االفتتاحيّة املدير العام
اللواء عباس ابراهيم

مس ّلمات األمن العام:
القانون أوال وأخيرا
كثريون يبدون مربكني من اداء املديرية العامة لالمن العام،
ويظهرون ارتباكا اكرب يف اي خانة يدرجون عملها وما اذا كان
امنيا بحتا ،او اداريا رصفا ،او انها تجمع بني االثنني .الحقيقة
هي ان عملها مزيج من االثنني ووفقا لنص قانون انشائها
املوجود واملنشور عىل كل املنصات الحكومية وتلك املتعلقة
باالمن العام الذي مل يُسجل عليه يوما تجاوزه القوانني او
تعسفه يف استعامل السلطة.

اداء املديرية العامة لالمن العام ليس منّة ،بل هو واجب
نؤديه بطواعية االختيار الذي نكرسه بقسمنا ضباطا ورتباء
وافرادا ،ويف الشقني االمني واإلداري عىل حد سواء لرتسيخ
دولة القانون واملؤسسات القامئة عىل احرتام القوانني
واالنسان وحقوقه ،وارساء مفاهيم العدالة والحق والخري،
وعىل قاعــدة احرتام الترشيعات الوطنية واملواثيق واملعايري
الدولية التي التزمها لبنان.

املزاوجة بني العملني االمني واالداري اللذين تقوم بهام املديرية
العامة لالمن العام يستلزم شفافية مبستويات رفيعة للقيام
باالداء االمثل .معايري الشفافية هذه منصوص عليها يف القوانني
والقرارات الناظمة لعملها وترسي عىل كل اللبنانييـن واملقيميـن
كام عىل عسـكريي االمن العـام مـن كل الرتب ،وقوامها سيادة
القانون اوال واخريا ،والتي تندرج تحتها النزاهـة ،الشفافية،
واحرتام االتفاقات والرشعات الدولية التــي وقعها والتزمها لبنان.

االمن والدولة صنوان .يستحيل وجود احدهام من دون
اآلخر .االمن واجب آين ومستقبيل ورضورة للدولة كان
وسيبقى .فهو متصل بأمن املجتمعات وحياة االفراد وحرية
معتقداتهم وممتلكاتهم .وهو كذلك رضورة عند الحدود ويف
الداخل ودامئا وفقا للقوانني املرعية اإلجراء.
وهذا ال ينفي اطالقا ان هناك مهامت ملقاة عىل عاتق املديرية
العامة لالمن العام يجب مراجعتها كون التطور الرقمي جعلها غري
ذات معنى وغري ذات جدوى .فالحديث عن الرقابة عىل املصنفات
الفنية والثقافية وجوازها او حجبها يبدو متخلفا كثريا يف عرصنا.
هذا الكالم ال يدعو اىل التفلت بقدر ما يستدعي رضورة النقاش
يف منظومة القيم االخالقية والثقافية التي تأخذها املجتمعات يف
وعيها العميق ،وكيفية املواءمة بينها وبني لغة العرص وادواته.
يجب االخذ يف االعتبار ان اي تعديل او تغيري يف طبيعة ونوعية
الواجبات امللقاة عىل االمن العام امنا يستدعي ترشيعات ُتقدم اىل
الربملان للنظر فيها وبتها.

يف الجانبني االداري واالمني ،يحرص االمن العام عىل صون
لبنان لبقائه وطنا نهائيا لجميع أبنائه ،ووطنا للحريات والتنوع
الدميوقراطي والتعايـش بيـن مختلـف املكونات الثقافية
والروحية واالجتامعية .فإن كل الجهد هو حامية لبنان عىل
كل املستويات التـي نص عليهـا مرسـوم انشاء املديريـة
العامـة لالمـن العـام لجهـة الحفاظ علـى األمن والنظام العـام
ومراقبـة الحـدود ،ومكافحـة االرهاب والتجسـس ،وحامية
الحريـات وامللكيات العامـة والخاصـة وتأميـن الخدمـات
للمواطنيـن واملقيميـن مـن دون اي متييـز.
القاعدة التي ينطلق منها االمن العام تقوم عىل التزام تنفيذ القوانني
الوطنية وعىل ترسـيخ مبـادئ حقـوق االنسان واالعالن العاملـي
لحقـوق اإلنسان وكذلك العهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق املدنيـة
والسياسـية الـذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة لالمم املتحدة.
وكل ذلك يأيت من طبيعة النظام اللبناين الجمهوري الربملاين.

ما يجب ان يعرفه الجميع ان بعض املهامت املناطة باالمن
العام من طبيعة حساسة ،ومنها جمـع املعلومات لصالح
الحكومة اللبنانية وبنوع خاص املعلومات السياسية واالقتصادية
واالجتامعية عىل ان يساهم يف التحقيق العديل ضمن حدود
املخالفات املرتكبـة ضد امن الدولـة الداخيل والخارجي،
ويساهم كذلـك مع قوى االمن فـي مراقبة الحدود الربية
والجوية والبحرية ومراقبة االجانب عىل االرايض اللبنانية.

