
5455
عدد 105 - حزيران 2022عدد 105 - حزيران 2022

مل يتأخر االمن العام يف تحويل القرارات الحكومية وتوصيات املجلس االعىل للدفاع يف شأن اقفال املعابر غري الرشعية بني 
لبنان وسوريا اىل امر واقع، وفق اولوية ربط اللبنانيني املقيمني خارج الحدود بوطنهم، من خالل تسهيل التنقل واالنتقال 

الذي كان يكبدهم مسافات كبرية وساعات طوال

إفتتح مركز أمن عام مطربة الحدودي في قضاء الهرمل
اللواء إبراهيم: الوطن يمضي على طريق الحياة 

بتوجيهات  العام  االمن  انتهجها  خطة  هي 
عباس  اللواء  العام  املدير  من  مبارش  وارشاف 
غري  تحّول  تفاعلية  دينامية  وفق  ابراهيم، 
املمكن اىل ممكن واملستحيل اىل سهل، ومتيض 
باملديرية العامة لالمن العام لتصري املثال الذي 
لبنان  يف  املؤسسات  من  اقرانها  بني  يحتذى 
حضور  وتعزيز  النوعي  االنجاز  يف  وخارجه 
ان  واالهم  لشعبها،  حاضنة  كمرجعية  الدولة 
ضعف االمكانات السيام املادية منها، مل تقف 
يوما عائقا او حجر عرثة امام التطوير واالمناء 
لالمن  قرار  او  توصية  فكل  املواطن.  وخدمة 
العام دور يف تنفيذه، يذهب اىل التنفيذ وفق 
محكمة  دراسة  عىل  بناء  وتقنية  علمية  خطة 

تؤدي كامل الغرض املطلوب.
اللواء  عهد  رافقت  التي  االنجازات  سلسلة  يف 
لالمن  العامة  املديرية  رأس  عىل  ابراهيم 
له مدلوالته  نوعي جديد  انجاز  العام، اضيف 
اللبنانية  الدولة  ان  الداخلية والخارجية، يؤكد 
مبؤسساتها الرشعية هي التي متسك بالحدود، 
او  بالفرض  وليس  خطة  وفق  يتم  االمر  وان 
الحدودية  مطربة  بلدة  يف  اقيم  فقد  الضغط. 
عام  امن  مركز  تدشني  الهرمل، حفل  قضاء  يف 
مطربة الحدودي، يف رعاية املدير العام لالمن 
حرض  وحضوره.  ابراهيم  عباس  اللواء  العام 
حامدة  وايهاب  زعيرت  غازي  النائبان  الحفل 
وعباس  اللقيس  حسن  السابقان  والوزيران 
ممثال  زغيب  عباس  الشيخ  واملفتي  مرتىض 
قبالن  احمد  الشيخ  املمتاز  الجعفري  املفتي 
دحبول  محمد  والعقيد  رحمة  حنا  واملطران 
ممثال قائد الجيش العامد جوزف عون واملقدم 
جوزف الحجار ممثال املدير العام لقوى االمن 
املجلس  ورئيس  عثامن  عامد  اللواء  الداخيل 
االعىل اللبناين - السوري نرصي الخوري وضباط 
كبار يف املديرية العامة لالمن العام وحشد من 

حمص اللواء جميل يونس ومدير ادارة الهجرة 
والجوازات السورية اللواء خالد حديد.

جميل  واللواء  الهق  نرصي  من  ترحيب  بعد   
يونس والياس الخوري، القى اللواء خالد حديد 
كلمة قال فيها "العز واالفتخار لروابط العروبة 
التي تجمعنا وال تفرقنا، وتحية الحب واالخوة 
والتعاون ملا فيه منعة البلدين وخري الشعبني".

عن  نتحدث  عندما  سوريا  يف  "نحن  اضاف: 

الشعبان يف حامية االرض التي لوال دمائهم ما 
كنا نستطيع اليوم ان نلتقي ونفتح االفاق". 

ووجه يف الختام "التحية اىل دماء شهدائنا روت 
االرض ليعم السالم".

