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اللواء إبراهيم لطالب ثانوية عدلون:
أبعدوا الطائفّية من عقولكم لبناء وطن الغد

رشّعت املديرية العامة لالمن العام ابوابها لـ125 
يف  الرسمية  عدلون  ثانوية  من  وتلميذة  تلميذا 
جنوب لبنان، لزيارتها والتعرف اىل وظائفها وبعض 
اقسامها، يف مبادرة هي االوىل لجهاز امني لبناين.

طبقات  الرسمية يف  عدلون  ثانوية  انترش طالب 
واختلطوا  املختلفة،  العام  لالمن  العامة  املديرية 

الطالبات  احدى  وسألته  والطائفية".   املذهبية 
ملاذا ال تكشف الجرائم قبل وقوعها؟ قال: "اطلقنا 
يف املديرية العامة لالمن العام منذ قرابة االعوام 
الستة فكرة االمن االستباقي، وهي صارت مرجعا 
تعمم عىل كل االجهزة االمنية يف البلد. معك حق، 
لكن كام يف بلدان العامل قاطبة، تكشف الجرائم 
الحقا، لكن مثة الكثري من الجرائم التي تكشف 
صعبة  ارتدادات  لها  تكون  ألنه  عنها  يعلن  وال 
عىل املجتمع اللبناين، وبالتايل مثة ايضا الكثري من 

الجرائم التي تكتشف قبل حدوثها".
كام سأل احد الطالب: "ما هي النصيحة التي 

ارجائها  يف  يجوبون  وكانوا  والعنارص،  بالضباط 
ويكرثون من االسئلة واالستفسارات، وال عجب يف 
ذلك، فجلهم يزورون دائرة رسمية للمرة االوىل يف 
حياتهم! هذا االمر، عّب عنه التلميذ هادي الذي 
قال ان "الدائرة الرسمية الوحيدة التي زارها هي 
لالمن  العام  املدير  التالمذة  والتقى  املدرسة".  

يف  آب   27 قاعة  يف  ابراهيم  عباس  اللواء  العام 
مبنى املديرية املركزي قرب املتحف حيث تعقد 
االجتامعات الرسمية، وحلوا ضيوفا يف املقاعد التي 
غالبا ما يشغلها الضباط يف االجتامعات واملؤمترات.

بعد النشيد الوطني ونشيد االمن العام، تم بث 
ومهامه  العام  االمن  تاريخ  عن  فيديو  رشيط 
والحقبة التي توىل فيها اللواء ابراهيم مهامه وما 
وامنية  وعسكرية  ادارية  انجازات  من  تضمنته 
يف  املختلفة  وساطاته  عن  فضال  وديبلوماسية، 

عمليات اطالق العديد من الرهائن.
بعدها القى املدير العام لالمن العام اللواء عباس 

ابراهيم كلمة مرتجلة جاء فيها:
"اليوم يتواجه املايض والحارض واملستقبل، فانتم 
الحارض عىل ابواب املستقبل واالمل بكم ونحن 
ان  الشباب  يف  كبري  االمل  دورنا.  انتهى  تقريبا 
ينهضوا بلبنان من كبوته السيام ان الظروف التي 
جزءا  نحمل  ونحن  جدا،  صعبة  الوطن  بها  مير 
جميع  ايضا  يتحملها  والتي  املسؤولية  هذه  من 
املسؤولني كل بحسب مستواه. يكمن االمل فيكم، 
انتم الذين متثلون الجيل الطالع من اجل اصالح 
كل االخطاء التي حصلت، ووضع مداميك العمران 
يف  ارى  املزيد.  يتحمل  يعد  مل  الذي  البلد  لهذا 
عيونكم ارصارا وتصميام ومثابرة عىل بناء لبنان 
الغد الذي نحلم به جميعنا. لالسف، ان الظروف 
مل  الداخلية،  الظروف  اىل  باالضافة  بنا،  املحيطة 
الواقع،  امر  عىل  ذلك  نحقق  ان  عىل  تساعدنا 
واالمل فيكم ليك تحرروا الوطن. امتنى اليوم، ان 
تكون هذه الزيارة قد اثرت فيكم، وان تكونوا قد 
انكم تنتمون اىل وطن وليس اىل طائفة  شعرتم 
او مذهب بل لوطن. تعاطوا مع  او اىل منطقة 
املستقبل عىل هذا االساس، تعاطوا معه عىل انكم 
تنتمون اىل وطن، ال تتقوقعوا وال تنعزلوا داخل 
طائفتكم. ال تقولوا مثال، نحن شيعة، ونعرف من 
هذا الوطن هذا املقدار، ان هذا الوطن للشيعة 
بعقل  فكروا  والدروز.  والسنة  للموارنة  هو  كام 
منفتح، فكروا باآلخر الذي يعيش معكم عىل انه 
اوالد  نحن  باملواطنة.  واخوكم  وزميلكم  رفيقكم 

