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دفعت االزمة التي مير بها لبنان، السيام عىل الصعد االقتصادية واالجتامعية واملالية، باملؤسسات واالدارات العسكرية واالمنية 
تأمينا للحد املعقول من االستمرارية، لحني حصول االنفراجات  التحديات داخل كل مؤسسة،  والعامة اىل االنكفاء ملعالجة 

املرجوة، باالضافة اىل االولوية االمنية املتمثلة بصيانة االستقرار والسلم االهيل

العميد البيسري في جردة أبرز ما تحقق 2022:
إدارة األزمات والحفاظ على اإلنجازات وتعزيز القدرات

العام  لبنان  يف  االزمة  استمرار  من  الرغم  عىل 
العام  لالمن  العامة  املديرية  ان  اال  املنرصم، 
واصلت العمل عىل خطني متوازيني: االول تحصني 
مقومات  لتأمني  الالزمة  بالقدرات  املؤسسة 
االستمرارية عىل الصعيدين االجتامعي والحيايت 
والثاين  وعنارصها،  ورتبائها  املديرية  لضباط 
مواصلة تطوير وتنمية القدرات التي تحافظ عىل 
املستوى املتقدم لالمن العام عىل صعيد التدريب 
واكتساب املزيد من الخربات. هذا ما تحدث عنه 
الركن  العميد  باالنابة  العام  لالمن  العام  املدير 
الياس البيرسي يف حوار مع "االمن العام" تناول 

ابرز ما قامت به املديرية عىل مختلف الصعد.

قدراته عىل  تطوير  العام  االمن  واصل  كيف   ■
الرغم من االزمة التي مير بها لبنان؟

□ واصلنا الرتكيز عىل التدريب ملا له من اهمية 
وان  فيه، خصوصا  نعيش  الذي  العرص  كبرية يف 
التطور التكنولوجي والعلمي بات رسيعا بحيث 
وعلوم  مهارات  لتعلم  باستمرار  حاجة  يف  اننا 
من  اوضح  او  اشهر  مثال  هناك  ليس  جديدة. 
الحاسوب وتطوراته الرسيعة، بحيث اننا نحتاج 
اسبوع.  كل  رمبا  املجال  هذا  يف  الجديد  لنتعلم 
انظر اىل التطور يف العلوم االدارية وتأثري العوملة 
عىل مفاهيم االدارة. يف الصناعة نجد ان التطور 
التكنولوجي يجعلنا مضطرين الستخدام معدات 
متطورة، وبالتايل الحاجة اىل التدريب هي حاجة 

مستمرة.

وتبادل  التدريب  عملية  يف  ركزتم  ماذا  عىل   ■
الخربات مع الدول الشقيقة والصديقة؟

مرتبطا  ليس  التدريب  ان  معلوم،  هو  كام   □
فقط بالعلوم واملعارف والتقنيات الحديثة، بل له 
اسباب اخرى. من اهم هذه االسباب تقوية نقاط 
الضعف لدينا اي لدى العاملني يف املديرية العامة 

□ واصلت املديرية العامة لالمن العام ادارة هذه 
االزمة عىل الرغم من الصعوبات التي واجهتها، 
القدمية  االصدار  منصة  تفعيل  اىل  وعمدنا 
العام 2022، وتم منح  كانت معتمدة يف  التي 
املواطنني كافة جوازات السفر لتسهيل امورهم 
يف ما يتصل بالطبابة والتعليم والعمل واالقامات 
خارج البالد، وجرى انشاء لجنة لدراسة الطلبات 
املحقة وتسهيل منحهم الجوازات املطلوبة، مع 
تأكيدنا عىل ان كل لبناين له حق الحصول عىل 
جواز سفر. اعتبارا من العام 2023 سنتسلم 100 
الف جواز سفر بيومرتي، وصوال اىل تسلم الكمية 
كاملة، اي مليون جواز خالل 6 اشهر، مع االشارة 
اىل ان لدينا يف خزائن املديرية حواىل 22 الف 
 %69 وهناك  اصحابها،  يتسلمها  مل  سفر  جواز 
من الذين انجزوا جوازات سفر مل يستخدموها. 
اللبناين يتهافت النجاز جواز سفر مع انه ال يريد 
استعامله، لذا نأمل ان تعود االمور اىل طبيعتها 

يف االشهر االوىل من السنة املقبلة.