ابراهيم  عباس  اللواء  الرعاية  صاحب  والقى 
من  موعد  يف  اليوم  "نلتقي  فيها:  جاء  كلمة 
مواعيد حضور الدولة مبؤسساتها، لنعلن افتتاح 
الذي مبجرد  الحدودي،  امن عام مطربة  مركز 
بدء العمل فيه نكون عمليا اقفلنا مثانية عرش 
ينتقل عربها  ان  معربا غري رشعي، كان يضطر 
السورية  االرايض  داخل  املقيمون  اللبنانيون 
بلدة،  ربط خمس وعرشين  واَعدنا  لبنان.  اىل 
بالوطن  نسمة،  االف  عرشة  نحو  فيها  يقطن 
االنتقال  مشقة  يتكبدون  كانوا  بعدما  االم، 
للوصول  كيلومرتا  اربعني  من  اكرث  ويقطعون 
بينام االن  الهرمل،   - القاع   - اىل معرب جوسيه 
صارت املسافة ال تتجاوز الخمسة كيلومرتات، 
حيث يتم الدخول بطريقة رشعية وبتسهيالت 

بعيدا من اي تعقيد".
اضاف: "هذا املعرب سيخفف عىل اهلنا مشقة 
عىل  الرشعية  االمان  مظلة  ويوسع  االنتقال، 
من  التنقل  عملية  وُيرشِعن  الوطن،  مساحة 
خالل معرب حدودي متكامل املواصفات، بعدما 
الشقيقة  السورية  الرسمية  السلطات  واكبت 
حدودي  مركز  باقامة  اللبنانية  الدولة  قرار 
مقابل ككل املعابر الحدودية الرشعية بني لبنان 
وسوريا، هذه الدولة الشقيقة، التي شكلت وال 
تزال، بواباتنا وممراتنا اىل عاملنا العريب الذي لنا 
الدور  للبنان  كان  ان  بعد  اليه،  االنتامء  رشف 

املؤسس لكينونته كاطار جامع لنا جميعا".
واوضح اللواء ابراهيم انه "يف خضم ما نشهده 
هو  ها  مصريية،  وتحوالت  جسام  احداث  من 
منيعة  قلعة  بلبنان  فاذا  نفسه،  يعيد  التاريخ 
تنكرس، واميان  ارادة شعب ال  شامخة، يف ظل 
ومؤسسات.  وشعبا  ارضا  وبلبنان  بالله  عظيم 
وعشية احتفالنا بعيد املقاومة والتحرير، علينا 
بالقـيم  ثابتا  التزاما  وقسمنا  عهدنا  نجدد  ان 
واملبادئ التي نشأنا عليها، ووالء مطلقـا للوطن، 
تقـوى  ال  جباله  كارز  للعطـاء،  دامئـة  وارادة 

عليه عاتيات العواصف وال رصوف الزمن".
يتجسد  الحر  "قرارنا  ان  ابراهيم  اللواء  واكد 

الدستورية  ومؤسساتها  الدولة  خالل  من 

الفعاليات واهايل املنطقة. 
نهر  ضفة  اىل  الحضور  انتقل  االحتفال،  بعد 
يف  السورية  الهجرة  ادارة  من  بالقرب  العايص 
مركز مطربة  السوري، حيث اقيم حفل غداء 

رئيس  فيه  شارك  ابراهيم،  اللواء  رشف  عىل 
ونائب  الهق  نرصي  الهرمل  بلديات  اتحاد 
الخوري  الياس  حمص  مدينة  مجلس  رئيس 
يف  السوري  الجيش  يف  االمنية  اللجنة  ورئيس 
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واالغىل،  االقرب  الشقيق  عن  نتحدث  لبنان 
البلدان  الجغرافية.  الحقائق  عن  ونتحدث 
كانا وسيبقيان كالقلب والرئتني يف جسد واحد 
بقيادة  النابض  العروبة  قلب  سوريا  وستبقى 

الرئيس الدكتور بشار االسد اىل جانب لبنان". 
قدمنا  البلدين  يف  "نحن  حديد:  اللواء  تابع 
االرهاب  شوكة  القتالع  الشهداء  من  افواجا 
وانترص  الحازمة،  النتيجة  فكانت  والتطرف 

اللواء ابراهيم: قرارنا الحر 
يتجسد من خالل الدولة 

ومؤسساتها الدستورية 
الشرعية املعبرة عن ارادته

... ويلقي كلمة.االستقبال الرسمي.

