االفتتاحيّة املدير العام
اللواء عباس ابراهيم

مستم ّرون

عندما انطلق الحراك الشعبي يف  17ترشين االول العام املايض،
ح ّذرت عرب مجلة "االمن العام" من خطورة الوضع ،وقلت
"برضورة ان يعي السياسيون مدى خطورة هذه االزمة عىل
الكيان اللبناين برمته ،خصوصاً وان االقتصاد اللبناين اصبح عىل
شفري الهاوية ،ناهيك بالخالفات السياسية الحاصلة والتي ميكن
ان تؤدي اىل حالة من الفوىض والفلتان االمني يف حال عدم
تدارك مدى خطورة الوضع ،والعمل رسيعا عىل ايجاد الحلول
النقاذ البلد من االنهيار الكامل".
خالل الفرتة املنرصمة ،ونتيجة للخطط الخمسية التي بدأ تطبيقها
منذ العام  ،2012قطعت املديرية العامة لالمن العام اشواطا
كبرية يف عملية تحديث وتطوير نظام ادارة اجراءات العمل الذي
يساهم يف عملية تبسيط االجراءات االدارية ،وايضا عملية تطوير
البنية التحتية لتأمني التكامل بني مختلف الربامج والتطبيقات
االدارية الداخلية والخدمات االلكرتونية الخارجية ،وذلك
من اجل االنطالق اىل تحقيق رؤية "امن عام بال ورق "2021
بالكامل ،والتي تتطلب اقرار مراسيم تطبيقية لقانون املعامالت
االلكرتونية والبيانات ذات الطابع الشخيص ،اضافة اىل تأمني
التكامل املستقبيل مع القناة الحكومية للمعامالت االلكرتونية
( ،)Government Service Busالتي يشارك االمن العام يف
تنفيذها وزارات ومؤسسات رسمية .لكن التطورات االقتصادية
واالجتامعية واملالية التي تعصف بوطننا اسفرت عن تأزم مايل
ونقدي ،وجمود يف االستثامرات ووقف املساعدات والتحويالت
الخارجية ،وغريها من االمور التي ادت اىل اعتامد سياسة
التقشف ،وخفض االعتامدات الالزمة يف املوازنة العمومية.
استنادا اىل الصالحيات املنوطة بها ،تقوم املديرية العامة لالمن
العام بتنفيذ املهامت االدارية واالمنية املوكلة اليها ،كام تساهم
يف عمليات حفظ االمن وضامن السلم االهيل واالستقرار يف
ظل ظروف صعبة ،وتراجع يف االمكانات اللوجستية .ولكن،
بالرغم من التحديات االمنية الضاغطة ،والتي ما زالت قامئة
من خالل الخطرين االرسائييل واالرهايب ،والخاليا النامئة التي
قد يكون للوضع االقتصادي املتدهور تأثري كبري عىل اعادة
تفعيل نشاطها من طريق استغالل الفئات املهمشة والفقرية،

اؤكد عىل مواصلة دور املديرية ،كام تعهدت بذلك دامئا ،يف
رصد واحباط املخاطر التي يتعرض لها وطننا.
كان لالزمة االقتصادية يف العامل ،املتأتية من تداعيات جائحة
كورونا ،االثر البالغ عىل الواقع املايل والنقدي يف لبنان ،الذي
يعاين اصال من عوارض بنيوية سلبية عىل كل املستويات،
خصوصا تلك التي تشكل الدعائم االساسية ألي اقتصاد صحي
وسليم ،وح ّولت لبنان اىل سوق استهاليك غري منتج ،تكشفت
معامله يف اكرث من ميدان ،واكدت رضورة اقرار االصالح االداري
بشقيه الوظيفي واملايل ،الن تحديث االدارة وترشيد السياسة
املالية والنقدية عامالن اساسيان يف بناء الدولة وتطوير
مؤسساتها الرسمية والخاصة ،ويشكالن حافزا مشجعا امام
االستثامر الوطني واالجنبي.
يتطلب اإلصالح اإلداري قرارات جريئة ،اقلها تحديث القوانني
وصدور مراسيم تطبيقية لها ،اعتامد نظام رضيبي عادل،
تفعيل االدارة ،ضامن الخدمات العامة بأفضل الطرق وبكلفة
اقل وغريها من القضايا .عىل ان تكون العملية متحركة وسلسة،
تخضع بشكل مبارش للتطور االداري والتقدم التكنولوجي ،ألن
اي عملية اصالح اداري لن يكتب لها النجاح ،خصوصا يف منع
الهدر يف اإلدارات واملؤسسات العامة ،او القضاء عىل الفساد
ومكافحة التهرب الرضيبي ،ما مل ترتافق االصالحات مع اجراءات
تعزز القدرات البرشية يف مجاالت االختصاص والتدريب،
وتضمن مقومات العيش بكرامة ،وتتحمل الدولة املسؤولية عن
استمرارية املجتمع واملحافظة عليه ،ورعاية املواطنني وتأمني
متطلباتهم األساسية وتخفيف التفاوت املجتمعي بينهم،
يف اطار تنظيم اوجه الحياة املختلفة من سياسية واقتصادية
واجتامعية وتربوية وصحية.
عىل الرغم من التحديات االقتصادية واالجتامعية واالمنية،
والتخوف من استفحال االزمة وانعكاساتها عىل الوطن
الهم االسايس العمل عىل ايجاد الحلول
واملواطنني ،يبقى ّ
املالمئة يف ظل واقع اقليمي ودويل متوتر الخراج لبنان من اتون
العاصفة ،واعادته اىل مصاف الدول الحديثة.

