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االفتتاحّية

املدير العام
اللواء عباس ابراهيم

لالمن  العامة  املديرية  تجريها  التي  املتعددة  املسوحات 
القوانني  عليه  نصت  ما  نطاق  ويف  لصالحياتها  وفقا  العام، 
االدارة  من  عاما  ضجرا  بل  ال  لبنانيا  تربما  تظهر  والقرارات، 
مستفحلة،  بريوقراطية  ضد  موّجه  االعرتاض  بعض  واحوالها. 
وارتباطاته  املواطن  عمل  االعتبار  يف  تأخذ  وال  الوقت  تبدد 
الفساد  من  يسأم  فهو  الثاين  البعض  اما  والحياتية.  املهنية 
مرشوعان  االعرتاضان  بنيويني.  صارا  اللذين  والرشوة 

وواقعيان، حتى انهام مثبتان بامللموس.

االعرتاض االكرث مدعاة للتوقف عنده، هو ذاك الذي يطاول 
غاية يف  املواطن  الرسمية، ويعتربها  االدارة  االكرب من  الجزء 
شابة،  عمرية  فئات  عن  يصدر  العرص.  مواكبة  عن  التخلف 
لتواجه  الحياة  اىل  وخرجت  وعلمية،  ثقافية  مكانة  حازت 
تصم  كانت  الوعود  ان  حني  يف  والرتدي،  الرثاثة  بالغ  واقعا 
البلد  بحال  املعنيني  ان  ُيفرتض  مستقبل مرشق  حول  آذانها 
مصحوبا  يأيت  انه  يف  تكمن  التربم  هذا  خطورة  يصنعونه. 
بيأسهم مام هو  ناهيك  الهجرة،  برغبات ومساع حثيثة نحو 
قائم، وفقدانهم االمل يف املقبل املحتمل جراء بقاء لبنان يف 
كذلك  ونقيضها.  املربرة  الحادة:  السياسية  السجاالت  دوامة 
استمرار شبح االنقسامات يف التحليق، علام انهم مل يرثوا غري 

تاريخ ينضح بالخيبات. 

املؤسسات  كل  تستهدف  مل  االعرتاضات  جل  ان  صحيح 
الرسمية، من بينها تلك التي محضت ثقة اللبنانيني واشادتهم 
باداء املسؤولني عنها او العاملني فيها وتضحياتهم. لكن ما هو 

غري صحي عىل االطالق، اعتبار البعض ان "القوة" او "السلطة" 
العلم  يف  لكن  الدول.  الوحيد الستمرار  الضامن  املفرطة هام 
اي  استمرار  ويضمن  القوية  الدول  يبني  ما  فان  الحديث، 
توقا  تعكس  التي  املتطورة  االفكار  هو  ثقافة،  اي  او  حضارة 
العامل  يف  املهولة  والقفزات  التكنولوجية،  الثورة  التطور.  نحو 
وليس  العقول  رهينة  واستمرارها  الدول  جعلت  الرقمي، 

الوعود املشبعة سجعا.

من  ملزيد  منعا  ملحة  رضورة  العام  االداري  التطوير  اضحى 
االحوال  من  حال  يف  يعني  ال  وهذا  والخيبات.  االنتكاسات 
االندفاع يف تضخيم الجسم االداري لالستثامر يف السياسة، الن 
ان  ذلك  اعرتته.  التي  الرتهالت  كل  من  الرتشيق  االصوب هو 
الناس يريدون ما هو حقهم يف العقد االجتامعي املؤسس لفكرة 
الدولة. حق املواطن الذي مل يعد قابال للتطويع والتدجني عرب 
استنفار مشاعره او استغالل اوضاعه املعيشية، هو يف بساطة 

العيش بكرامة.

التي سينتهي  القائم يستدعي تبرصا يف مآل االحوال  الواقع 
او  جامعة  اي  تستثنى  ان  دون  من  عموما،  البلد  اليها 
نحو  االندفاع  لكون  عميام  سيكون  الخراب  ان  ذلك  فئة. 
وجه  يعني عىل  النوع،  وهذا  الكّم  هذا  جانب  من  الهجرة 
مع  مشكلة  ال  املبدأ،  يف  املستقبل.  نفقد  اننا  الوجوه  من 
االغرتاب، حتى انه مفضل متى كان بهدف التحصيل العلمي 
او املعييش، لكن ويا لالسف تحولت الهجرة اىل انقطاع عن 

البلد واالهل والهوية.

