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في العيد الرابع والسبعين لألمن العام

املخربين يف دائرة ادارية خاصة تحفظ فيها
التقارير الرسية وحسابات االموال املرصوفة،
وتنظيم التعليم عرب الحاق الضباط الذكور يف
مدرسة املفوضني يف فرنسا ،واالناث يف مدرسة
"سكوتلند يارد" يف انكلرتا ،واملفتشات يف
مدرسة املفتشني يف فرنسا ،واملفتشني يف مقر
القيادة تبعا الختصاصاتهم ،والرماة املهرة يف
عرمون عىل يد اختصاصيني فرنسيني تابعوا
دورات "االف يب آي" يف امريكا.

املؤسسة صخرة صامدة في عواصف الفساد
دحداح:
ّ

قبل ان تكون املديرية العامة لالمن العام مؤسسة قامئة يف ذاتها ،فهي تعترب يف مسار تطورها مدرسة يف كيفية توظيف الصرب
واالرادة ،وامتالك حس املبادرة والحجة الدامغة يف عملية التطور والنهوض ،ومواكبة كل الحقبات التي عاشها لبنان من موقع
املؤثر االيجايب الذي يهدف اىل خدمة الصالح العام ،وحامية الوطن بشعبه وارضه ومؤسساته
يف العيد الرابع والسبعني لالمن العام ،تربز
الهامات التي كان لها السبق يف وضع االسس
الصحية والصلبة التي تصلح يك يعلو فوقها
املداميك ،ومن هؤالء املدير العام السابق
لالمن العام العميد الركن املتقاعد انطوان
دحداح الذي شغل ايضا ،بعد انتهاء واليته يف
سدة املؤسسة ،موقع سفري لبنان يف الربازيل
ملا امتلك من صفات وقدرات وحنكة جعلته
حاجة لالنتقال من املوقع االمني اىل املوقع
الديبلومايس.
ّ
انطالقا من هذه الخربة الطويلة وثقت معه
"االمن العام" هذه الشهادة وبعض الوقائع ،من
خالل هذا اللقاء.
■ احتفلت املديرية العامة لالمن العام بعيدها
الرابع والسبعني ،كيف تنظر اليها يف يومنا
الحارض وانتم شغلتم موقع رأس الهرم سابقا؟
□ اود الحديث يف هذه املناسبة ،من دون
عنرتيات وبخور ،وامنا انطالقا من الوقائع
والحقائق الساطعة كعني الشمس .االمن العام
اليوم مؤسسة امنية محرتمة توحي بالطأمنينة
يف قلوب املواطنني ،وتبدو صخرة صامدة يف
عواصف الفساد وتدهور االخالق ،ويعود
الفضل اليوم اىل قائد هذه املؤسسة اللواء
عباس ابراهيم الذي نجح يف حاميتها من جشع
السياسيني.
■ ما الذي يجعلكم تسجلون هذه الشهادة
املميزة يف حق االمن العام ومديره حاليا؟
□ تكفي االشارة الرسيعة اىل ابرز ما يتمتع
به االمن العام الذي يضم اكرث من  8االف
عنرص من صفات لتؤكد ما قلته من بعض
ميزات تفضيلية تتمتع بها املؤسسة ،فقائدها
يجمع صفات الرئيس الثالث :االخالق والكفاية
والنشاط .هذه السيبة اساس النجاح واالستقرار،

