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االفتتاحّية

املدير العام
اللواء عباس ابراهيم

ساهمت الخطة الخمسية التي وضعتها املديرية العامة لالمن 
العام سنة 2012 يف تخفيف االثار السلبية عىل لبنان، والتي 
املنطقة. ال بل متكنت من  الذي شّب يف  الحريق  نتجت من 
يف  والتحديث  التطوير  عن  عدا  ومكافحته،  االرهاب  احتواء 
الوقائع  بتحليل  قامت  املستويات.  كل  عىل  املديرية  عمل 
الصحيحة وليس االفرتاضات الخاطئة يف ما خص تعاظم قوة 
املنظامت االرهابية، وسعيها اىل رضب الدولة كفكرة وكنظام 
سيايس من خالل استهداف االمن واالستقرار. عىل الدوام اثبت 
الدول  ترقي  األساسية يف  اهميته  االسرتاتيجي  التخطيط  مبدأ 

وبناء قدرتها لحامية مواطنيها ومواردها.

وألن التخطيط االسرتاتيجي ارفق بخطط تنفيذية هي ضامن 
الدولة العرصية والحديثة، وضعت املديرية العامة لالمن العام 
خطة خمسية استنادا اىل واجباتها وصالحياتها االمنية واالدارية 
بناء  وقامت  والقوانني،  الدستور  عليها  نص  التي  والحقوقية 
بيانه  يف  الوزراء  مجلس  قررها  التي  العامة  السياسة  عىل 
الوزاري الذي نال ثقة املجلس النيايب. وتأيت استجابة متطلبات 
مواجهة املخاطر اآلنية واالسرتاتيجية التي تهدد لبنان، وحامية 

للتعددية الدميوقراطية للنظام السيايس.

اىل الخطة الخمسية املزمعة، فان ما ينبغي ان يعرفه اللبنانيون 
وضامن  لبنان  حامية  ان  تنوعها،  عىل  السياسية  وقواهم 
استقراره وسالمة مواطنيه واملقيمني عىل ارضه، وكذلك الحؤول 
االقليمي  والرصاع  املذهبي  ـ  الطائفي  الحريق  وصول  دون 
متسكهم  هو  فيه  الحاسم  الجزء  كان  الداخل،   اىل  الدويل  ـ 
تنظيم  عىل  وارصارهم  الدويالت  منطق  ورفضهم  بدولتهم 
خالفاتهم واختالفاتهم يف اطار دميوقراطي. يبقى االكرث رضورة 

اآلن هو االنتقال اىل طور آخر من اطوار العملية الدميوقراطية 
اال وهو البحث عن التقاطعات االيجابية والتأسيس عليها، مبا 
ميكننا من جعل مستوى الحامية اعىل وارفع. فالسلم االهيل 

هو االصل واالساس لبناء امن متامسك وتحقيق دولة آمنة.
ومبا ان االمن هو حاصل املامرسة السياسية الواعية يف الدول 
املديرية  لتمكني  تأيت  الخمسية  الخطة  فإن  الدميوقراطية، 
التي  االنجازات  عىل  البناء  متابعة  من  العام  لالمن  العامة 
حققتها يف مجال مواجهة االرهاب والخروقات االمنية، وتوفري 
السالمة العامة للمواطنني واملقيمني وتكريس سيادة القانون، 
تضخم  مع  يتناسب  مبا  وسلوكياتها  قدراتها  تطوير  وكذلك 
حجم املخاطر االرهابية التي اتت عىل انظمة ودول من جهة، 
لبناء دولة حديثة  اللبنانيني  ايضا مع تطلعات  يتناسب  ومبا 
واالقليمي  الوطني  االستقرار  يف  اساسيا  عنرصا  تكون  آمنة 

والدويل من جهة ثانية.

الحاجات  وبني  والقدرات،  االمكانات  بني  الخطة  بنود  وازنت 
امللحة والرضورات واملهامت الواجب تنفيذها وانجازها خالل 
االختصاص  احرتام  قاعدة  وعىل  املقبلة،  الخمس  السنوات 
يخدم  مبا  الدميوقراطية  الدولة  ومعايري  القانونية  والقواعد 
وهي  الدولية.  وتعهداته  لبنان  والتزامات  اللبنانيني  مصالح 
السابقة،  للسنوات  ودقيقة  علمية  مراجعة  بعد  جاءت 
التي  النجاحات  مستوى  عىل  القياس  مؤرشات  إىل  واستندت 

جعلت لبنان احد اهم واقوى خطوط املواجهة مع االرهاب.
القاعدة  االستقرار  ـ  الحداثة  ـ  االحرتاف  ثالوث  شّكل  لقد 
االساسية للخطة الخمسية املزمعة، حيث جرى تحديد نقاط 
بالفرص  وربطهام  الداخيل  املستوى  عىل  والضعف  القوة 
والتهديدات عىل املستوى الخارجي، لالجابة عن ثالثة اسئلة: 

اين نحن؟ ما هو املطلوب منا؟ ما هو الهدف؟ وذلك لتحديد 
القدرات املطلوب بناؤها او تطويرها. فاملديرية العامة لالمن 
امنية بحتة، وال هي مؤسسة خدماتية  العام ليست مؤسسة 
عىل  عدة  ميادين  اىل  يفيض  اثنني  من  مزيج  بل  املطلق.  يف 
مستوى االستقرار العام للنظام السيايس بكل مقوماته االمنية 

واالقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيئية.

