
في هذا العدد

البنيوي، فانه راهنا امام  التي يقف لبنان مربكا يف صددها جراء اتصال بعضها بالتكوين  اىل االختبارات العديدة 
محطات اساسية ابرزها: 

- دخول العهد يف الثلث االخري من الوالية وما يحمله من ملفات رئيسية، واالمال املتوقعة يف احداث التغيري عىل 
صعيد ادارة الحكم يف كل ما يتصل باستقرار الدولة وتطورها ونهضتها. ويف طليعتها االمناء املتوازن، ملف االصالحات 
املالية والتدقيق املحاسبي ومكافحة الفساد واصالح قطاع الكهرباء، اضافة اىل تحصني لبنان ليكون عىل قدر التحديات 

القادمة من خارج الحدود، ذات االبعاد االسرتاتيجية لجهة املوقف من القضايا املصريية.
- الزيارة الرسمية التي قام بها املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم اىل واشنطن، والتكريم الذي حظي به 
من جمعية جيمس فويل االنسانية، واملحادثات املثمرة والبناءة التي اجراها مع املسؤولني االمنيني والتي ستظهر 

نتائجها االيجابية تباعا.
- الرتسيم البحري مع العدو االرسائييل الذي سيبقى هدفه االسايس والحرصي صون واسرتجاع حقوق لبنان. ذلك ان 
التفاوض التحضريي واالتصاالت الدولية، خصوصا من الواليات املتحدة االمريكية واالمم املتحدة كضامنتني للمفاوضات 
غري املبارشة، بدأت منذ سنوات وكانت استبقت كل املستجدات االخرية يف املنطقة. ما ينبغي تأكيده ان موقف لبنان 
الرسمي والشعبي، ويف سعيه لحفظ حقوق البلد وثرواته، مل يتبدل يف رؤيته اىل ارسائيل وما انزلته بلبنان واللبنانيني، 

وجعلت من لبنان حقل رماية منذ اواخر اربعينات القرن املايض وعىل مرآى من العامل كله.
- الوضع االقتصادي املتهاوي، وما ستؤول اليه االمور مع الحكومة الجديدة التي يضع اللبنانيون اماال كبرية عليها 
الخراجهم من هذا املستنقع، ومن كل ما يتعلق باالنهيارات التي تتعاقب فصوال، وترضب لقمة اللبنانيني وعيشهم. 
فام عاد حل االزمة االقتصادية والنقدية حال تقنيا محضا بقدر ما هو سيايس ايضا. واملزاوجة بني السيايس واالقتصادي 
السياسية،  املناكفات  وقف  هو  السيايس  بالعامل  فاملقصود  لالخر.  الضامن  الرشط  هو  احدهام  ان  ابدا  تعني  ال 
واالنرصاف اىل االصالح اوال واجرتاح الحلول املناسبة ثانيا، ومن ثم اعادة ترميم الوضع. االكيد ان "التطور االقتصادي 
بالتقدم نحو  الواقع هدفان مستقالن، والتقدم نحو احدهام ليس له بالرضورة عالقة  واالستقرار السيايس هام يف 
االخر"، عىل ما خلص صموئيل هانتنغتون يف قراءة النظام السيايس ملجتمعات متغرية. فقد تتعزز برامج التطوير 
ومتعددة  كثرية  واالمثلة  اخرى.  مراحل  يف  االستقرار  يضعف  وقد  السيايس،  االستقرار  مراحل  بعض  يف  االقتصادي 

النامذج عرب العامل كام هو الحال يف قضايا الخصخصة والتنمية والتطور االجتامعي.
 - مرور عام عىل اندالع "ثورة 17 ترشين"، وانعكاساتها عىل الواقع الداخيل سياسيا واقتصاديا واجتامعيا، مرتافقة 

مع انتشار جائحة كورونا، وما خلفة انفجار 4 آب. 
ان لحظة "17 ترشين" السياسية واالجتامعية واملطلبية، وتأرجحها بني توصيفات "الثورة" و"االنتفاضة" و"الحراك"، 
كانت محل قراءة وعناية دقيقتني، تستهدف استخالص العرب وعىل كل املستويات بعدما ثبت ان النظام القائم وحتى 
اللحظة، غري قابل للتغيري بقدر ما اظهر املعنيون قبوال عاليا لتعديل السلوك يف اتجاه معايري اكرث شفافية. كانت هذه 
اثبتت وجود وجهات نظر متباينة واحيانا  القراءات والتعليقات متعددة املصادر وامليادين، وقامت عىل مقابالت 
متناقضة بازاء ما حصل، فضال عن تحقيقات اجتامعية ونفسية حاولت قدر ما استطاعت ان تالمس هموم الناس 

واوجاعهم ومضاعفاتها عىل الصعد كلها.  
االحداث هذه تشكل موضوعات هذا العدد. اىل كونها مهامت رئيسية واساسية ملقاة عىل عاتق السلطة، فقد متت 
مقاربتها من زوايا متعددة هدفت اىل القاء الضوء عىل الوقائع مبا يساعد القارىء عىل احاطة اكرب، خصوصا وان هذه 

املواضيع شائكة جدا ويتداخل فيها التقني بالسيايس يف احيان كثرية.
"االمن العام"

لبنان واإلختبارات املستمّرة


