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االفتتاحيّة
املدير العام
اللواء عباس ابراهيم

إلتزام ووفاء
األمن العام ٌ
طوال السنوات السبع املاضية ،واظبت املديرية العامة لالمن
العام يف عملها عىل تطبيق النصوص القانونية التي رعت
قيامها ،وحددت مهامتها وصالحياتها .ثبات القيادة عىل هذا
املنحى ،من اعىل الهرم اىل القاعدة ،مل يكن يف حال من االحوال
متظهرا مبا ليس فيها .بل عىل العكس كان مسارها محكوما
بالقسم الذي يؤديه عسكريوها .ذلك ان االنخراط يف االمن
العام رشطه الرضوري املناقبية ،االدراك باليقني والحدس بأن
التطوع عىل اختالف درجاته ورتبه هو االلتزام والوفاء.
االلتزام هو ما نص عليه القانون حرفيا ،وإن تأتت عنه ثغر ما
ظهرت مع التطور والتحديث .وهي امور تحتاج اىل ترشيعات
جديدة وعرصية يك تحايك املعايري الدولية يف كل املجاالت التي
ال تتعارض مع النظام اللبناين وخصوصيته وتعدده الحضاري
والثقايف ،ويجري العمل عليها دامئا مبا يليق بلبنان وبريوت
أم الرشائع ،لتبقى الدولة رائدة يف تجديد دورها بازاء نفسه
وبازاء العامل ،ال سيام يف مجال الحفاظ عىل حقوق االنسان
واحرتام كرامته ،والتزام ما قرره الدستور واملواثيق الدولية.
اما الوفاء فهو يف العهد والقسم للوطن وحده ككل متكامل،
ليس فيه استثناءات ايا كانت املسوغات.
خالل السنوات السبع املاضية ايضا ،وقعت املديرية العامة
لالمن العام عىل تطورات امنية نوعية ،متت مواجهتها
ومكافحتها يف محطات معينة باللحم الحي ،وضمن امكانات
محدودة تم تعويضها بقرارات صائبة وارادات صلبة ،وقد
ادت ما عليها عىل قاعدة ان االمن تضحية ال ميكن الرتدد يف
تقدميها لبناء لبنان اآلمن واملستقر.

وألن االمن ال ينهض اال عىل ركائز برشية وعلمية وتدريبية
وتقنية ،فإن عسكريي االمن العام من كل الرتب ،كانوا
وال يزالون معنيني بالقيام مبا يقومون به من باب الواجب
الوطني .ألن االمن والدولة صنوان ال ميكن الحدهام ان يكون
بغري اآلخر .فاملجتمع ال ينتقل اىل حال الدولة وصفتها اال بعد
قوننة العنف اثر العقد االجتامعي الذي يرتضيه مواطنوها.

بصالحيات االمن العام ،من صلب االنجازات املميزة التي
يتلمسها املواطن واملقيم والزائر عىل حد سواء ،كواقع يومي
من خالل التعاطي املبارش مع العسكريني يف املكاتب والدوائر
واملراكز .وهي طبعا من حق الناس طاملا انها تتوافق واالطر
القانونية ،ووفقا للمعايري االخالقية حيث جاءت مد ّونة قواعد
السلوك العسكري لتحايك مثيالتها يف اعرق الدميوقراطيات،
وتنظم اصول التعاطي الحضاري بني الناس.

هذا االميان ـ االلتزام بالدور واملوقع ،والذي ال يحتمل
اجتهادا يف اي حال من االحوال ،ظهرت نتائجه يف عمليات
االمن االستباقي التي احبطت مخططات ارهابية ما كان اكرث
املتشامئني ليتوقع وحشيتها وسعيها يف مناكب الفتنة .وقد
تم كل ذلك وسيبقى يف اطار الحفاظ عىل ما تفرضه القوانني
والترشيعات الدولية ،وبعدما التزمت املديرية العامة
لالمن العام بكل ما يعزز الحق االنساين ويتوافق وحاميته
مع املسؤولية الوطنية والقانونية يف مامرسته .فالحقوق
والواجبات قررها الدستور وكفلها ،ووضع لتقنينهام وضامن
تحقيقهام جملة من الترشيعات التي نتطلع اىل تطوير الكثري
منها مبا يلبي الطموحات ،وينقل لبنان اىل مصاف الدول
املتقدمة.