تنفيذها  يجب  مهامت  وتعتربه  بدقة،  الخطة  تتوخاه  ما  ان 
لبنان، هو  بالرشاكة مع اصدقاء  املتوافرة، وكذلك  باالمكانات 
قادرة  كمؤسسة  العام  لالمن  العامة  املديرية  وضعية  تثبيت 
عىل تقديم الخدمات بكفاية وفاعلية وعدالة،  وبوصفها ايضا 
االمن واالمان  توفري  قادرة عىل  امنية مهنية محرتفة  مؤسسة 
للبنان كخط دفاع اخري يف وجه االرهاب عىل شاطئ املتوسط. 
لقد كان من املهم لنا يف هذه الخطة ان نحدد قدراتنا وامكاناتنا 
بالتوازي مع تحديد حاجاتنا، لتبديد القلق الذي يثريه الواقع 
املحيل واالقليمي والدويل. فالهدف هو سيادة القانون وتنفيذ 
ومستقرة  آمنة  بيئة  توفري  يف  واملساهمة  الوطنية،  السياسة 
ومزدهرة، ومواجهة التهديدات بالوسائل التي يتيحها القانون 
الحريات  وصون  والشفافية  والكفاية  املهنية  من  اسس  عىل 

العامة والخاصة، واحرتام كرامة االنسان وحقوقه.

كل بند وهدف تضمنتهام الخطة يعترب اولوية موازية لغريه، 
كام انه حاجة ملحة مل يعد يف االمكان تأجيلها لضامن ادارة 
حديثة محرتفة وامن مهني يضمن االنسان وحريته. فاالدارة 
االجراءات  تبسيط  يشء  اي  قبل  تعني  الجودة  العالية 
االدارية اىل حد الغاء البريوقراطية، كون املواطن او املقيم 
او الزائر صاحب حق وليس مستجديا، وكذلك تطوير املوارد 

االلكرتونية  والتقنيات  املعدات  احدث  وتزويدها  البرشية 
ضبط  يف  تساعد  بيانات  قاعدة  لتوفري  الذكية  والتطبيقات 
مكافحة  ويف  والبحرية،  والجوية  الربية  واملرافق  الحدود 
كشف  ويف  بالبرش،  واالتجار  واالرهاب  املنظمة  الجرائم 

الوثائق واملستندات املزورة. 

لقد كان للرشاكة التي اقامها االمن العام يف الداخل االثر البارز 
والرسيع يف امليض قدما يف تنفيذ االمناء املتوازن، فكان افتتاح 
دوائر ومراكز اقليمية يف سائر املحافظات واالقضية واملناطق، 
ما ادى اىل تفعيل الخدمات من جهة وساهم يف تفعيل االمن 
واالستقرار من جهة اخرى. مثل هذه الرشاكة اذا ما توسعت 
مع الداخل والخارج ستوفر رضورات لتطوير مختربات تعنى 
دورات  تنظيم  عن  فضال  الجنائية،  واالدلة  املزورة  بالوثائق 
تعليمية وتأهيلية لصقل معارف عديد املديرية، ضباطا ورتباء 
ومأمورين، وتعزيز امكاناتهم، هم اصال يف حاجة إليها لكون 
عملهم واداء واجبهم يتوزع بني عنرصي االمن واالدارة. االمر 
الذي يستدعي انشاء معهد تدريب خاص لالمن العام ُيضّمن 

برامجه احدث العلوم االمنية والحقوقية واالدارية. 

بربامج  وتدعيمها  االسرتاتيجية،  الخطط  وضع  سياسة  اعتامد 
طبيعيا  ردعا  تشكل  عنارص  كلها  املرسومة،  االهداف  تحقق 
للروتني االداري يف املؤسسات، ومتنع فشل اداء العنرص البرشي 
وتراجعه الوظيفي يف التقدم والتطور. كام اثبتت التجربة ايضا 
ان نجاح املؤسسات االمنية والخدماتية يف تنفيذ مهامتها واداء 
واجباتها، ال ميكن ان يتحقق اال يف قدرة االنسان عىل تطويع 
االنسانية  يخدم  مبا  العمل  يف  واستثامرها  الجديدة  التقنيات 

وتقدمها عىل كل الصعد وامليادين.

األمن حاصل السياسة


