاص، لتعزيز الحامية السيربانية. 
وتخصيص  الدعم  الدولة  تقديم  رضورة   •
ميزانية مالية لتمويل البحوث العلمية يف هذا 

املجال. 
الرقابة  وتعزيز  االلكرتوين،  االعالم  ترشيد   •
السبق  تفضيل  وعدم  االعالميني،  عند  الذاتية 

الصحفي عىل الحس الوطني. 
االمنية  االجهزة  ابالغ  عىل  املواطنني  حض   •
املختصة عند تلقيهم اي تواصل يثري الشبهات. 
مناهج  يف  السيرباين  الفضاء  مخاطر  ادراج   •
العسكرية،  والكليات  االكادميية،  الجامعات 
واستحداث  االمنية،  التدريب  ومعاهد 

اختصاصات يف هذا املجال. 
عىل  متخصصة  عمل  ورش  تنظيم  اهمية   •

املستوى الوطني لبناء القدرات البرشية. 
• اطالق حمالت توعية اعالمية لتنبيه املواطنني 
من مخاطر استخدام الفضاء السيرباين، ورضورة 
من  خرقها  لعدم  الشخصية  بياناتهم  حامية 

العدو االرسائييل. 

حملة  العام  لالمن  العامة  املديرية  واطلقت 
تحت  السيرباين  الفضاء  مخاطر  عىل  توعية 
شعار "حتى ما تكون ضحية". الحملة شملت 
يف  العام  االمن  من  ضباط  يلقيها  محارضات 
مختلف املدارس والجامعات، مع حملة اعالمية 
نشاطات  واقامة  االعالم،  وسائل  مختلف  عرب 
متنوعة بالتعاون مع مختلف هيئات املجتمع 
اىل  تهدف  املعنية،  الرسمية  واالدارات  املدين 
توعية املواطنني، املستخدمني الي من الوسائل 
والكومبيوتر  الذكية  كالهواتف  االلكرتونية 
حامية  ووسائل  تقنيات  ابرز  عىل  وغريها، 
انفسهم واجهزتهم من كل الجرائم السيربانية، 
االلكرتوين،  االبتزاز  الشخصية،  االرسار  كرسقة 
بالبرش،  االتجار  والسالح،  املخدرات  تجارة 

تجنيد العمالء، االرهاب االلكرتوين وسواها.  
عدم  توجب  العليا  الوطنية  املصلحة  والن 
االمنية  والوسائل  الطرق  تفاصيل  اىل  التطرق 
العام  لالمن  العامة  املديرية  تعتمدها  التي 
السيربانية،  الجرائم  انواع  لكل  التصدي  يف 
التي  العامة  االطر  ابرز  عند  فقط  سنتوقف 

قامت وتقوم بها عىل هذا الصعيد: 
وتعقب  برصد  متخصصة  شعب  استحداث   -

ومكافحة كل انواع الجرائم السيربانية. 
واجهزتها ضمن  املعلوماتية  شبكة  تحديث   -
اي  ضد  الحامية  برامج  وتزويدها  املديرية، 
العمل  وبالتايل،  سيربانية.  هجامت  او  جرائم 
عىل مكافحة الجرائم السيربانية وتعزيز االمن 

السرباين. 
ضمن  ومحارضات  تدريب  برامج  اطالق   -
املعلوماتية  مجاالت  مختلف  يف  املديرية 

واالمن السيرباين.  
العديد  مع  والتنسيق  التعاون  تفعيل   -
واجهزة  املتحدة  االمم  منظمة  اجهزة  من 
استخبارات اقليمية ودولية يف مجال مكافحة 

كل انواع الجرائم السيربانية.  
- رصد املواقع االلكرتونية التي تقوم بارتكاب 
جرائم سيربانية ضد املواطنني واللبنانيني وابالغ 

القضاء عنها الجراء املقتىض القانوين.  
- اطالق برامج محارضات بالتعاون مع العديد 
من الجامعات واملدارس، حيث يتشارك ضباط 
تلك  يف  االختصاص  اصحاب  مع  املديرية  من 

املعلوماتية  ثقافة  نرش  بهدف  املؤسسات 

ويف بريوت. 

تفكيك عبوة.

استمرار االمن العام في 
عمليات االمن االستباقي في 

مطاردة الشبكات االرهابية
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وطرق الحامية من مخاطرها، لتوعية اجيال 
املستقبل وتثقيفهم. 

الهاتفية  والتواصل،  االتصال  وسائل  وضع   -
عن  لالبالغ  املواطنني،  خدمة  يف  وااللكرتونية، 
او  عادية  سواء  تطاولهم،  جرمية  او  خطر  اي 
سيربانية، يك تتم متابعة املوضوع من الجهات 

املعنية يف املديرية. 
كام اقامت املديرية العامة لالمن العام ورش 
من  للحد  السلوكية  العلوم  تطبيق  عن  عمل 

اطالق الرصاص العشوايئ يف املناسبات. 
اما االنجاز النوعي الذي شهده لبنان الول مرة 
يف تاريخه، فتمثل يف استحداث املديرية العامة 
لالمن العام يف كانون االول 2019 شعبة لالمن 
والبيولوجي،  والكيميايئ  واالشعاعي  النووي 
تتميز بقدرات وامكانات تحايك احدث املعايري 

الدولية املعتمدة يف تلك املجاالت. 
واستنادا اىل مقررات اللجنة الوزارية املصغرة 
 15 يف  الحكومية  الرسايا  يف  انعقدت  التي 
حزيران 2020، انشئت ضمن املديرية العامة 
كل  مع  مشرتكة  عمليات  غرفة  العام  لالمن 
مكافحة  مهمتها  اللبنانية،  االمنية  االجهزة 
يف  اللبنانية  اللرية  عىل  املضاربة  عمليات 
من  حصلت  سواء  االمرييك،  الدوالر  مقابل 
ولكنهم  رشعيني  او  رشعيني  غري  رصافني 

يتجاوزون القانون او تعليامت مرصف لبنان 
او السعر الرسمي لرصف الدوالر الذي يحدد 

يوميا من نقابة الرصافني. 
مركز  العام  لالمن  العامة  املديرية  وافتتحت 
من  بتمويل   )SOC( االمنة  العمليات  غرفة 
الحكومة الدامنركية، وذلك يف ارشاف من املركز 
 .)ICMD( الهجرة  سياسات  لتطوير  الدويل  
تتوىل هذه الغرفة تحصني البيئة العامة لنظام 
الحدود،  بادارة  الخاصة  واملعلومات  املكننة 
السيربانية عرب دعم  التهديدات  وحاميتها من 

االمن العام ورفع قدرات عنارصه.   
االدارة  قدرات  تعزيز  مرشوع  ايضا  والبارز 
املتكاملة للحدود يف لبنان املمول من االتحاد 
االورويب، والذي يهدف بشكل عام اىل تعزيز 
عىل  للسيطرة  اللبنانية  السلطات  قدرات 
الحدود مع تسهيل حركة البضائع واملسافرين 
الرشعيني من خالل نهج دعم الحقوق. ونفذ 
الدويل  املركز  منه  واالخرية  الثالثة  املرحلة 
الذي   ICMPD الهجرة  سياسات  لتطوير 
يعترب منظمة دولية، كام قامت بتنفيذ العديد 
يف  االورويب  االتحاد  من  املمولة  املشاريع  من 
مجال ادارة الحدود واالمن يف لبنان منذ العام 
تنفيذه، فهي  املشاركة يف  الجهات  اما   .2012
العام،  لالمن  العامة  املديرية  اللبناين،  الجيش 

