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منير الشدياق

الدائرة األمنية غرفة عملياته التي ال تهدأ

األمن العام يتص ّدى لألزمات ويؤازر اإلدارات

اعتاد الناس يف املايض عىل ان دور املديرية العامة لالمن العام يقترص عىل مهامت محددة كمنح جوازات السفر واالقامات
وضبط املعابر الحدودية وسواها .خالل السنوات السبع االخرية ،بدأت املديرية تنفذ مهامت جديدة كمكافحة املضاربة يف
سعر رصف الدوالر واحتكار املواد الغذائية ،مؤازرة فرق وزارة االقتصاد ،وغريها عندما تقتيض الحاجة

الدائرة االمنية يف املديرية العامة لالمن
العام غرفة العمليات املركزية التي
تتابع كل انواع التطورات ،خصوصا مع
الدوائر واملراكز االقليمية ،وتفيد املدير
العام لالمن العام بها ،ثم تتلقى قراراته
لتنفيذها مبارشة او تعميمها عىل الجهات
املعنية .يف موازاة مهامتها الدقيقة تلك،
اسندت اليها خالل الفرتة االخرية الكثري
من مهامت مؤازرة وزارات وادارات عامة.
كل تلك امللفات كان لـ"االمن العام" حوار
شامل يف شأنها مع رئيس الدائرة االمنية يف
املديرية العامة لالمن العام العقيد هادي
ابوشقرا ،شكل جردة سنوية يف خدمة
الوطن واملواطنني.
■ ما ابرز مهامت الدائرة االمنية يف االمن
العام؟
□ هي غرفة العمليات املركزية للمديرية
العامة لالمن العام .كل مكاتب املديرية
ودوائرها ترتبط بها ،وهي تتبع اداريا اىل
مكتب املدير العام لالمن العام .من ابرز
مهامتها ،عىل سبيل املثال ال الحرص:
• تلقي االتصاالت والوثائق والربقيات
الفورية من كل مكاتب االمن العام ودوائره
ومراكزه .كذلك تتبادل املعلومات مع كل
من غرفة عمليات قيادة الجيش ،غرفة
العمليات البحرية املشرتكة ،غرفة االوضاع
يف القرص الجمهوري ،املديرية العامة
لقوى االمن الداخيل ،املديرية العامة
المن الدولة ،املديرية العامة للجامرك.
كذلك مع سائر االجهزة واملنظامت املدنية
كالدفاع املدين ،الصليب االحمر واملراجع
الخارجية وغريها.
• املتابعة الدامئة مع الدوائر واملراكز

االقليمية والحدودية للتطورات العسكرية،
السياسية ،االقتصادية ،االجتامعية ،الحوادث،
جهوز العديد واوضاع العسكريني وسواها.
• تقوم الدائرة لحظة بلحظة ،اذا جاز
التعبري ،مبعالجة كل تلك املعلومات
وتحليلها  -وهنا بيت القصيد  -ثم تفيد
بها سعادة املدير العام لالمن العام متهيدا
لتلقي قراراته يف شأنها ،ومن ثم العمل
عىل تنفيذها مبارشة ،او تعميمها عىل
الجهات املعنية بها داخل املديرية او
خارجها ،ومتابعة تنفيذها مع تلك الجهات
وافادته بالنتائج.
■ نسمع يف االعالم ان الدائرة االمنية
تساعد او تؤازر وزارات او ادارات عامة يف
بعض مهامتها .هل يحق لالمن العام تنفيذ
مهامت من اختصاص وزارات او ادارات
اخرى؟
□ بالتأكيد .يعلم الجميع ان املديرية
العامة لالمن العام تضم موظفي الضابطة
العدلية .للتوضيح ،نشري اىل ان هناك
نوعني من موظفي الضابطة العدلية:
اول ،يشمل موظفي الضابطة العدلية
الذين يتمتعون باختصاص محدد يشمل
صالحية مالحقتهم جرائم محددة
حرصا ،كموظفي مديرية الجامرك الذين
يالحقون الجرائم الجمركية فقط .ثان،
يشمل موظفي الضابطة العدلية الذين
يتمتعون باختصاص نوعي عام يشمل
صالحية مالحقتهم كل انواع الجرائم من
دون استثناء ،كموظفي املديرية العامة
لالمن العام او املديرية العامة لقوى
االمن الداخيل وسواهام .استطرادا ،عىل
هذا االساس القانوين ،للمديرية ايضا حق

