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داود رمال

النها عقدة الوصل بني الساحل والجبل وبني بريوت وكل انحاء الجنوب ومنوذج للعيش، فمنها خرج اعالم كبار كانت لهم باع طويلة 
يف مسرية الوطن، كان الخيار ان تكون الدامور هي الحاضنة الهم رصح امني هو معهد االمن العام الذي سيتحول منارة علمية تحايك 

التطورين التقني والتكنولوجي عىل مستوى العامل

تحقيق

وَضَع الحجر األساس لمعهد األمن العام في الدامور 
اللواء إبراهيم: قّررنا اإلستمرار في مسيرة اإلعمار

املايض يف مرفأ بريوت، والرد عىل هذا االنفجار 
من  فهناك  البناء،  عىل  والعزمية  االستمرار  هو 
القرار يف  اخذنا  نحن  يعّمر.  من  وهناك  يهدم، 

االستمرار مبسرية االعامر".
وبعدما شكر بلدية الدامور عىل "هذا العطاء، 
االرض،  من  القطعة  هذه  تخصيص  وعىل 
الجميلة جدا، النشاء مركز تدريب"، قال اللواء 

عىل  التواجد  عىل  واالرادة  التصميم  وهذا 
االرايض اللبنانية كلها".

اضاف: "ليس رسا اننا افتتحنا دوائر ومراكز عىل 
مدار السنوات االخرية عىل كل االرايض اللبنانية، 
وكنا مرصين عىل االنتشار من اقىص الجنوب اىل 
افتتاح  يف  نصيب  للدامور  وكان  الشامل،  اقىص 
املنطقة،  يف  الفاعليات  ودعم  بدعمكم  مركز 
واليوم يستكمل هذا التصميم باقامة هذا الرصح 

التعليمي عىل ارض الدامور".
واذ شكر املنظمة الدولية للهجرة بشخص فوزي 
التي  املشاريع  يف  الدامئة  "املواكبة  عىل  الزيود 
نقوم بها عىل الحدود وداخل االرايض اللبنانية"، 
قال: "لقد تحدث السفري عن االرهاب ومكافحته. 
وليس  التحديات  كل  ان  نؤمن  نحن  ونقول 
والعلم.  بالبناء  اال  عليها  يرد  ال  فقط،  االرهاب 
فمن اجل ذلك اخذنا قرارا انه من اول مستويات 
الرد يكون بانشاء مراكز تعليمية، وخصوصا يف 
هذه االيام حيث التحدي االول هو عىل املستوى 
بالرد  التقني  التحدي  مواجهة  فقررنا  التقني، 

التقني وانشاء مركز معلوماتية يف هذا املكان".
واكد اللواء ابراهيم ان "مسريتنا هي يف مكافحة 
االرهاب وتثبيت االمن، واليوم مسريتنا يف االعامر 
الصديقة  الدول  كل  دعم  اىل  وتحتاج  طويلة 
نظرا اىل الظروف التي مير بها لبنان، ونتمنى ان 
ال تطول هذه الظروف بتعاضدنا جميعا ودعم 

الدول الصديقة والحليفة للبنان".
كام خص بالشكر "كل الذين حرضوا او شاركوا 
يف  الجميع  "استقبال  متمنيا  املرشوع"،  هذا  يف 
الربيع املقبل ويكون املرشوع قد انجز"، الفتا اىل 
انه "بعد انجاز اول مبنى، سيكون هناك مبنيان 

قيد االنشاء". 
الياباين  السفري  اىل  ابراهيم  اللواء  توجه  اخريا، 
االول من  املدماك  بدأت معنا يف  "لقد  بالقول: 
حتى  املسرية  معنا  تكمل  ان  وامتنى  املرشوع، 
النهاية، ونحن نطمع بكرمكم وكل الشكر لكم".

"املجلس  ان  فقال  غفري  املحامي  وتحدث 
البلدي، منذ انتخابه، يطمح ألن تكون الدامور 
خزان الدولة بجميع اجهزتها، من امن عام وقوى 
امن داخيل وجيش وغريها". وتوجه بالشكر اىل 
الحكومة اليابانية وسفارتها يف بريوت عىل متويلها 

متابعته  عىل  ابراهيم  اللواء  واىل  املرشوع، 

اللواء ابراهيم يتفقد ارض املرشوع.

ويلقي كلمته.