املديرية العامة لقوى االمن الداخيل، املديرية 
العامة للجامرك، املديرية العامة للدفاع املدين، 
افواج االطفاء، ووزارة االشغال العامة والنقل. 
لبنانية  جهات  او  مؤسسات  ايضا  وشاركت 
وكفاياتها  خرباتها  اىل  استنادا  اخرى،  ودولية 
الحاجة  تظهر  قد  الالزمة يف مجاالت محددة 

اليها مستقبال. 
وعمد االمن العام اىل تطوير قدراته عىل الصعد 
لدرء  االمنية  باملهام  قيامه  مع  بالتزامن  كافة 
واملتابعة  الرصد  رسية  فانشا  االرهاب،  خطر 
وطور من قدراته التكنولوجية، وقام بعمليات 
تطويع عىل ثالث دفعات لرفع الجهوز وتامني 
التحديات،  هذه  ملواجهة  املطلوب  العديد 
يف  بارز  دور  العام  االمن  يف  الضاربة  وللقوة 
العمليات االمنية النوعية، حرضت يف كل املهام 

الحساسة والخطرية. 
اما عىل مستوى االمن االستباقي، فهو االساس 
التجسس  وشبكات  االرهاب  مع  املواجهة  يف 
التي يديرها العدو االرسائييل، واالمن العام يف 
هذا املجال يف موقع جيد ومتقدم، والوضع اىل 
حد بعيد تحت السيطرة، خصوصا عىل مستوى 
مكافحة االرهاب وشبكاته. لكن ال ميكن القول 
ان املواجهة انتهت، فال اسرتخاء عىل املستوى 
االمني، واي اسرتخاء قد يعرض لبنان لالهتزاز. 
يوميا، لكن ال  االرهاب مستمرة  املواجهة مع 
يعد  مل  والخوف.  الهلع  اىل  يدعو  يوجد يشء 
لالرهاب قدرة عىل التحرك وال ميكن القول ان 
االمن تحت السيطرة ومضمون بنسبة %100. 
اما احتامل انشاء خاليا وتنفيذ عمليات ارهابية، 
فاصبح بعيدا جدا كنتيجة حتمية للتعاون ما 
اضافة  واالمنية. ميكن  العسكرية  االجهزة  بني 
بيئة حاضنة  يكمن يف عدم وجود  اخر  رشط 

لالرهاب يف لبنان. 
االمن  حامية  يف  العام  االمن  مساهمة  وبرزت 
االزمات  خالل  يف  كبري  بشكل  االجتامعي 
تداعيات  معالجة  لجهة  السيام  املستمرة، 
املعنية  الوزارات  ومساندة  كورونا،  جائحة 
وخصوصا وزارة االقتصاد والتجارة يف خالل ازمة 
املحروقات والقمح ومكافحة التالعب بالدوالر 
العام  االمن  لعب  حيث  السوداء،  السوق  يف 
دورا اساسيا وال يزال يف مساعدة مراقبي وزارة 

االقتصاد ملنع املخالفات ولجم ارتفاع االسعار.

توقيف شبكة ارهابية يف اوتيل دي روي. 

مبهامتها  العام  لالمن  العامة  املديرية  تقوم 
وبكفاية  بها  املنوطة  الصالحيات  اىل  استنادا 
عالية، خصوصا يف ما يعود اىل دورها املميز 
الوطنية  القضايا  يف  حارضة  تكون  ان  يف 
السياسية  الحلول  واجرتاح  املطروحة، 
االمنية  وطبعا  واالجتامعية  واالقتصادية 
يف  وتصب  املعنية،  السلطات  عىل  وعرضها 
كل  ومن  البلد  يف  العام  االستقرار  مصلحة 
الواقع  صلب  يف  هي  فاملديرية  جوانبه. 
وليس  الواسع  العلمي  مبفهومه  السيايس 
بالزواريب  يسمى  ما  او  الضيق  اطاره  يف 

السياسية. 
يعترب  والديبلومايس،  السيايس  الصعيد  عىل 
بني  الوصل  همزة  ابراهيم  عباس  اللواء 

مع البابا فرنسيس.

األمن العام سياسيًا: اللواء إبراهيم إطفائي األزمات 
ووالّد الحلول ورجل املهمات الصعبة
والتواصل  التشاور  وجرس  الثالثة،  الرؤساء 
بني املرجعيات كلام تعرثت عمليات الوالدات 
وتقريب  الزوايا  تدوير  وخبري  الحكومية، 
بني  املواقف  تباعدت  كلام  النظر  وجهات 
لرئيس  الدامئة  املشورة  وصاحب  املعنيني، 
الجمهورية، بحكم موقعه الرسمي، فضال عن 
العالقات الخارجية التي نسجها بخيوط الثقة 
واالمريكيني،  االوروبيني  مع  خاصة  والنجاح، 
من  االجانب  الرهائن  من  عدد  تحرير  بعد 
ابواب  له  فتح  الذي  االمر  وايران،  سوريا 
البيت االبيض ولقاء بعض مستشاري الرئيس 

االمرييك يف االمن القومي. 
كل  تقدير  موضع  كان  ابراهيم  اللواء  واداء 
السياسية  االجواء  عن  ابتعد  النه  اللبنانيني، 

الناس  ثقة  تعزيز  عىل  وعمل  الخالفية، 
عن  فضال  االمنية.  ومؤسساتها  بدولتهم 
يف  ورصانة  بجدية  انتهجها  التي  السياسة 
التي  والسياسية،  االمنية  امللفات  معالجة 
امثرت عالقات صداقة وتعاون مع العديد من 
الدوائر واملراجع املعنية، يف العواصم العربية 
"املهامت  برجل  وصف  وهو  والغربية، 
ومعقدة  شائكة  ملفات  توىل  النه  الصعبة"، 

وافلح يف التوصل اىل النتائج املرجوة منها. 
تاليف  "دينامو"  اىل  ابراهيم  اللواء  وتحّول 
االطراف  بني  تنقل  اللبنانية.  الحكومات 
تشكيل  متنع  التي  العقد  لحلحلة  السياسيني 
الحكومات، وكلام انهى عقدة انتقل اىل حل 
ابراهيم  اللواء  ان  وصحيح  اخرى،  عقدة 
طريقه  معها  ومهد  الحكومات،  طريق  مهد 
اكرث نحو عامل السياسة بعد سنوات من عامل 
االمن والسياسة الخارجية، لكن ذلك مل مينع 
اللبنانية من طرح  السياسية  الساحة  كرثا يف 
املتزايدة  السياسية  االدوار  تساؤالت يف شان 