مساعدة او مؤازرة اي وزارة او ادارة عامة،
رشط ان يتم طلب ذلك منها من املرجع
الصالح قانونا ووفقا لالصول ،بعد موافقة
املدير العام لالمن العام عىل الطلب.
■ طاملا القانون يسمح بذلك ،ملاذا مل
يقم االمن العام مبثل هذه املهامت منذ
عرشات السنني؟
□ السباب تقنية فقط .للتوضيح ،نقول
ان عدد عسكريي االمن العام يف املايض ال
يتجاوز  3900عسكري يف اقىص حاالته .كام
مل يكن لديه مراكز يف كل االقضية اللبنانية،
وكان عدد مراكزه ضمن املدن قليل
نسبيا .لذا كان هذا الواقع يتيح لنا القيام
باملهامت االدارية االساسية فقط كاصدار
جوازات السفر واالقامات ،االستقصاء،
وبعض املهامت االمنية  -العسكرية
املحدودة ،بحيث كنا نستعني بالجيش
اللبناين ،االخ االكرب لكل املؤسسات االمنية،
يف املهامت االمنية الكبرية .ما حصل ،انه
عقب اطالق اللواء عباس ابراهيم خطة
تطوير املديرية وتحديثها بعد تسلمه سدة
املسؤولية فيها ،تضاعف عدد العسكريني
يف املديرية بفعل دورات التطويع
املتالحقة .كذلك تضاعف عدد مراكز االمن
العام ،واصبحنا متواجدين بكثافة يف كل
االقضية اللبنانية ،كام اقمنا مراكز عديدة
يف املدن واملحافظات اللبنانية كافة .بناء
عىل ذلك ،تضاعفت وتطورت بشكل كبري
كل قدراتنا اللوجستية ،التقنية ،االمنية،
وسواها .هذا الواقع جعلنا قادرين منذ
خمس سنوات عىل القيام باملهامت
االمنية من دون االستعانة باحد .ومنذ
ثالث سنوات تحديدا ،اصبحنا قادرين

رئيس الدائرة االمنية يف املديرية العامة لالمن العام العقيد هادي ابوشقرا.

عىل مساعدة ومؤازرة اي وزارة او ادارة
عامة تطلب منا ذلك .هذا ما يشهده
اللبنانيون اليوم لناحية قيام االمن العام،
عىل سبيل املثال ،مبؤازرة كل من وزارة
الصحة يف ملف مكافحة وباء كورونا،
مرصف لبنان يف ملف مكافحة التالعب
بسعر رصف اللرية يف مقابل الدوالر ،وزارة
االقتصاد يف موضوع االرشاف عىل عملية
توزيع املازوت ،وغريها الكثري من امللفات
املشابهة .فنحن ،كام يؤكد دامئا املدير
العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم،
اينام وكيفام وساعة ما يحتاجنا الوطن
نلبي النداء.
■ اي دور للدائرة االمنية يف مكافحة
وباء كورونا ،داخل املديرية او عىل صعيد
الوطن؟
□ املديرية العامة لالمن العام هي عضو يف
اللجنة الوزارية املكلفة متابعة ملف وباء
كورونا ،وقد عهد ايل متثيلها يف اللجنة.
بالتايل ،كنا رشكاء اساسيني اىل جانب
بقية الجهات التي تضمها اللجنة الوزارية
يف اقرتاح واتخاذ كل االجراءات الالزمة
ملواجهة تلك الجائحة ،خصوصا كون
املديرية عىل متاس يومي مع كل فئات

اللواء ابراهيم :اينما
وكيفما وساعة ما يحتاجنا
الوطن نلبي النداء

املواطنني اللبنانيني واالجانب عىل السواء،
وهي املعني االول مبلف املعابر الحدودية.
من ابرز ما قمنا به يف هذا الصدد كدائرة
امنية ،سواء داخل املديرية او عىل الصعيد
الوطني ،نذكر عىل سبيل املثال:
• قمنا بالتعاون مع الدائرة الصحية يف
املديرية باتخاذ كل اجراءات الحامية
من الوباء سواء عرب تأمني الكاممات
واملعقامت واملطهرات لكل العسكريني
واملدنيني ضمن كل مكاتب املديرية
ودوائرها ومراكزها ويف نظارة االمن العام
للموقوفني موقتا ،مع التشدد يف موضوع
التباعد االجتامعي.
• خالل الفرتة االوىل التي سبقت اقفال
معظم مطارات العامل ،قمنا مبرافقة كل
اللبنانيني الذين تم اجالؤهم من مختلف

