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اشاد املدير العام لالمن العام اللواء عباس 
ابراهيم مبا حققته الضاحية الجنوبية من 
وما  ابنائها  "كفاح  اىل  ذلك  وعزا  تطور، 
صّبوه من عرق من اجل نهضة عمرانية 
ما كانت لتكون لوال زيادة عدد املدارس 
واملعاهد، فبالعلم وحده تصنع االمجاد" 

رعى تكريم إتحاد بلديات الضاحية المتفّوقين والمبدعين  
اللواء إبراهيم: نحن بلد يحترف التفّوق واإلبداع  

تكريم

عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  قال 
التفوق  يحرتف  "بلد  لبنان  ان  ابراهيم 
يف  يحرتف  لالسف  ويا  لكنه  واالبداع، 
القدرات  هذه  تبديد  اليسء  باملعنى  املقابل 
ازمات  افتعال  عرب  املرتاكمة  والنجاحات 
ودعا  االطالق".  عىل  لها  مربر  من  ما  وطنية 
يجري يف  ملا  عناية  من  يكفي  ما  "اعطاء  اىل 
للدولة  تهويد  عمليات  من  املحتلة  فلسطني 
اشد  استحقاقات  امام  "اننا  معتربا  القومية"، 
لحظة  ويوازي  سبقها،  ما  كل  من  رضاوة 
فسقوط  الصهيوين.  الكيان  قيام  اعالن 
الفلسطيني  الشعب  وحق  والقدس  فلسطني 
اعالن  هو  املصري،  حق  وتقرير  العودة  يف 
الحضارات  صدام  نحو  التوجه  عن  فاضح 

وتأجيج الحروب الدينية واملذهبية".
بلديات  اتحاد  اختتام  ابراهيم  اللواء  رعى 
الثالثة  الليلة  آب   10 يف  الجنوبية  الضاحية 
التي  الثاين"،  الثقايف  الضاحية  "مهرجان  من 
خصصت لتكريم املعلمني والطالب املتفوقني 
واملبدعني. اقيم االحتفال يف باحة عاشوراء يف 
منطقة الجاموس يف الحدت، وحرضه النائب 
امني رشي، سفري فلسطني ارشف دبور، رئيس 
محمد  الجنوبية  الضاحية  بلديات  اتحاد 
درغام، املسؤول عن لجنة االرتباط والتنسيق 
بلديات  رؤساء  صفا،  وفيق  الله  حزب  يف 

الجنوبية واعضاؤها وشخصيات. الضاحية 
والنشيد  الكريم  القرآن  من  آيات  بعد 
الوطني، القى اللواء ابراهيم كلمة قال فيها: 
الضاحية  بلديات  اتحاد  ومع  "مجددا معكم 
مستمرة،  ثقافية  تنموية  سرية  يف  الجنوبية 
اجمل مثارها احتفالنا اليوم بطالب هم فخر 

وهي  الضاحية،  يف  مجددا  ايام.  من  االيت 
الواحد  العيش  يف  مثاله،  وعىل  لبنان  مثل 
واملسيحيني  املسلمني،  كل  املسلمني  بني 
عالمة  الضاحية  يف  مجددا  املسيحيني.  كل 
الجمع والوحدة بني الجنوب والبقاع والجبل 
الوحدة  حاضنة  لتكون  وبريوت،  والشامل 
الكرمية  عائالتها  مع  وتبقى جامعة  الوطنية، 
لكل الذين وفدوا اليها من كل جهات لبنان 
الدولة  عىل  وعتبهم  واالمهم  اوجاعهم  مع 
بسبب اهاملها لهم. مجددا يف الضاحية التي 
ما عادت ضحية منذ خرج منها رجال آمنوا 
تحقق. مجددا  الله وعدا  فكان نرص  بربهم، 
عىل  النرص  ذكرى  يف  ونحن  الضاحية  من 
العدوان االرسائييل، حيث الضاحية ما عادت 
تنهض  كانت  النها  مقلقة  صارت  بل  قلقة، 
الصهيوين  الحقد  غارات  ركام  تحت  من 
صارخة "هنا الضاحية طمنونا عنكم". صارت 
لفنت  ظهرها  ادارت  النها  وايضا  ايضا  مقلقة 
التكفرييني املتأسلمني، وتصدت باللحم الحي 
للتفجريات االرهابية فسقط عرشات الشهداء 
حدرج  عبدالكريم  العام  االمن  شهيد  بينهم 

