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يف اطار التعاون مع الجامعات يف لبنان، وقعت املديرية العامة لالمن العام ممثلة باملدير العام اللواء عباس ابراهيم بروتوكول 
تعاون مع جامعة الحكمة يف بريوت ممثلة برئيسها الخوري خليل شلفون، يعطى مبوجبه عنارص االمن العام حوافز تشجيعية 

ملتابعة تحصيلهم العلمي يف الجامعة، وكذلك اوالدهم وازواجهم منحا للدراسة باقساط مالية مخفضة 

يف  التعاون  بروتوكول  توقيع  جرى 
بريوت  ابرشية  راعي  رعاه  احتفال 
يف  مطر  بولس  املطران  املارونية 
الروحية  الشخصيات  من  حشد  حضور 
والسياسية والعسكرية واالجتامعية، اىل 
كبار الضباط واعضاء مجلس الجامعة. 

ونشيد  الجامعة  ونشيد  الوطني  النشيد 
خليل  الخوري  القى  ثم  العام،  االمن 
عباس  باللواء  فيها  رحب  كلمة  شلفون 
"تضطلعون  قائال:  والحضور  ابراهيم 
والقائد  الحارس  بدور  جدارة  بكل 
ورجل  والعسكري،  واملفاوض  آن،  يف 
والسيايس،  واالداري  واالنضباط،  التآلف 
للشأن  خدمة  من  الكلمة  تعنيه  مبا 
نبيلة  تضحيات  من  تحمله  وما  العام، 
لنسعد  اننا  واملواطنني.  الوطن  يف سبيل 
يف  ساهمت  التي  جامعتنا  يف  بوجودكم 
اسس  وتركيز  الوطني  االنتامء  تعميق 
ذلك  بدأ  وقد  ومؤسساتها.  الدولة 
املتعاقبني،  اوليائها  مواقف  خالل  من 
سيادة  راعينا  سيام  وال  بريوت،  مطارنة 
االحرتام،  السامي  مطر  بولس  املطران 
منذ  الحكمة  وتوجهات  وتوجيهاتهم، 
حتى  الحقوق  لتدريس  العايل  معهدها 
الثامين،  بكلياتها  الحالية،  جامعتها 
 - باالالف  وهم   - خريجيها  وباجيال 
يف  ويحملون  والعامل  الوطن  ميألون 
وسعيهم  بلبنان  اميانهم  انتشارهم، 

الدائم اىل سموه ورفعته".
اليكم  السياق متد  اضاف: "هي يف هذا 
مؤسستكم  واىل  اللواء،  سعادة  يا  اليد، 
الزاهرة، واملزدهرة وهي مؤسسة جامعة 

بروتوكول تعاون بين األمن العام وجامعة الحكمة
املطران مطر: لبنان ُيبنى على ركيزتي العلم واألخالق

اللواء إبراهيم: نثّمن مبادرة الجامعة مع أوالد الشهداء 

تعاون

الجامعة،  واهداف  اهدافها  تتقاطع 
الوطن االمن والشعب  فنحمل معا هم 
واملواطن  املنتج  واملجتمع  املطمنئ 
متت  الروحية  بهذه  وامللتزم.  املسؤول 
صياغة هذا الربوتوكول الذي ميثل رغبة 
التشجيعية  الحوافز  اعطاء  يف  الجامعة 

لعنارص االمن العام يك يتابعوا دروسهم 
وعلام،  معرفة  فيزدادون  الجامعية، 
بالطريقة  باعاملهم  للقيام  ويتأهلون 
من  ايضا  مساعدتهم  متت  كام  الفضىل، 
خالل املنح املعطاة لالزواج واالوالد، يك 
الحكمة  جامعة  يف  تحصيلهم  يتابعوا 
تقديرا  وذلك  مخفضة،  مالية  بكلفة 
مؤسسة  العام،  االمن  لرسالة  منا 
العام  مديرها  لجهود  وتحية  وافرادا، 
ومعاونيه وسائر العنارص الذين يتفانون 
ويعيشون شعارهم القائم عىل التضحية 

والخدمة".
قبيل توقيع بروتوكول التعاون مع رئيس 
كلمة  ابراهيم  اللواء  القى  الجامعة، 
الكلمة،  كان  البدء  يف  "الن  فيها:  جاء 
"الذين  ان  يعلمنا  املقدس  الكتاب  فان 

