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املديرية العامة لألمن العام إحتفلت بـالذكرى ٧٧  لتأسيسها
وزير الداخلية: نتطلع إلى إنجاز اإلستحقاقات الدستورية والوطنية

اللواء إبراهيم: لبنان أقوى مّما يعتقده كثر وما ضاع حّق وراءه مطالب
العام  لالمن  العامة  املديرية  احتفلت 
احتفال  يف  لتأسيسها   77 بالذكرى  
املتحف،  يف  املديرية  باحة  يف  اقيم 
حكومة  يف  الداخلية  وزير  حضور  يف 
واملدير  مولوي  بسام  االع�ل  ترصيف 
العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم 
املكاتب  ورؤساء  العام  االمن  وضباط 
واملراكز  واالقليمية  املركزية  والدوائر 

االقليمية.
 77" عنوان  حمل  الذي  االحتفال  بدأ 
الوزير  بوصول  وخدمة"  تضحية  عاما 
املديرية  يف  العلم  ساحة  اىل  مولوي 
ابراهيم  اللواء  استقباله  يف  كان  حيث 
بالترشيفات  واستقبل  الضباط.  وكبار 
االمن  من  ثلة  رافقتها  التي  الرسمية 
تعزف  ان  قبل  التحية  له�  ادت  العام 
النشيد  العام  االمن  موسيقى  فرقة 
نشيد  والزمة  املوت  ونشيد  الوطني 
من  اكليل  وضع  مع  تزامنا  الشهداء 
لـ"شهيد  التذكاري  النصب  عىل  الزهر 

االمن العام".
الوزير  ب³  اجت�ع  عقد  االثر،  عىل 
فيه  عرضا  ابراهيم  واللواء  مولوي 
ينتقال  ان  قبل  املحلية،  املستجدات 
احتفال  اقيم  الكربى حيث  الصالة  اىل 
خطا¸ استهله الوزير بكلمة قال فيها: 
ومع  اليوم  بينكم  اكون  ان   ºيسعد"
البارك  ابراهيم  عباس  اللواء  سعادة 
للبنان  والبارك  العيد،  هذا  يف  لكم 
الذين  الضباط  من  النخبة  بالكوكبة 
مؤسسة  لصنع  اللواء  بهمة  يقودون 
العام واالمن  البلد واألمن  بأمن  تعنى 
تؤدي  التي  املؤسسة  وهي  السيايس، 
تطورت  التضحية،  عنوانه  فعاال  دورا 
متطورة  حديثة  مؤسسة  لتصبح 
جهاز  اول  هو  العام  االمن  وعلمية. 

املحاك�ت  وبطء  باملساج³  اكتظاظها 
االجراءآت  عن  وتحدث  القضائية 
ناشد  وبعدما  ملعالجتها".  املتخذة 
لفت  املحاك�ت،  يف  اإلرساع  القضاء 
 Êاىل "ان %79 من السجناء هم من غ
املحكوم³، وأن %43 من السجناء هم 
التابعيات االجنبية Ìا يوازي ثالثة  من 
للسجون  االستيعابية  القدرة  اضعاف 
له  ستكون  انه  اىل  وكشف  اللبنانية". 
اوضاعها  عن  ومفصلة  واضحة  دراسة 
املجلس  اىل  باقرتاحات  التقدم  ومنها 
النيا¸ الذي من املمكن ان يكون الحل 

األمثل لطلب املعالجة.
بناء  يف  بارز  دور  العام  لالمن  اضاف:" 
عىل  الداخلية  وتسعى  السيايس،  االمن 
بناء  يف  املساعدة  االزمنة  كل  مدى 
خالل  من  املواطن  مؤسسات  هيكلة 
االنتخابات التي رعتها وترعاها االجهزة 

ونتطلع  ومجتمعة،  متكاثفة  االمنية 

الوطن،  هذا  اىل  القادم  يقابله  امني 
يعكس  لذلك  املطار،  إىل  املراىفء  من 
وضباط  رتباء  من  منكم  كل  وجه 

وعنارص وجه لبنان".
اضاف: "يعترب دور االمن العام اساسيا 
وزارة  وان  الصعبة،  الظروف  رغم 
الداخلية واللواء ورئاسة الحكومة تقيم 
انصاف هذا  الدور ويعملون عىل  هذا 
االمنية  االجهزة  بقية  غرار  الجهاز عىل 
اؤكد  املناسبة  الدولة. يف هذه  واجهزة 
وضباط  ورتباء  عنارص  وطنية  عىل 
املؤسسة  هذه  والء  عىل  العام،  االمن 
عىل  الحفاظ  وهدفها  والوطن  للدولة 
املؤسسة  حرص  واؤكد  وبنائه  كيانه 
اللبنانية  العربية  الوطنية  الثوابت  عىل 
ك�  امنية  مؤسسة  كل  يف  املوجودة 

االمن العام".
وأشار الوزير مولوي اىل ازمة السجون، 
بها  يتسبب  التي  "املعاناة  اىل  فلفت 

اللواء عباس ابراهيم مستقبًال الوزير بسام مولوي.تقديم السالح.

