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العميد البيسري :اللواء إبراهيم جعل األمن العام
مؤسسة رائدة تق ّدم خدمات عادلة بال تمييز
ّ

يف العيد  76لتأسيس املديرية العامة لالمن العام ،اجرى املدير العام بالوكالة ورئيس مكتب الشؤون االدارية العميد الياس
البيرسي يف حوار ،مراجعة شاملة النجازات املديرية من حيث تطويرها وتحديثها ومواكبتها للتحديات الراهنة ،نظرا اىل ما
يكتسبه العمل االداري من اهمية عىل صعيد ضبط املصاريف واملداخيل وما يتصل بهام من تدابري صحية

رفعت االدارة من حجم املهامت الجسام
املطلوبة ملواجهة انعكاس االزمات
املتتالية عىل اكرث من مستوى ،وجهدت
التخاذ تدابري ساهمت يف بناء القدرات
الذاتية وتطوير مواردها البرشية،
واعتامد التقنيات الحديثة ملكافحة
الجرمية واالرهاب والفساد والرشوة
وضبط الحدود ،وحرصت بناء عىل
توجيهات اللواء عباس ابراهيم عىل
وجوب رفع املستوى االداري والعلمي
للعسكريني ،وادخال عنارص متخصصة
يف املعلوماتية من اجل حسن استخدام
املعدات وصيانتها.
■ بعد  76عاما عىل تأسيسها ،كيف
طورت املديرية العامة لالمن العام
قدراتها االمنية واالدارية والخدماتية؟
□ بداية ،ال بد من االشارة اىل ان
االمن العام مؤسسة امنية بامتياز ،متتد
صالحياتها لتشمل تنظيم وجود االجانب
عىل االرايض اللبنانية وقانونية اقامتهم
ومتابعة اوضاعهم وشؤونهم ،اىل جانب
ذلك تقوم بعمل اداري ضخم يتعلق
باملواطنني اللبنانيني املقيمني واملغرتبني
بالتنسيق مع البعثات الديبلوماسية
املنترشة يف كل انحاء العامل ،كام تتابع
املديرية الشؤون السياسية واالمنية
يف البالد وتأثرياتها عىل املستويات
السياسية واالمنية واالقتصادية واملالية
واالجتامعية ،لذلك تعترب املديرية العامة
مؤسسة امنية بأوجه مختلفة .فالطابع
االداري الضخم الذي تقوم به ،باالضافة
اىل العمل االمني املكثف واملستجد يف
السنوات العرش االخرية مع بروز النزوح

السوري الذي نتجت منه قضية انسانية
تطلبت جهدا استثنائيا وتحمل مسؤولية
خدماتية جسيمة .رافق ذلك يف فرتة
معينة ظهور ارهابيي داعش الذين كان
لهم تأثري عىل الوضع االمني اللبناين ما
رتب عىل املديرية متابعة امنية حثيثة.
هذه املرحلة واكبتها املديرية العامة
بدقة ،ووضعت يف ارشاف املدير العام
اللواء عباس ابراهيم خططا فورية
ومتوسطة وبعيدة املدى ،للتعامل مع
هذه املستجدات االمنية واالدارية التي
فرضت نفسها ،فقامت املديرية بتوسيع
انتشارها الجغرايف واستحداث مراكز يف
املناطق اللبنانية كافة لتأمني الخدمات
للمواطنني ،يف موازاة تفعيل العمل
االستقصايئ واالمني واستحداث 17
مركزا للرعايا السوريني لتسوية اوضاعهم
القانونية واجراء االحصاءات وتحسني
ظروفهم بالتنسيق مع املؤسسات
الدولية .لذلك فان هذه الفرتة الزمنية
كانت غري مسبوقة يف تاريخ االمن العام
ومتت متابعتها بكل حرفية يف ظل ظروف
اقتصادية غري مؤاتية.
■ كيف تق ّيم تجربة املديرية العامة
لالمن العام يف مسارها ونهجها لناحية
تكامل مهامتها بني االدارة واالمن
والسياسة؟
□ ان هذه التجربة التي فرضت اتخاذ
اجراءات وقرارات استثنائية من سعادة
املدير العام اللواء ابراهيم لناحية وضع
اسرتاتيجيا متكاملة تجمع بني العمل
االمني والسيايس واالداري تؤدي اىل
تحقيق النتائج املتوخاة منها ،باالضافة