يحصدون  والدموع  بالتعب  يزرعون 
غاللهم بالفرح واالبتهاج". بهذه املحبة، 
جامعة  يف  الكالم  يصبح  الفرح  وهذا 
اخالقية  مسؤولية  وعنها  الحكمة 
وما  الوطني  دورها  اىل  نظرا  واكادميية، 
قدمته من قيٍم روحية وانسانية وثقافية 
الدوام  عىل  كانت  وقد  لبنان،  كل  يف 
ومساحة  الحقيقة،  عن  بحث  مساحة 
عن  فكانت  املختلفة،  االفكار  لتثاقف 

تكون  بان  مؤسسوها  لها  اراده  ما  حق 
كان  الذي  االمر  وشعبه،  لبنان  لخري 
بالنسبة اىل ويل الجامعة ورئيسها ونوابه 
هدفا  واالداريني  واملعلمني  والعمداء 
ونتيجة امثرا تثبيتا لعيش اللبنانيني الحر 
يستحيل  التي  املواطنة  قاعدة  وعىل 
بناء دولة من دونها. ان املديرية العامة 
جامعة  مع  تتشاطره  ومبا  العام  لالمن 
الوطنية  االهتاممات  لجهة  الحكمة 
اعتزازها  تبدي  العامة،  الخدمة  وشؤون 
وما  هذا،  التعاون  بروتوكول  بتوقيع 
كل  من  العام  االمن  لعسكريي  يوفره 
وتسهيالت  تربوي  رصيد  من  الرتب، 
مالية. واذا كان ذلك يشكل عالمة فارقة، 
يبقى ان نثمن مبادرة الجامعة خصوصا 
مع اوالد الشهداء اعرابا عن دعمها ملن 
يف  اي  العام  االمن  خدمة  يف  يتفانون 

خدمة لبنان".
احتفالنا  موضوع  "الربوتوكول  اضاف: 
ينضم اىل غريه مع اكرث من جامعة، الن 
الجانب  يف  البقاء  هو  وهدفنا  قناعتنا 
يكون  لن  وهذا  العامل  من  امليضء 
وهم  والحكامء،  والعلامء  بالعلم  اال 
عقال  لبنان  ليبقى  االجدى  االستثامر 
منريا يف هذا الرشق، وضمريا حيا يدافع 
والثقايف  الروحي  والتفاعل  التنوع  عن 
مناسبة  يف  هذا  احتفالنا  ان  واملعريف. 
نقطة  يشكل  التعاون  بروتوكول  توقيع 
طحنه  الذي  الرشق  ظلمة  يف  مضيئة 
واالخر  صهيوين  االول  اثنان:  ارهابيان 
عىل  قاما  كالهام  وبهتانا.  زورا  متأسلم 
استحرضا  وقد  ودول،  حضارات  انقاض 
لينتهكا  االشد سوداوية واجراما وقباحة 
القوي  ولبنان  والهويات.  املقدسات 
الربملاين  ونظامه  السياسية  بوحدته 
اجهزته  وبجهوزية  الدميوقراطي، 
االنتصار  عىل  قادر  الرشعية،  االمنية 
املشتعل  الحريق  من  نفسه  وحامية 
والدويل.  االقليمي  املستويني   عىل 
متسك  بفضل  كان  تحقق  ما  وكل 
الدميوقراطي  بعيشهم  جميعا  اللبنانيني 

وبسلمهم االهيل".

ابراهيم: اللواء 
اذا لم يتوافر تكامل 

االمن والعلم يكون االمن 
للتسلط بابا 

ابراهيم:  اللواء 
لبنان يقود العالم 

وهو النموذج 
في حوار الحضارات

اللواء ابراهيم متكلام يف االحتفال.لقاء بني املطران بولس مطر واللواء عباس ابراهيم.

واملطران مطر.
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القى  التعاون،  بروتوكول  توقيع  بعد 
اللواء  فيها  حيا  كلمة  مطر  املطران 
اجل  من  يبذلها  التي  والجهود  ابراهيم 
لبنان، وقال: "الكلمة اليوم كلمة الجامعة 
سعادة  العزيز،  الكبري  ضيفها  وكلمة 
به وبرسالته وبصحبه  نفخر  الذي  اللواء 
الكرام. ليس يل ان اقول سوى كلمة شكر 
شكر  وكلمة  علينا  العزيزة  الزيارة  لهذه 
لهذه الثقة التي منحتم، يا سيادة اللواء، 
لجامعة الحكمة، ترسلون اليها عسكريي 
املديرية العامة لالمن العام، وهم ابناؤنا 
التي  العلوم  ليحصلوا  جميعا،  واهلنا 
لخدمة  متيزوا  كام  الدوام،  عىل  متيزهم 
ولها،  وانضباطية،  عسكرية  جهة  لها 
ايضا، كام تريدون جهة انسانية، سمحاء. 
سبحانه  الله  الدوام.  عىل  سمح  الكبري 
ولكن  والسموح،  الرحامن  هو  وتعاىل 
صورتكم،  هي  الصورة  هذه  بالعدل. 
كبريا  ضابطا  صورتكم  اللواء،  حرضة  يا 
متمسكا بالقوانني وبهيبة القانون وببناء 
وتحلمون،  بها  نحلم  التي  القانون  دولة 
الجميل،  الحلم  هذا  تحققون  وانتم 
يف  كرمية  ورسالة  انسانية  مسحة  ولكم 
انتم  ونجل،  ونفخر  بها  نعتز  خدمتكم، 
عنها  يعجز  برساالت  تقومون  الذين 
الكبار الكبار، متوكلني يف ذلك عىل الله، 