التي يؤديها اىل جانب مهامته االمنية. 
ملف  االول،  ملفني:  اللواء  امسك  االمن،  يف 
النزوح  ملف  والثاين  الفلسطينية،  املخيامت 
رئاسة  من  كلف  ابراهيم  واللواء  السوري. 
اىل  اضافة  سوريا،  مع  بالتنسيق  الجمهورية 
حضوره يف اللجنة االمنية الروسية - اللبنانية. 
اما يف السياسة، فيمسك اللواء ملف العالقات 
اللبنانية - السورية، يف مرحلة دقيقة شهدت 
مناكفات سياسية، عىل خلفية الضغط لعودة 
البلدين  بني  عهدها  سابق  اىل  العالقات 
وتحديدا اىل ما قبل عام 2011، ورفض افرقاء 
يحال  ان  املخرج  وكان  االمر.  هذا  لبنانيني 
ميشال  الجمهورية  رئيس  عهدة  اىل  امللف 
بعد  ابراهيم،  اللواء عباس  اختار  الذي  عون 
اكرث  يف   2011 عام  منذ  التي اداها  االدوار 
من قضية، لعل ابرزها قضية مخطويف اعزاز، 
املخطوفني  وقضية  معلوال،  راهبات  وكذلك 
عىل  وداعش،  النرصة  جبهة  لدى  اللبنانيني 

الرغم من بقاء قضية املصور سمري كساب 
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املصري.  مجهولة  سوريا  يف  اختطف  الذي 
اللواء  اداه  الذي  الدور  اغفال  ميكن  ال  كام 
سعد  الرئيس  احتجاز  مرحلة  خالل  ابراهيم 

الحريري يف الرياض عام 2017. 
اللواء  تجاوز  عن  تحدث  لبنان  يف  البعض 
تشكيل  ملف  يف  تحديدا  االصول،  ابراهيم 
ال  التاليف  مهمة  وان  خصوصا  الحكومات، 
تقع عىل عاتق املدير العام لالمن العام، وال 
مينحهم  من  عاتق  عىل  بل  حلحلتها،  طبعا 
من  يكلفونهم  من  او  املهمة،  الدستور هذه 
عىل  همسا،  بقي  هذا  كل  لكن  السياسيني، 
الداخلية  ابراهيم  اللواء  عالقات  ان  اعتبار 
رئاسة  من  السيايس،  الهرم  كل  مع  متينة 
اىل  الوزراء،  مجلس  رئاسة  اىل  الجمهورية، 
مع  العالقات  وبينها  النيايب،  املجلس  رئاسة 
الطائفي  التوزيع  وفق  اللبنانية  القيادات 
االدوار  بهذه  القيام  له  يتيح  واملناطقي، مام 

السياسية. 
ابراهيم شبكة  اللواء  نسج  الداخل،  يف  وكام 
مدى  عىل  واالقليمية  الدولية  العالقات  من 
مرحلة  من  انطالقا  مسريته،  خالل  سنوات 
التي  العسكرية  بداياته  يف  الثامنينات  نهاية 
للجنة  املبعوث الخاص  امن  خاللها  توىل 
يف لبنان االخرض  العربية  للجامعة  الثالثية 

الفلسطيني  امللف  اىل  وصوال  االبراهيمي، 
الذي كان مسؤوال عنه مخابراتيا. لكن متدد 
هذه الشبكة ترافق مع الحرب يف سوريا، اذ 
راكم عالقات متتد من تركيا اىل قطر واملانيا 
املتحدة  والواليات  روسيا  عن  فضال  وفرنسا، 
والتقدير  باالحرتام  يحظى  حيث  االمريكية 
واملوثوقية، ليكون بذلك رجل االمن االول يف 

لبنان بالنسبة اىل املجتمع الدويل. 
وارص اللواء ابراهيم يف ظل الصعاب الكثرية 
الوسيط  بدور  القيام  عىل  واجهته  التي 
االرصار  وانتقاد  الخطا  وتحديد  املسهل، 
عىل ارتكابه، باعتبار ان االنتقاد هو مساعد 
لتسهيل هذا الدور، وعىل الرغم من انتقاده 
عىل  حافظ  لكنه  السياسية،  للسلطة  العلني 
الجميع،  مع  العالقة  نفسها وحامسة  الوترية 
الستمرار  الطرق  يعيق  ال  املوضوع  وهذا 
عام  كمدير  دوره  من  انطالقا  الدور  لعب 
مشاكل  يواجه  مل  االجامل،  ويف  العام.  لالمن 
اخر  اىل  وقت  من  البعض  وانتقاد  احد،  مع 
يسهل املهمة وال يعيقها، وهذا االمر رضوري. 
ابراهيم،  اللواء  لعبها  التي  الكبرية  االدوار 
دفعت الصحافة االمريكية اىل وصفه عىل انه 
يقود اقوى جهاز امني يف لبنان بعد الجيش، 
ويتمتع بسمعة طيبة كمفاوض ماهر ساعد 

واملواطنني  املقيمني  عن  االفراج  تامني  عىل 
الذي  السائح  غودوين  سام  مثل  االمريكيني، 
كان محتجزا يف سوريا، ونزار زكا وهو رجل 
يف  دامئة  اقامة  عىل  حاصل  لبناين  اعامل 
عام  ايران  من  سبيله  املتحدة خيل  الواليات 
عن  االفراج  يف  التوسط  يف  نجح  كام   .2019
عام  باكسرت  يل  كريستيان  الكندي  السائح 
2019 بعدما احتجزته السلطات السورية يف 

كانون االول 2018 اثناء اجازته. 
واشنطن  االمريكية  العاصمة  اىل  زياراته  اما 
طلبا  االبيض،  البيت  من  بدعوة  فكانت 
املفقودين  مكان  تحديد  يف  للمساعدة 
تعزيز  اىل  رحالته  وهدفت  االمريكيني. 
من  مببادرة  السورية  الحكومة  مع  التفاوض 
تامني  يف  للمساعدة  ترامب  دونالد  الرئيس 
من  سابق  وقت  ويف  االمريكيني.  عن  االفراج 
املسؤولني  كبار  من  اثنان  زار   2020 العام 
دمشق  كارستنز  روجر  بينهم  االمريكيني 
الجراء مباحثات رسية حول مصري تايس، مام 
شكل اول محادثات رسمية بني البلدين منذ 

العام 2012. 
ابراهيم  اللواء  زيارات  ان  من  الرغم  وعىل 
اىل واشنطن كانت مخصصة للبحث يف مصري 
املفقودين االمريكيني يف العامل وتحريرهم، اذ 
ان عددا منهم يف سوريا ودول اخرى. اال انها 
اكتسبت اهمية خاصة، كون الجانب االمرييك 
ارص عىل عقد لقاءات ذات مضمون سيايس 
معه، وبناء عىل رغبة من التقاهم يف االطالع 
عىل رؤيته ونظرته اىل ما ميكن ان يقوموا به 
يف لبنان، ويف حل مشاكل املنطقة، وكون ما 

