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الملف

لعبت املديرية العامة لالمن العام دورها يف تأمني افضل الظروف االمنية لالنتخابات 
النيابية التي جرت يف 6 ايار املايض، بالتنسيق والتعاون مع القوى العسكرية واالمنية 
اللبنانية. فكانت حارضة بكل قواها، منفذة املهامت التي اوكلت اليها، يوم االنتخاب 

وقبله، وفق الخطة االمنية الخاصة بالعملية االنتخابية

هكذا واكب األمن العام اإلنتخابات النيابية
إجراءات استثنائية، فتح معابر حدودية، مهمات لوجستية

جورج شاهني
georgestchahine@gmail.com

املحدد  املوعد  من  اسابيع  ثالثة  قبل 
التقت  العامة،  النيابية  لالنتخابات 
والقضائية  واالمنية  العسكرية  القيادات 
املركزي  االمن  استثنايئ ملجلس  اجتامع  يف 
برئاسة وزير الداخلية نهاد املشنوق، لبت 
يف  االنتخابات  لحامية  شاملة  امنية  خطة 
االقالم  رؤساء  للموظفني  االوىل  مرحلتيها 
ومساعديهم يف 3 ايار، وبعدها االنتخابات 

العامة يف 15 دائرة انتخابية يف 6 ايار.
املهامت  االمنية  العسكرية  القوى  توزعت 
الف   21 يتوىل نحو  ان  اليها، وتقرر  املوكلة 
وامن  الداخيل  االمن  قوى  من  عسكري 
الرئيسية  القيد  لجان  مراكز  حامية  الدولة 
والفرعية يف املحافظات واالقضية، ويف 7000 
مركز اقرتاع جمعت 1800 قلم من الداخل 
وحدات  تتوىل  ان  عىل  وباحاتها،  وابوابها 
الجيش مؤازرة هذه القوى يف محيط املراكز 
وحدات  تكون  وان  العامة،  الطرق  وعىل 
الدفاع املدين والصليب االحمر يف جهوز تام 

عىل كل االرايض اللبنانية.
االنتخابات  سبق  الذي  االسبوع  بداية  يف 
العام  لالمن  العام  املدير  جمع  النيابية، 
الكبار  الضباط  ابراهيم  عباس  اللواء 
العملية  امن  حفظ  مهمة  املكلفني 
االدوار  محددا  اليهم  وتحدث  االنتخابية، 
واملهامت املطلوبة منهم، يف اطار التنسيق 
املؤسسات  وسائر  الجيش  مع  القائم 
االدارية  االجراءات  اىل  اضافة  االمنية، 
يف  املديرية  بها  تقوم  التي  واللوجستية 
الناخبني، لجهة  كل املناطق لتسهيل امور 
ال  للذين  السفر  جوازات  تأمني  ضامن 
يحوزون الهوية الشخصية التي ستمكنهم 

من املشاركة يف االنتخابات.

تعليامته  يف  واضحا  ابراهيم  اللواء  وكان 
العام  االمن  عسكريي  "تقيد  بوجوب 
املنافسة  بازاء  املطلق  بالحياد  التام 
او  فريق  وألي  املرشحني،  بني  االنتخابية 
بـ"اننا  التوجه  هذا  برر  انتموا".  الئحة 
مؤمتنون عىل فوز لبنان خالل خوضه هذا 
االستحقاق الدميوقراطي، وباعىل معدالت 

االمان". 
بذلتها  التي  التضحيات  "كل  وختم: 
السابقة يف  السنوات  االمنية خالل  القوى 
للبنانيني  امانا  ستثمر  االرهاب  مواجهة 

ناخبني ومرشحني".
"االمن  التقت  واملهمة،  الدور  عىل  للوقوف 
املديرية  يف  االمنية  الدائرة  رئيس  العام" 
العامة لالمن العام العميد الركن وليد عون.

■ ما هي املهمة التي قام بها االمن العام 
يف االنتخابات النيابية االخرية؟

□ قمنا باملهامت التي كلفنا بها استنادا 
اىل امر املهمة الذي اصدره املدير العام 
الذي  ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن 
القيادة  مستوى  عىل  باجراءات  قال 
االقليمية.  الدوائر  يف  واخرى  املركزية 
كانت  املركزية  القيادة  مستوى  عىل 

املهمة:
كل  وامنها،  االنتخابات  سالمة  تأمني   •
الجيش  مع  وبالتنسيق  نطاقه،  ضمن 
والقوى االمنية املولجة حفظ امن العملية 

االنتخابية.
• انشاء غرفة عمليات خاصة باالنتخابات 
يف الدائرة االمنية اعتبارا من يوم االنتخاب 

انتهاء العملية. وحتى 
فقد  االقليمية،  الدوائر  مستوى  عىل  اما 

اتخذت التدابري التالية:
املراكز  كل  يف  االستقصاء  شعب  قيام   •
وتسيري  االستعالمي،  الجهد  بتكثيف 
ضمن  كل  والبلدات  املدن  يف  دوريات 
نطاقه من ساعة بدء العملية االنتخابية 
اىل حني اقفال صناديق االقرتاع، الستطالع 
تباعا  واالفادة  االنتخابية  العملية  سري 

عن مجرياتها.