لطاملا حرصت املديرية العامة لالمن العام عىل تطوير
خططها وبرامجها االدارية واالمنية لتكون قادرة عىل تلبية
متطلبات املراحل التي ستليها ،والتكيف معها مبا يسهل عىل
اللبنانيني ،وكذلك االجانب ،اجراء معامالتهم بسهولة ،ومبا
يحمي لبنان ويصون امنه واستقراره .يف هذا الشأن ،اعتمدت
املديرية اسرتاتيجيات ادارية وامنية جديدة لتطوير آليات
تسهيل املعامالت استنادا اىل القوانني والصالحيات املنوطة
باالمن العام من جهة ،ومواجهة االخطار الناتجة من نشاطات
املجموعات االرهابية والعصابات االجرامية بهدف حفظ امن
الدولة ومواطنيها من جهة اخرى ،يف سياق نظام دميوقراطي
محوره حقوق الناس وحرياتهم.

من النتائج االستثنائية يف اكرث اللحظات حرجا ،ان االمن العام
خالل مواجهته االرهاب والجرمية املنظمة ،انتقل من وضعية
دفاعية اىل وضعية متقدمة يف التخطيط لتأمني االستقرار
ومالحقة شبكات العدو االرسائييل التجسسية ومنعه من
تنفيذ اطامعه التوسعية ضد لبنان برا وبحرا.
يف املوازاة ،كان العمل االداري وجودة الخدمة املتصلة

لبنان الذي يعيش يف منطقة يعرف الجميع حجم االضطرابات
التي تسودها ،ويف ظل حروب اكرث من اقليمية واقل من
عاملية ،بقي عىل الدوام عرضة الرتدادات امنية وعسكرية
ومعدالت اخطار مرتفعة مصدرها االرهاب والجرمية املنظمة،
ناهيك باملشاكل التقليدية التي احتدمت جراء االنقسامات
السياسية الحادة .لبنان هذا يف امكانه ان يفاخر بأنه استطاع

النجاة نتيجة تعاون الجميع ايجابا ،ومتسكهم بوحدتهم
الوطنية وتقدميها عىل ما عداها من اولويات اخرى كانت
تظهر من هنا او هناك.
اكرث من ذلك ،فان اطار التنسيق املعتمد يف تعاون املؤسسات
االمنية والعسكرية ،جعل البلد محميا من اقصاه اىل اقصاه
ويف جهاته االربع ،واسقط ما ُنسب يوما اىل وزير الخارجية
االمرييك االسبق هرني كيسنجر وقوله ان "لبنان بلد مثايل
لتحقيق املؤامرات ،ليس ضده فقط ،وامنا ضد كل العامل
العريب" .النجاحات التي جعلت لبنان وجهة للتعاون الدويل
يف مكافحة االرهاب كانت تتكرس يف ظل عمليات اصالح
وتطوير يف االداء والسلوك للتثبت من معايري املناقبية عند
الضباط والرتباء واالفراد ،منعا ألي لحظة انتشاء ،او اي
تعسف يف استعامل السلطة يف وجه املواطنني واملقيمني.
لذلك فان االسرتاتيجية التي سبق ان تحدثنا عنها ،تسعى
املديرية العامة لالمن العام ،ضباطا ورتباء ومأمورين ،اىل
العمل بوحيها ضمن اطار خطط تنفيذية مدروسة ،تشمل
الوسائل املتاحة واالهداف املحددة ،بحيث تغدو قابلة
للتحقق عىل ارض الواقع طبقا لقدراتنا .وكام هي يف االمن،
كذلك يف االدارة .فاالنضباطية والشفافية واالداء الوطني
الخالص هي السامت االساسية ،ويف حال اي تعسف يف
استعامل السلطة او انتهاك القوانني املرعية ،فإن احدا لن
يكون بعيدا من املساءلة واملحاسبة الجدية ،ألننا مؤمتنون
عىل كرامات الناس وحقوقهم يف سائر املرافق واملعابر ،وأىن
وجدنا ميدانيا دفاعا عن لبنان.
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