يجري فيها ينعكس عىل لبنان. 
املهمة االبرز هي تكليفه رسميا مبلف النزوح 
للعودة  خطة  العام  االمن  ووضع  السوري، 
مستمرة،  زالت  ما  وهي  واالمنة،  الطوعية 
اىل  لبنان  من  االالف  عرشات  عودة  وامثرت 
مستوى  العمل عىل  يف  مستمر  وهو  سوريا، 
بكل  بالدهم  اىل  السوريني  النازحني  اعادة 
التي  الطوعية  تلك  سواء  املتاحة،  الوسائل 
بها  يقوم  التي  تلك  او  العام  االمن  ينظمها 
لذلك  فردية،  مببادرة  انفسهم  السوريون 
كل  رغم  كبريا  انجازا  يشكل  تحقق  ما  فان 
الضغوط السياسية التي تعرض اليها والوضع 

اتفاق  اي  التوصل اىل  الصعب وعدم  الدويل 
هذه  تنظيم  وكيفية  شكل  تجاه  الداخل  يف 

العودة. 
نوعان  هناك  ترتاجع،  مل  الطوعية  العودة 
تنظمها  التي  الطوعية  العودة  العودة:  من 
املنظمة  العودة  تؤمن  والتي  املديرية 
توفرها  نقل  بوسائل  سوريا  اىل  ملجموعات 
تلقاء  من  يعود  من  وهناك  السورية  الدولة 
مببادرات  العائدين  عدد  ان  الالفت  نفسه. 
العودة  عىل  طغى  قد  وافرادية  تلقائية 
العام ارشف عىل  الطوعية واملنظمة، واالمن 

االثنتني معا. 
وعىل الرغم من التشكيك الذي ال يزال قامئا 
يف  السورية  الحكومة  نية  يف  البعض  عند 
شان العودة، فان اللواء ابراهيم سمع الكثري 
اىل  االشاعات  تجاوز  الذي  الكالم  هذا  من 
رده واضحا عىل كل  احيانا. وكان  االتهامات 
من يرص عليها، اعطونا الدليل واسامء من تم 
عادوا  بعدما  توقيفهم  تم  او  اليهم  التعرض 
من لبنان. اال انه مل يتلق اي جواب وال دليل 
هذا  السياسية.  الدعاية  يف  كالم  انه  سوى 
عىل  ارصارا  اكرث  جعله  واالهتامم  التشكيك 
باعتباره  الوطني والقومي  الدور  القيام بهذا 
عىل  ويواظب  القضية،  بهذه  رسميا  املعني 

برامج  شان  يف  السورية  بالحكومة  االتصال 
ولو  يلمس  او  يشعر  ومل  وتنظيمها  العودة 
السلبي  التعاطي  ايا من مظاهر  ملرة واحدة 
من الدولة السورية، فهي بالعكس مع مبدا 
العودة، ال بل ان الدولة السورية بادرت اىل 
العودة  هذه  لتزخيم  مهمة  قرارات  اتخاذ 
او  مخالف  نازح  او  عائد  اي  وتسهيلها. 
مالحق يف سوريا يرغب يف العودة عرب املرفا 
او املطار او الحدود الربية، يبلغ قبل دخوله 
ارايض بالده بنوع املالحقة والعقوبة ، ويخرّي 
من حيث  يعود  او  يدخل  ان  بني  ذلك  بعد 
عادوا  الذين  من  العرشات  هناك  لذلك  اىت. 
لهذا  بالدهم  ارايض  يدخلوا  ومل  لبنان  اىل 
السبب، وهذا يشكل بكل بساطة دليال عىل 
سبيل  عىل  العودة.  لتسهيل  نية  هناك  ان 

املثال، اذا احد االشخاص املطلوبني دخل اىل 
سوريا من دون ابالغه مبا ميكن ان يتعرض له 
سيتم توقيفه، وهو امر سيعيق عودة الباقني 
القرار  هذا  ان  تبني  فقد  عليه،  وبالعكس. 
بالدهم  حدود  زيارة  عىل  النازحني  شجع 
التي تشجعهم عىل  لحسم الكثري من االمور 

العودة او العكس. 
ونجح اللواء ابراهيم من خالل برامج العودة 
اعادة  يف  املديرية  نظمتها  التي  الطوعية 
مئات االالف من السوريني طوعا اىل سوريا، 
ومع  بعضها.  جمدت  كورونا  جائحة  لكن 
السلطات  مع  التواصل  اعاد  الجائحة،  تاليش 
وتم  احيائها.  اجل  من  املعنية  السورية 
يف  الراغبني  اسامء  بتسجيل  البدء  مجددا 
مراكز االمن العام الـ 17 واالعتقاد السائد ان 
املرحلة املقبلة ستشهد اقباال ملحوظا بسبب 
الذي  لبنان،  يف  واملايل  االقتصادي  الوضع 
فَمن  بالدهم.  يف  الوضع  من  افضل  يعد  مل 
اقتصادية  السباب  لبنان  يف  البقاء  يف  يرغب 
اىل  العودة  له  االفضل  من  بات  مالية،  او 
اقناع  عىل خط  يعمل  ابراهيم  واللواء  بيته. 
مؤسسات االمم املتحدة بان توفر مساعداتها 
لهم عىل االرايض السورية، الن هذا االفضل، 

والن قيمة املساعدة مضاعفة هناك. 
النازحني  ابراهيم مرارا ان عودة  اللواء  واكد 
االمنية  الظروف  افضل  يف  تتم  السوريني 
من  اعتمدت  التي  االلية  وفق  واللوجستية 
العام 2017 حتى العام 2020 واعاقها انتشار 
وباء كورونا، والتي تم استئنافها اواخر العام 

املايض. 
ودقيقة  حساسة  مبهام  ابراهيم  اللواء  وقام 
احداث  من  انطالقا  السيايس  الصعيد  عىل 
 - البساتني  حادثة  وابرزها  حصلت،  امنية 
قرب شمون، حيث  كان همه االول واالسايس 
من  االمني  الفتيل  نزع  الحادث  اعقاب  يف 
ثالث  اىل  الوساطة  هذه  وقسمت  املنطقة. 
الجمهورية  رئيس  اطلقها  متدرجة  مراحل 
العامد ميشال عون يف اجتامع ملجلس االعىل 
تحقيق  تم  فسياسة.  قضاء،  امن،  للدفاع: 
املرحلة االوىل وجرى تنفيس االحتقان وتقرر 
وضِمن  ثانية،  مرة  السالح  اىل  اللجوء  عدم 

واستطاع  ذلك  الطرفني  مع  باتصاالته  مع الرئيس ميشال عون.

مع سام غودوين الذي كان موقوفا يف سوريا.