خاصة  عمليات  غرف  انشاء   •
صباح  من  اعتبارا  النيابية  باالنتخابات 
ارشاف  ويف  ضابط  امرة  يف  االقرتاع  يوم 
جمع  مهمتها  مبارشة،  الدائرة  رئيس 
التقارير واالفادات من شعب االستقصاء 
التابعني  املجموعات  وآمري  والدوريات 
لها املوضوعني يف ترصف غرفة العمليات 
العملية  سري  ومتابعة  املركزية، 
االنتخابية يف كل مراحلها وحتى االنتهاء 
ميكن  تطور  بأي  االمنية  الدائرة  وافادة 

رصده او توقعه.   

■ ما هي املهامت التي نيطت بالوحدات 
التي وضعت يف ترصف العملية االنتخابية؟
□ تولت وحدات من االمن العام مهامت 
يف  اللبنانية.  االرايض  كل  عىل  تفصيلية 
ضمت  مجموعة   30 شاركت  التفاصيل، 
االنتخابات  مراكز  حامية  يف  عنرصا   750
تجري  كانت  حيث  القيد  لجان  ومراكز 
عمليات الفرز. كام شاركت وحدات اخرى 
يف حامية السجون اللبنانية، وتأمني السري 
وتنفيذ  البالد،  من  مختلفة  مناطق  يف 
توقعات  اثر  البناء  ورش  عىل  دوريات 

بامكان افادة املخالفني من انشغال القوى 
هذه  اىل  االنتخابية.  بالعملية  االمنية 
اليه  تحتاج  ما  كل  يف  شاركنا  املهامت، 
لوجستية  مهامت  من  االنتخابية  العملية 
طارئة، وتولت وحدة من 50 عنرصا حامية 
الداخلية  لوزارة  التابع  اللوجستي  املركز 
استخدم  والذي  الرياضية  املدينة  يف 
ومستلزمات  االقرتاع  لصناديق  كمستودع 
االنتخابية  العوازل  االنتخابية من  العملية 
من  العملية  هذه  اليه  تحتاج  ما  وكل 

معدات وقرطاسية.

اللواء ابراهيم: تضحيات 
القوى االمنية في جبه 

االرهاب ستثمر امانا للبنانيني 

اللواء ابراهيم: مؤتمنون 
على فوز لبنان خالل خوضه 

االستحقاق الديموقراطي

على امتداد الخارطة

رئيس الدائرة االمنية يف املديرية العامة لالمن العام العميد الركن وليد عون.
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■ ما هي املهامت االستعالمية االخرى 
وتلك التي تهتم باالمن االستباقي؟

فاىل  اخرى.  امنية  مهامت  ننفذ  كنا   □
املركزية  العمليات  غرفة  يف  حضورنا 
التي  االنتخابية  بالعملية  الخاصة 
الريزة،  يف  الجيش  قيادة  يف  اقيمت 
وقائع  مراقبة  يف  تصب  مهامت  لنا  كانت 
مستوى  عىل  ومتابعتها،  االنتخابات 
املخالفات  وضبط  املراكز،  محيط  رصد 
املتصلة بالرشاوى، وتدوين الشكاوى متى 
تحمي  التي  املعلومات  وجمع  وجدت، 
العملية االنتخابية عموما ملنع حصول اي 
خلل امني او اداري، واالطالع عىل نسب 
االقرتاع يف االقالم يف كل دائرة من الدوائر، 
منتظم  بشكل  العمليات  غرفة  وافادة 
وحتى  االقرتاع  صناديق  فتح  فرتة  طيلة 

اقفالها. لحظة 

■ هل من اجراءات امنية خاصة باملعابر 
وتحديدا  وبعدها،  وفيها  االنتخابات  قبل 
الحدود  عىل  استثنائية  اجراءات  من  هل 

واملطار؟
□ بالتأكيد، كان امن املعابر من ضمن امن 
الرئيسية  البوابة  كونها  االنتخابية  العملية 
املغرتبني  الناخبني  االف  منها  دخل  التي 
الخارج  انتخابات  يف  يشاركوا  مل  الذين 
كان  لذلك  سوريا.  يف  املقيمون  ومعهم 
علينا، باالضافة اىل االجرءات التي اتخذت 
لتسهيل الحصول عىل جوازات السفر ملن 
ليس حائزا هوية او  فقد هويته، اتخذنا 
دخول  حركة  تسهل  التي  االجراءات 
الربية  الحدود  عرب  البالد  اىل  اللبنانيني 
هذه  اىل  وباالضافة  والجوية.  والبحرية 
االجراءات التقليدية، فتحنا يوم االنتخاب 
وسوريا  لبنان  بني  اضافية  معابر  اربعة 
لتسهيل  معربون   - الطفيل  بوابة  وهي 
 - الهرمل  معرب  الطفيل،  ابناء  انتخاب 
ومعرب  عكار  يف  املسعودية  بوابة  مطربة، 
التي  البوابات  قرحة، وهي   - وادي خالد 
اللبنانيني املقيمني يف سوريا  وفرت دخول 

ملامرسة حقهم االنتخايب. 
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