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العميد طه في العيد الـ 76لألمن العام:
كفاية عناصرنا لم تتأثر باألوضاع الصعبة
تلقي "االمن العام" الضوء عىل مهامت مكتب شؤون العديد الذي يرتأسه العميد الركن رياض طه ،باعتبار انه يشكل العمود
الفقري من ضمن االعمدة االساسية يف املديرية العامة .فهو يرشف عىل تعزيز قدراتها البرشية وتطويرها وفق آليات العمل
الحديثة ،وعىل التطويع والترسيح ،وميسك اضبارة عسكرييها من كل الرتب ،ويضع روزنامة التدريب السنوية
تحظى التدريبات االدارية واالمنية
والثقافية باهتامم املدير العام اللواء
عباس ابراهيم ،حيث مينح املتفوقني فيها
تنويهات ومكافآت ،ويثني عىل كفاياتهم
التي تفخر بها املديرية .كام تتبع دائرة
التفتيش ملكتب شؤون العديد وتأخذ
حيزا مهام يف عمل املديرية العامة ،كونها
تراقب االنضباط ومدى التزام عنارصها
القوانني واملواعيد والتوجيهات واالصول
االدارية ،وتعنى بتطبيق مدونة قواعد
السلوك التي تحكم تعاطي العسكريني
مع املواطنني السيام خالل املهامت
املوكولة اليهم.
■ ما هي الخطة التي وضعت ملواجهة
املرحلة الحالية وتداعياتها السلبية يف
ضوء قرار تجميد التطويع ثالث سنوات،
وانتشار وباء كورونا الذي فرض وقعه؟
□ من الصعب وضع خطة ملواجهة
املرحلة الراهنة التي تشهد انهيارا لسعر
رصف اللرية اللبنانية ،وترددات يرتكها
مسلسل االزمات النقدية التي تنعكس
عىل املؤسسات االمنية والعسكرية ،مبا
فيها االمن العام وسائر القطاعات االخرى
الخاصة والعامة وتؤثر عىل نوعية حياة
اللبنانيني .هذه االزمة بدأت قبل تفيش
جائحة كورونا التي فاقمت الصعوبات
والتحديات القامئة وزادت من االرضار
نتيجة التعطيل الذي نجم عن الوباء.
لكن سعي املدير العام اللواء عباس
ابراهيم مع وزارة الصحة العامة امثر
عن تلقيح  %50من العسكريني لغاية
اليوم وهي نسبة جيدة ،ومن الرضوري
ان يشمل جميع العسكريني يف املديرية

العامة باعتبارها من اكرث املؤسسات
االمنية عىل متاس مبارش ويومي مع
املواطنني .لقد تجاوزنا جزءا ال بأس به
من مخاطر هذا الوباء عىل جهوزيتنا،
بعد ان كانت التعبئة العامة قد فرضت
حضور  %50من عنارصنا ،باالضافة اىل
اعداد الذين كانوا محجورين .رغم هذا
الوضع ،ظل االمن العام يوفر الخدمات
للمواطنني من دون ان يشعروا بالنقص
الحاصل .قرار تجميد التطويع انعكس
سلبا عىل الوضع ،الن مثة اختصاصات
تحتاج اىل تطويع ،وال ميكن ان ينطبق
عليها هذا التوجه الحكومي .فمن يرسح
عند بلوغه السن القانونية من اصحاب
هذه االختصاصات ال ميكن تأمني البديل
منه ،وبات هذا القرار يؤثر عىل هيكلية
املديرية العامة التي كانت قد وضعت
عام  2017خطة لزيادة عديدها وتوسيع
انتشارها عرب انشاء مراكز جديدة
وفق دراسات اعدها مكتب التخطيط
والتطوير ،الذي الحظ وجود منو سكاين
كبري يف بعض املناطق يحتاج اىل مراكز
جديدة ،كام ان النطاق الجغرايف لبعض
املراكز يؤ ّمن الخدمات لعدد كبري من
البلدات والقرى ،فكانت الخطة الجديدة
تقيض بفتح مراكز للتخفيف من مشقة
انتقال املواطن للقيام مبعامالته .آخر
دورة تطوع يف االمن العام جرت سنة
 2017وتخرج عنارصها عام  ،2018ثم
صدر قرار التجميد ومنع الترسيح قبل
بلوغ السن القانونية ما ادى اىل وقف
العمل بالخطة املوضوعة الستحداث
املراكز .بذلنا جهدا لتفعيل املراكز الـ20
التي استحدثناها يف املناطق ،اذ كان