اللواء ابراهيم همزة الوصل 
بني الرؤساء وجسر التشاور 

والتواصل بني املرجعيات
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ال  ان  تاكيده  وكان  ارتداداته.  حرص 
مصالحة قبل ان ياخذ املسار القضايئ مجراه 
مطلوبة  الوساطة  كانت  لذلك  الطبيعي. 
العمل  ولدفع  املطلوبني  لتسليم  ورضورية 
القضايئ قدما، وليك ال يسجل عليه يوما انه 
القضائية  اجرى تسوية عىل حساب السلطة 
والقوانني املرعية االجراء، خصوصا وان هناك 
وتهديد  للقانون  وخرق  حصلت  تجاوزات 
يومها  حصل  وما  االهيل،  السلم  ملقتضيات 
ما كان ليحل بالسياسة فقط بل بالقضاء. يف 
كل الحاالت، متكن اللواء ابراهيم من تثبيت 
لذلك  تسويات،  دولة  ال  قانون  دولة  يف  اننا 
احيلت القضية عىل القضاء العسكري، واخذ 
مرحلة  اىل  الوصول  وفر  مبا  مجراه  القانون 

املصالحة. 
ولعب اللواء ابراهيم دورا حاسام يف الخالف 
وحركة  الحر  الوطني  التيار  بني  نشب  الذي 
امل عىل خلفية مواقف اطلقها رئيس التيار 
الوزير جربان باسيل، ومتكن من ايصال االمور 
الذي  اللقاء  نتيجة  القلوب  اىل مرحلة غسل 
مع  بري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  جمع 
التينة،  الثانية يف عني  الرئاسة  باسيل يف مقر 
والتي تبعتها جولة قام بها باسيل يف الجنوب 

برعاية اللواء ابراهيم وضامنته الشخصية. 

زيارة  فكانت  الخارجي،  الصعيد  عىل  اما 
نتج  ما  ملعالجة  الجزائر  اىل  ابراهيم  اللواء 
من الدعوى املرفوعة عىل رشكة "سوناطراك" 
عىل  وعمل  القانونية،  غري  نتائجها  ملعالجة 
استمرار  اجل  وتقنية من  لوجستية  اعتبارها 
عىل  الحصول  الستكامل  النفط  لبنان  تزويد 
حصته التي مل تكن قد نفذت بعد، وهو ما 
دفعه اىل معالجة هذا الوضع مع السلطات 
الجزائرية املعنية. وهذا امثر استئنافا للعمل 
يف بني البلدين من دون عقد جديدة. بحيث 
من  كل  يف  الطاقة  وزاريت  بني  التواصل  اّمن 
املصادر  توفري  انتظار  يف  والجزائر  لبنان 
ان  العلم  مع  غريه.  او  العراق  من  البديلة 
ايضا  امثرت  العراق  اىل  ابراهيم  اللواء  زيارة 

توفري املازوت كام الفيول الذي يحتاجه لبنان 
 "GRADE A" صنفي  من  لسنة،  للكهرباء 
العراق  زيارة  اسست  كام   ."GRADE B"و
والتجاري  الصناعي  التبادل  من  لحجم  ايضا 
الخربات  بعض  العراق  تزويد  خالل  من 
اقتصادية  قطاعات  يف  للمساعدة  اللبنانية 
املنتجات  العراق  وتزويد  عدة،  عراقية 
وفق  اللبنانية  الغذائية  والصناعات  الزراعية 

برنامج طويل االمد. 
الخاصة  صداقته  ابراهيم  اللواء  وظف  لقد 
مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
الشاملة،  العتمة  لبنان  تجنيب  اجل  من 
طن  مليون  توريد  اتفاق  انجاز  من  ومتكن 
عىل  لبنان.  اىل  سنويا  من النفط العراقي 
الكمية  هذه  من  جزءا  العراق  يقدم  ان 
من  تحصل  املتبقي  والجزء  هبة،  شكل  عىل 
وعالجية  طبية  خدمات  عىل  بغداد  خالله 
مختلفة، اضافة اىل تقديم خدمات يف مجال 
وتطويرها. وهو  العراقية  املستشفيات  ادارة 
العراقي  الوزراء  رئيس  مع  الدور  هذا  جدد 
الجديد محمد شياع السوداين، ولقي منه كل 

التجاوب والدعم والتعاون. 
وتفاوضيا  سياسيا  دورا  ابراهيم  اللواء  لعب 
والشقيقة،  الصديقة  الدول  مختلف  مع 
ـ  امني  جهاز  راس  عىل  موقعه  من  انطالقا 
مختلف  يف  استشاريا  دوره  يجعل  اداري 
واالجتامعية  واالقتصادية  االمنية  امللفات 
والسياسية، وبذل كل الجهود املمكنة، داخليا 
وخارجيا، للحد من االنهيارات املتتابعة. ابرز 
الحدود  ترسيم  ملف  يف  متثل  االدوار  هذه 
البحرية الجنوبية، اذ كان دوره محوريا منذ 
لجهة  امللف،  هذا  انجاز  حني  اىل  البداية 
التصاالت  وادارته  حصلت  التي  املفاوضات 
من  عالية  درجة  عىل  وخارجية  داخلية 
االهمية، مام ادى اىل تذليل الكثري من النقاط 
العالقة وصوال اىل تسهيل توقيع االتفاق. كام 
واصل اللواء ابراهيم حراكه الخارجي املتصل 
واستمر يف حراكه  ازماته،  لبنان يف  مبساعدة 
خالل  من  النزوح  قضية  ملعالجة  الخارجي 
واملشاركة  باستمرار،  يعقدها  التي  اللقاءات 
الفاعلة يف االجتامعات واملؤمترات املخصصة 

مللف النزوح والقضايا االمنية.

باكسرت يشكر اللواء خالل مؤمتر صحايف لالعالن عن اسرتجاعه يف بريوت.

الصحافة االميركية 
وصفت اللواء ابراهيم 

بانه يتمتع بسمعة طيبة 
كمفاوض ماهر

الشخصية  انه  عىل  والبعيد  القريب  خاطبه 
يف  بسخاء  ساعدت  التي  بامتياز،  االنسانية 
من  االستثنايئ  تفانيه  عرب  العصيبة  االوقات 
اجل انقاذ االطفال والنساء والرجال البؤساء، 
وانتشالهم من براثن الجحيم واالرهاب الذي 

ال ميتثل لعهد وال لوعد. 
انجيلو  مايا  االمريكية  الشاعرة  درجت  وكام 
عىل القول: "ان البطل هو ذاك الشخص الذي 
يقصد فعليا جعل العامل افضل من اجل الناس 
اجمعني". ليس من تصوير ادق من ذلك يف 
امتاز  الذي  ابراهيم،  عباس  اللواء  يخص  ما 
بانسانيته التي تغلبت عىل النزعة العسكرية 
التي ترىب عليها يف الكلية الحربية، حتى كاد 
ليك  بسلوكه  الناس  يوجه  الذي  العسكري 

يكونوا مدنيني وانسانيني. 
شكل اللواء عباس ابراهيم دوما نقطة ارتكاز 
واملعتقلني  املخطوفني  انقاذ  عمليات  كل  يف 
ممدودة  يده  كانت  سجانيهم.  قبضة  من 
وكام  والشيوخ،  والنساء  والشباب  لالطفال 
امثرت  بعدما  االلباين  الوزراء  رئيس  وصفه 
بانه  والنساء  االطفال  عن  االفراج  جهوده 

األمن العام انسانيًا: اللواء إبراهيم الدؤوب 
ال ينتظر اي مقابل... هّمه املصلحة االنسانية