رئيس اتحاد بلديات الهرمل نرصي الهّق.اللواء عباس ابراهيم يفتتح مركز امن عام مطربة الحدودي.
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خالل  من  رادته.  عن  املعربة  الرشعية 
الوطنية  االرادة  عىل  تقوم  اساسية  مرتكزات 
الجامعة، النابعة من وعي مختلف الجامعات 
لشخصيتها الوطنية املتبلورة، من خالل عوامل 
والعادات  والقيم  والرتاث  والجغرافيا  التاريخ 
التاريخ  عرب  اللبنانيون  جسد  وقد  والتقاليد. 
ارادتهم تلك من خالل سعيهم الدائم اىل تحرير 
والتنظيامت  االرسائييل  االحتالل  من  وطنهم 
االرهابية، ومل يتوانوا لحظة عن تأدية واجبهم 
لبنان ومقدساته،  ارض  الدفاع عن  الوطني يف 
عىل  الحرب  يف  الرائعة  الوحدة  اىل  وصوال 

االرهاب الذي ُدحر من الحدود الرشقية".
وتوجه اللواء ابراهيم اىل ابناء املنطقة بالقول: 
اقول  العزيزة،  املنطقة  هذه  ابناء  يا  انتم  "اما 
مرتكزات  عىل  حافظتم  انكم  املآلن  بالفم 
االستقالل ووحدة االرض والشعب، هذه الوحدة 
العادات  وصدق  التاريخ  حقيقة  كرستها  التي 
والتقاليد ونبلها، وارستها ارادة اللقاء من اجل 
دونها  من  والتي  وعزيزة،  كرمية  حياة مشرتكة 
ال استقالل بل انقسام وترشذم يرشعان الساحة 
اللبنانيني،  ان  خارجية.  تدخالت  عىل  الداخلية 
اللبنانية،  الهوية  تجمعهم  االرض،  هذه  ابناء 
املستقبلية،  والتطلعات  العريق،  والتاريخ 
املنبثقة  املشرتكة،  بالحياة  الراسخة  والقناعة 
وادراكهم  الطويلة،  وتجاربهم  تفاعلهم  من 
ملصالحهم الحيوية. وقد اثبتت االحداث االليمة 
اللبنانيني  متسك  مدى  بالوطن،  عصفت  التي 
بالحياة املشرتكة من خالل وثيقة الوفاق الوطني 
التي غدت جوهر الدستور اللبناين  واكدت عىل 
نهائية الوطن ووحدة االنتامء ملختلف الرشائح 

املكونة للمجتمع اللبناين".
ولفت اللواء ابراهيم اىل انه "يف هذه املناسبة 
العزيزة، اقول لكم ان الوطن مييض عىل طريق 
بدماء  شامخا  الصعوبات،  كل  رغم  الحياة 
بوحدة  مدفوعا  شعبه،  بارث  عزيزا  شهدائه، 
تعي  التي  االمنية  وقواه  وبارادة جيشه  ابنائه 
مسؤولياتها وواجباتها، ومبقاومة شعب ال يهاب 
العدو بوجهيه الصهيوين والتكفريي. وعىل قدر 
تبقى  وتحديات،  اخطار  من  بالبالد  يحيط  ما 
واميانهم  اللبنانيني  عند  والصلبة  الحية  االرادة 
يصونان  اللذين  القويني  الحافزين  بوطنهم، 

البلد وينقالنه اىل حالة التحديث والتطوير".

وختم: "اخريا، ال بد من توجيه الشكر اىل كل 
من ساهم يف انجاز هذا املرشوع"، مؤكدا "ان 
املديرية العامة لالمن العام ستبقى متحصنة 

بالقانون والصالحيات وتعمل مبوجبهام، وما 
ميليه عليها شعارها خدمة للمواطن وتضحية 

يف سبيل الوطن".

رئيس اللجنة االمنية والعسكرية يف سوريا اللواء جامل يونس.

نائب رئيس املكتب التنفيذي يف حمص الياس خوري.

مدير ادارة الهجرة والجوازات يف الجمهورية العربية السورية اللواء خالد حديد. 


