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جرى تسليم وتسلم بني املدير العام لالمن العام 
اللواء عباس ابراهيم وخلفه املدير العام الجديد 
باالنابة العميد الياس البيرسي يف لقاء جمعهام 

بضباط املديرية يف مقرها يف املتحف. 
 القى العميد البيرسي كلمة قال فيها: "ترددت 
وانتم  يف حرضتكم،  التكلم  اقرر  ان  قبل  كثريا 
الكالم واملواقف. لكن ال ميكنني ورفاقي  سيد 
يف املديرية ان ال متر هذه املناسبة من دون ان 
نوفيك القليل القليل يف مقابل ما انجزمتوه خالل 

توليكم قيادة املديرية العامة لالمن العام".
املديرية  اعطيتم  لقد  اللواء،  "سعادة  اضاف: 
وظفتم  ووقتكم.  وجهدكم  خرباتكم  كل 
والثقة،  الصدق  املبنية عىل  الطويلة  مسريتكم 
وحجرا  برشا  املديرية  شأن  اعالء  اجل  من 
ودورا. استطعتم بارادة ثابتة، وعىل الرغم من 
كل الصعاب والتحديات، من نقل املديرية اىل 
مصاف املؤسسات العاملية يف التنظيم واالدارة 
والكفاية. لذلك ال اغايل يف القول ان االمن العام 
خرس بانتقالكم من هذا املوقع، لكنك مل ولن 

تخرسه".
الخاطبكم  اقف  وانا  اللواء،  "سعادة  وتابع: 
بالكالم اىل رجل عادي،  اتوجه  اليوم، فانني ال 
امنا اىل شخصية استثنائية جمعت مآثر الكرامة 
يف  االول  االداري  وكنتم  والعنفوان،  والعزة 
الرئيسية  االساسات  ووضعتم  املديرية  تنظيم 
لتحويلها اىل امن عام من دون ورق، وبفضلكم 
عرب  الوطن  مساحة  عىل  العام  االمن  انترش 
استحداث وانشاء مكاتب ودوائر ومراكز ومقار 
رفضتم  عندما  االول،  االنساين  كنتم  جديدة. 

يف دردشة مع االعالميني قال اللواء ابراهيم ردا عىل سؤال عن مدى الفراغ الرئايس: "يخلق الله ما ال تعلمون، لكنني غري مطمنئ". 
حول الحقيبة الوزارية التي يحب ان يتوالها، قال: "الخارجية وسأتابع العمل السيايس واي يشء يخدم لبنان ولن اوفر عالقايت من اجل الوطن".  
واكد ردا عىل سؤال ان "بيتي سيبقى مفتوحا، كام كنت يف الجيش واالمن العام، وسأبقى استمع اىل هموم الناس ومعاناتهم واقف اىل جانبهم". 
وقبل ان يغادر اللواء ابراهيم مقر املديرية وضع اكليال من الزهر عىل نصب شهداء االمن العام، واقيمت له مراسم التكريم الرسمية وصافح كبار 

الضباط، طاويا صفحة مرشقة وناصعة من مسريته عىل رأس املديرية.

تسليم وتسلم بني اللواء ابراهيم 
والعميد البيسري

سأتابع العمل السياسي وبيتي مفتوح للناس

يف احتفال التسليم والتسلم

الحضور.

املغادرة.
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الغالف

العدلية،  جرس  تحت  موقتا  املوقوفني  ابقاء 
وقررتم نقلهم اىل مكان يليق باالنسان، وحررتم 
اهلهم  اىل  واعدمتوهم  واالرسى  املخطوفني 
سدا  فوقفتم  االول،  االمني  كنتم  وبلدهم. 
منيعا يف وجه االرهاب والجرمية املنظمة، وصد 
العدو االرسائييل وتوقيف عمالئه وجواسيسه، 
قوى  حاولت  التي  االحداث  وأد  وعملتم عىل 
وكنتم  اللبنانيني،  وبني  لبنان  يف  اشعالها  الرش 
الذي  االستباقي  االمن  اعتامد  يف  االوائل  من 
حمى لبنان يف حقبة خطرية من تاريخ املنطقة، 
االرهاب عىل واقع  اىل حد كبري طغيان  ومنع 
لبنان بحارضه ومستقبله، وكنتم السيايس االول، 
الزوايا وتقريب املسافات  فعملتم عىل تدوير 
بني االفرقاء، وساعدتم يف تذليل الصعوبات من 
وحولتم  املواطنني،  كاهل  عن  التخفيف  اجل 
من  واقع،  اىل  واملمكن  ممكن  اىل  املستحيل 
الناجعة  الخالقة والحلول  ابتداع االفكار  خالل 
عىل  انطوت  التي  وامللفات  القضايا  لكل 
بني  الرسول  وكنتم  مختلفة،  بنسب  تعقيدات 
لبنان واشقائه العرب والدول الصديقة، عاكسا 
يكون،  ان  يجب  الذي  للبنان  مرشقة  صورة 
عن  سوداء  غاممة  من  اكرث  حجبته  بعدما 
الطبيعي عىل محيطه والعامل كوطن  انعكاسه 
كنتم  وبالفعل  مسؤولة،  وحرية  وسالم  حوار 