"كان االفضل، واالشد مثابرة. كان ذاك االلباين 
بل  املقابل،  يف  شيئا  ينتظر  ال  الذي  الدؤوب 
يهتم فقط للمصلحة االنسانية من اجل اعادة 
من  واخراجهم  املنكوبني  االشخاص  اولئك 

الجحيم". 
االستثنائية  العملية  يتذكرون  والجميع 
رمز  اىل  تحول  الذي  الصبي  "الفني"،  النقاذ 
عرشات  من  التامس  محط  وشكل  للتضامن، 
انقاذه.  اجل  من  البانيا  يف  املواطنني  االف 
فان هذه العملية متت ادارتها بنجاح بفضل 
اللواء عباس ابراهيم، الذي استضافته الدولة 
باعىل  وكرمته  املستويات  ارفع  عىل  االلبانية 
االمر  وتكرر  له.  امتنانها  وقدمت  االوسمة 
بعد فرتة وجيزة و14  اطفال   5 استعادة  مع 
طفال اخرين و5 نساء الحقا. كل هذه الجهود 
ارتبطت بشكل وثيق باسم املدير العام لالمن 

العام اللواء عباس ابراهيم. 
تعلق االمر بالنسبة اىل اللواء ابراهيم باملثابرة 
بشكل  وخطرة  صعبة  عمليات  تنفيذ  يف 
متزايد، تشوبها مشاكل معقدة للغاية تفرضها 
املجموعات الخطرة العاملة يف تلك املناطق، 

فضال عن مضاعفات اخرى كبرية بسبب وباء 
تنفس  كلها،  الصعوبات  هذه  ورغم  كورونا، 
وعصابات  االرهابيني  قبضة  يف  وقع  من  كل 
يعيشون  وهم  اوطانهم،  يف  بحرية  الجرمية 
امنة وصحية مع ارسهم، وذلك بفضل  حياة 
مجهوال،  والدا  اليهم  بالنسبة  اصبح  شخص 
اللذين  الحقيقيني  والديهم  نقيض  عىل  وهو 
كانا ويا لالسف السبب يف اقتيادهم اىل ذلك 
اصطحبهم  حني  اىل  يستسلم  مل  الجحيم، 

شخصيا اىل باب الطائرة. 
ولطف  سخاء  كل  ابراهيم  اللواء  جسد  لقد 
وثقافة لبنان، وشارك من خالل عمله اليومي، 
مع  بل  فحسب  اللبناين  املجتمع  مع  ليس 
قيم  تعيل  قوية  رسالة  توجيه  يف  الجميع، 
بغض  انسان  كل  وحقوق  والحرية  االنسانية 
النظر عن الدين او البلد او املعتقدات. لقد 
بنجاح  ادارتها  متت  التي  العمليات  ساعدت 
من خالل الدعم السخي للواء ابراهيم، الراي 
العام باكمله والدول التي عاد بجهوده ابنائها 
الطريق  ادراك  عىل  املخيف  املجهول  من 
املسدود الذي سلكه لالسف بعض االباء الذين 
عائالتهم  اليه  وجهوا  وهم  التطرف  اعامهم 
الوجه  العميل  بسلوكه  قدم  وهو  واطفالهم، 
جعل  مام  العميق،  االنساين  للنهج  الحقيقي 
الناس يدركون اكرث من اي وقت مىض العبثية 
والالانساين  الحقيقي  والجانب  الفهم،  وعدم 

للسلوك يف طريق التطرف. 
يف  ابراهيم  اللواء  واجهها  التي  والصعوبة 
عمله االنساين، وتحديدا يف تحرير املختطفني 
ابناؤهم  اقتادهم  من  ونساء  اطفال  واعادة 
اىل اماكن التطرف والقتل، متثلت يف كونه مل 
يكن يفاوض مع سلطة محددة، امنا يف اغلب 
مستعارة،  اسامء  او  مجهولني  مع  االحيان 
وواحدها  بغموضه،  االخر  ينافس  منها  كل 
تطلب  الذي  االمر  بخطورته،  االخر  يتجاوز 
وارادة  جدا  باردة  واعصابا  وعنفوان  صالبة 
اال  كهذه  مفاوضات  يف  ينجح  وال  تنكرس.  ال 

كل  اىل  قدمها  التي  الشجاعة  امتلك  من 

يوثق  تاريخها  االول يف  كتابا هو  العام عام 2013  لالمن  العامة  املديرية  اصدرت 
ناصيف  نقوال  اعده  الذي  الكتاب  تناول   .1977-1945 عامي  بني  حقبها  فصول 
وتوفيق جلبوط  وفريد شهاب  ابوجودة  ادوار  املتعاقبني  العامني  املديرين  واليات 

وجوزف سالمة وانطوان دحداح بني االمن والسياسة وصعود الجهاز.
يروي الكتاب قصة مؤسسة هي رس مقيم يف الدولة وما يف ثناياه من ملفات خاصة 
واوراق تنصت وتقارير مخربين ومحارض اجتامعات زعامء وسياسيني واحزاب ووثائق 

عربية واجنبية متبادلة ومحفوظات وطنية واجنبية. صدر عامذاك يف طبعتني.
واعترب اللواء عباس ابرهيم يف مقدمة الكتاب انه "ِسفر مثني يشهد بالتواريخ واالرقام 
الوطنية  العام واتسمت بصدق  لقامات تولت االمن  واالسامء واالحداث والوقائع 
ووضوح الوالء وصالبة االلتزام وسعة العلم وحد الذكاء وقدرة االحاطة مبوقع االمن 
العام ودوره الظاهر وامُلضمر، وعالقته بسياسات املراحل والرؤساء وقدرة اركانه يف 

فك غاز وربط النتائج باالسباب". 

"سّر الدولة"
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من طلب منه املساعدة من خالل تعهده 
بانقاذ جميع املخطوفني، مطمئنا من لجا اليه 
بانه  بعدما سدت االبواب واالفاق يف وجهه، 
ذلك  ليس  التعهد.  بهذا  الوفاء  التعهد  ميكنه 
فحسب، بل حرصه عىل تهيئة الظروف املثىل 
املختطف،  لالفراد  الجسدي  االمن  لتوفري 
وايضا توفريه جميع املوارد اللوجستية لدعم 
عىل  وقدرته  بها،  القيام  يبارش  التي  العملية 
السياسيني  من  املصلحة  اصحاب  عىل  التاثري 
املخطوفني  ذوي  عىل  يصعب  ممن  االخرين 

الوصول اليهم. 
مل يحتج ابراهيم وقتا طويال ليثبت انه "رجل 
للوساطات  راعيا  ويكرس  الصعبة"،  املهامت 
مسرية  انطلقت  الكربى.  االمنية  امللفات  يف 
اللواء ابراهيم التفاوضية بداية مع تكليفه من 
الرئيس العامد ميشال سليامن ملف التفاوض 
عىل اطالق رساح مخطوفني لبنانيني احتجزتهم 
فصائل سورية معارضة يف منطقة اعزاز املحاذية 
للحدود الرتكية. بعد زيارات رسية وعلنية قام 
تم  الدوحة،  واىل  تركيا  اىل  ابراهيم  اللواء  بها 
قضية  واعتربت  اعزاز.  مخطويف  رساح  اطالق 
مخطويف اعزاز من ابرز املحطات االنسانية يف 
اذ عرب خطف  ابراهيم،  للواء  املسؤولة  الوالية 

