االفتتاحيّة املدير العام
اللواء عباس ابراهيم

ما وصلنا إليه
ايام قليلة تفصلنا عن سنة جديدة يف مسار تطبيق الخطة
الخمسية الثانية لتطوير املديرية العامة لالمن العام .صحيح
ان املهامت امللقاة عىل عاتق املديرية تتزايد باملقارنة مع
السنوات املتعاقبة وعىل اكرث من مستوى ،اذ ،باالضافة اىل
الدور االداري  -الخدمايت املنوط بها ،رفعت املديرية من حجم
املهامت الجسام املطلوبة ملواجهة امللفات املتعاقبة ومنها
ترددات النزوح السوري عىل اكرث من صعيد ،هاجس االرهاب
الذي يبقى من اخطرها ،اىل جانب شبكات تهريب الـمخدرات
واالتجار باالشخاص وتزوير العمالت وتبييض االموال ،عدا عن
التهديد الدائم واالهم الذي يجسده العدو االرسائييل.
اىل اآلن تواصل املديرية تحقيق املزيد من االنجازات
عىل مستوى تطوير قدرات العسكريني البرشية واالدارية
والتنظيمية ،ما ادى اىل رفع مستوى الـخدمات الـمطلوبة
يف املراكز التابعة لها .هناك سلسلة الربوتوكوالت واالتفاقات
التـي عُ ِقدت مع الجامعات اللبنانية والخاصة ،ومع املؤسسات
النقابية واالنسانية والثقافية واالجتامعية واالدارية .كل ما
يتحقق عىل مستوى الخطة الخمسية ( 2018ـ  )2022امنا يتم
عىل ايقاع روزنامة العمل التي تهدف اىل رفع املستوى الثقايف
والعلمي واالداري لدى العسكريني.
متيزت الخطة الخمسية االوىل ( 2012ـ  )2017باالهداف اآلتية:
• تحديث او بناء دوائر ومراكز جديدة عىل مساحة
الجغرافيا اللبنانية.
• تطويع عسكريني من كل الرتب واالختصاصات ،واطالق
برامج التدريب.
• مواجهة اآلثار السلبية الناتجة من ملفات طارئة مثل موجة
النزوح السوري ،وايجاد الحلول املناسبة لها.
• املبادرة اىل احتواء االرهاب ومكافحته.
• تطوير عمل املديرية وتحديثها عىل مختلف املستويات ،وما
ترتب عىل ذلك من خطط وتعديالت جوهرية يف هيكلية االمن
العام وتنظيمه ومهامته ،لبناء القدرات عىل املواجهة والتعامل
مع امللفات الجديدة الطارئة حفاظا عىل االمن واالستقرار.
لذا كان رضوريا اطالق فكرة الخطط االسرتاتيجية الطويلة
االمد ملواجهة االزمات الكبرية ،ودرء انعكاساتها عىل الوضعني

السيايس واالمني ،وقد نجحنا يف احتوائها ،ولعب االمن العام
دورا محوريا بالتعاون مع الوزارات واملؤسسات املعنية يف
الحد من تداعياتها السلبية.
تأيت الخطة الخمسية الحالية استكامال ملا تم تنفيذه من الخطة
االوىل ،والهدف هو البناء عىل تراكم االنجازات التي حققها االمن
العام يف الكثري من امللفات ،ومنها مكافحة االرهاب ،ضامن افضل
الظروف الخدماتية واالدارية للمواطنني واملقيمني عىل االرايض
اللبنانية استنادا اىل مبدأ سيادة القانون .بنيت هذه الخطة عىل
دراسة معمقة للقدرات املتوافرة والحاجات املطلوبة واملهامت
املفرتضة خالل الفرتة املقبلة ،بناء عىل مراجعة دقيقة ملا تحقق
سابقا من نجاحات وما تحتاجه من تعديالت للوصول اىل افضل
النتائج .فاالساس يف عمل االمن العام السعي اىل تحقيق االمن
مع الحفاظ عىل االسس املهنية والكفاية واحرتام القوانني.
يف هذا السياق ،كان ال بد من تطوير املوارد البرشية واعتامد
التقنيات الحديثة لضبط الحدود ومكافحة الجرمية واالرهاب.
تحقيقا لذلك كان افتتاح دوائر ومراكز اقليمية عدة للمديرية
يف املحافظات واالقضية لتفعيل الخدمات ،فضال عن تخصيص
بعض املراكز لتلبية حاجات النازحني السوريني فقط منعا
للزحمة داخل املراكز االقليمية وذلك بالرشاكة مع بعض
املؤسسات العامة والبلديات التي تعنى بهذه املواضيع.
يف مجال التطوير والتحديث ،ساهمت دول صديقة يف تقديم
املساعدات اللوجستية ،من بينها معدات متطورة لبناء مختربات
عىل املعابر الحدودية تعنى بكشف الوثائق املزورة ،عدا عن
برامج التدريب املختلفة يف لبنان والخارج ،من اجل حسن
استعامل واستثامر وصيانة املعدات واملختربات الجديدة.
اذا كان ما وصلنا اليه إىل يومنا هذا نوعيا ،فهو من حق
اللبنانيني عىل مؤسساتهم .لكن يبقى الكثري الذي يجب
تحقيقه من اجل الحفاظ عىل ادارة نظيفة ،تعتمد اعىل معايري
املهنية والشفافية والنوعية يف تقديم الخدمة املميزة للمواطن
واملقيم ،ويف تأدية الواجب للوطن بكل اخالص وامان.