الذي سجل اسطورة يف االيثار والتضحية".
ومداخلها  الضاحية  من  "مجددا  اضاف: 
وشوارعها، حيث يشارك عسكريو االمن العام 
واالستقرار  السلم  لضامن  االمنية  الخطة  يف 
لهذا الشعب االيب الذي عاىن ما عاناه، ومن 
واملجتمع  الخاصة  املؤسسات  تشجيع  اجل 
تنموية  مشاريع  يف  االستثامر  عىل  االهيل 
املنطقة  هذه  انعاش  يف  تساهم  مختلفة 
وبلداتها  الضاحية  من  مجددا  وتطويرها. 
الجمهورية  منها فخامة رئيس  ان  نعتز  التي 

وجهة  صارت  وحيث  عون،  ميشال  العامد 
بعدما  وصناعية  وتجارية  وثقافية  تربوية 
اىل  فالعودة  والرتدي،  للبؤس  حيزا  كانت 
الزمن القريب تظهر ما كانته هذه الضاحية 
ابنائها  بكفاح  سجلت  حيث  صارته.  وما 
وعرقهم نهضة عمرانية ما كان لها ان تكون 
فبالعلم  واملعاهد.  املدارس  عدد  زيادة  لوال 
وحده تصنع االمجاد، وبه وحده تنتقل االمم 
نحتفل  لهذا  العامل.  من  امليضء  الجانب  اىل 
اليوم مع اتحاد البلديات الذي ال يوفر جهدا 
او امكانا اال ويضعه يف سبيل تطوير التعليم 
ينهض  الذي  االمل  الذي هو مربع  والثقافة، 
رسالة،  تحمل  مدرسة  اربعة:  اضلع  عىل 
معلم كاد ان يكون نبيا، طالب طموح، عائلة 

نذرت نفسها لتخّرج مواطنني صالحني".
والطالب  املعلمني  اىل  ابراهيم  اللواء  وتوجه 
بالقول: "من املدارس والثانويات والجامعات 
وحراس  املجد  صّناع  يخرج  الفنية  واملعاهد 
الوطنية  املثل  تتألق  فيها  ألن  االوطان، 
واالبداع  واملعرفة  العلم  ومنها  واالخالقية. 
ويعلو  الدولة  ترتقي  وعربها  والتفوق. 
بالعلم  اال  تسمو  ال  والحضارت  االمم  شأنها. 
معدالت  اىل  التنبه  يجب  ولهذا  والعلامء، 
املتواصل  العمل  وكذلك  املدريس،  الترسب 
عىل غرار ما يفعل اتحاد بلديات الضاحية يف 
الرسمية النها فرصة محدودي  دعم املدرسة 
فال  افضل.  بغد  امالهم  ومعقد  الدخل، 
التبطل يوفر عيشا كرميا مستقرا وال الشوارع 

تقي من غائالت الدهر".
انواعه،  بكل  التعليم  اتاحة  "ان  وقال: 
نظام  اطار  ويف  وللجميع،  عالية  وبجودة 

يرتكز  ومرن  ومستديم  وعادل  كفي  تربوي 
وتكنولوجيا،  وتقنيا  فنيا  العلوم  ارقى  عىل 
يؤسس لبناء مستقبل آمن ومستقر ومزدهر 
الواثقة  الشخصية  بناء  بالتوازي مع  الجيالنا، 
امكاناتها  اطالق  من  ميكنها  مبا  واملتوازنة 
يبقى  ان  يجب  لذا  طموحاتها.  وتحقيق 
اولوية  ذا  اخالقيا  وطنيا  مرشوعا  التعليم 
التعليم  معايري  مع  يتناسب  ومبا  متقدمة 

تحصيل  عىل  الرتكيز  وجوب  ومع  الدويل، 
عىل  الثناء  من  بد  ال  وهنا  االجنبية.  اللغات 
ما يقوم به اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية 
اىل  نتطلع  االطار،  هذا  يف  نوعي  جهد  من 
العام  يف  االحتفال  ليكون  فاكرث  اكرث  تطويره 
املقبل مع عدد اكرب من املتفوقني واملبدعني. 
ليست  البلديات  اتحاد  دور  عىل  واملراهنة 
من باب استنزاف ما يقوم به، بقدر ما هي 

املجتمعي  التفاعل  عن  االهمية  بالغة  داللة 
وما  واالهلية،  والبلدية  الرسمية  االطر  بني 
املهرجان  بدليل  مهمة  نتائج  من  اليه  يفيض 