اللبنانيني يف اعزاز يف مراحل اربع:  

طبعها   2012 وحزيران  ايار  بني  اوىل، 
ووجدت  التفاوض،  فيها  وتعذر  الغموض 
الدولة اللبنانية نفسها امام عصابة مسلحني 
خطفت حجاجا لبنانيني. يف خضمها كان اول 
هي  ثانية  دولة  بوساطة  امللف  هذا  عهد 
العام  املدير  اجراه  هاتفي  اتصال  يف  تركيا، 
برئيس  ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن 

االستخبارات فيدان حقان. 
اتسمت   ،2013 وايار   2012 متوز  بني  ثانية، 
الئحة  اوىل  وتسلم  واالسفار،  بالتفاوض 
مقابل  يف  الطالقهن  سوريات  بسجينات 
ترافقت  اللبنانيني.  املخطوفني  عن  االفراج 
املخطوفني  من  اثنني  باطالق  املرحلة  هذه 
 )2012 اب   26( عمر  حسني  هام  الـ11 
وعوض ابراهيم )26 ايلول 2012(، واكتشاف 

مكنها من  لقطر  دورا مهام  اللبناين  املفاوض 
التوسط يف امللف. 

ثالثة، بني حزيران وايلول 2013، غلب عليها 
تبادل الرسائل من دون احراز اي تقدم. 

هي  منه،  و19  االول  ترشين   6 بني  رابعة، 
االيام االخرية التي انتهت باطالق املخطوفني 

التسعة. 
الثالث  املراحل  الرابعة  املرحلة  اجتمعت يف 
واملفاوضني،  الوسطاء  ادوار  وكذلك  تقريبا، 
والسوري،  والفلسطيني  والرتيك  القطري 
املدير  به  اضطلع  الذي  اللبناين  املحاور  اىل 
مذ  ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن  العام 
ميشال  العامد  الجمهورية  رئيس  به  ناط 
سليامن تويل التفاوض رسميا. ذهب عرشات 
املرات اىل قطر وتركيا وسوريا، وتحدث مع 
املسؤولني االمنيني وتبادل واياهم االقرتاحات 
وضع  يف  شارك  حتى.  والرشوط  واالفكار، 
ضغوط  وقاوم  امللف،  عىل  التفاوض  قواعد 
مسلحني حاولوا مرارا مقايضة حياة لبنانيني 
مرة  تتوخاه.  كانت  ما  يف  حارت  مبطالب 
وثالثة  سيايس،  موقف  طلب  ومرة  املال، 
تبادل  صفقة  ورابعة  اسلحة،  عىل  الحصول 
بني محتجزين وسجناء، اال ان انسانية اللواء 
ابراهيم جعلته ال يرتاجع واستمر حتى بلوغ 
تزامن  والذي  السعيدة،  نهاياته  امللف  هذا 
الرتكيني  الطيارين  اختطاف  انهاء  مع  ايضا 
بعدما خطفهام كرد، عىل املامطلة يف االفراج 

عن مخطويف اعزاز. 
وامللف االخر املؤمل للواء ابراهيم شخصيا هو 
يف  سالح  رفاق  االرهابية  الجامعات  خطف 
الجيش وقوى االمن الداخيل، اذ ما بني االول 
من اب 2014 واالول من كانون االول 2015، 
االمن  قوى  يف  لبنانيا  عسكريا   16 عاشها 
النرصة،  جبهة  خطفتهم  والجيش  الداخيل 
معركة  بعد  عرسال  جرود  اىل  واقتادتهم 
االشهر  مر  عىل  الجيش.  وبني  بينها  ضارية 
الطويلة تلك، مل تتوقف الوساطات الطالقهم، 
املفاوضات  من  تحىص  ال  جوالت  رافقتها 
استعادوا  ان  اىل  رشوط.  لوائح  وتبادل 
حريتهم بعدما قاد املدير العام لالمن العام 
من  رسمي  بتكليف  ابراهيم،  عباس  اللواء 
تحت  اسرتجاعهم  وساطة  الوزراء،  مجلس 

سيادة  عن  التنازل  وعدم  القانون  سقف 
لبنان والكرامة الوطنية. انتهى املطاف بخطة 
اطالقهم يف االول من كانون االول 2015 يف 

عرسال. 
مختلف  عىل  اللبنانيون،  سيذكر  كام 
انتامءاتهم، عودة الجنود اللبنانيني املختطفني 
بعد 16 شهرا  اهاليهم  اىل  النرصة  من جبهة 
قادها  شاقة  مفاوضات  اثر  املعاناة،  من 
عملية  سيذكرون  كام  بنفسه،  ابراهيم  اللواء 
من  اللبناين  الجيش  شهداء  رفات  اسرتجاع 

تنظيم داعش. 
الرهائن  تحرير  يف  كمفاوض  نجاحه  بعد 
واملخطوفني، اوكل اليه التفاوض الطالق رساح 
راهبات معلوال الـ 13 املحتجزات لدى جبهة 
اطالق  مقابل  عنهن  االفراج  تم  وقد  النرصة، 
اكرث من 150 سيدة سورية من سجون الدولة 
ابراهيم  اللواء  ينجح  ومرة جديدة  السورية. 
صعبة،  سياسية   - امنية  صفقة  انجاز  يف 
الوساطات  من  الكبرية  املجموعة  اىل  تضاف 
وجوالت التفاوض التي قام بها باسم الحكومة 
اللبنانية، مدعوما بعالقاته الجيدة مع الدول 
السورية،  السلطات  مقدمها  ويف  االقليمية 
يف  السياسيني  االفرقاء  مع  املمتازة  وعالقاته 
التي  املفاوضات  من  اشهر  بعد  اذ  الداخل. 

دير  راهبات  ملف  يف  ابراهيم  اللواء  قادها 
تقال يف معلوال، توجت جهوده مع  القديسة 
مدير املخابرات القطرية سعادة الكبييس، اذ 
خرجت 13 راهبة اىل الحرية مع 3 مساعدات 
عملية  خالل  من  اخريات،  مخطوفات  و4 
متكاملة تم خاللها االفراج عن اكرث من 153 
لبنانيني  استعادة جثث  بعد  معتقلة سورية. 
كان  طرابلس  من  ومواطن  تلكلخ  يف  قتلوا 
قد ارس يف سوريا يف حادثة تلكلخ ايضا، من 
دون ان ننىس قضية خطف املطرانني بولس 
الصحايف  واملصور  ابراهيم  ويوحنا  يازجي 
املخطوَفني  اللبنانيني  عن  عدا  كساب،  سمري 

يف نيجرييا. 
االسد  بشار  السوري  الرئيس  اعطى  وقد 
العملية،  تسهيل  اجل  من  الكاملة  تعليامته 
وجهود  الخاطفني  مع  قطر  اىل جهود  اضافة 
اللواء ابراهيم الذي زار دمشق وتعاطى بكل 
االتفاق  ووضع  بامللف،  املحيطة  التفاصيل 