اىل تحديد مراحل تكتيكية تلبي اهداف
هذه االسرتاتيجيا .فهذه التجربة كانت
ناجحة بشكل مميز رغم ان تطبيقها مل
يكن سهال من دون اجراء تعديالت عليها،
نظرا اىل املتغريات والظروف املستجدة
التي طرأت خالل االعوام العرشة
االخرية .كام ان املرونة التي تعاطى بها
اللواء ابراهيم يف مرحلة تنفيذ هذه
االسرتاتيجيا ساهمت يف نجاحها ،واثبتت
فعاليتها العالية لناحية التنسيق بني
العمل السيايس واالمني واالداري ،عىل
الرغم من وجود عوائق احدثت بعض
الثغر االدارية التي كانت نتيجة حتمية
لضخامة املهامت الطارئة التي استجدت
عىل عمل املديرية ،وقامت ايضا
باجراءات وتعديالت ادارية وتنظيمية
غري مسبوقة ملواكبة تلك املرحلة ،حيث
وضعت تعليامت ومذكرات خدمة
وبرقيات منقولة بدلت فيها العديد من
املسارات التي كانت تعتمد سابقا عىل
الصعيدين االداري واالمني .مع هذا الكم
من التعديالت ،كان ال بد من ان تطرأ
مشاكل يف التطبيق تم التعاطي معها
مبرونة ورسعة استيعاب للتداعيات.
■ هل استطاعت املديرية العامة انجاز
خطتها التطويرية التي تناولت جوانب
ادارية وامنية وتنظيمية واستحداث
مراكز اقليمية يف ضوء موازنات ال تتالءم
مع الحاجات بفعل انهيار سعر رصف
اللرية اللبنانية؟
□ انهيار سعر رصف اللرية اللبنانية
وتأثريها عىل القدرة الرشائية وعىل املوازنة
بشكل عام التي تعترب موازنة تقديرية

املدير العام بالوكالة ورئيس مكتب الشؤون االدارية العميد الياس البيرسي.

للسنة املقبلة ،انعكس ايضا عىل التعامل
مع الخطة املوضوعة من املديرية .لكن
يف املقابل تم االعتامد عىل مستوى
تقشف يتالءم مع املحافظة عىل القدرات
االدارية واالمنية لالمن العام ،وبشكل ال
يؤثر عىل طبيعة املهامت املوكولة اليه.
كام ان بعض الهبات من الدول املانحة
الشقيقة والصديقة ساهمت يف شكل
الفت يف املحافظة عىل مستوى الخدمات
العايل ونوعية املهامت االمنية واملحافظة
عىل البعد االنساين يف حاالت التوقيف.
لقد متكنت املديرية العامة من اطالق
جواز السفر البيومرتي وبطاقات االقامة
وفق املعايري العاملية ،باالضافة اىل نظام
ضبط الحدود الذي ساهم يف شكل
كبري يف ترسيع دخول وخروج املواطنني
والوافدين من واىل لبنان عرب املعابر
الجوية والبحرية والربية ،وانشاء مركز
توقيف منوذجي لالجانب يراعي املعايري
العاملية شكل نقلة نوعية يف مجال احرتام
حقوق االنسان .مل يكن من السهل
متابعة تكلفة صيانة كل هذه التجهيزات
التي تدفع بالدوالر االمرييك لرشكات
اجنبية متخصصة يف ظل انهيار سعر