امام نصب الجندي املجهول.

العيد

وزير الداخلية: لالمن
العام دور بارز في بناء االمن 

السياسي

اللواء ابراهيم: كل ما 
يجري من حولنا يدعونا الى 

التحديات خوض 
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االستحقاقات  كل  انجاز  اىل  قدما 
الدستورية والوطنية يف حينها".

عىل  عزيز  جهاز  العام  "االمن  وختم: 
وزارة  عىل  وعزيز  مهم  وجهاز  قلبي، 
ورتباء  كعنارص  معكم  الداخلية، 
العام  املدير  الهرم  رأس  وعىل  وضباط 
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم، ولن 
عىل  بالتطاول  للداخلية  كوزير  اسمح 
لها،  والتعرض  العام  االمن  مؤسسة 
وسأبقى  سابقا  حميتها  ك�  وسأحميها 
وعنارص  وضباطا  قيادة  جانبكم  اىل 
وسأحميها بالقانون وتطبيقه من موقع 
رافضا  ايضا  القانونية  املهنية  خلفيتي 
الوطنية  املؤسسة  هذه  عىل  التعدي 

العريقة". الكبÊة 
إبراهيم  عباس  للواء  كلمة  وكانت 
استهلها مرحبا بالوزير مولوي والضباط، 
املديرية  وباسم  "باسمي  فيها:  قال 
Ìعايل  ارحُب  العام،  لالمن  العامة 
الذي  وهو  والبلديات،  الداخلية  وزير 
يبذله،  ما  التقدير عىل  يستحق اصدق 
للحفاظ  االستثنائية،  الظروف  هذه  يف 
والبلديات  الداخلية  وزارة  اداء  عىل 
يف  نشأ   Û لها.  التابعة  واملؤسسات 
تعرب  ان  العام  لالمن  العامة  املديرية 
للتأسيس،  والسبعون  السابعة  الذكرى 
من  كل  فيها  نستذكر  ان  دون  من 
عزة  سبيِل  يف  والنفيس  بالغايل  ضحى 
ابنائه، ليبقى هذا  لبنان وامنه وسالمة 
املنطقة  هذه  يف  خفاقا  ِمعل�  الوطن 
ال  ك�  ومآيس.  وتهجÊا  دما  النازفة 
اليوم ßر من دون  ßكننا ان ندع هذا 
الباع  اصحاب  العسكري³،  نكرم  ان 

الطويل عىل درب التضحية والعطاء".
بواحدة من اصعب  لبنان  "ßر  اضاف: 
ظل  يف  تاريخه،  عرب  ازماته  واقىس 
واملنطقة،   Ûالعا تجتاح  اضطرابات 
يعتقد  سياسية  جيو-  وتغيÊات 
انها  دروبها،   ãسال من  الكثÊون 
واالزدهار  السالم  محطات  من  محطة 
ما  كل  ان  نرى  نحن  في�  والبناء. 
الينا  دعوة  يشكل  حولنا  من  يجري 

يف مقدم الجمهور.

من االحتفال.

واملدير العام لالمن العام.وزير الداخلية متكل�.

ومواجهة  التحديات  هذه  خوض  اىل 
ال؟  وكيف  علينا،  السلبية  انعكاساتها 
ونحن اصحاب االرض املحتلة والåوات 
اآلن،  حتى  عنا  ßنع  التي  الدفينة 
استكشافها والتنقيب عنها واستخراجها 
حّقنا  لكن  االرسائيلية.  الغطرسة  بفعل 
بل  يستمر  لن  واالحتالل  يضيع  لن 
سيزول ليس ليشء، اال ألن لبنان اقوى 
ارضنا  فاالرض  الكثÊون.  يعتقده  م� 
وألن  س�ؤنا.  والس�ء  مياهنا  واملياه 
فهم  الحق،  اصحاب  هم  اللبناني³ 
ضاع  "ما  االمس  يف  قيل  وقد  االقوى. 
"ما  نقول:  واليوم  مطالب،  وراءه  حق 
تحميه  وقوة  مطالب  وراءه  حق  ضاع 