موضع التنفيذ لالفراج عن راهبات معلوال. 
وبالعودة اىل قضية االلبانيني، نجح لبنان من 
و5  طفال   14 انقاذ  يف  ابراهيم  اللواء  خالل 
نساء من مخيم الهول السوري، امللقب مبخيم 
يف  االصيل  بلدهم  اىل  واعادهم  الجحيم، 
البانيا، يف اطار مبادرة انسانية الطابع، تتسق 

مع جهود متعددة لتفكيك القنبلة الداعشية 
لالنفجار  واملرشحة  باملخيم  املتمثلة  املوقوتة 
االلبانية  الدولة  تنَس  مل  املنطقة.  انحاء  يف 
الجهد الكبري والخطر االكرب اللذين تكبدهام 
العام  ابراهيم ونخبة من ضباط االمن  اللواء 
من  واطفال  نساء  اعادة  اجل  من  وعنارصه 
مخيامت احتجزوا فيها عىل االرض السورية، 

فكان التكريم عىل ارفع مستوى.  
رسمية  بزيارة  العام  لالمن  العام  املدير  قام 
اىل جمهورية البانيا بدعوة من رئيس الوزراء 
الكربى  "النجمة  قلده وسام  الذي  راما  ايدي 
يف  السهامه  وتقدير  امتنان  عربون  املكللة"، 
اعادة نساء واطفال البان من مخيامت الحرب 
يف شامل سوريا، وذلك يف احتفال رسمي اقيم 
اىل  حرضه  االلبانية،  الحكومة  رئاسة  مقر  يف 
بليدي  الداخلية  وزراء  الوزراء،  رئيس  جانب 
والخارجية  بيلييش  نيخو  والدفاع  تشوتيش 
مارك  القنصل  الرئيس  مستشار  جاتشا،  اولتا 
االلباين  العام  لالمن  العام  املدير  غريب، 
االلبانية  االستخبارات  ورئيس  نانو  غليديس 

هيليدون بندو. 
انسانية  قضية  عىل  ابراهيم  اللواء  يصرب  مل 
نظارة  وهي  الصميم،  يف  مشاعره  هزت 
املوقوفني تحت جرس العدلية، فعمد اىل وضع 
بانسانية  يليق  مبا  املعضلة  لهذه  حل جذري 
االنسان وكرامته، اذ انه خالل اشهر قليلة تم 
نقل نظارة املوقوفني موقتا من جرس العدلية 
العبد،  ساحة  يف  مستحدث  جديد  مركز  اىل 
طابع  ذات  عدة  جهات  مع  بالتنسيق  وذلك 
واالتحاد  اللبناين  االحمر  كالصليب  انساين 
كاريتاس  السويرسي ورابطة  والوفد  االورويب 
لبنان. طبعا مع االستمرار يف مراعاة وتطبيق 
وحقوق  االنسان  لحقوق  الدولية  املعايري 
تتسع  التي  الجديدة  النظارة  يف  املوقوفني 
منهم رسير  واحد  لكل  موقوف   600 لحواىل 
خاص، وغريها من الرشوط التي تؤّمن ظروفا 
مركز  عىل  احتوت  كذلك  ومحرتمة.  الئقة 
ومطعم  وملعب  حديثني،  ومستوصف  طبي 
ومكاتب خاصة ملنظامت وهيئات تنشط يف 

مجال حقوق االنسان.  
احتفلت  واحد،  عقد  خالل  الثانية  وللمرة 

"رابطة  مع  العام  لالمن  العامة  املديرية  اللواء ابراهيم مع راهبات دير معلوال بعد تحريرهن.

مستقبال مخطويف اعزاز املحررين.

اطلقت مدونة قواعد 
السلوك مثابة دستور 

انساني - قانوني - اخالقي 
خاص باملديرية



34
عدد 114 - آذار 2023

تفاهم  مذكرة  بتوقيع  لبنان"   - كاريتاس 
ضامن  اجل  من  الرشاكة  تطوير  هدفها 
وطالبي  االجانب  للعامل  افضل  معاملة 
قبل  من  بهم  واملعرتف  اخر  بلد  اىل  اللجوء 
املفوضية  مكتب  مع  بالتنسيق  املديرية، 

السامية لشؤون الالجئني يف لبنان. 
واطلقت املديرية العامة لالمن العام بالتعاون 
املتحدة  االمم  يف  االنسان  حقوق  مكتب  مع 
. تضمنت  بها  الخاصة  السلوك  مدونة قواعد 
املدونة تحديد رؤية ومبادئ املديرية ورسالتها 
االنسانية من جهة، وقواعد سلوك عسكرييها 
االنسانية  املعايري  ارقى  وفق  وموظفيها 
واالخالقية والقانونية املتعلقة بحقوق االنسان 

واملعتمدة دوليا، من جهة اخرى.  
تعترب مدونة قواعد السلوك مثابة دستور انساين 
- قانوين - اخالقي خاص باملديرية العامة لالمن 
واحدث  ارقى  يف  معتمد  هو  مبا  اسوة  العام، 
املؤسسات االمنية العاملية، وذلك تحت سقف 

اطالق الجنود اللبنانيني املخطوفني.

الدستور اللبناين والقوانني النافذة واالتفاقيات 
واملعاهدات التي وّقع عليها لبنان، مبا ينسجم 

مع خصوصيات املجتمع اللبناين.  
حول  تدريب  برنامج  ايضا  املديرية  واطلقت 
كيفية التعامل مع املواطنني واالجانب، وتطبيق 
ومعالجة  العسكري  السلوك  قواعد  مدونة 
الحاالت الخاصة. هذا الربنامج الذي متحور حول 
اختصاصات متنوعة وغري تقليدية يف معظمها، 

كتطوير مهارات التواصل االنساين الفعال، ادارة 
وسواها،  النزاعات  حل  واالنفعاالت،  الضغط 
اضافة اىل شموله رشح كل احكام مدونة قواعد 
سلوك عسكريي االمن العام، تضمنت دوراته 
جميع عسكريي املديرية، والتي تنجز يف مقر 

مركز التدريب الوطني الخاص باالمن العام. 
اوىل اللواء ابراهيم ذوي االحتياجات الخاصة 
اهتامما خاصا جدا، فهم نقطة ضعفه بالبعد 
العاطفي واالنساين، وفور تسلمه مسؤولياته 
العام اصدر  العامة لالمن  عىل راس املديرية 
تعليامت خاصة بهؤالء الذين يوصفون بانهم 
التعليامت  هذه  ابرز  ومن  السامء،  نعمة 
ذوي  االشخاص  موضوع  "يف  حرفيته:  ما 
سقف  تحت  ميكنكم،  الخاصة  االحتياجات 
القانون، اتخاذ كل االجراءات الالزمة لخدمتهم 
وتسهيل شؤونهم اىل اقىص حد ممكن، بشكل 
فوري ومن دون الرجوع ايل حتى. انا موافق 

مسبقا عىل كل اجراء تتخذونه ملصلحتهم".

دوره كان حاسما في تحرير 
املخطوفني لبنانيني واجانب 
واستعادة جثامني الشهداء 

العسكريني