السفري الياباين تاكييش اوكوبو.

aborami20@hotmail.com

فوق رابية تطل عىل البحر غربا، وترشق عليها 
شمس الوحدة الوطنية من وراء الجبل املخزون 
العام  املدير  وضع  لبنان،  تاريخ  مراحل  بكل 
بالتعاون  ابراهيم،  عباس  اللواء  العام  لالمن 
يف  اوكوبو،  تاكييش  لبنان  يف  اليابان  سفري  مع 
حضور مدير مكتب املنظمة الدولية للهجرة يف 
لبنان التابع لالمم املتحدة فوزي الزيود ورئيس 
رأس  عىل  غفري  شارل  املحامي  الدامور  بلدية 
وفد وممثل الرشكة املنفذة وائل بيطار وممثل 
الرشكة االستشارية عبدالواحد شهاب وضباط من 
املديرية العامة لالمن العام، الحجر االساس ملعهد 
اليابانية  الحكومة  الذي متول  الدامور  عام  امن 
امرييك،  بقيمة مليون دوالر  جزءا منه عرب هبة 
تبلغ  ارض  قطعة  الدامور  بلدية  قدمت  فيام 
مساحتها 15 الف مرت مربع لصالح االمن العام 

من اجل بناء املرشوع.
موقع  اىل  ابراهيم  اللواء  بوصول  االحتفال  بدأ 
املرشوع، حيث استعرض ثلة من عنارص املديرية 
نجم  العقيد  قدم  بعدها  العام.  لالمن  العامة 
االحمدية رشحا مفصال عن املرشوع ومحتوياته 

واهميته، واالبنية التي يتألف منها.
دولة  ابراهيم  اللواء  شكر  املرتجلة،  كلمته  يف 
الهبة  اوكوبو عىل "هذه  بالسفري  اليابان ممثلة 
عىل  االول  واملدماك  االوىل  الخطوة  هي  التي 
تدريب  مركز  وانشاء  املرشوع،  اكامل  طريق 

لالمن العام".
ان تكون كرمية،  اليابانية عودتنا  "الدولة  وقال: 
يف  كانت  البداية  العام.  االمن  مع  وخصوصا 
مليون  يوازي  مبلغ  تقديم  تم  حيث  املصنع، 
دوالر امرييك لحاجات انسانية ولرعاية موضوع 
عبور النازحني السوريني من واىل لبنان، باالضافة 
اىل انشاء مركز طبي. كام مل تبخل دولة اليابان يف 
تقديم املساعدات بعد االنفجار املروع يف 4 آب 

رئيس الدائرة االمنية يف املديرية العامة لالمن العام العقيد هادي ابوشقرا رشح لـ"االمن العام" فكرة 
املرشوع ومراحله، فقال: "ليس يف املديرية العامة لالمن العام معهد للتدريب، وعند اعداد كل دورة 
نضطر للذهاب اىل قوى االمن الداخيل والجيش اللبناين. كانت الفكرة االساسية تشييد معهد تدريب 
لالمن العام، وهذا ما يحتاج اىل االرض الالزمة واملناسبة لذلك. فكان التواصل مع بلدية الدامور التي 
قدمت قطعة ارض مساحتها 15 الف مرت مربع، ومن ثم عمدنا اىل انجاز الدراسة الكاملة للمرشوع 
وبدأنا البحث عن التمويل، فكان التعاون مع مكتب املنظمة الدولية للهجرة يف لبنان وحصلنا عىل هبة 
من الحكومة اليابانية بقيمة مليون دوالر، ثم اجرينا املناقصات. يضم املرشوع مبنى قيادة، وبتوجيهات 
املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم، سيضم ايضا مدرسة تكنولوجيا واتصاالت هدفها ومهمتها 
التدريب من خارج االمن العام واالستعانة بخربات خارجية. هناك مبنى يضم قاعة املرسح وقاعة اخرى 
لالجتامعات، ومبنى ريايض، ومبان للتدريب، ومبنى يحتوي عىل مطعم وفندق ميكنه ان يستوعب نحو 
300 متدرب مع املدربني. يف املرحلة االوىل تأمن التمويل من الهبة اليابانية ملبنى القيادة، وكلام تأمنت 
هبة جديدة ننجز املباين تباعا وصوال اىل اكتاملها نهائيا. اقامة هذا املعهد توفر االستقالل التدريبي الذايت 
لالمن العام، باستثناء التالمذة الضباط الذين سيتابعون دراستهم وتدريبهم يف الكلية الحربية التابعة 

للجيش اللبناين، عىل ان  يكون مبنى القيادة منجزا يف اواخر شهر ايار".