صلة الوصل بني الرشق والغرب".
واوضح ان "الئحة املزايا والصفات واالنجازات 
تطول، ومهام تحدثنا لن نوفيكم حقكم يف كل 
ما قمتم به وان شاء الله ستستمرون، ال يسعني 
اال ان اعدك باسمي وباسم رفاقي الضباط وكل 

عسكريي االمن العام، ان نسعى بكل ما اوتينا 
نبقى عىل  ان  اجل  من  وارادة  وعزم  قوة  من 
نكمل  وليك  املديرية،  داخل  عملنا  خطاكم يف 
الظروف  حالت  والتي  وضعتها  التي  الخطط 
السوريني،  النازحني  ملف  من  اعتبارا  القاهرة، 
اىل جائحة كورونا، اىل االنهيار االقتصادي واملايل، 
قدر  عىل  وسنكون  تنفيذها.  استكامل  من 
لنا".  وختم  منحتهام  اللتني  والثقة  املسؤولية 
وامياين  ثقتي  اللواء،  "سعادة  البيرسي:  العميد 
انك ستبقى مرشقا كوجه لبنان الجميل، وثقتي 
ايضا ان نور االميان الذي ينبض يف كل حناياك، 
سيجعلك تقدم من دون انتظار لالنقاذ وحامية 

لبنان، ايها العاشق للبنان".
ثم كانت كلمة اللواء ابراهيم اكد فيها للضباط 
وجانب  جانبهم  اىل  "سيبقى  انه  وللعسكريني 
يحافظوا  ان  اىل  العسكريني  ودعا  عائالتهم"، 
عىل االمانة التي سيرتكها. وقال: "بعد ما قيل 
وقبل  املناسبة،  يف  سأزيده  شيئا  ان  اعتقد  ال 
بكم.  اللقاء  من  بد  ال  كان  املديرية  مغادرة 
منذ 12 عاما كنا هنا وقلت انا ساعمل ملديرية 
ِنعم  افتخر بكم كنتم  بها. وانا االن  تفتخرون 

السند وِنعم العضد".
اضاف: "ظروف البلد حتمت عيّل السفر، وكنت 
اعترب كل شخص منكم كان مؤمتنا وهذه الروح 
هي التي يجب ان ترافقكم. فال تقللوا من قيمة 
تعمل  كيف  مثاال  اعطت  واملديرية  انفسكم  
ملصلحة البلد. الشعب اللبناين اصبح يؤمن انها 

املالذ االمن وتعيد كل صاحب حق اىل حقه".
وختم: "كل مدير عام وانتم بخري".
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اللواء عباس ابراهيم نرشة توجيهية اىل  وجه 
ضباط املديرية العامة لالمن العام وعنارصها 

تالها املقدم عيل ترمس، جاء فيها:
انقضت يف  عاما  اثنا عرش  العسكريون،  "ايها 
مسرييت يف املديرية العامة لالمن العام، كانت 
وما زالت حافلة بالتحديات الجسام، استطعنا 
تطويعها بالفكر والعزم واالرادة تحت سقف 

املصلحة اللبنانية العليا.
االمن  عمر  يف  مسرية  تخترص  عاما  عرش  اثنا 
والتضحية.  الخدمة  اىل  االرتقاء  حيث  العام، 
مبهام  قمنا  القانون،  سقف  تحت  عملنا 
تسعفنا  ومل  مضامري  يف  نجحنا  متعددة، 

التعقيدات يف مضامري اخرى.
مل نستسلم، كان لنا دور اسايس عىل مختلف 
تضحيات  لكم  وكانت  واملستويات،  الصعد 
تجلت يف االستشهاد ذودا عن لبنان واللبنانيني.

