االفتتاحيّة املدير العام
اللواء عباس ابراهيم

كورونا واألمن العام

جائحة كورونا التي اجتاحت العامل ومنه لبنان ،فرضت
عىل املديرية العامة لالمن العام ،كام عىل سائر املؤسسات
العسكرية واالمنية ،تحديات من نوع استثنايئ ،او اذا صح
التعبري ،تحديات من خارج املتوقع او املحتمل .للمرة االوىل
يصيب التهديد صحة االنسان بخطر قاتل ال يقوى عليه القطاع
العسكري باالساليب التقليدية واملبتكرة التي اعتاد عليها يف
درء املخاطر عن الوطن والشعب.
هذه التحديات تجمع عنارص شديدة التعقيد بالنسبة اىل
االمن العام جراء واجباته ووظائفه ،التي يتشابك فيها االمني
مع االداري .وهذا بالذات ما يستدعي استرشافا استباقيا بادرت
اليه املديرية العامة لالمن العام حامية للمواطنني واملقيمني،
وحتام لعسكرييها من كل الرتب.
عىل املستوى االداري ،يف مكاتب ودوائر ومراكز االمن العام
املركزية واالقليمية ،تعمل املديرية عىل وضع تقديرات علمية
قابلة للتحقق بشكل رسيع ،خصوصا يف ظل ترصيحات صادرة
عن ارفع املختربات البحثية واالختصاصية يف العامل الجرثومي،
عن وجوب االستعداد للتكيف مع هذا الوباء الذي قد يستمر
طويال جراء قدراته الجينية عىل التجدد .فاىل االجراءات
االحرتازية املعروفة لجهة التوقف موقتا عن استقبال الطلبات
يف املراكز االقليمية حامية للمواطنني والعسكريني ،اىل التقيد
باجراءات مسافات التباعد االجتامعي او ما يُسمى املساحات
الطبية اآلمنة وبرامج التعقيم ،فإن العمل املستقبيل الذي
نحن يف صدده يأيت تتمة ملا انجز عىل مستوى املكننة واجراء
املعامالت من بُعد.
ما حصل من تطورات عىل مستوى تفيش هذا الوباء ،فإن كل
السيناريوهات ذات طبيعة سوداوية ،وهذا يفرض تخصيص
املوارد املمكنة الستكامل ما تحقق تقنيا عىل طريقة حامية
الجميع .علام ان بعض الخطوات تستلزم ترشيعات جديدة
وحديثة لضامن تثبيت رشعية املعامالت ،انطالقا من هوية
ُمق ِدم املعاملة مرورا باملستندات والوثائق املطلوبة والصحيحة.
اما يف الجانب االمني ،فإن االمر يصبح اكرث دقة وحساسية.

االعباء امللقاة عىل عاتق الوحدات العمالنية يف ازدياد مطرد
وهي ما تنفك ترتاكم .بعدما كانت محصورة بتعقب شبكات
التجسس واالرهاب ومكافحتها ،صار من ضمن واجباتها
الوطنية ،ووفقا للقوانني والقرارات الحكومية االجرائية،
املبادرة حينا ،واملؤازرة احيانا يف تنفيذ اجراءات التعبئة
والحظر .املديرية العامة لالمن العام تقوم بواجباتها يف هذا
السياق وفقا الرفع املعايري القانونية التي تحرتم الحريات
الفردية والشخصية حتى ابعد الحدود ،واالمور مرجحة
لتحقيق معدالت نجاح اعىل اذا تعاون املواطنون واملقيمون
مع القرارات ذات الصلة بروحية التفاعل االيجايب ،وعىل قاعدة
"درهم وقاية خري من قنطار عالج".
اضافة اىل ما ينبغي التنبه اليه بكثري من الحذر ،هو ما ترشحه
توترات االزمات االقتصادية واالجتامعية من "احتامالت امنية"
قابلة لالستغالل واالستثامر ،سواء من الجامعات االرهابية،
ام ممن يعملون عىل احداث مزيد من الفوىض عىل طريق
تقويض النظام العام .واذا كان ينبغي التأكيد دامئا عىل حق
التظاهر والتعبري كحقني طبيعيني وليسا محل نقاش ،فإن
املتوقع واملأمول من اللبنانيني هو اليقظة بإزاء استغالل ما هو
حق لتحقيق ما هو باطل.
عىل مستوى الجامعات االرهابية ،فإن خالياها ليست يف حال
نوم .كام ان جائحة كورونا ال تشكل اي ضامن لكبحها ،ذلك ان
االنتحاري الذاهب طوعا اىل قتل نفسه وآخرين لن يثنيه الوباء
عن جنونه االيديولوجي .واوضح االمثلة يف هذا السياق ،هو
ما حصل يف اوروبا خالل شباط ونيسان املاضيني من عمليات
ارهابية يف بلدة رومان ـ سو ـ ايزير ،جنوب رشق فرنسا ،ويف
لندن وجنوبها ،عدا عن احباط عملية هجوم كانت تستهدف
عاصمة الدامنارك.
كل هذا يستدعي حذرا شديدا من اي خروقات امنية ،واذا
حصلت فإنها ستستهدف لبنان ولن متيز بني مواالة ومعارضة.
ال بل العكس ،حصول امر كهذا يعني الغاء الدولة وما تقدمه
من ضامنات للجميع ،موالني ومعارضني.