اعتمدنا تقشفا في
املوازنة بشكل ال يؤثر على
قدراتنا االمنية واالدارية

رصف اللرية اللبنانية ،لوال حسن االدارة
واتخاذ القرارات السليمة من املدير العام
لالمن العام اللواء ابراهيم لناحية تطويع
عسكريني فنيني واختصاصيني يف مجال
املعلوماتية ،ما ادى اىل وفر كبري عرب
انشاء قدرات ذاتية تستجيب جزءا كبريا
من صيانة هذه املعدات والتجهيزات.
■ اىل اي مدى تأثرت املهامت املطلوبة
بانتشار جائحة كورونا؟
□ مام ال شك فيه ان انتشار هذه الجائحة
كان لها تأثري عىل طبيعة العمل يف الدول
كافة ومنها لبنان ،وكانت تداعياتها عىل
الصعيد التجاري واالجتامعي والصحي
ومنها مؤسسة االمن العام كونها عىل

متاس مبارش مع املواطنني واالجانب.
مل تتقاعس يوما عن تأدية واجباتها يف
الخدمة العامة ،رغم االصابات التي
حصلت بني افرادها ،واستجابت برسعة
تأمني االحتياطات الالزمة من كاممات
وقفازات ومواد معقمة واجهزة تنفس
وكل املستلزمات التي من شأنها املساهمة
يف عملية الوقاية للحفاظ عىل مستوى
حضور عنارصها يف الخدمة العامة
وسالمة املواطنني .وجرى توفري هذه
املستلزمات من خالل موازنة املديرية
بالتعاون مع الهيئة العليا لالغاثة وعدد
من الجهات املحلية والدولية .كذلك مل
َ
تتوان املديرية عن متابعة اوضاع الضباط
واملفتشني واملأمورين وعائالتهم املصابني
بكورونا وادخالهم اىل املستشفيات
ومتابعة شؤونهم الصحية من اطباء االمن
العام ،واستحدثت لهذه الغاية مختربا
خاصا بها الجراء فحوص  PCRالذي
ساهم بشكل كبري يف تحديد الحاالت
املصابة قبل انتشار العدوى ،واتخذت
اجراءات ادارية لناحية توزيع نسبة
الحضور للعسكريني من دون التأثري عىل
نوعية الخدمات بشكل يؤدي اىل توازن
بني سالمة العسكريني واملحافظة عىل
خدمة املواطنني .وقد حرصت املديرية
عىل اعطاء فرتات سامح لتجديد االقامات
ملنع االكتظاظ وامكان التعرض لالصابة
بكورونا ،وارشفت دائرتها الصحية عىل
عملية تلقيح العسكريني يف مراكز اختريت
خصيصا لهم ،وتدير مركز اشعة متخصصا
أنشئ حديثا يف االمن العام مبساهمة من
الدولة التشيكية التي أمنت تجهيزاته،
وافتتحه املدير العام اللواء ابراهيم معلنا
جهوزه الستقبال العنارص كافة بغية
التخفيف من تفاقم االزمة الصحية ،اىل
جانب عملها عىل ايجاد الحلول لكل
املشاكل الصحية واملالية التي يتعرض
لها العسكريون بالتنسيق مع املراجع
الصحية يف االجهزة االمنية والعسكرية
والجهات الضامنة ورشكات التأمني ،وقد
نجحت لغاية اليوم عىل الرغم من حجم
االزمة الصحية من تأمني االستشفاء
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االمن العام شهد قفزة نوعية بانتقاله يف اثناء تويل اللواء ابراهيم اىل ادوار امنية مختلفة