واملؤسسة معنوياتها عالية يسود فيها االنضباط
والعدالة واالنتاج.
■ لكن نادرا ما نجد مسؤوال اسبق يف موقع
حساس يشيد بانجازات مسؤول حايل يف املوقع
ذاته ،ما رس ذلك؟
□ قلت له يوما ان قائد الجيش ممدد له،
واملدير العام لقوى االمن الداخيل ممدد له،
ومدير امن الدولة ال معلق وال مطلق ،اما
قادة االحزاب فثابتون يف هدفهم السيطرة عىل
قدرات الدولة ،وانت الوحيد رئيس رشعي،
رجالك عىل االرض ،ورأسك عىل كتفيك ،وميكنك
تنفيذ برنامجك من دون عرقلة احد .واذا قال
الناس ان عباس ابراهيم سبق انطوان دحداح
يف تطوير االمن العام ،اكون اول املرسورين ملا
فيه خري املؤسسة الرشيفة.
■ اذا عدنا بالذاكرة اىل حقبة توليك املديرية،
ما هو الرشيط الذي مير فورا يف ذاكرتك؟
□ اود يف هذه املناسبة ان استعرض مختلف
مراحل حيايت املهنية واالنجازات التي حققتها
ليك استحق ان اكون مديرا عاما قادرا عىل
تحمل مسؤولياته .بصورة خاصة كان الرئيس
الراحل صائب سالم وزيرا للداخلية ،ينتظر
مني االنتقال من دائرة ادارية شبه مدنية لها
صالحيات واسعة وامكانات ضيقة ،اىل مديرية
عامة متارس كامل سلطاتها ،وتث ّبت احرتام
القانون ،بوجود مكتب ثاين جبار اكل االخرض
واليابس والصالحيات وترك املسؤوليات لالمن
العام .قال يل صائب بك يومها ان االمن العام
اليوم برميل زفت نريدك ان تنظفه وتح ّليه
بعناوين النزاهة والعدالة ،ومن جهة ثانية
كانت العالقة بني الرئيسني سليامن فرنجيه
وسالم ممتازة نظرا اىل صداقة عميقة تربطهام
منذ  40سنة ،ما سهل مهمتي .يف سنة 1962

تم تعييني قائدا لسالح البحرية الوطنية بعدما
تابعت دورة يف املدرسة البحرية يف "برست"
يف فرنسا .خالل هذه املهمة حققت انجازات
منها ،مكافحة تهريب الدخان من البحر
بتوقيف سفينة التهريب بعد مطاردة ليلية
طويلة عىل الرادار .حدث ذلك بطريق الصدفة
حيث كنت عىل منت القناص "طرابلس" بصحبة
قائده ،وكانت سفينة التهريب "اندروميدا"
تحمل مليونا ونصف مليون رزمة دخان امرييك.
يومها تم القضاء عىل التهريب ما حمل القيادة
العربية املوحدة عىل اعتبار البحرية اللبنانية
تابعة لدولة مستقلة .نتيجة لذلك صارت
اوامر العمليات تصل اىل البحرية كاملة بدال
من ان تكون فرعية ،ورفع معنويات الضباط
بحمل القيادة عىل االعرتاف بشهادات الهندسة
البحرية الحائزين عليها من املدرسة البحرية
الفرنسية ،واالتفاق مع مجلس تنفيذ املشاريع
الكربى عىل بناء قاعدة بحرية يف جونيه ضمن
مرشوع نادي اليخوت .يف سنة  1967تم
تعييني مديرا للشؤون الجغرافية بعد صدور
قانون يحرص فيها جميع االعامل الطوبوغرافية
عىل االرايض اللبنانية .يف خالل هذه املهمة،
حققت انجازات منها ،رفع مستوى التعليم
املهني يف املديرية التي تضم  500موظف ال
يحملون شهادة طوبوغرافية ،وذلك بارسال 50
موظفا كل سنة اىل مدرسة الصنائع ،وقلت لهم
من هو حائز شهادة ابتدائية يجب ان يحوز
شهادة تكميلية ،والحائز شهادة تكميلية عليه
ان يحوز شهادة البكالوريا ،والحائز البكالوريا
بنبغي ان يحوز عىل شهادة فني ممتاز ،والذي
يرسب يذهب اىل البيت .كذلك تم احياء
لجنة الحدود مع سوريا لرتسيم وتحديد نقاط
الخالف بني البلدين ،حيث انتهى العمل بعد
سنتني .ايضا جرى االتفاق مع مدرسة الهندسة
اليسوعية النشاء كلية متخصصة بالهندسة

املدير العام السابق لالمن العام العميد الركن املتقاعد السفري انطوان دحداح.