ابوشقرا: املعهد سيكون مفتوحًا
لالستعانة بخبرات خارجية

التدريب يجب ان يكون  ابراهيم: "اعتقد ان 
جميلة  املنطقة  فهذه  االجواء،  هذه  مثل  يف 
جدا، ومل تبخل علينا ابدا، ونحن لن نبخل ابدا 
الدامور  اجل  من  ونفيس  غال  كل  تقديم  يف 
وتعزيز صمود اهلها. نحن نرص عىل ان تكون 
االرايض  من  شرب  كل  عىل  موجودة  الدولة 
الصمود  هذا  يعزز  اليوم  ووجودنا  اللبنانية، 
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يشعر  "ما  املرشوع  هذا  تنفيذ  يف  وارساعه 
الدامور واهايل املنطقة باالطمئنان واالمان".

ورسوره  سعادته  عن  كلمته  يف  الزيود  وعرّب 
"وخصوصا من خالل هذه  الدامور  لوجوده يف 
الرشاكة الناجحة مع الفارس سعادة اللواء عباس 
واملساعدة  الدعم  عىل  عودنا  الذي  ابراهيم 
والرشاكة". وتوجه بالشكر اىل املساهمة الكرمية 
تجاه  الياباين  والشعب  اليابانية  الحكومة  من 

لبنان. واكد ان "هذا املرشوع مثال واضح عىل 
رغم  الناجح  التخطيط  وعىل  الفعالة  الرشاكة 

الظروف الصعبة".
يف  اعرب  ان  يل  "اسمحوا  اوكوبو:  السفري  وقال 
للشعب  الحارة  التعازي  عن  كلمتي  مستهل 
الذي  املأساوي  االنفجار  ضحايا  ولذوي  اللبناين 
عن  اعرّب  وان  آب،   4 يف  بريوت  مرفأ  يف  وقع 
من  ولكل  للجرحى  واملوأساة  التعاطف  خالص 
املؤسف.  الحادث  عقب  عمال  او  مسكنا  فقد 
يهمني ايضا ان اشدد عىل ان الحكومة اليابانية، 
كالصديق يف وقت الضيق، متضامنة كل التضامن 
مع لبنان يف وجه االزمات التي املّت به مؤخرا. 
فعىل اثر انفجار املرفأ، سارعت اليابان اىل تقديم 
للتعاون  اليابانية  الوكالة  عرب  اغاثة  مساعدات 
الدويل )جايكا( للبنان، تبعتها منحة طارئة بقيمة 
االمم  عرب  تقدميها  تم  امرييك  دوالر  ماليني   5
تعايف  يف  للمساهمة  دولية  ومنظامت  املتحدة 

لبنان واعادة اعامر البالد يف املستقبل القريب".
رسوري  دواعي  ملن  فانه  اليوم،  "اما  اضاف: 
تدريب  مركز  بناء  ببدء  لالحتفال  اكون هنا  ان 
الحكومة  متوله  العام،  لالمن  العامة  للمديرية 
مليون   1.3 حواىل  قيمتها  هبة  عرب  اليابانية 
الدولية  املنظمة  بتنفيذه  وتقوم  امرييك،  دوالر 
للهجرة بالتعاون مع االمن العام ووزارة الداخلية 

والبلديات وباقي الجهات املختصة".
واعترب ان "اهمية هذا املركز تكمن يف بناء مهارات 
عنارص االمن العام اللبناين وتجهيزهم بالخربات 
املطلوبة لتعزيز قدرات ادارة الحدود وضبطها، 
القانونية  واملعايري  االنساين  البعد  مراعاة  مع 
الذي  الدؤوب  العمل  الرغم من  الدولية. فعىل 
مر  العام عىل  لالمن  العامة  املديرية  به  قامت 
السنني الدارة الحدود اللبنانية بشكل فعال، اال 
ان التحديات اليومية يف املناطق الحدودية التي 
غري  واالعامل  لالجئني  املستمر  بالنزوح  تتمثل 
الرشعية، مثل التهريب واالتجار بالبرش، تتطلب 
تدريبا مستمرا ومنتظام البقاء عنارص االمن العام 
عىل جهوز تام بهدف احتواء اي تحديات انسانية 

وامنية".
واثنى السفري اوكوبو عىل "الجهود والتضحيات 
االمن  لحفظ  اللبناين  العام  االمن  يبذلها  التي 
واالستقرار يف لبنان، يف ظل الرصاعات االقليمية  فوزي الزيود مدير مكتب املنظمة الدولية للهجرة يف لبنان.واملجسم.