□ منذ بداية االزمة االقتصادية اطلقت
املديرية العامة مبادرات لتخفيف االعباء
عن عنارصها ،فعمدت اىل تأمني انتقالهم
من اماكن سكنهم اىل مراكز عملهم
بواسطة حافالت تابعة لها .شملت هذه
الخدمة نحو  %75من العسكريني،
وسعت بجهد خاص من اللواء ابراهيم
اىل تأمني حصص غذائية واخرى باسعار

نكافح الرشوة
بصرامة ومن يتقاضاها
مصيره الطرد

لقرار تجميد التطويع تأثري كبري عىل
طبيعة العمل نتيجة النقص الذي حصل
وبلغ حواىل  300عسكري لغاية اليوم،
علام ان نسبة الجهوز يف املراكز ال تزال
كافية النجاز معامالت املواطنني.
■ هل تستجيب املوازنة املوضوعة
ملديرية االمن العام احتياجاتها للقيام
مبهامتها الجسيمة؟
□ املوازنة املوضوعة ملديرية االمن
العام التي هي جزء من موازنة وزارة
الداخلية والبلديات ال تكفي ،واالرقام
املرصودة لكل مديرية ما زالت كام كانت
عندما كان الدوالر يساوي  1500لرية.
تأثرنا كثريا السيام لناحية كلفة معدات
املعلوماتية وبطاقات االقامة وجوازات
السفر البيومرتية والقرطاسية وقطع غيار
السيارات وما شابه ،التي باتت تحتسب
عىل اساس دوالر السوق املوازي اي نحو
 20الف لرية .لذلك تواجه املديرية ازمة
مالية شأنها شأن بقية االسالك العسكرية
بازاء تغريات الرصف والتضخم .نحاول
باللحم الحي معالجة االعطال الطارئة
بقدراتنا وامكاناتنا الذاتية معتمدين عىل
كفايات عنارصنا .لكني اجزم اننا رغم ما
نعانيه ،لن نتقاعس عن خدمة املواطنني،
اداريا وامنيا.

مدعومة ،ومساعدات مالية لالستشفاء،
وتأمني االدوية لالمراض املزمنة
واملستعصية للعسكريني وعائالتهم .العيد
مير يف ظروف صعبة ،لكن سنستمر يف
تأمني الخدمات للمواطنني وتوفري الحد
االدىن من احتياجات عنارصنا حتى نجتاز
هذه االزمة .نحمد الله ان االداء الوظيفي
لعنارصنا ومعنوياتهم وانتاجيتهم
وكفاياتهم مل تتأثر باالوضاع الصعبة.

■ يطل العيد وعنارص االمن العام كسائر
االسالك العسكرية يعانون من تدين
القدرة الرشائية لرواتبهم .هل هناك
خطة دعم؟ وكيف تق ّيم االداء الوظيفي
للعنارص يف ظل هذا الوضع االقتصادي
الصعب؟

■ ما هي التحديات التي تواجهونها
خالل تدريب العنارص وتعزيز مهاراتهم؟
□ كان عنارص االمن العام يخضون
لدورات تدريب يف معهد قوى االمن
الداخيل يف عرمون ،لكن منذ سنتني
انشأنا املركز الوطني للتدريب وابقينا

القامة دورات تعنى بالهجرة وحامية
االطفال والعاملة االجنبية وغريها .اتضح
لنا بعد تقييم هذه الدورات املوزعة عىل
اشهر السنة ،اننا حققنا تقدما ملحوظا
عىل مستوى التجهيزات واالحرتافية
والكفاية ،لكن ما يساعدنا عىل تحقيق
النجاح ان  %90من عنارصنا من حملة
الشهادات بسبب التسهيالت التي تقدمها
املديرية العامة ملتابعة تحصيلهم العلمي
اقتناعا من القيمني عليها باملردود االيجايب
عىل صعيد ادائهم الوظيفي.
■ ما هي نوعية هذه الدورات؟
□ دورات امنية تقام بالتعاون مع االسالك
العسكرية واالمنية اللبنانية ومدربني
اجانب .فضال عن دورات ادارية ،ودورات
تعنى بكيفية انجاز جوازات السفر
واالقامات ،ودورات تحقيق بالتعاون مع
القضاء باعتبار ان االمن العام ضابطة
عدلية ،ودورات لقيادة السيارات وغريها
من املسائل التي تتعلق بتحسني عمل
العنارص عىل كل الصعد .كام تقيم
املنظامت الدولية دورات اختصاص
بواسطة التواصل االلكرتوين بسبب وباء
كورونا.

رئيس مكتب شؤون العديد العميد الركن رياض طه.