دول العامل اىل لبنان ،مع اتخاذنا اقىص
درجات الوقاية الصحية.
• قمنا بالتعاون مع دائرة االمن القومي
يف املديرية ،يف سياق مؤازرة وزارة الصحة
العامة يف مهامت وقاية املجتمع من الوباء،
بتعقيم كل مخيامت الوافدين السوريني
املنترشة عىل مختلف االرايض اللبنانية.
• اتخذنا تدابري استثنائية عىل الحدود
الربية والبحرية ،كحرص دخول اللبنانيني
والسوريني خالل ايام محددة فقط بعد
خضوعهم لكل اجراءات الوقاية الصحية.
اما يف املطار ،فقد كنا جزءا من خطة
متكاملة نفذتها كل املؤسسات االمنية
واملدنية العاملة ضمنه.
• بدأنا منذ نهاية نيسان الفائت حملة
تلقيح عسكريي املديرية ضد وباء كورونا،
عرب لقاحات متنوعة تسلمناها من وزاريت
الصحة والداخلية .حتى االن تناول اكرث
من ثلث عدد العسكريني جرعة اللقاح،
والحملة مستمرة لتشمل الجميع تباعا.
■ ماذا عن دور الدائرة االمنية يف مكافحة
التالعب بسعر رصف اللرية مقابل الدوالر؟
□ جراء الوضع الراهن عىل هذا الصعيد،
اتخذت اللجنة الوزارية املصغرة التي
عقدت يف الرسايا الحكومية يف  15حزيران
 ،2020قرارا بانشاء غرفة عمليات مشرتكة
بني كل االجهزة االمنية والعسكرية،
مهمتها ادارة مكافحة اعامل املضاربة عىل
اللرية اللبنانية يف مقابل الدوالر .اسندت
رئاستها اىل االمن العام وعهد ا ّيل ترؤسها.
متكنا من توقيف مئات االشخاص ،رصافني
وغري رصافني ،ممن ارتكبوا افعاال جرمية
ترض النقد الوطني .عىل سبيل املثال،
اوقفنا خالل الشهر االول من انطالق
العمل فيها 255 ،رصافا كانوا يخالفون
القانون وسلمناهم اىل القضاء املختص.
■ ماذا عن مؤازرتكم وزارة االقتصاد
والتجارة يف ملف االرشاف عىل توزيع
املحروقات؟
□ يف هذا االطار ،متحور دورنا يف
مؤازرة وزارة االقتصاد والتجارة عىل
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االمن
العام
اصبح
قادرا عىل
مساعدة
اي وزارة
يف اي
مهمة.

القيام باالرشاف عىل عمليات توزيع
املحروقات ،سواء من املصايف اىل الرشكات
او من الرشكات اىل محطات الوقود ،للتأكد
من عمليتي التسليم والتفريغ ،فواكبنا
خالل شهر واحد  1781صهريج وقود.
كام قمنا بهدف مكافحة جرائم احتكار
املحروقات ،بتسيري دوريات للكشف عىل
مخزون محطات الوقود يف مختلف املناطق
اللبنانية .عىل سبيل املثال ،اجرينا خالل
شهر واحد  2647كشفا عىل محطات وقود
يف مختلف املناطق ،وقد كنا نلزم اصحاب
املحطات الذين يخزنون املحروقات عىل
بيعها اىل املواطنني بالسعر الرسمي حتى
نفاد الكمية.
■ هل مثة ملفات اخرى ساعدتم وزارات
او ادارات عامة اخرى فيها؟
□ بالطبع .ملفات كثرية من ابرزها:
• مؤازرة وزارة االقتصاد والتجارة يف ملف
مكافحة غالء االسعار واحتكار املواد
الغذائية.
• يف سياق مؤازرتنا وزارة الطاقة انجزنا
اخريا بناء عىل طلبها جردة وكشفا عىل

االمن العام ضابطة
عدلية ذات اختصاص نوعي
وشامل
جميع خزانات الوقود املوجودة يف لبنان
(عددها  555خزانا) ،ورفعنا التقرير اليها.
■ هل من انجازات متكنتم من تحقيقها
رغم الظروف الصعبة؟
□ متكنا من تحقيق انجازات عدة
ومتنوعة ،منها:
• تطوير للربامج والقدرات االمنية والتقنية
ضمن الدائرة.
• توقيف شبكات تهريب اشخاص وبضائع
بني لبنان وسوريا.
• متكنا خالل اربعة ايام عقب انفجار مرفأ
بريوت املؤسف وما نجم عنه من تدمري شبه
كامل ملبنى دائرة امن عام مرفأ بريوت ،من
استحداث مقر جديد للدائرة يف الكرنتينا

وتجهيزه بالكامل ،حيث انطلق العمل فيه
صباح اليوم الخامس بعد االنفجار.
• اوقفنا شبكات منظمة كانت تنشط بحرا
بني لبنان وقربص ،يف مجال الهجرة غري
الرشعية.
• يف اطار ملف العودة الطوعية للوافدين
السوريني اىل بالدهم ،نجحنا يف اعادة اكرث
من  21الف مواطن سوري اىل بالده حتى
تاريخ ظهور وباء كورونا وتوقف امللف
موقتا بشكل قرسي.
• بعد اقرتاحنا مرشوع بناء معهد تدريب
خاص باالمن العام ،وموافقة سعادة املدير
العام اللواء عباس ابراهيم عليه ،متكنا
من تأمني ارض يف الدامور قدمتها البلدية
مشكورة ،وبدأنا انجاز املرشوع الذي سيضم
مباين ومراكز تدريب متتد عىل مساحة
 15الف مرت .املرشوع الذي انجز القسم
االول منه لن يكلف الخزينة اللبنانية قرشا
واحدا ،بل سيتم انجازه بهبات من دول
ومنظامت دولية وجمعيات مجتمع مدين
تندفع ملساعدتنا من جراء ثقتها الكبرية
باملديرية العامة لالمن العام وعىل رأسها
اللواء عباس ابراهيم.