واملعالجة لكل الحاالت الطارئة التي
تحصل مع العسكريني وعائالتهم.
■ ما هي الصعوبات التي تواجهها دائرة
الشؤون الصحية يف هذه االزمة؟
□ تواجه دائرة الشؤون الصحية يف هذه
املرحلة العديد من االزمات ،منها املالية
التي انعكست نقصا يف االدوية واملعدات،
وارتفاعا يف الكلفة االستشفائية،
وانخفاضا يف مستوى استفادة الفرد
من ارقام املوازنة .كام واجهت الدائرة
الصحية انتشار وباء كورونا فتابعت
اوضاع العسكريني املحجورين يف منازلهم
وأمنت لهم االدوية .كذلك تابعت الذين
ادخلوا اىل املستشفيات بشكل دقيق
وفعال مع االطباء املعالجني مام ادى اىل
حرص عدد الوفيات بشكل كبري.
■ شهد االمن العام قفزة نوعية بانتقاله،
يف اثناء تويل اللواء عباس ابراهيم املديرية
العامة لالمن العام ،اىل ادوار امنية السيام
االستباقية منها .ما اهمية هذا االنتقال
وما هو جدواه عىل صعيد االستقرار؟
□ صحيح ان االمن العام شهد قفزة
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حققنا نقلة نوعية
في مجال احترام حقوق
االنسان
نوعية بانتقاله يف اثناء تولية اللواء
ابراهيم اىل ادوار امنية مختلفة السيام
االستباقية منها ،فكان العمل الذي قام
به سعادة اللواء ابراهيم يعتمد عىل
سياسة الرشاكة والتعاون وتبادل الخربات
بني مختلف االجهزة االمنية والعسكرية
ملكافحة االرهاب وتفكيك شبكاته
ومنع انشطته ،ويرتكز ايضا عىل تقديم
املشورة االمنية وبناء القدرات عىل اساس
البحث والتحليل وجمع املعلومات يف
مختلف املجاالت لتأمني املصلحة العامة
والحفاظ عىل النظام يف ظل ظروف
استثنائية محلية واقليمية وصحية يعاين
منها البلد .نشري اىل ان الدور االمني
االستباقي الذي لعبه االمن العام يف
االضاءة والتحذير واملتابعة للخاليا

Faculty
of LAW

االرهابية التي كانت تنترش يف العديد
من املناطق اللبنانية ،ادى اىل الحفاظ
عىل االستقرار والتخفيف من االثار
السلبية العامل هذه املجموعات ،كام
ان التنسيق وتبادل البيانات واملعلومات
اللذين قام بهام االمن العام مع مختلف
االجهزة االمنية العربية واالجنبية ،ساهام
يف شكل كبري يف تقويض حركة االرهابيني
وحامية مصالح هذه الدول يف لبنان
والخارج .اداء اللواء عباس ابراهيم ادى
اىل تحويل االمن العام اىل مؤسسة رائدة،
حيث متكن من بناء ثقة الناس بها من
خالل خدماتها لهم ،وطور قدراتها وجهز
عنارصها ودعم جهود الرقابة املالية
واالدارية لجعل هذه املؤسسة شفافة
وفعالة ومنتجة وخاضعة للمساءلة،
ودفع يف اتجاه تفعيل العمل االداري
املنتج لناحية تقديم خدمات شاملة
وعادلة من دون متييز ،وشجع عىل
استخدام التكنولوجيا واملكننة الشاملة
ما ساهم يف تحسني الخدمة للمواطنني
واملقيمني ،وقام بتفعيل التعاون بني
املؤسسة والقطاع الخاص السيام الرشكات
واملؤسسات التي استفادت بشكل كبري
من الخدمات الرسيعة التي يؤديها االمن
العام الذي وفر لهم الخدمات االساسية
لتأدية وظائفهم بشكل اسهل .وكانت
لالمن العام مبادرات يف مجال تفعيل
التواصل مع املجتمع املدين واالتحادات
االهلية
والجمعيات
والنقابات
والجامعات بشكل خاص ،بهدف تعزيز
الوعي والحس الوطني بني املواطنني
( )cyber securityوذلك ضمن احرتام
التنوع يف املجتمع اللبناين.
■ كلمة اخرية؟
□ رغم كل التحديات التي تحوط بنا،
يبقى رهاننا عىل الصرب واالمل للخروج
ببلدنا من هذه االزمة .كام نعاهد
اللبنانيني بأن املديرية العامة لالمن العام
ستبقى تتحمل مسؤولياتها عىل الصعد
كافة رغم الصعوبات والعوائق.
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