عىل التعاون املشرتك مع قوى االمن
الداخيل القامة دورات ذات اختصاصات
معينة .دأبنا منذ تأسيس هذا املركز
عىل وضع برنامج تدريب سنوي يأخذ
يف االعتبار كل املتطلبات االساسية لرفع
كفاية العسكريني واحرتافيتهم مهام كانت
طبيعة عملهم .كام يقوم فريق متخصص
برصد نقاط الضعف التي يشكو منها
العسكريون يف كل املراكز لوضع روزنامة
للدورات التي يحتاجونها من اجل تعزيز
مهاراتهم يف كل مجاالت عملهم .لذلك
ننظم دورات يف املركز الوطني لالمن
العام ،وكذلك يف مراكز الجيش اللبناين
وقوى االمن الداخيل تبعا لحاجتنا
اىل اختصاصات محددة ،وننسق مع
مؤسسات دولية ومؤسسات غري حكومية

■ باتت املديرية العامة لالمن العام
منوذج املؤسسة التي تكافح الرشوة
برصامة .ما هي االسس التي تعتمدها
الستئصال هذه اآلفة؟
□ هيكلية العمل املعتمدة وكيفية
ادارة املعامالت يف االمن العام ،السيام
يف مراكزه املنترشة عىل املعابر الربية
والجوية والبحرية وعىل مساحة
الجغرافيا اللبنانية ،متنع عىل اي عنرص
قبول رشوة .لكن من يضعف ويتقاىض
بدال عن امتام معاملة يكون مصريه
الطرد من الوظيفة مهام كانت االسباب،
بعد احالته عىل القضاء العسكري ومن
ثم عىل املجلس التأديبي يف املديرية.
انشأنا لهذه الغاية صندوق شكاوى يف
كل مراكزنا ملعالجة اي تقصري او طلب
رسوم اضافية غري التي حددتها
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ال خيارات
لدينا سوى
القيام
باملهامت
التي نذرنا
انفسنا لها.

الدولة اللبنانية .هنا اشري اىل اننا
وجدنا يف مرات كثرية رسائل شكر يف
الصناديق وثناء عىل حسن االستقبال
والتنظيم واحرتام املواطن .لتأمني املزيد
من الشفافية انشأنا ""Call Center
وصفحة الكرتونية لالمن العام لالطالع
عىل املستندات املطلوبة لكل معاملة
وكلفة رسومها.
■ كيف تق ّيم تجربة ادخال االناث اىل
دوائر االمن العام؟
□ ادخال االناث اىل االمن العام كان
من اهم التجارب التي عايشتها ،فقد
اعطى املدير العام اللواء ابراهيم اهمية
قصوى لهذا املوضوع بحيث بات عدد
االناث حواىل االلف من كل الرتب ،اي
 %10من العديد .هذه التجربة بدأت
عام  1973حيث كان اول تطويع لهن،
وبلغ عددهن سنة  2011نحو  10ضباط
و 250مفتشة ثانية .لكن تعزز وجودهن
مع تسلم اللواء ابراهيم مهامته ،فارتفع
عددهن منذ  2012لغاية  2018اىل

الدورات التدريبية
حققت تقدما على مستوى
االحترافية والكفاية

 50ضابطا من مختلف االختصاصات،
و 600مفتشة .لقد اثبنت جدارة وكفاية
يف العمل االداري ويف حسن تعاطيهن
املبارش مع املواطنني.
■ هل تقدمون تسهيالت لالناث
املتأهالت؟
□ طبعا ،انشأ املدير العام اللواء ابراهيم
يف العام  2018حضانة الطفال االناث
املتأهالت يف منطقة سبق الخيل،
تضم حاليا  32طفال يهتم بهم اطباء
واختصاصيون من مدنيني وعسكريني ،ما
انعكس ايجابا عىل عمل املفتشات.

■ ما هي الغاية من توقيع بروتوكوالت
تعاون مع الجامعات؟
□ شجعنا عنارصنا عىل دخول الجامعات
لتحصيل الشهادات العليا ،ووقعنا
بروتوكوالت تعاون مع  15جامعة تقيض
بتقديم حسومات اىل العسكريني تراوح
بني  35و %50من القسط السنوي .وقد
بادرت بعض هذه الجامعات اىل اعطاء
حسومات اىل زوجة العسكري ايضا اذا
رغبت يف متابعة تحصيل علمها ،واعطاء
اوالده منحة اضافية لتصل تغطية القسط
اىل .%50
■ ما هي رسالتك يف عيد االمن العام؟
□ بصفتي مسؤوال عن شؤون العسكريني،
ضباطا وافرادا ،اعايدهم وادعوهم اىل
التحيل بالصرب وشدّ االحزمة ،فليس
لدينا خيارات سوى القيام باملهامت التي
نذرنا انفسنا لها .اجزم ان االزمة ستمر
وستتحسن االمور ،وستبقى املديرية اىل
جانب عنارصها ملعالجة مشاكلهم ضمن
االمكانات املتوافرة.
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