كان  نجاح  من  حققناه  ما  العسكريون،  ايها 
والهادف،  واملتخصص  الجامعي  العمل  نتاج 
النموذج  اليكم، اذ قدمتم  النجاح  يعود هذا 
بناء املؤسسات واستمرارها وتطورها، من  يف 

خالل التزامكم القانون واالخالقية الوظيفة.
هي حقبة عشناها يف ظل ظروف كارثية عىل 
مع طالئع  بدأت  العام.  االمن  وضمنه  الوطن 
الكبري  التحدي  هذا  ومواجهة  السوري  النزوح 
كافة،  الصعد  عىل  الكارثية  اثاره  ومعالجة 
الذين  النازحني  العداد  الكبري  التدفق  نتيجة 
دخلوا لبنان جراء الحرب السورية، اىل التصدي 
تعيد  ان  حاولت  التي  االرهابية  للتنظيامت 
لبنان اىل زمن الفتنة والترشذم والتفكك، فعاثت 
الدولة  بنية  استهدف  اجراميا  ارهابا  االرض  يف 
وشعبها االمن، مع اولوية االستمرار يف املواجهة 
انفك  ما  الذي  االرسائييل،  العدو  مع  املفتوحة 
يستهدف ساحتنا بعمليات التجنيد للجواسيس 

والعمل عىل رضب كل نقاط قوة لبنان.
قيامة  ال  بأن  نؤمن  الننا  العسكريون،  ايها 
من دون تضحية، فان تحديات كبرية ال تزال 
كيفية  مقدمها  يف  واداريا،  داخليا  تنتظركم 
وتطويرها  العام  االمن  مؤسسة  عىل  الحفاظ 
وتعزيز اداء العسكريني فيها، يف موازاة تامني 
االمنية  التحديات  وجبه  املطلوبة،  الخدمات 

ال قيامة من دون تضحية

وكل ما هو يهدد لبنان ونظامه وعيشه الذي 
التحريض  خطاب  استحضار  ظل  يف  يرتنح 
وبث  العنف  ولغة  واملذهبي،  الطائفي 
الكراهية، ناهيك باالرهاب التكفريي والجرائم 
تدمري  تستهدف  التي  تلك  املنظمة، خصوصا 
املخدرات  افة  خالل  من  الصاعدة  االجيال 
ورضب مفاهيم املجتمع املبنية عىل االخالق 
عىل  فاملحافظة  االنساين.  والحق  والقيم 
كبرية  مسؤولية  الوجودية  وقيمته  االنسان 
جدا وواجب كونهام يحددان مستقبل الوطن 
بني  العالقة  اطر  ويرسامن  ومناعته  وقوته 

مكوناته.
االزمات  ان  اعلموا  العسكريون،  ايها 
املنطقة والعامل بارسه،  التي تلف  املستعصية 
يف  منها  للخروج  واضحة  افاق  وجود  وعدم 
املدى القريب، اىل جانب استمرار االنقسامات 
بالشغور  تسببت  التي  املريبة  الداخلية 
الرئايس وحالت دون انتظام عمل املؤسسات 
الدستورية، ومنعت تداول السلطة كام يوجبه 
الدستور، كلها عوامل تتطلب منكم اكرث من 
والجهوزية  الصفوف  رص  مىض  وقت  اي 
وسالمة  الوطن  وحدة  عىل  للحفاظ  الكاملة 
اراضيه ومسرية سلمه االهيل، واضعني نصب 
العيون ان قوة مؤسستكم تكمن يف حاميتها 

ويف  ومتاسكها،  وحدتها  عىل  للبقاء  وصونها 
تطبيق  والتزامها  حولها،  الشعب  التفاف 
الدولة  تصون  التي  والتعليامت  القوانني 

ومؤسساتها. 
اىل  يكون  ما  احوج  لبنان  العسكريون،  ايها 
اطالق حوار وطني حول القضايا التي تشغل 
ال  النظر  وجهات  يف  خالف  واي  املواطنني، 
ان  يجب  الذي  بالحوار  اال  يحل  ان  ميكن 
يكون ميدانه املؤسسات الرشعية والدستورية 
القامئة. هذا ما يجب ان يكون عليه الخيار، اما 
الرهانات فقد تعرض الوطن للشلل والسقوط، 
وترشع ابوابه للتدخالت الخارجية. فهل نقفز 
فوق الدستور والقوانني وروح التوافق خدمة 
لرؤية خاصة ومصلحة ذاتية ووصاية خارجية، 

تقسم ابناء الوطن بدل ان توحدهم؟
ايها العسكريون، ادعوكم اليوم اىل االستمرار 
يف العزمية ذاتها لتطوير املؤسسة التي نقلناها 
واال  املتطورة،  الدول  يف  مثيالتها  مصاف  اىل 
تهنوا او تضعفوا الن االستمرار هو نهج حياة 
بهذا  اميانكم  ترسيخ  اىل  ادعوكم  وسمتها. 
الشامل  اقىص  من  حامته  من  فانتم  الوطن، 
الحدود  اىل  البحر  ومن  الجنوب،  اقىص  اىل 
وضامن  عنفوانه  نبض  من  انتم  الرشقية. 

استمراره وامل غده الواعد".
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