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اللواء عباس ابراهيم متكلام.

رئيس الهيئة التنفيذية يف حركة امل مصطفى الفوعاين.

الحضور.

اللواء إبراهيم :سقوط القانون يعني سقوط الدولة
األمن االجتماعي ركيزة أولى لألمن الوطني

الن الوحدة الوطنية والتعايش القائم عىل العيش معا هو امىض سالح يف مواجهة املخاطر الخارجية والداخلية ،فان تصفري
الخالفات وتعميم املصالحات ،واالنتقال من اسلوب االنتقام والثأر اىل منطق املسامحة والصفح ،تشكل املداميك التي ميكن
االنطالق منها لتعزيز االستقرار وبدء ورشة االمناء املتوازن يف تالزم حتمي بني االمن واالمناء
الخيون يف مواقع املسؤولية
مرة جديدة ،يتجند ّ
الرسمية كام يف املواقع السياسية لتضميد الجراح
التي تستمر نازفة يف منطقة البقاع مبحافظتيها
بعلبك الهرمل والبقاع ،حيث ال يوقف "ح ّالل
املشاكل" ،محركات مساعيه املتعددة االتجاه
والتي تصب يف غاية واحدة هي متتني الوحدة
الوطنية .فكان الحج اىل البقاع المتام مصالحة
هي حج من نوع آخر ،يحبه الله ويحب الساعني
اليه ،فشهدت الجامعة االسالمية  -التل االبيض
يف بعلبك ،مصالحة بني عائالت وعشائر الصلح،
بقبوق ،شقري ،الطقش ،الفيرتوين وآل جعفر،
برعاية رئيس املجلس االسالمي الشيعي االعىل
االمام الشيخ عبد االمري قبالن ممثال باملفتي

الجعفري املمتاز الشيخ احمد قبالن ،ومبباركة
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور عبد
اللطيف دريان ممثال بالشيخ مشهور صلح،
وجهود املدير العام لالمن العام اللواء عباس
ابراهيم ،وقياديت حركة امل وحزب الله ،ويف
حضور عدد كبري من الشخصيات.
يف مستهل الحفل ،دعا عريف الحفل الدكتور
مهدي مشيك اىل ان "نأمتر بالدين واالخالق واملثل
والعادات والتقاليد الرشيدة والحكيمة" .ثم كانت
املصافحة واملعانقة بني ممثيل العشائر والعائالت
املتصالحة ،وتليت آيات من القرآن الكريم ،ثم
النشيد الوطني.
املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم كان

اول املتكلمني فقال" :استهل كلمتي مبا انزل الله يف
محكم كتابه العزيز:
" َو َت َعا َو ُنوا ع ََل ا ْل ِب َوالت ْق َو ٰى َو َل َت َعا َو ُنوا ع ََل ْالث ِمْ
َوا ْل ُع ْد َوانِ".
نحن هنا العانة بعضنا البعض عىل تقوى الله يف
حقن الدماء ،ودرء الفنت التي ُيخيل لبعض العقول
انها محدودة االثر ،وتربيرها عىل انها مجرد
انفعاالت ،وهي يف الحقيقة ٌ
رش مستطري".
اضاف" :ان العائلية الضيقة والعشائرية والطائفية
واملذهبية التي تستدعي القتل والقتل املضاد،
وتنصب نفسها بديال من الدولة والقضاء ،تشكل
بابا عريضا لفنت دينية ومذهبية ،ان هي اندلعت،
فال احد يعرف نهايتها ،مع التشديد عىل عميق

رئيس املجلس السيايس يف حزب الله السيد ابراهيم امني السيد.