ويهدي املطران مطر كتاب "رس الدولة، فصول يف تاريخ االمن العام".اللواء ابراهيم يجول يف مكتبة الجامعة.توقيع بروتوكول التعاون بني جامعة الحكمة واملديرية العامة لالمن العام.

عباس  للواء  تكرميا  مطر  بولس  املطران  اومل 
ابراهيم يف دار مطرانية بريوت، احتفاء بتوقيع 
بروتوكول التعاون، يف حضور شخصيات روحية 

وسياسية وعسكرية واجتامعية.
والقى املطران مطر كلمة يف املناسبة اشاد فيها 
ابراهيم  اللواء  به  يقوم  الذي  الوطني  بالدور 
التعاون  "هذا  وقال:  الجميع،  من  واملقدر 
الذي قام بني االمن العام وجامعة الحكمة فيه 
مسحة انسانية ومسحة ثقافية ومسحة وطنية، 
يكون  ان  واحببنا  به.  بالقيام  فخورون  ونحن 
معنا يف هذا اللقاء العائيل البعض من محبيك 
ومقدري عملك. لقد تفاءلنا خريا يوم تسلمت 
كثريا  قدرنا  االزهار.  تخطت  والثامر  مهامتك، 

غداء تكريمي في مطرانية بيروت املارونية 
اللواء ابراهيم: األمن للناس 

اللبنانيني عن بعضهم البعض هي ضد مستقبل 
جامعات  هو  لبنان  تاريخ  واملنطقة.  لبنان 
ضمن احرتام مكوناته والوحدة املنسوجة بيننا 
ال تعاد عىل بساط البحث. لذلك كل ما يحصل 
يف بلدنا من انقسامات وتفرقة هو ضد مستقبل 
لبنان ومستقبل املنطقة. وكل ما يقرب الناس 
لبنان سائر  يكون  التنوع  ببعض ضمن  بعضها 
اليوم  يحصل  ما  الزاهر.  املستقبل  نحو  بثبات 
لبعضهم  الناس  رفض  بسبب  هو  املنطقة  يف 

البعض ويخافون من بعضهم".
املطران  فيها  شكر  بكلمة  ابراهيم  اللواء  ورد 
مطر عىل بادرته ومحبته، وقال: "لقد تحدثت 
يف جامعة الحكمة مع رئيسها واعضاء مجلسها 
هذا  يتوافر  مل  واذا  والعلم،  االمن  تكامل  عن 
التكامل فاالمن يكون بابا للتسلط. ويف مديرية 
االمن العام اطلقنا شعار "االمن للناس". هناك 
فرق يف ان يكون االمن للناس ولخدمة الناس 

او ان يكون الناس يف خدمة االمن. منوذج لبنان 
الرسالة الذي تحدث عنه البابا القديس يوحنا 
ان  عىل  والحي  الصارخ  الرد  هو  الثاين  بولس 
نحن  الحضارات.  صدام  اتجاه  يف  يسري  العامل 
النموذج  وهو  العامل،  يقود  لبنان  ان  نقول 
لبنان  اتجاه حوار الحضارات.  العامل يف  لقيادة 
منوذجا  يكون  الن  يصلح  الصغري  البلد  هذا 

للحوار واملحبة والتواصل. انه لبنان العطاء". 
املهامت  عن  تحدث  املطران  "سيادة  اضاف: 
التي قمت بها يف لبنان وخارج حدود الوطن. 
عندما ذهبت اىل اعزاز كان بسبب حجاج من 
الطائفة الشيعة، وعندما كنت افاوض الستعادة 
القتىل الذين سقطوا يف  تل كلخ كنت اعمل 
وعندما  السنية.  الطائفة  من  الستعادة جثث 
الراهبات عملت من  اطالق  اجل  عملت من 
ويف  املسيحية.  الطائفة  من  مخطوفني  اجل 
االمس القريب عملت الطالق 37 شخصا من 

