في هذا العدد

األمن العام  ...سيرة ُمستعادة
السابع والعرشون من آب ،تاريخ اعطى ملؤسسة االمن العام وثيقة والدة رسمية ،بعد ان كانت ابرصت نورها مع والدة
لبنان الكبري .طيلة االعوام املمتدة بني  1920و 1945اىل تاريخنا هذا ،كان ويبقى االمن العام اللبناين يف خدمة االنسان
حيث عمل ويعمل عىل القيام مبهامته وادواره من منطلق الواجب وتحت شعار "خدمة وتضحية".
يف هذا الشهر تتقارب الوالدة مع املوت .فنحن نحيي ونحيا الذكرى السنوية االوىل عىل جرمية انفجار املرفأ التي سقط
جراءها  204ضحايا ،بينهم شهداء لالمن العام الذي يتشارك مع اللبنانيني يف كل يشء.
املديرية العامة لالمن العام ليست ومل تكن مؤسسة مفصلة عىل قياس مبنى او ادارة او مهمة محدودة .رجالها تنقلوا
يف مهامت عدة .عايشوا االنتداب الفرنيس ،ومن ثم رجال الجندرمة فالدرك اىل التحريني ثم "بوليس لبنان الكبري" حيث
شكلوا يف نهاية املطاف نواة امثرت عن حالة بنيوية ضخمة اسمها االمن العام.
يف السادس والعرشين من متوز  1945اصدر رئيس الجمهورية بشارة الخوري مرسوما قىض بإنشاء مصلحة االمن العام
يف وزارة الداخلية ،حيث عني ادوار ابوجودة اول رئيس للمصلحة قبل ان يصدر يف السابع والعرشين من آب مرسوما
قىض بتعديل تصنيف االمن العام من مصلحة اىل مديرية مرتبطة مبارشة بوزير الداخلية ،يرئسها موظف برتبة مدير
يكون مركزها بريوت.
شهدت حقبة مدير االمن العام فريد شهاب ما بني عامي  1948و 1958عرصا ذهبيا للمديرية الناشئة ،ونشأ البنيان
االداري مع تعيني املقدّم توفيق جلبوط مديرا لها عام  1959واستمر العمل عىل تطوير املؤسسة .خالل عام  1962وعىل
مدى ثالث سنوات اضحى االمن العام مديرية عامة للمرة االوىل يف ظل تويل جوزف سالمة ،قبل ان يتوىل خلفه العقيد
انطوان دحداح مهمة التطوير منذ العام  1971وكان ابرزها تقسيم االمن العام اىل اقسام عىل صورة االركان ،وتطويع
املرأة ومجازين واختصاصيني مدنيني.
تعاقب عىل املديرية يف سنوات االقتتال ،وبعدها يف سنوات السلم ،العديد من املدراء العامني فكان :فاروق ايب اللمع،
زاهي البستاين ،جميل نعمة ،اللواء نديم لطيف ،رميون روفايل ،اللواء جميل الس ّيد ،اللواء وفيق جزيني ،اىل املدير العام
اللواء عباس ابراهيم الذي توىل مهامته يف العام .2012
اخذ االمن العام مكانته واستحق التقديرين املحيل والخارجي عىل املهامت التي قام بها  .وساهم اللواء ابراهيم يف السنوات
املاضية يف تطويره اداريا وخدماتيا وامنيا مبا يتالءم مع املرحلة التي مر ومير بها لبنان .عملت املديرية العامة لالمن العام
عىل توسيع نطاق تعاونها مع منظامت االمم املتحدة ،واستحدثت مراكز جديدة وجهزت املعابر الحدودية بتقنيات حديثة.
اداريا ،كان التطوير عرب مكننة شاملة ،وتم ابرام بروتوكوالت تعاون مع نقابتي املحامني يف بريوت والشامل ومع جمعية
املصارف والجامعات الخاصة يف لبنان عدا عن اتفاقات تعاون مختلفة مع منظامت دولية واممية.
سياسيا ،انجز االمن العام مهامت كبرية لها بعد انساين .قاد اللواء ابراهيم وساطات متتالية مع الدول الغربية ساهمت
يف تحرير معتقلني من السجون االرسائيلية ،وقاد ايضا حوارات كثرية افضت اىل اطالق لبنانيني ومواطنني اجانب .لعب
اللواء ابراهيم ادوارا تفاوضية امثرت استعادة جثث تلكلخ عام  ،2012واطالق االسري حسان رسور الذي كان ضمن
املجموعة نفسها عام  ،2013وح ّرر مخطويف اعزاز عام  ،2013وراهبات دير سيدة معلوال عام  ،2014والعسكريني
املخطوفني لدى التنظيامت اإلرهابية عام  .2015عززت هذه االنجازات قنوات الحوار والتعاون االمني مع الدول املؤثرة
والنافذة ،ناهيك مبا قام به من ادوار لتحقيق التقارب بني االفرقاء السياسيني يف لبنان من باب تقريب وجهات النظر
والخروج بحلول تعيد اىل البلد استقراره.
االمن العام اللبناين يف ذكرى تأسيسه مستمر يف مسريته تحت شعار "خدمة وتضحية" ،والجميع تحت القانون.
"االمن العام"

