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استطالع

بعد إستطالع 3153 شخصًا )80% مقيمني و20% مغتربني(
اللواء عّباس إبراهيم موظف العام 2021 في لبنان

يف  شاركوا  شخصا   3153 الخطيب  واحىص 
استطالع موظف العام 2021، بينهم 80 يف 
عىل  املوزعني  املقيمني  اللبنانيني  من  املئة 
من  املئة  يف  و20  كافة،  اللبنانية  املناطق 
بريطانيا  يف  املوجودين  اللبنانيني  املغرتبني 
والدول العربية والواليات املتحدة االمريكية 
التي سجلت اكرب نسبة تصويت يف الخارج.

لنتائج  بتقييمه  يتعلق  سؤال  عىل  وردا 
اجاب  املوقع،  اجراه  الذي  االستطالع 
الخطيب: "ليس مستغربا ان تحوز االسامء 
الستة غالبية تصويت املستطلعني، ومل يكن 
املرتبة  عىل  ابراهيم  عباس  اللواء  حصول 
العام.  موظف  استطالع  يف  مفاجئا  االوىل 
عدة  انجازات  عىل  صوتوا  فاملستطلعون 
السنوات  وخالل   2021 العام  يف  بها  قام 
املاضية، السيام عىل الصعيد االمني ودوره 

االلكرتوين خربا مفاده  "القرار"  نرش موقع 
اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  "توج  انه 
يف   2021 العام  موظف  ابراهيم  عباس 
لبنان، من خالل استطالع الرأي الذي اجراه 
املوقع االلكرتوين يف الفرتة بني 2022/1/1 
ابراهيم  اللواء  حل  بعدما  و2022/1/15، 
يف املرتبة االوىل بنسبة %31,25".                             
بقية املراتب جاءت وفق املوقع االكرتوين 

كااليت:
املرتبة الثانية: قائد الجيش العامد جوزف 

عون %18,75.
للمناقصات  العام  املدير  الثانية:  املرتبة 

جان العلية %18,75.
االمن  لقوى  العام  املدير  الثالثة:  املرتبة 

الداخيل اللواء عامد عثامن %12,50.
البيطار  طارق  القايض  الثالثة:  املرتبة 

.%12,50
الرشق  رئيس رشكة طريان  الرابعة:  املرتبة 

االوسط محمد الحوت %6,25.ِ
"االمن العام" تواصلت مع املستشار العام 

ميشال كرم
Michelkaram2@hotmail.com

واالدارة  السياسات  واستاذ  "القرار"  ملوقع 
العامة يف الجامعة اللبنانية الدكتور برهان 
االستطالع  هذا  عىل  لالضاءة  الخطيب، 
الذي ابرز رأي اللبنانيني يف االكفياء ضمن 
االدارة عىل املستويات كافة، فلفت اىل ان 
استطالع الرأي الذي اجراه املوقع يختلف 
الرشكات  تعدها  التي  االستطالعات  عن 
والتي تكون يف معظمها ميدانية وموجهة، 
القرار  موقع  "استطالع  ان  موضحا 
االلكرتوين مفتوح وعلني، مبعنى انه اعتمد 

للبنانيات  سؤال  عىل  االخري  االستطالع  يف 
يف   2021 العام  موظف  عن  واللبنانيني 
االسامء  اسم من  اي  ذكر  لبنان، من دون 
تحديد  او  طوائف  او  مناطق  اختيار  او 
فئات عمرية او االتصال باشخاص لحضهم 
"فضاء  انه  معتربا  مواقفهم"،  ابداء  عىل 
املستطلعون  خالله  من  يتنافس  مفتوح 
االسم  وتحديد  رأيهم  عن  الحر  بالتعبري 

الذي يرونه مناسبا". 
واكد ان هدف هذا النوع من االستطالعات 
والطائفية  املناطقية  التأثريات  "ابعاد  هو 
املستطلعني  واملذهبية عن خيارات هؤالء 
لتكون النتائج شفافة وموثوقة"، مشريا اىل 
ان االسامء الستة التي فضلها اللبنانيون يف 
االستطالع "منزهة يف ادائها عن العصبيات 
املناطقية واالستقطابات الطائفية، وبالتايل 
لها  العامة ومشهود  تعترب كفية يف االدارة 

مبا تقدمه من خدمات عامة ووطنية".
اجراء  بدأ  املوقع  ان  الخطيب  ورشح 
العام  من  االخري  الشهر  يف  استطالعات 
يكون  بأن  مرشوطة  وهي   ،2021
لالسامء  القاب  دون  من  فيها  التصويت 
استطالع  كل  مدة  وتكون  يختارونها  التي 
بنسبة مرتفعة  "فتوج  يوما فقط،   15 رأي 
الحريري  سعد  للحكومة  السابق  الرئيس 
وبنسبة  لبنان،  يف   2021 العام  شخصية 
كبرية ويل العهد السعودي االمري محمد بن 
سلامن رجل العام 2021 يف العامل العريب، 
واللواء عباس ابراهيم موظف العام 2021 

يف لبنان".
وشدد عىل ان املوقع يف هذه االستطالعات 
االطالق،  يروج السامء عىل  وال  يعرض  "ال 
معني،  اسم  برتشيح  املستطلع  يقوم  بل 
ويصوت  املوقع  اىل  آخر  زائر  فيدخل 
وهكذا  معينا،  اسام  يضيف  او  جانبه  اىل 
التي  االستطالع  مدة  تنتهي  حتى  دواليك 
الشتائم  لحذف  اال  فيها  املوقع  يتدخل  ال 

او العبارات النابية". املستشار العام ملوقع "القرار" واستاذ السياسات واالدارة العامة يف الجامعة اللبنانية الدكتور برهان الخطيب.

الخطيب: املستطلعون 
صوتوا ملن استحق 

لقب "وسيط الجمهورية 
وحاميها"

الخطيب: استطالع 
موقع القرار ال يروج السماء 

على االطالق  

يف مكافحة االرهاب والجرائم، ومساهمته 
القومي،  يف الحفاظ عىل االستقرار واالمن 
وكذلك دوره االداري داخل املؤسسة التي 
ما زالت تقوم بواجبها يف تقديم الخدمات 
يف ضوء هذه الظروف االقتصادية الصعبة. 
االقتصادي  الدور  ان ننىس  كذلك ال ميكن 
وبخاصة  ابراهيم  اللواء  به  قام  الذي 

زيادة  ثم  العراقي  النفط  تأمني  لناحية 
يف  يغرق  لبنان  كان  وقت  يف  كمياته 
بفضل  ابراهيم  اللواء  واستطاع  الظلمة. 
تدوير  يف  وبراعته  السياسية  حنكته 
بني جميع  توفيقيا  دورا  يلعب  ان   الزوايا، 
الوطنية  املصلحة  لتحقيق  االطراف 
"وسيط  لقب  جدارة  عن  استحق  حتى 
جائزة  حاز  كام  وحاميها"،  الجمهورية 
عن  للدفاع  التكرميية  فويل"  "جاميس 
وبارك  واشنطن،  يف  تسلمها  التي  الرهائن 
عندما  االول  فرنسيس  البابا  قداسة  اداءه 
االسباب  لهذه  الفاتيكان.  يف  استضافه 
اختاروا  املستطلعني  ان   اعتقد  وغريها، 
اللواء ابراهيم موظف العام 2021 بعدما 
امسك املجد من اطرافه االمنية واالدارية 

واالقتصادية". والسياسية 