الحمد  وله  والله  حامه  من  الدرزية  الطائفة 
والشكر توفقنا يف مهمتنا. انا اقول ان االنسان 
هو انسان. االمام عيل عليه السالم قال: الناس 
يف  لك  نظري  او  الدين  يف  لك  اخ  اما  صنفان، 
واذا  سيدنا.  االنسان،  هو  لدي  املهم  الخلق. 
كان ما قمنا به يف املديرية العامة لالمن العام، 
ان  فيجب  املديرية،  مسرية  يف  مضيئة  عالمة 
تستمر هذه املسرية بوجود عباس ابراهيم او 
مؤسسة  نعمل  ان  نحاول  نحن  وجوده.  بغري 
وتبقى  يذهبون  االشخاص  شخصا.  وليس 
ابراهيم  يقولوا عباس  ان  اريد  املؤسسات. ال 
 حقق يف املديرية هذه االنجازات، انا دامئا اقول 
يف  املأمور  من  بدءا  االنجازات  حققوا  الكل 
ال  والفضل  واحد  عمل  فريق  نحن  الحدود. 
يعود اىل عباس ابراهيم، بل اىل كل العاملني يف 
القانون ولخدمة  الذين عملوا تحت  املديرية 

االنسان، اي انسان".

عبورك الحدود واىل اماكن خطرة يف اعزاز وتل 
اجل  من  الساخنة  املناطق  من  وغريها  كلخ 
عىل  متكال  وجه  اكمل  عىل  مبهامتك  القيام 
اللواء عباس  نعم  الناس لك.  الله وعىل محبة 
عمل  بكل  للقيام  مرادفا  اسمه  بات  ابراهيم 
صعب وبكل صعوبة، الن الله اعطاه مواهب 
وقدرات كبرية. نعم اللواء ابراهيم بات ظاهرة، 
ظاهرة نفتخر بها ومحبته لربه جعلته يضحي 
يف سبيل الناس، واملسؤوليات امللقاة عىل عاتقه 
هي لخدمة لبنان كل لبنان ومن دون التمييز 
بني ابناء الوطن الواحد ومن دون النظر اىل اية 
اجل  من  يعمل  ابراهيم  اللواء  ينتمي.  طائفة 
ان تفرقة  لبنان، النه متيقن من  كل ما يوحد 

كان  من  ان  متأكد  وانا  وتعاىل.  سبحانه 
جميع  من  قريبا  كان  ربه،  من  قريبا 
انتم تقومون بهذا العمل الكبري.  الناس. 
الطالعة  اجيالنا  عليه،  يشكركم  لبنان 
تشكركم عليه. ونحن نحيا هذه الساعة، 
عندما  لبنان.  حياة  يف  تاريخية  لحظات 
من  يخرج  لبنان  كان  الحكمة،  تأسست 

فتنة عام 1860، فقال مؤسسها ان لبنان 
العلم  ركيزتني،  عىل  الدوام  عىل  يبنى 
يا  معكم،  نبني،  اليوم  نحن  واالخالق. 
وعىل  العلم  عىل  ابراهيم،  اللواء  حرضة 
الكرمية.  واالنسانية  الوطنية  االخالق 
البناء  ثوابت  هي  الثوابت،  هذه  لذلك 
التي ستبقى. الهدم ليس  تاريخا. الهدم 

هو عكس التاريخ. التاريخ هو بناء، بناء 
االخالق،  بناء  االنسانية،  بناء  االوطان، 
وانتم  معا،  العيش  بناء  الكرامات،  بناء 
وطننا  بناء  يف  لبنة  فوق  لبنة  تضعون 
الرب  بطاقات،  عليه  تطلون  الجميل، 
اعطاكم اياها وانتم تثمنونها خري تثمني. 
رسالتكم  وبارك  مقاصدكم  الله  بارك 

املطران مطر: 
اللواء ابراهيم بات ظاهرة 

بها نفتخر 

التعاون  وهذا  الكريم  صحبكم  وبارك 
مع جامعة الحكمة. وفقنا جميعا اىل ما 

هو خري لوطننا ومنطقتنا".
ختاما تبادل للدروع التذكارية ومنشورات 
"رس  وكتاب  العام  لالمن  العامة  املديرية 
العام"،  "االمن  مجلة  ومجلد  الدولة" 

الجامعة ومجلتها. ومنشورات 