الثقايف الثاين وحفلنا املميز هذا". 
يجيده  تحد  هو  التفوق  "ان  وتابع: 
االقطاع،  ضد  الدوام  عىل  وخربوه  اللبنانيون 
نجحنا  لطاملا  الحروب.  وضد  االحتالل  وضد 
تحديا،  التفوق  كان  واذا  والثبات.  باالرصار 
للسري  للطالب  تشجيع  هو  فالتكريم 
فخر  ايضا  وهو  اعىل،  تحديات  نحو  قدما 
عىل  املدهشة  القدرة  ظل  يف  جميعا  لنا 
االحتفال مبتفوقني يف ظل همجيتني صهيونية 
التفوق  يحرتف  بلد  فنحن  ومتأسلمة. 
املقابل  يف  فانه  لالسف  ويا  لكن  واالبداع، 
القدرات  هذه  تبديد  اليسء  باملعنى  يحرتف 
ازمات  افتعال  عرب  املرتاكمة  والنجاحات 
وما  االطالق،  عىل  لها  مربر  من  ما  وطنية 
يزيد من سخف هذه الحال اننا نواجه عىل 
الحدود مع فلسطني املحتلة عدوا يعتقد انه 
فلسطني،  يف  عروبتنا  عىل  حروبه  آخر  يشن 
عرب  القدس  مصادرة  واعني  مقدساتنا  وعىل 
قباحة  لتتجىل  اليهودية  الدولة  قومية  اقرار 
ما  ان  النازية.  الروح  غرار  عىل  الصهيونية 
يعني  املحتلة،  فلسطني  يف  ويحصل  حصل 
كل  من  رضاوة  اشد  استحقاقات  امام  اننا 
الكيان  قيام  اعالن  لحظة  ويوازي  سبقها،  ما 
انّبه  الوطني  املستوى  عىل  انني  الصهيوين. 
وادعو اىل وعي استثنايئ وعىل كل املستويات 
والقدس  فلسطني  سقوط  املرحلة.  لخطورة 
وحق الشعب الفلسطيني يف العودة وتقرير 
حق املصري، هو اعالن فاضح عن التوجه نحو 
الدينية  الحروب  وتأجيج  الحضارات  صدام 
هواجس  يبعث  انه  عن  فضال  واملذهبية، 
لبنانية عن توطني من هنا او هناك، سببهام 

لجوء فلسطيني او نزوح سوري"

الضاحية صارت مقلقة 
النها ادارت ظهرها للفنت 

املشاركون يف االحتفال.وقوفا للنشيد الوطني.

اللواء عباس ابراهيم متكلام.
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غري  لنا  خيار  ال  لبنان  يف  "اننا  وقال: 
وطنا  اللبناين  الكيان  بنهائية  التمسك 
النزعات  باب  من  ال  ابنائه،  لجميع  نهائيا 
الوطني  الوعي  مدخل  من  امنا  الشوفينية، 
للحمى الدميوغرافية واملنظومة االهلية التي 
وطني  جسم  اىل  بعد  لالسف  ويا  تتحول  مل 
نون  زالت  ما  فهي  حقيقية.  مناعة  ذي 
الجامعة  نون  من  اقوى  الكثرية  الجامعات 
التعددية  ضمن  وموحدة  مجتمعة  اللبنانية 
وعي  اىل  مدعوون  اننا  والدينية.  الحضارية 
االقليم  ما يحصل ونوعه عىل مستوى  حجم 
والعامل من حروب ومشاريع حروب، ناهيكم 
بتسويات ومعادالت سياسية جديدة ما كان 
السيناريوهات.  اسوأ  يف  حتى  تخيلها  ميكن 
الوطنية  بالوحدة  اال  يواجه  ال  الواقع  هذا 
سالح  عرب  وبالدفاع  والصادقة،  الحقة 
املعرفة والعقالنية مبواجهة التخلف ونزعات 

التقوقع".
بأن  "ثقوا  قائال:  ابراهيم  اللواء  وختم 
حامية  يف  لقسمه  وفيا  سيبقى  العام  االمن 
الدستور، كام عهده وخربه اللبنانيون جميعا 
قيامه  لجهة  خصوصا  املحطات،  مختلف  يف 
وجه،  اكمل  عىل  واالدارية  االمنية  بواجباته 
وال  واخريا  اوال  اللبنانية  للمصلحة  ووفقا 
ليشء غريها ايا كان اسمها، ويف ظل التمسك 
والقوانني  باالتفاقات  شديد،  وباحرتام 
واالعراف الدولية يف ملفي اللجوء الفلسطيني 
القلبية  التهاين  كل  ختاما،  السوري.  والنزوح 
الناجحني  وللطالب  لالهل  والحارة  الصادقة 
لبنان  بناة  فهم  املتفوقني  واملبدعني خصوصا 

االفضل، ولبنان املتجدد".
يف نهاية االحتفال، تسلم اللواء ابراهيم درعا 
الضاحية  بلديات  اتحاد  رئيس  من  تذكارية 

الجنوبية محمد درغام.

سقوط القدس وحق 
العودة يقودان الى تأجيج 

الحروب الدينية

توزيع الشهادات.

يتسلم درعا تذكارية.