االحرتام للعائالت يف مواجهة العائلية ،وللعشائر يف
مواجهة العشائرية .فالعائالت الكرمية هي اساس
النسيج االجتامعي والوطني".
وتابع اللواء ابراهيم" :اننا ،اذ نشدد عىل عون
بعضنا لبعض يف ما امر الله به من سالم واخوة
يف الله والدين والوطن ،فاننا ايضا نؤكد دور
الدولة العادلة ،راعية وحاكمة نهائية يف تنظيم
عالقات االفراد والجامعات مع بعضها البعض،
النه يف سقوط القانون ،حتى يف ابسط االشكاالت
والحوادث ،يعني سقوط الدولة وسيادة رشيعة
الغاب التي خربناها وذقنا صنوفها يف الحرب
املشؤومة ،وحتام فان عاقال ال يريد العودة اليها،
كام ان احدا مل ينجح يف ان يكون بديال من الدولة".

واكد "ان ما ننجزه اليوم يف امتام هذا اللقاء االخوي
املميز بني اهل مدينة الشمس والنور بعلبك ،هو
يف صلب الدور الوطني الذي تقوم به املديرية
العامة لالمن العام ،انطالقا من حرصنا عىل صون
االمن االجتامعي الذي يشكل الركيزة االوىل لالمن
الوطني ،وصوال اىل تحقيق االمان االجتامعي
واالمني بكل مندرجاتهام ،واللذين يوفران البيئة
املناسبة لبناء االنسان يف لبنان ،وهذا ال يكتمل من
دون وجود دولة تقوم بواجباتها كحاضنة البنائها يف
كل املناطق ومن دون استثناء .عندها فقط يشعر
املواطن بالطأمنينة والسالم ،الن االمن يف مفهومه
الحديث مل يعد يقترص عىل البندقية والهراوة.
املطلوب اذا متتني الوحدة الداخلية ،وان تتضافر

جهود الدولة مع مواطنيها لبناء مستقبل افضل،
الن الوضع ال يحتمل اية ارباكات مهام كانت
تربيراتها او عناوينها او حجمها او موقعها .وكلنا
عاش وعرف معنى االنقسام وما خلفه من مآس
وويالت .فلنعمل سويا عىل الغاء خطوط التفرقة
من عقولنا ،ورفع الحواجز االمنية من حولنا،
يك يتسنى للبندقية الرشعية تصويب فوهتها
اىل حيث يجب ان تكون اىل العدو االرسائييل
واالرهاب ،النهام يشكالن الخطر الرئييس عىل
لبنان .فباميانكم بالله وقناعتكم بالسلم االهيل
قادرون عىل تحقيق االمن واالستقرار تحت سقف
الدولة العادلة التي تبقى ضامنة الجميع ،وعلينا
التطلع اىل االمام ونسيان املايض املؤمل ،وتكريس
مفهوم هذا اللقاء باالفعال وليس بالكالم".
ختاما "يك يبقى لبنان ايقونة هذا الرشق ،بتنوعه
الحضاري والثقايف والديني ،ينبغي عىل الجميع
االنتقال من دائرة الهويات الضيقة اىل الفضاء
الوطني الجامع .لذا ،اتوجه اىل اهيل واحبايئ يف
بعلبك ،الشد عىل اياديكم ،واقدر عاليا جهودكم
االستثنائية ،الخرية والطيبة املتأصلة فيكم ،وانحني
احرتاما لتضحياتكم وتجاوزكم االعتبارات الضيقة،
وتقديم الصالح اللبناين العام والخري والسالم
وااللفة عىل كل يشء ،وادعوكم اىل التمسك
مبقتضيات هذا اللقاء االخوي الجامع ،لتكون حافزا
للجميع لتجاوز كل ما يعكر عيشنا ،ونسأل الله
الرحمة واملغفرة للذين انتقلوا اىل رحمة ربنا العيل
القدير".
وتوجه "بالشكر  -الواجب اىل كل من ساهم يف
الوصول بهذه املصالحة اىل خواتيمها ،واقول لكم
جميعا جزاكم الله خري ما تعملون".
وقال رئيس الهيئة التنفيذية يف حركة امل مصطفى
الفوعاين يف كلمته" :مجددا ،ها نحن يف البقاع ،يف
بقاع قال فيه الرئيس نبيه بري "السهل املمتنع
عىل الزمن الغادر والساح املتشوق اىل السيف
واملفتوح للضيف" ،للبقاعيني الذين كانوا االشد
انتامء اىل ارض الوطن من عني البنية يف البقاع اىل
تالل رب ثالثني وشلعبون يف الجنوب رسموا عبق
مقاومتهم ورفعوا اعمدة الصمود لتنهدم هياكل
الغزاة ،للبقاعيني الذين اصطفوا مع االمام القائد
السيد موىس الصدر ورددوا القسم يف بعلبك ان
يحرروا انسان لبنان من الحرمان ،للبقاع والبناء
بعلبك الهرمل يوم خاطبهم االمام الصدر ذات
متوز عام  ،1970ماذا يعني االخذ بالثار ،ما
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املفتي الجعفري املمتاز الشيخ احمد قبالن.