الجغرافية ،تخرجت منها ثالث دفعات من
املهندسني الجغرافيني .بعد تخرج اول دورة
مهندسني جغرافيني وضعت املديرية برنامجا
النهاء عمليات املساحة يف الشوف بتأليف
 10فرق عمل ،وعىل رأس كل فرقة مهندس
يكون مسؤوال عن امتام املساحة ضمن الحدود
العقارية لقريته ،واخذ موافقة قيادة الجيش
لوضع الخرائط العسكرية يف ترصف الجمهور
وتوزيعها عىل املكتبات التجارية باسعار
الكلفة ،وكذلك فتح املجال امام الجمهور لرشاء
صور جوية عن االرض التي يختارونها.
■ ماذا عن تعيينكم مديرا عاما لالمن العام
لوالية امتدت من  21ترشين االول  1971اىل
االول من ترشين الثاين 1976؟
□ يف سنة  1971تم تعييني بعد انتخاب
سليامن فرنجيه رئيسا للجمهورية ،ويف خالل
هذه املهمة حققت انجازات ابرزها:
• تنظيم قيادة يف االمن العام عىل اسلوب
املبادئ االمريكية ،تساعد املدير العام عىل
مامرسة سلطاته يف االدارات املدنية والوزارات
املختلفة ،وتسمى هذه القيادة "ديوان املدير".
وكان هذا الديوان مؤلفا من ضابط امني عام
وخمسة امناء رس ،وعندما تركت اصبح مؤلفا
من خمسة ضباط وخمسني مفتشا.

مسرور ألن اللواء ابراهيم
سبقني في تطوير هذه
املؤسسة الشريفة

• وضع قانون جديد لتعيني الضباط من بني
حملة شهادة الحقوق ،وانشاء سلك نسايئ
عسكري تطبق عليه القوانني املرعية االجراء
للذكور ،ورفع معنويات االفراد مبنحهم
تعويضات مالية تساوي تقريبا ضعف الراتب،
اي ان كل فرد من ضباط ومفتشني وموظفني
كان يتقاىض يف آخر الشهر ثالث مرات قيمة
الراتب.
• تسليم جواز السفر بعد ساعتني من تقديم
الطلب ،اي ان املواطن كان يأيت اىل الدائرة مع
اوراقه ويخرج بعد ساعتني ويف يده الجواز.
• انشاء صندوق مايل للهبات واملوارد االخرى
يجري تصفية حساباته آخر كل سنة وتوزع عىل
جميع افراد االمن العام.
• تنظيم شبكات االستخبارات والعالقة مع

■ هناك قصة تروى عنكم مع الرئيس صائب
سالم حصلت بعد يومني من تعيينكم مديرا
عاما لالمن العام؟
□ بعد يومني من تعييني ،قمت بزيارة الرئيس
سالم يف الرسايا وقلت له :لقد قرأت صالحيات
املدير العام وتبني يل ان نقليات الضباط هي
من سلطة وزير الداخلية وهذا ضالل كبري،
وانا عائد من دورة اركان يف الواليات املتحدة،
وهي افضل مدرسة يف العامل ،وتعلمت فيها
اصول القيادة يف جميع املجاالت اكانت
عسكرية او كانت مدنية ،فال يجوز فصل
املسؤولية عن القيادة وال يجوز نزع العقاب
عن الثواب ،لذلك وقبل ان ابدأ عميل اقول
برصاحة انه ال ميكنني القيام مبا طلبتم مني
حول تنظيف االمن العام .قال يل الرئيس
سالم :ماذا تريد؟ اجبته :اريد تفويضا بنقل
صالحية الوزير اىل املدير العام .سألني :هل
جرى ذلك من قبل؟ اجبته بالنفي مردفا وهذا
هو سبب امتالء الربميل زفتا ،ولست مستعدا
للدخول فيه ،فقال يل :تريد ان يقوم صائب
سالم بالتنازل عن صالحياته ملصلحة االمن
العام؟ ال يا عقيد ،انا عندي شارع يف بريوت
ال يسمح يل بالتنازل عن اية صالحية خاصة
برئيس الحكومة .فقلت له :انا ،دولة الرئيس،
ال اعرف ماذا يريد الشارع ،ولكن اعرف ما
ميكنني فعله وما ال ميكنني فعله .للتنظيف
احتاج اىل مكنسة ،فاذا بقيت املكنسة معك
مباذا انظف ،وهل يصفق لك شارع بريوت،
لذلك تحسبت لهذه النتيجة ونظمت كتاب
استقالة يسمح يل بالعودة اىل الجيش ليك
اقوم بعمل مفيد .حينها صمت الرئيس سالم
ّ
حرضت ايضا كتاب
قليال ،ثم قال يل" :هل
التفويض؟ ما راح نخليك تروح".
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