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شارك مكتب شؤون العديد يف املديرية العامة لالمن العام يف معرض توجيه 
جامعي لتالمذة املراحل الثانوية اقامته مدرسة القلبني االقدسني يف كفرحباب. 
متثلت هذه املشاركة يف حضور النقيب جورج مفرج من مكتب شؤون العديد 

يف االمن العام، اىل مسؤولني عن جامعات لبنانية.
االقدسني يف  القلبني  مدارس  كل  باعتامده يف  السنوي  النشاط  اهمية هذا 

"االمن  تفتحها  صفحة  العام  االمن  يف  مواهب 
وجوه  البراز  الجديدة  السنة  مطلع  يف  العام" 
تختبىء وراء البزة العسكرية، بهدف الكشف عن 

مواهب فنية فيها الكثري من املشاعر االنسانية. 
اوىل الصفحات تروي قصة املؤهل اول يف االمن 
العام اييل جرجي مع الشعر منذ البدايات قبل 
وازمة  املعيشية  االجتامعية  املشكالت  عاما.   23
بطالة الشباب هي مواضيع ملهمة له. يستوحي 
االمن  يف  رفاقه  قصص  ومن  الحياة  قصص  من 
شخصيا  يعنيه  واقعا  خياله  فيجعلها  العام، 

لتصبح معاناة رفاقه معاناته.
"اول  كشاعر:  قصته  جرجي  اول  املؤهل  يروي 
 23 قبل  االنكليزية  باللغة  كانت  كتبتها  قصيدة 
عاما، حيث وجدت يف هذه اللغة سهولة يف التعبري. 
مل اكن، وقتذاك، ملام باصول اللغة العربية االدبية 
تحديا  اعتربته  ما  واجهت  ان  اىل  خاص،  بشكل 
احد  يل  وجهه  سؤال  بعد  املايض  العام  يل صيف 
العربية؟  باللغة  اكتب  ال  ملاذا  محوره،  اصدقايئ 
فكانت عوديت بعد انقطاع عن كتابة الشعر مدة 
عدت  مطلقة،  بتلقائية  لكنني،  سنوات،  خمس 
وكتبت اول قصيدة يل كام اعتدت منذ البداية باللغة 
االنكليزية. واصلت التحدي، فكانت القصيدة التي 
تلتها باللغة العربية املحكية. ما اكتبه هو خواطر 
افكاري يف صور شعرية عن  اسكب  ووجدانيات، 
الحب والوطن وقصص الحياة، خصوصا املشكالت 

االجتامعية التي يعاين منها االنسان".

■ هل من حادثة معينة كانت وراء كتابة اول 
قصيدة؟

□ كل مراهق مير يف حاالت عاطفية رومانسية. 

األمن العام في نشاط تربوي 
مع مدرسة القلبني األقدسني

مواهب في األمن العام
املؤهل أ. جرجي: حلمي أن ُتغّنى قصائدي

مواهبنشاطات

نحو  علميا صحيحا  توجيها  تالمذتها  توجيه  اىل  اداراتها  تسعى  التي  لبنان 
االختصاصات الجامعية التي تتالءم مع تطلعات جيل الشباب، ومن ضمن 

هذه التوجهات، التطوع يف االمن العام.
عن هذه املشاركة يقول النقيب مفرج: "هي كناية عن عرض منشورات عن 
االمن العام تخترص عمله، مهامته وانجازاته، خصوصا ـ وهذا بيت القصيد ـ 
تقديم رشوط التطوع يف هذا الجهاز االمني والشهادات املدرسية او الجامعية 
رتبة عسكرية من ضمن هيكليته  فيه بحسب كل  االنضواء  يتطلبها  التي 
العامة". الهدف من هذا النشاط، يضيف النقيب مفرج، "جذب جيل الشباب 
اىل التطوع يف االمن العام، من طريق رشح طبيعة عمله التي ينجذب اليها 
هذا الجيل، فلمسنا انطباعا جيدا منهم عام يعكسه هذا الجهاز من صور 
جيدة عند الناس". عن كيفية التواصل بعد اللقاء يف مدرسة القلبني االقدسني 
يف كفرحباب، يقول: "نحن نسعى يف الوقت الحارض اىل تأسيس لجنة لتنظيم 

هذا التواصل ليكون اكرث سهولة".
انه  عنه  فيقول  املعرض  من  معه  مفرج  النقيب  حمله  الذي  االنطباع  اما 
"خطوة مهمة لالمن العام من اجل اعادة الثقة بني الدولة واملواطن. فاملديرية 
العامة اتبعت منذ سنوات سياسة التطويع املحرتفة لتطوير نوعية العديد، 

الن موردها االسايس هو يف املوارد البرشية الكفية". النقيب جورج مفرج امام منصة االمن العام مع تالمذة يف املدرسة.

الحب والشوق والرغبة يف العيش مع من نحب 
كان وراء كتابتي الشعر يف سن املراهقة. ليس من 
الرضوري ان تكون املعاناة وراء هذا االسلوب يف 
التعبري، بل هناك شغف الحب الذي يحمل معه 

ملسة معاناة يكون دافعا اىل التعبري شعرا.

■ مبن من الشعراء تأثرت؟
□ ال استطيع القول انني تأثرت بأحد من الشعراء، 
وبوالدي  فرنسيس  نزار  بالشاعر  معجب  انا  بل 
وبالزجل الذي كان يقوله. علام انني مل اكن اعري 
لكنني  صغري.  يف  املسألة  لهذه  كبريا  اهتامما 
التي  عيل  البيئة  تأثري  مدى  بعد،  ما  يف  ادركت، 
تربيت فيها انا واخويت، يف ما يخص عشقنا للفن 
وكتابة الشعر. كان والدي يجيد قول الزجل، شعرا 
وغناء، ويستمع دوما اىل الشاعر خليل روكز واىل 
كتبت  يوم  هنا،  جيدا،  واذكر  غريه،  زجل  شعراء 
اول قصيدة باللغة العربية كانت باللغة املحكية 
عىل  والدي  يردده  كان  ملا  بصياغتها  الشبيهة 

مسامعنا ايام الطفولة. 

