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تحقيق

العقيد أبوشقرا: دور بارز لألمن العام
في جبه كورونا والتالعب باملازوت والليرة

املساهمة يف حمل  للعمل عىل  العام حارضة  العامة لالمن  املديرية  لبنان، كانت  التحديات واملصاعب عىل  كلام زادت 
االعباء والتخفيف من معاناة اللبنانيني، وذلك يف اطار حرصها عىل دورها الوطني، خصوصا بعدما تكاثرت االثقال التي 

عاىن منها املواطنون يف الفرتة االخرية 

بدا واضحا ان لبنان دخل فعليا مرحلة خطرية 
يف تفيش وباء كورونا، حيث باتت تسجل مئات 
الحكومة  دفع  ما  الواحد،  اليوم  يف  االصابات 
يف  مبا  واالمنية،  الصحية  واالجهزة  والهيئات 
اعالن  اىل  العام،  لالمن  العامة  املديرية  ذلك 
للمساهمة يف  وتصعيد جهودها  العام،  النفري 

الحد من تفاقم الخطر. 
اصبح لبنان مع تسجيل اصابات المست حاجز 
تخطى  وفيات  وعدد  اصابة،  االف  العرشة 
املئة وفاة، عىل شفري الهاوية بالفعل، ليدخل 

مجددا مرحلة االغالق شبه الشامل. 
وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن سبق 
منظمة  مع  اتفاقية  اجرينا  "اننا  اىل  اشار  ان 
اللقاح  لبنان من  العاملية لحجز حصة  الصحة 
مع  التنسيق  ويجري  كورونا،  لوباء  املحتمل 
روسيا لتأمني رزمة من اللقاح الرويس، علام ان 

املال متوافر من قرض البنك الدويل". 
االشهر  يف   سجل  لبنان  ان  اىل  االرقام  تشري 
الستة االوىل نحو 5 االف اصابة، يف حني سجل 
اكرث من 3500 اصابة يف االسبوعني اللذين تبعا 

حادثة انفجار املرفأ يف الرابع من آب. 
 21 الجمعة  صباح  العام  االغالق  لبنان  بدأ 
ايلول،  من  السابع  حتى  يستمر  ان  عىل  آب 
السادسة  الساعة  بني  للتجول  ويتضمن حظرا 
مساء والسادسة صباحا. يستثني القرار اعامل 
املترضرة  االحياء  يف  واالغاثة  االنقاض  رفع 
الوزارات  وكذلك  بريوت،  مرفأ  انفجار  من 
نسبة  تزيد  ال  ان  عىل  العامة،  واملؤسسات 
ال  ان  املئة، عىل  50 يف  حضور موظفيها عىل 

يرسي القرار عىل مطار بريوت.
استمرار  مع  الصحية  الكارثة  هذه  تتزامن 
قيمة  وتراجع  الصعب  االقتصادي  الوضع 
اللرية امام الدوالر، ما اكد اهمية الدور الذي 
يف امكان املديرية العامة لالمن العام القيام 
به لحامية اللبنانيني يف احدى اشد االزمات 

االهلية.  الحرب  نهاية  منذ  تصيبهم   التي 
االمنية  الدائرة  رئيس  حاورت  العام"  "االمن 
وهو  ابوشقرا،  هادي  العقيد  العام  االمن  يف 
التابعة  الكوارث  ادارة  وحدة  يف  عضو  ايضا 
بعض  عىل  الضوء  لتسليط  الحكومة،  لرئاسة 
العامة  املديرية  التي تولتها  الجوانب واالعباء 
لالمن العام يف هذه املرحلة الصعبة من اجل 

مساعدة البلد عىل تخطيها.  

االمن  قام  املاضية،  الثامنية  االشهر  خالل   ■
العام بدور بارز يف مواجهة وباء كورونا، كيف 

تقيمون هذه املرحلة؟ 
□ منذ املراحل االوىل النتشار وباء كورونا يف 
العام  لالمن  العامة  املديرية  ساعدت  لبنان، 
الدولة  اجهزة  كل  مع  والتنسيق  باملشاركة 
بريوت  مستشفى  الصحة،  )وزارة  اللبنانية 
من  للحد  والتنفيذ  التخطيط  يف  الحكومي...( 
اللبنانية، علام  انتشار املرض عىل كل االرايض 
ان املديرية العامة لالمن العام عضو يف وحدة 

ادارة الكوارث يف رئاسة الحكومة لجهة متابعة 
اللجنة  هذه  كورونا.  ملرض  الوقائية  التدابري 
العلمي،  والتخطيط  الدراسة  بعد  اعدت 
يتعلق  ما  يف  الوزراء  مجلس  مقررات  معظم 
ومتابعته  له  التصدي  وكيفية  كورونا  بفريوس 
كبري  حد  اىل  استطاعت  وقد  املراحل.  كل  يف 
تأخري انتشاره والحد من ارضاره عىل الرغم من 
صعوبة الظروف التي مر فيها لبنان يف االشهر 
اىل  عملها  يف  ستستمر  اللجنة  هذه  االخرية. 
تابعت  الوباء.  لهذا  لقاحات  اىل  التوصل  حني 
املديرية العامة لالمن العام عىل االرض تنفيذ 
مقررات مجلس الوزراء يف ما يتعلق بالكورونا، 
وذلك من خالل مراقبتها ومراقبة حجر املصابني 
املحتملة  لالماكن  امليداين  املسح  واجراءات 
القامة مراكز حجر، وتعقيم مخيامت النازحني 
والبحرية  الربية  الحدود  وضبط  والالجئني، 
اليومية  التقارير  واعداد  ومراقبتها،  والجوية 
لبنان، وغريها من  الوباء يف  انتشار  عن تطور 

املهامت التي اوكلت اليها يف هذا املوضوع.