■ ماذا عن االدوار التي قام بها اللواء ابراهيم؟
□ لعب اللواء ابراهيم دورا سياسيا وتفاوضيا 
مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة، وذلك 
ـ  امني  جهاز  رأس  عىل  موقعه  من  انطالقا 
اداري يجعل دوره استشاريا يف مختلف امللفات 
والسياسية،  واالجتامعية  واالقتصادية  االمنية 
وهو بذل كل الجهود املمكنة، داخليا وخارجيا، 
للحد من االنهيارات املتتابعة. ابرز هذه االدوار 
متثل يف ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، 
اذ كان دوره محوريا منذ البداية اىل حني انجاز 
حصلت  التي  املفاوضات  لجهة  امللف،  هذا 
وادارته التصاالت داخلية وخارجية عىل درجة 
عالية من االهمية، مام ادى اىل تذليل الكثري من 
النقاط العالقة وصوال اىل تسهيل توقيع االتفاق. 
الخارجي  حراكه  ابراهيم  اللواء  واصل  كام 
املتصل مبساعدة لبنان يف ازماته السيام يف قطاع 
 الطاقة، وتابع السعي الدؤوب لتأمني النفط من 
اللبنانية ولتشغيل  دولة العراق لصالح الدولة 
معامل انتاج الكهرباء. ان اللواء ابراهيم مستمر 
النزوح  قضية  ملعالجة  الخارجي  حراكه  يف 
باستمرار،  يعقدها  التي  اللقاءات  خالل  من 
واملؤمترات  االجتامعات  يف  الفاعلة  واملشاركة 

املخصصة مللف النزوح.

□ قام االمن العام بدور اسايس يف تأمني ظروف 
وخالل  النيايب  االنتخايب  االستحقاق  انجاز 
العملية االنتخابية، لناحية املتابعة واالستقصاء 
واملساهمة يف التدابري االمنية املتخذة قبل يوم 
االنتخاب ويف خالله وبعده، مام ادى اىل نجاح 
تعكر  حوادث  حصول  وعدم  االستحقاق  هذا 

مساره.

طليعة  يف  يستمر  السوري  النزوح  ملف   ■
القضايا االساسية هل من جديد تحقق؟

تنفيذ  العام  العامة لالمن  املديرية  تواصل   □
للنازحني  الطوعية  بالعودة  املتصلة  خطتها 
العام  يف  بارشتها  والتي  سوريا،  اىل  السوريني 
التي تواجه  2017 عىل الرغم من الصعوبات 
والتحريض  االشاعات  وحملة  الخطة  هذه 
الفشالها عرب ربطها بالحل السيايس يف سوريا، 
تثبتت  العائدين  مع  امور  بحصول  والزعم 
عدم  من  الالجئني  لشؤون  العليا  املفوضية 
صحتها. وايضا هناك امر مهم جدا، وهو العمل 
عىل ايجاد حل يف ما يتعلق بوالدات النازحني 
السوريني خشية ان يتحولوا اىل "مكتومي القيد" 
اللبنانية،  الجنسية  عىل  مستقبال  وحصولهم 
املختصة  الوزارات  مع  معالجته  تتم  ما  وهذا 

بالتنسيق مع السفارة السورية يف لبنان.

االرسائيلية  االخرتاقات  محاربة  عن  ماذا   ■
واالرهابية؟

التعامل  املزيد من شبكات  □ نواصل كشف 
القضاء  عىل  واحالتها  االرسائييل  العدو  مع 
تحركات  متابعة  مع  بالتوازي  املختص، 
الشبكات االرهابية املتشددة ورصدها ومنعها 
من تحقيق اهدافها وتطوير قدراتها. فالعدو 
االرسائييل يضع لبنان دامئا هدفا اوال ومركزيا 
يف استهدافاته. واملؤسسات العسكرية واالمنية 

اللبنانية تضع يف رأس اولوياتها مواجهة خطر 
االرهابية،  والجامعات  االرسائييل  االخرتاق 
والكشف عن شبكات او افراد يعملون لصالح 
املوساد وهذا ليس باالمر الجديد، فالعدو ويا 
مستغال  التجنيدي  نشاطه  من  زاد  لالسف، 
اللبناين املأزوم  الوضع االقتصادي واالجتامعي 
وحاجة الشباب لتوفري فرص عمل، وهو يركز 
اخرتاقه عىل هذا الجانب وتحت عناوين تأمني 
ونحن  اللبناين،  بالشباب  لاليقاع  عمل  فرص 
نقوم بجهد استثنايئ ونكشف تباعا عن افراد 
ما  كل  وليس  العدو،  لصالح  تعمل  وشبكات 
االولويات  من  االمر  هذا  عنه.  نعلن  نكشفه 
االساسية جدا التي نركز العمل عليها بارشاف 
عباس  اللواء  العام  املدير  سعادة  من  مبارش 
االخرتاق  خطر  ان  من  انطالقا  ابراهيم، 

االرسائييل واالرهايب ال يتقدم عليه خطر آخر.