املطلوب االن وقف هذا النزف، الن البلد ال ميكنه ان يستمر 
يف ظل الظروف السائدة. ليس لعاقل ان يقبل بالعيش يف ظل 
قرن مىض، وصدرت يف ظروف  يزيد عن  ما  اىل  تعود  قوانني 
واوضاع مغايرة متاما مع ما صار العامل عليه اليوم. وال ان يقبل 
بالعيش وهو مهجوس بكيفية توفري ما هو يفرتض ان يكون 
بديهيا، وعىل كل املستويات الحياتية. فأي كيان ميكنه ادعاء 
الفساد،  بازاء  مناعتهم  ترتاجع  مواطنوه  بينام  الدولة،  صفة 
يف  واستنفار  تصلب  اىل  نقاش  اي  يتحول  ان  من  ويخافون 

مواجهة االستقرار؟

مع  االمني  فيها  يتعادل  العام  لالمن  العامة  املديرية  والن 
تطوير  الحايل عىل  العام  فان سعيها سينصب خالل  االداري، 
طموحات  يريض  مبا  االدارية،  واملوارد  البرشية  القدرات 
الزائرين واملقيمني صورة حقيقية  اللبنانيني. كذلك يك يعطي 
عن لبنان الذي تجاوز ازمات بعضها كان خطريا جدا، خصوصا 
وان الزخم السيايس عىل تنوع قواه متفق عىل تعويض ما فاتنا، 
وعىل  ككيان،  الدولة  عىل  تؤثر  قد  التي  االختالالت  واصالح 
التي تؤمنها االدارة، بوصفها  املواطنني سواء بسواء. فالخدمة 
العلم الذي يرتكز عىل ايجاد الطرق املثىل واستخدامها لتسخري 
املوارد البرشية واملادية لتحقيق ما يحتاج اليه املواطن، ليست 

مّنة من احد، بل مسؤولية ينبغي القيام بها عىل اكمل وجه.

توصيف  عىل  متفقني  ومعارضة،  سلطة  الجميع،  كان  واذا 
الكالم عن االصالح االداري مل يعد  العام. فان  الرتدي االداري 
يكفي، ذلك ان لغة العامل الحديث تطورت اىل مسألة التنمية 

العنارص  جميع  هيكلة  اعادة  يضمن  مبا  املستدامة،  االدارية 
املكّونة لالدارة العامة يف اطار رؤية جديدة، ال تراعي مقتضيات 

التحديث فحسب، امنا تتواءم معها.
او اي تطور علمي وجدي  صار صعبا جدا تحقيق اي تنمية 
الكادر  يف  فائض  االداري:  الجسد  ينهشان  نقيضني  وجود  مع 
لبنان  امكنة متعددة، يف مقابل نقص فاضح يف اخرى. يف  يف 
امر  يجعل  ما  العلمية،  مستوياتها  يف  مميزة  برشية  قدرات 
الرتقي سهال متى توافر القرار السيايس، واالمكانات التي ينبغي 
تأمينها بشتى السبل املمكنة، سواء عرب برامج الدعم الدولية، 

او عرب اعتامد االنفاق االجدى.

مسار  يف  قدما  امليض  العام  لالمن  العامة  املديرية  قرار 
االمني  الجهوز  يف  تراجع  اي  ابدا  يعني  ال  االداري،  التطوير 
ملواجهة كل االخطار الواضحة والخفية. فقد تم اعتامد جواز 
غريه  بني  مكانته  ولرفع   تزوير،  اي  ملنع  البيومرتي  السفر 
مع  اكادميي  بروتوكول  من  اكرث  توقيع  تم  كذلك  الدول.  من 
جامعات خاصة لنيل شهادات املاجستري والدكتوراه، مبا يطور 
وكان  للمديرية.  الجودة  ويحقق  وكفاياتهم،  عديدنا  مهارات 
الوقايئ  االمنني  اسرتاتيجيا  ترسيخ  مع  بالتوازي  يحصل  هذا 
واالرهاب،  الجرمية  مكافحة  يف  ساهام  اللذين  واالستباقي 
وحاال دون سقوط الضحايا يف مختلف املناطق، ناهيك بعملية 
التطوير من خالل افتتاح دوائر ومراكز مركزية واقليمية يف كل 
العام  اخرى خالل  مبان  الفتتاح  واالعداد  اللبنانية،  الجغرافيا 
مع  التعاون  نتيجة  كان  تحقق  مام  ومهم  كبري  جزء  الحايل. 

البلديات والقطاع الخاص.

اإلدارة املتطّورة حٌق وواجب