لك  الهاما  تشكل  اجتامعية  مشكالت  اي   ■
وتتناولها يف قصائدك؟

□ استوحي قصصا من الحياة واعيشها يف خيايل 
كأنها واقع يخصني، منها ما يطرحه عيل رفاقي 
احداث  او  ومواضيع  افكار  من  العام  االمن  يف 
يعيشونها هم واصدقاؤهم، ما شَكل دعام قويا 
يل يف الكتابة يف امور مل اعشها شخصيا، لكن خيايل 
متكن من جعلها امرا يعنيني. املواضيع االنسانية 
تهزين. مسألة هجرة الشباب عن الوطن، خصوصا 
واملهنية  العلمية  والخربات  الكفايات  اصحاب 

الخارج ال يف  النجاح يف  الذين يحصدون  العالية 
بلدهم. املشكالت املعيشية وازمة بطالة الشباب 

تحركان داخيل كشاعر. 

■ كيف طورت نفسك يف الكتابة الشعرية؟
□ كل قصيدة اكتبها اكتسب خربة من سابقاتها، 
شعرية  صورا  منها  استوحي  جديدة  فكرة  وكل 

جديدة. من هذا الرتاكم طورت نفيس.

■ ماذا يقول لك الغرق يف عامل الشعر؟
□ لو مل يكن هناك دموع اذرفها ملا عشت هذه 
القصائد وكتبتها.  يف كل قصيدة هناك مقطع اشعر 
اسكبها  كلامت،  يف  مشاعري  اعرص  كأنني  معه 
بقوة لتمهيد الطريق امام القارىء للوصول اليها 

واىل افكاري.

■ ما هي احالمك كشاعر؟
□  ان تكون قصائدي مغناة. حلم جميل امتنى ان 
يتحقق، خصوصا اذا احبت الناس هذه االغنيات 

والقت رواجا لديهم تكون رسالتي قد وصلت.
سامحوين ان يوم  زعلتكن
مع خوف ينذرين باالوهام

بليك الصبح ما شفتكن
غدرت يَف االحالم

والدي يا حبايب
شو بدي خربكن

انتو فرحة عمري
ما يف اغىل منكن

لريب انا بصيل
أَمن عيشة تفرحَكن
بطلب عمر يهديني

ابقى اكرت حدكن

يف ايام صعبة 
بتحرمنا نحمل منكن

شارككم بلعبة
بيعال صويت عليكن

بلحظة ندم رعبة 
بتقيَل اين ظلمتكن
برتتد عيَل الرهبة

مني نَزل دمعتكن

بيَطل علينا الليل
ما اصعب ها اللحظة
بعرف عالمتي بالويل
لكن لفتة برتد املغزى

ما بدي تنامو
عندكن شك يَف

او اسمع حدا مبنامو
زعالن وعتابو عيَل

بيخطر عندي بخلوة
قَلكن عن اليل بقلبي
ارسخ الصورة الحلوة
وامحي عني السلبي

بدي قَلكن اين بحبَكن
عا مدار االيام

املؤهل اول يف االمن العام الشاعر اييل جرجي.

والدي يا حبابي

نظمت شعبة التعاون العسكري - املدين يف املديرية العامة لالمن العام، 
بالتعاون مع جامعة AUST - االرشفية، ضمن حرم الجامعة، مسابقة حول 
وسائل الحامية املستقبلية لجواز السفر، شاركت فيها مجموعات طالبية 
من الجامعة ومدرسة القلعة - صيدا ومدرسة الليسيه ادونيس - كفرشيام 

ومدرسة عيل بن ايب طالب - املقاصد واملدرسة االمريكية ـ الجديدة. 
العام  لالمن  العام  املدير  ممثال  دمشقية  عامد  العقيد  املسابقة  حرض 
التعاون  شعبة  ورئيس  الجامعة  ادارة  ممثال  بربر  عزيز  والدكتور 
العسكري - املدين يف املديرية العامة لالمن العام الرائد انطوان الخوري، 
املجموعات  خالله  قدمت  والطالب،  والضباط  الدكاترة  من  حشد  اىل 
الطالبية املتبارية مشاريع علمية صغرية متحورت حول مميزات الحامية 
املستقبلية لجواز السفر وعنارصها، سواء يف ما خص بصمة العني، معامل 

الوجه، وسواهام. 
استهل االحتفال بكلامت لكل من العقيد دمشقية والدكتور بربر والرائد 
به  تقوم  الذي  التثقيفي  الدور  اهمية  عىل  مجملها  يف  شددت  الخوري، 
بالتعاون والتنسيق مع املدارس والجامعات،  العام  العامة لالمن  املديرية 
السيام جامعة AUST. كام تخلله عرض فيلم وثائقي عن الجامعة واهدافها. 

في إطار التعاون بين االمن العام وAUST األشرفية
مسابقة حول وسائل الحماية املستقبلية لجواز السفر

تعريف باحد املشاريع.

الذين  الفائزين  الطالب  اسامء  عن  االعالن  تم  املسابقة  انتهاء  بعد 
تضمنت مشاريعهم افكارا ابداعية الفتة. تال ذلك توزيع جوائز ودروع 

تقديرية عليهم.