العام  لالمن  العامة  املديرية  واجهت  كيف   ■
التحديات االقتصادية واملالية واملعيشية؟

االقتصادية  االزمة  تفاقم  من  الرغم  عىل   □
واملالية، يقوم االمن العام بتأمني كل املساعدات 
االجتامعية والصحية للعسكريني وحرص تداعيات 
هذه االزمة والحد من تأثريها عىل العسكريني 
العام  لالمن  العامة  املديرية  ان  وعائالتهم. 
االجتامعية  املساعدات  لتأمني  جاهدة  تسعى 
وتحافظ  الصعوبات،  اثار  من  للحد  والصحية 
عىل التقدميات ودفع ما امكن من فروقات سعر 

االدوية واالستشفاء، ومساعدات استثنائية لتوفري 
ما يناهز راتب اضايف لكل عسكري شهريا مهام 
كانت رتبته. كام تستمر القيادة يف االمن العام، 
يف اعتامد تدابري خدمة استثنائية، باالضافة اىل 
ترقية العسكريني املستحقني ضمنا املهل املحددة 
قانونا. ان املثابرة عىل بذل الجهد والتضحية من 
اجل تطبيق القانون، وحدهام يحققان خطوات 
ثابتة ومتينة ملواجهة الظروف القاسية والصعبة. 
واملديرية العامة لالمن العام تعيش املعاناة التي 
تهدد العيش بعدما هددت االستقرار االجتامعي 
والصحي والتعليمي. ما اصاب اللبنانيني اصابنا 
وغرينا من املؤسسات الرسمية، فنحن من هذا 
نتعاضد ونصمد،  ان  اجله يجب  الشعب ومن 
والعكس من ذلك يعني القبول بانهيار كل يشء. 
الدولة  من  يشء  يبقى  لن  االمن  انعدم  متى 
ذلك  وعىل  نواجه،  ان  قدرنا  لذا  ومؤسساتها، 

اقسمنا جميعا.

■ ماذا عن ادارة ازمة جوازات السفر؟

مقابلة

ازمة جوازات السفر 
على طريق الحل

املدير العام لالمن العام باالنابة العميد الركن الياس البيرسي.

لالمن العام، ورفع مستوى كفاياتهم الداء اعاملهم 
باحرتاف ومهنية عاليني. منشأ نقاط الضعف هذه 
قد يكون ضعف التعليم او االختالف بني التعليم 
وبني متطلبات العمل او تغيري املسار الوظيفي. 
فالكثري منا عندما يبدأ حياته العملية، يكتشف 
بتنظيم  وال  العمل  تقارير  بكتابة  له  علم  ال  ان 
بأساليب  وال  العمل  بقوانني  وال  االجتامعات 
من  الكثري  هناك  فإن  لذلك  املشاكل.  تحليل 
نقاط الضعف التي نحتاج اىل تقويتها بالتدريب 
املستمر. هذا النهج يف اكتساب الخربات والتعلم 
عىل التقنيات الحديثة، جعلنا نكتشف كم ان هذا 
االهمية عىل صعيد  غاية  االمر حيوي جدا ويف 
االنتاجية واستباق الحدث او االحداث، واكتشفنا 
وعنارصه  ورتبائه  العام   االمن  ضباط  لدى  كم 
من قدرات عظيمة ويفيدون العمل كثريا، وصار 
وبالتايل  املؤسسة  خدمة  يف  اكرب  قدرة  لديهم 
خدمة الوطن واملواطن بعدما منحهم االمن العام 
الوالء والتقدير  التدريب، مام عزز لديهم  فرص 

للمديرية وملن منحهم هذه الفرصة املهمة.

االمن  حامية  يف  العام  االمن  دور  عن  ماذا   ■
االجتامعي؟

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

املخالفات ولجم ارتفاع االسعار.

النيابية  االنتخابات  العام  االمن  واكب  كيف   ■
التي جرت يف ايار املايض؟
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