وضع الحجر االساس.خريطة املرشوع.

اللواء ابراهيم: نصر 
على ان تكون الدولة 

موجودة على كل شبر 
من االراضي اللبنانية

وال  العام  االمن  جهاز  كان  بالبلد.  تحوط  التي 
يزال يشكل ركيزة اساسية يف مكافحة االرهاب، 
وسدا منيعا امام اي محاولة للمس بالسلم االهيل 

بالقيادة الرشيدة لسعادة اللواء عباس ابراهيم".
واشار اىل ان "اليابان عىل يقني تام بأن استقرار 
منطقة  يف  االستقرار  لتحقيق  جوهري  لبنان 
االوىل  املرة  ليست  فهذه  ككل.  االوسط  الرشق 
او االخرية التي تدعم فيها اليابان الدور املحوري 

الذي  للبنان  املساعدات  لتقديم  استعداد  عىل 
حضن عددا كبريا من الالجئني السوريني منذ بدء 
االحداث االمنية يف سوريا. كام امل ان تعزز هذه 
املشاريع العالقة الثنائية والتاريخية التي تجمع 

بني البلدين يف مختلف املجاالت".
ثم تفقد اللواء ابراهيم والسفري الياباين والزيود 
عىل  واطلعوا  املرشوع،  ارض  والحضور  وغفري 

بدء االعامل، واختتم االحتفال بحفل كوكتيل.

الحكومة  مع  العالقات  منسقة  تحدثت 
الدولية للهجرة  اللبنانية يف مكتب املنظمة 
العام"،  لـ"االمن  الخطيب  تاال  لبنان  يف 
للهجرة  الدولية  للمنظمة  "ان  فاوضحت 
العامة  املديرية  مع  وقدمية  قوية  رشاكة 
لالمن العام. هذا املرشوع يقع يف اطار بناء 
االمن  وتحديدا  اللبنانية،  الدولة  قدرات 
مرشوع  من  اكرث  معه  انجزنا  الذي  العام 
يف  الحدودية  معابر  عىل  السيام  حيوي 
مموال  االخري  كان  حيث  واملصنع  العبودية 
اعادة  حاليا  ندرس  اليابانية.  الحكومة  من 
تشييد املبنى الذي دمر يف مرفأ بريوت من 
جراء انفجار الرابع من آب املايض، ونحن يف 
صدد بناء معهد تدريب لالمن العام بتمويل 
من الحكومة اليابانية، فيام نعمل من خالل 
هذه املشاريع عىل تعزيز عالقتنا مع الدولة 
هذه  ألن  العام  االمن  وتحديدا  اللبنانية 
الدولية  للمنظمة  الكثري  تعني  املؤسسة 

للهجرة منذ بداية مشوارها يف لبنان".

خالل تفقد بدء اعامل املرشوع، لفت رئيس 
عباس  اللواء  غفري  شارل  الدامور  بلدية 
ابراهيم اىل ان معهد امن عام الدامور يشّيد 
مئات  مساحتها  تبلغ  التي  ذاتها  البقعة  يف 
االف االمتار املربعة التي تضم مركزا للجيش 
االمن  لقوى  ومركزا  رماية  وحقل  اللبناين 
االنسان  اكادمييا  ستشّيد  وحيث  الداخيل، 
مساحة  خصصت  كذلك  الحضارات.  لحوار 

للجيش اللبناين لتشييد الكلية الحربية.

الخطيب: 
شراكتنا قوية  وقديمة 

مع االمن العام

جنبًا الى جنب

الذي تقوم به املديرية العامة لالمن العام لحفظ 
الحكومة  قامت  اذ  لبنان،  يف  واالستقرار  االمن 
دوالر  مليون  بقيمة  مرشوع  بتمويل  اليابانية 
العام  يف  للهجرة  الدولية  املنظمة  نفذته  امرييك 
الفائت لتطوير معرب االمن العام الحدودي عىل 
لتعزيز االدارة  نقطة املصنع وانشاء مركز طبي 

املتكاملة للحدود".
واكد السفري اوكوبو ان "الحكومة اليابانية ستبقى 