مربر االنتقام من جرائم تعقبها جرائم ،وهل
من حق جاهل موتور ان يصيب امن قومه وانتم
راضون؟ اين عقالؤكم يردون السفهاء ،اين املشاعر
املرهفة وااللسن املتحركة بالحق اين اوتاد االرض
اين معقد الرجاء؟ ان غابت الدولة عنكم بسبب
من امالق وافالس من رؤيا ،هل تغيبون انتم عن
انفسكم عن امنكم عن سعادتكم عن رشفكم عن
انسانيتكم ،وهل املودة العاتية تستثني احدا من
الغرق فيها؟".
ثم القى الشيخ مشهور صلح كلمة املفتي دريان
فقال" :بداية نتوجه جميعا اىل الله سبحانه وتعاىل
بقلوب مليئة باالميان ان يجعلنا مفاتيح للخري،
مغاليق للرش ،واصالح ذات البني افضل درجة من
عامة الصيام والصالة والصدقة ،اي انه فضل درجة
من العبادات املفروضة ،فنبارك بهذا االجر والثواب
لجميع املصلحني ،وادعو من عىل هذا املنرب اهيل
عشائر وعائالت بعلبك الهرمل للصلح مع الله ،ثم
نصطلح يف ما بيننا ،ونكون جميعا كاليد والعني من
الجسد ،اذا اصاب اليد امل بكت العني ،واذا بكت
العني مسحت اليد دموعها" .ودعا الجميع اىل "ان
نعود بخالفاتنا اىل الدولة ،فالدولة هي االم ،واالم
تتعامل مع اوالدها بالعدل واملساواة".
وخاطب رئيس املجلس السيايس يف حزب الله
السيد ابراهيم امني السيد اللواء ابراهيم بالقول
"الصلح عالج للنتائج ،يف حني ان الدولة يجب عليها

حضروا

الشيخ مشهور الصلح.

ان تعالج االسباب ،والصلح من دون مسؤولية
الدولة هو فسحة ضوء شمس من بني الغيوم
امللبدة ،هو ضوء رساج يف نفق مظلم .االحداث
التي تحصل هنا يف منطقتنا يحصل مثيل لها يف
مناطق اخرى ،لكن الفرق ان الدولة ترسع امام
االحداث يف مناطق اخرى لتحتويها ،وتضع االمور
يف نصابها ،حتى ال يؤثر الحدث او الجرم عىل امن
وسالم املجتمع ،لكن يف منطقتنا تحصل احداث،
ويطول حضور الدولة للعالج ،او لالمساك باالمور".
اضاف" :نحن ال نرغب ان تكون هذه املنطقة
خارج الدولة ،ونرغب ان تكمل مسار اسهامها
الوطني والقومي واالسرتاتيجي .هذه املنطقة
كانت حارضة يف كل االستحقاقات الكربى
والتهديدات ،وعندما تعرضت لالرهاب التكفريي
سجلت اسمها يف التاريخ بأنها حرضت ملواجهة
التكفرييني ،وهي تستحق العناية والرعاية ،ليس
عىل الصعيد االمني والعسكري فحسب ،امنا ضمن
خطة تقوم بها الدولة من اجل االنتقال اىل وضع
افضل واحسن".
والقى املفتي الجعفري قبالن كلمة راعي الحفل
رئيس املجلس االسالمي الشيعي االعىل االمام
الشيخ عبد االمري قبالن ،حيث اكد االمور التالية:
"اوال -لبعلبك الهرمل ،تاريخ طويل من الدماء
والتضحيات والجهاد والرشف ،قدموه يف سبيل هذا
البلد وما زالوا ،واملطلوب ان تكون الدولة عىل قدر