هذا  عىل  لبنان  تغلب  امكان  ترون  كيف   ■
الخطر؟

□ يعاين لبنان من مشكالت اقتصادية مالية 
يعلم  كام  االخرية.  االشهر  يف  وخاصة  كبرية 
الجميع، ان كلفة الطبابة يف ما يتعلق بوباء 
كبري  تأثري  له  وهذا  جدا،  مرتفعة  كورونا 
الحجر  ومراكز  املستشفيات  تجهيز  عىل 
االمور  من  وغريها  االسعاف  وسيارات 
املرض.  والحد من  بالعالج  مبارشة  املرتبطة 
الدولة  تزال  ال  ذلك،  من  الرغم  عىل  لكن 
تعطي  املعنية  اجهزتها  خالل  من  اللبنانية 
املوضوع  لهذا  القصوى  واالهمية  االفضلية 

ملنع االنتشار العام لهذا الوباء.

امداد  عمليات  مواكبة  العام  االمن  توىل   ■
برزت  بعدما  لبنان  مناطق  ملختلف  املازوت 
السوق.  يف  باالمدادات  تتعلق  عدة  مشكالت 
ماذا فعل االمن العام تحديدا؟ هل املخالفات 

كانت  كثرية وكيف تحدد العقوبات؟
من  العام  لالمن  العامة  املديرية  كلفت   □
توزيع  عملية  مراقبة  الوزراء،  مجلس  رئاسة 
مادة املازوت منعا الحتكارها او تخزينها بطرق 
السوداء  السوق  يف  بيعها  بهدف  رشعية  غري 
وارسلت لهذه الغاية مجموعات من عسكرييها 
اىل منشأة النفط يف الزهراين وطرابلس ملراقبة 
املولجة  الرشكات  الكميات عىل  توزيع  عملية 
كان  ذلك  كل  اللبنانية.  االرايض  عىل  توزيعها 

من  العام  لالمن  العامة  املديرية  بتزويد  يتم 
والكميات  بالرشكات  لوائح  النفطية  املنشأة 
مراقبة  بعدها  لتتم  رشكة،  لكل  املخصصة 
تحميل الكميات ومعرفة وجهتها ملتابعتها عرب 
دوريات الدوائر عىل جميع االرايض اللبنانية، 
والتأكد من ان كل الكميات التي انطلقت من 
املحددة.  اماكنها  اىل  وصلت  النفطية  املنشأة 
البيع  التأكد من عمليات  يتم  كان  ذلك،  بعد 
والترصيف عىل املحطات، واماكن توزيع مادة 
املازوت. وقد ضبطت مخالفات كثرية وختمت 
عدد  واوقف  االحمر،  بالشمع  وقود  محطات 
الكميات  بعض  وصودرت  االشخاص،  من 
وخاصة التي كانت تباع بواسطة غالونات عىل 
الرسمية،  للتسعرية  مخالفة  باسعار  الطرقات 
القضاء  ارشاف  يتم يف  كان  ذلك  كل  ان  علام 
املختص. بلغ عدد محطات الوقود التي اقفلت 
بالشمع االحمر بناء عىل اشارة النيابة العامة 
املختصة 63 محطة موزعة عىل الشكل التايل: 
 ،)14( البقاع   ،)21( لبنان  جبل   ،)1( بريوت 
الجنوب   ،)4( الشامل   ،)4( الهرمل  ـ  بعلبك  

)15(، النبطية )4(. 

املعييش  املستوى  كثريا عىل  اللرية  تراجع  اثر   ■
للمواطنني من كل الفئات، كيف توىل االمن العام 
واملضاربة  التالعب  ظاهرة  مواجهة  مسؤولية 

بالدوالر، واىل اي حد وصلت خطواته؟
الدوالر  لسعر رصف  الجنوين  االرتفاع  بعد   □
انشئت  الوزراء،  اىل مقررات مجلس  واستنادا 
يف املديرية العامة لالمن العام غرفة عمليات 
تلقي  مهمتها  االمنية  االجهزة  بني  مشرتكة 
واملؤسسات  االشخاص  عىل  املواطنني  شكاوى 
منها  نتج  الدوالر  رصف  بسعر  تتالعب  التي 
وغري  املرخصني  الرصافني  من  املئات  توقيف 
الرصف  بسعر  يتالعبون  الذين  املرخصني 
مؤسساتهم  وختمت  الدوالر،  ويحتكرون 
املختص.  القضاء  ارشاف  يف  االحمر  بالشمع 
هذه املهمة ال تزال مستمرة عىل كل االرايض 
اللبنانية. بلغ عدد محالت الصريفة التي اقفلت 
بناء  املختلفة  املحافظات  يف  االحمر  بالشمع 
عىل اشارة النيابة العامة املختصة، 10 محالت 
جبل   ،)5( بريوت  التايل:  الشكل  عىل  موزعة 
 ،)2( الهرمل   - بعلبك   ،)3( البقاع   ،)6( لبنان 

الشامل )2(، النبطية )1(. 

رئيس الدائرة االمنية يف االمن العام العقيد هادي ابوشقرا.
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