وتستعيده".
اليوم،  هذا  "يف  ابراهيم:  اللواء  وقال 
الوطن وخدمة  اجل  التضحية من  يوم 
العام،  االمن  بشعار  عمال  االنسان، 
املصالح  كل  عن  نتعاىل  ان  املطلوب 
لبنان.   اجل  من  والضيقة  الشخصية 
اىل  املناسبة  هذه  يف  الجميع  ادعو 
تعزيز  اجل  من  والتعاضد  التكاتف 
الواقية  الدرع  لتكون  الوطنية  الوحدة 
والسد املنيع عن لبنان وشعبه يف وجه 
 .Ûوالعا املنطقة  تجتاح  التي   Êاالعاص
وحجم  موقعه  من  كل  معا،  ولنعمل 
لبنان من  لننتشل  قدراته ومسؤولياته، 
يفتخر  بلدا  ليعود  به  وننهض  ازماته 
الذين  اوالدنا  وليتمكن  اليه،  باالنت�ء 
ارض  اىل  العودة  من  قرساً  غادروه 
هجرتهم  تكون  لئال  واجدادهم  ابائهم 

داíة". 
بعام  اليوم  نحتفل  نحن  "ها  وختم: 
العامة  املديرية  جديد يضاف إىل عمر 
عىل  وستبقى  بقيت  التي  العام  لالمن 
"خدمة  وبشعارها  بها  اللبناني³  عهد 
والوطن  ذاهبون  كلنا  وتضحية". 
جميعا،  علينا  سيحكم  التاريخ  باق. 
يليق  Ìا  اال  االحكام  هذه  تجعلوا  فال 

برجال يحملون هوية وطن". 
اقيم  كوكتيل  يف  الجميع  شارك  ختاما، 

يف املناسبة.

عشية العيد السابع والسبع� لالمن العام، وجه املدير العام لالمن العام اللواء 
يخذلكم"،  لن  "لبنان  عنوان  تحت  العسكري�،  اىل  اليوم"  "امر  ابراهيم  عباس 

جاء فيه:

العسكريون، "ايها 
ملا  تستحقونه  تقدير  محل  هو  العسكرية  �ناقبيتكم  و�سككم  صمودكم  ان 
خدمة  من  تفعلونه  وما  حالكة.  اوضاٍع  ظل  يف  وتضحيات  جهد  من  تبذلونه 
التي  الوطن  دروع  من  درع  ألنكم  يبقى  ان  يجب  بقسمكم  التزاما  وتضحية 

يحتاجها لبنان اليوم اك° من اي وقت مىض.
كلنا يعرف حجم االخطار التي تحيط بنا من الخارج ومن الداخل عىل السواء.

الخارجي، يخوض لبنان معركة مقدسة من اجِل استعادة حقوقه  عىل املستوى 
للقوان�  انفاذا  الربية  املعابر  ضبط  يف  وكذلك  االرسائييل،  العدو  من  البحرية 
استع�ل  يف  تعسف  وال  االنظمة،  تطبيق  يف  إستنسابية  ال  ألن  والتعلي�ت. 

السلطة من اجل الحق الوطني.
عىل املستوى الداخيل، نحن امام اخطار مهولة يبعث عليها االنهيار االقتصادي 
تتآكل،  الدولة  فراحت هياكل  املؤسسات  اÈ عىل كل  انهيار  واالجت�عي، وهو 
وهذا ما يدعونا اىل التنبه واىل التزام اعىل درجات االستنفار والحيطة دفاعا عن 

لبنان واللبناني� وحيث� نكون.

العسكريون، ايها 
خطوات  تحقق  وحدها  القانون،  اجل  من  والتضحية  الجهد  بذل  عىل  املثابرة 
ثابتة ومتينة ملواجهة الظروف القاسية والصعبة. واملديرية العامة لالمن العام، 
ك� انتم، تعيش املعاناة التي تهدد العيش بعدما هددت االستقرار االجت�عي 
والصحي والتعليمي. وما اصاب اللبناني� اصابنا وغÌنا من املؤسسات الرسمية، 
فنحن من هذا الشعب ومن اجله يجب ان نتعاضد ونصمد، والعكس من ذلك 
الدولة  من  يشء  يبقى  لن  االمن  انعدم  ومتى  يشء.  كل  بانهيار  القبول  يعني 

والشعب، لذا قدرنا ان نواجه، وعىل ذلك اقسمنا جميعا.

العسكريون، ايها 
من  للحد  املساعدات  تأم�  اىل  جاهدة  ستسعى  العام  لالمن  العامة  املديرية 
سعر  فروقاِت  من  امكن  ما  ودفع  التقدÒات  عىل  وستحافظ  الصعوبات،  آثار 
االدوية واالستشفاء، ومساعدات اجت�عية استثنائية لتوفÌ ما يناهز راتب، ك� 
ستستمر القيادة يف االمن العام يف اعت�د تدابÌ خدمة استثنائية، باالضافة اىل 

ترقية العسكري� املستحق� ضمن املهل املحددة قانونا.
كونوا عىل عهدكم وقسمكم، ولبنان ومؤسستكم لن يخذلوكم".

اللواء إبراهيم في "أمر اليوم":
نحن أمام أخطار مهولة تدعونا 
إلى إلتزام أعلى درجات اإلستنفار