هذا الحق ،وال يجوز ان نوظف الدولة كضابطة
عدلية يف البقاع فيام نوظفها كمرشوع امناء شامل
يف بريوت وباقي املناطق املحظوظة.
ثانيا  -عىل القوى السياسية ،خاصة البقاعية ،ان
تنهض بالبقاع بكل جوانبه ،الن كثريا من ازمات
اجيالنا يف البقاع سببها تخيل الدولة عن تنمية
البقاع واجياله ،لذلك من يتخلف عن دعم البقاع
مبستشفى وفروع جامعية وسوق عمل وتنميات
مختلفة ليس من حقه ان يستقدم الدبابات
والسجون اىل البقاع ،رغم ارصارنا عىل االمن
البقاعي ورضورته ،اال ان السم القاتل يكمن يف
التخيل عن دعم البقاع وتنميته.
ثالثا  -املطلوب من الدولة ان تكون ضامنا وطنيا
وان تكون مرشوع ارباح ورشاكة وطنية ،ال تاجر
صفقات همه رشكاته ومؤسساته ومشاريعه
الخاصة ،الن التجارة السياسية ما حلت بحكومة
من حكومات العامل اال وكانت سببا الفالس البلد".
ثم اقام العقيد مرشد الحاج سليامن مأدبة غداء يف
دارته يف بدنايل حرضتها شخصيات شاركت يف لقاء
املصالحة وفاعليات من محافظتي بعلبك الهرمل
والبقاع.
وكان اللواء ابراهيم قام صباحا بجولة يف قلعة
بعلبك االثرية ،ولبى دعوة الفنان عمر كركال
اىل فطور تكرميي اقامه له يف دارته ،يف حضور
شخصيات.

حرض املصالحة وزير الزراعة حسن اللقيس ،والنواب غازي زعيرت وعيل املقداد وابراهيم املوسوي وبكر الحجريي ،والنائبان
السابقان نوار الساحيل وجامل الطقش ،راعي ابرشية بعلبك دير االحمر املارونية املطران حنا رحمة ،مفتي البقاع الشيخ
خليل شقري ،راعي ابرشية بعلبك للروم امللكيني الكاثوليك املطران الياس رحال ،املفتي بكر الرفاعي ،رئيس الهيئة التنفيذية
يف حركة امل مصطفى الفوعاين عىل رأس وفد ،رئيس املجلس السيايس لحزب الله السيد ابراهيم امني السيد عىل رأس وفد،
رئيس وحدة االرتباط والتنسيق يف الحزب وفيق صفا ،مدير االدارة يف الجيش اللواء الركن مالك شمص ،رئيس املجلس االعىل
للجامرك العميد اسعد طفييل ،رئيس اتحاد بلديات بعلبك حمد حسن ،رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق ،رئيسة الجامعة
االسالمية يف لبنان الربوفسورة دينا املوىل ،رؤساء بلديات ومخاتري وفعاليات سياسية وقضائية ودينية وامنية واجتامعية.

ﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻲ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم
أﺳــﻌﺎر ﺧﺎﺻﺔ
ّ
Jdeideh: Main Branch - 01 875444
Hazmieh: City Center - 01 283851
Choueifat: The Spot - 05 815122
Dbayeh: Le Mall - 04 414976
Dora: City Mall - 01 897848
www.omorfiawatches.com
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