نشاطات
هذه  اوالد  وانتم  الصدر  موىس  االمام  مدرسة 
املدرسة. بأي معنى؟ مبعنى الوطنية. حني تعرض 
يف  الصدر  موىس  السيد  اعتصم  للحرب،  الوطن 
املسجد والكنيسة. نريدكم ان تعتنقوا هذا الفكر، 
وان تنتموا اىل هذه املدرسة، هكذا يبنى الوطن. 
اوالد  نحن  حداد،  غريغوار  املطران  ابناء  نحن 
هذا الجيل وعلينا ان نحمل هذه الثقافة، ثقافة 
الوطن،  عن  يدافع  ان  وجبته  بعاممته  املستعد 
ليخرب  والجبة  العاممة  وراء  يتمرتس  ان  وليس 
البلد. نتمنى ان يكون ما شهدمتوه اليوم قد ادخل 
جديدا اىل ثقافتكم، وانتم بعيدون جدا عن هذه 
املؤسسات الوطنية التي يجب ان تعيشوا يف قلبها 
وهي يف قلبكم. ال تقترص مهام االمن العام عىل 
انجاز باسبور ومنح تأشرية وختم جواز السفر عىل 
املعابر الحدودية، وكام شاهدتم لدى االمن العام 
هذه  ساعة.   24 ينام  ال  وهو  العمل  من  الكثري 
مؤسسة نحن نفتخر اننا ننتمي اليها، ونحن نفتخر 
انها تستوعبكم وتستقبلكم وتطلعكم عىل بعض 
ما تقوم به. يف هذا السياق، اشكر ادارة ثانويتكم 
واهلكم الذين سمحوا لكم بزيارتنا، فاهال وسهال 
بكم". وبعد ان قدم مدير الثانوية محمود وهبي 
درعا تكرميية اىل اللواء ابراهيم، دار نقاش واسئلة 
منسقة  وسألت  ابراهيم.  واللواء  التالمذة  بني 
االنجاز  عن  ابراهيم  اللواء  الزين  سهري  الزيارة 
االنجاز  "ان  فأجاب:  بعد؟  تحقيقه  يتمنى  الذي 
العام الذي اطمح اليه، هو اال ارى جنديا ارسائيليا 
عىل ارض لبنان. اعتقد ان هذا االنجاز االهم وان 
مل امتكن من تحقيقه، كونوا متاكدين باننا نضع 
املدماك ليك نصل اليه، واملسؤولية بعدها تكون 
يف عهدتكم".  وسألته احدى الطالبات عن تأثري 
انهيار اللرية اللبنانية عىل رواتب العسكريني، وهل 
تسعى الدولة اىل رفع الرواتب ليك تتناسب مع 
غالء املعيشة؟ فاجاب اللواء ابراهيم: "ال شك يف 
ان القطاع العام وخصوصا العسكريني، هم االكرث 
تأثرا باالزمة االقتصادية التي مير بها البلد. اعتقد 
اىل  تحسني وضعه  من  الخاص متكن  القطاع  ان 
حد كبري، لكن القطاع العام وتحديدا العسكريني، 
هم اكرث من يدفعون امثانا النهيار القطاع املايل. 
اتخاذ  تم  الوزراء  ملجلس  السابقة  الجلسة  يف 
قرار بزيادة الرواتب بطريقة قانونية اىل حد ما، 
السيايس  االنقسام  يف  تكمن  الراهنة  واملشكلة 
املراسيم  توقيع  عىل  لالسف  ينعكس  الذي 

التنفيذية. لكن القرار اتخذ، وموظفو القطاع العام 
الوحيد هو االنقسام  سيستفيدون منه، والحائل 

السيايس، وهذا امر تتم معالجته".
ان  للشباب  ميكن  كيف  عن  الطلبة  احد  وسأل 
زمن  "يف  ابراهيم:  اللواء  قال  الوضع؟  يف  يؤثروا 
ما كنا نجلس عىل الكرايس التي تجلسون عليها 
اليوم، ورصنا هنا، عليك ان تثابر وتتعب وتنجح، 
الصفوف  يف  انت،  حيث  جالسا  تبقى  ان  االهم 
االمامية. عندما تكون جالسا حيث انت تؤثر يف 
الوطن، وتاثريك بالوطن هو مبا ذكرته من الحرص 
من  بعيدين  نكون  وان  الوطنية،  الوحدة  عىل 

مارلني خليفة 
@marlenekhalife

التالميذ يف ساحة مبنى االمن العام.استقبال االساتذة.

متارين قتالية.مع التالميذ.
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توجهها اذا كان احد منا سيخلفك كمدير عام 
"انا  مامزحا:  ابراهيم  اللواء  اجاب  العام؟  لالمن 
امتنى ان يخلفني احد منكم، هكذا يبقى االمن 
العام ملنطقة الزهراين. لكنني اقول بجدية، امتنى 
تحرير  اجل  من  العمل  سيخلفني  من  يتابع  ان 
الكفاية  تخّول  ال  ملاذا  طالبة  وسألت  البلد". 
الدخول اىل اسالك الدولة؟ اجاب: "الطائفية هي 

السبب وال يجب ان تدخل اىل عقولكم". 
الوطنية  اللحمة  وسألت طالبة عن سبب غياب 
وعن  للسفر  يطمحون  وجميعهم  الشباب  لدى 
الكلمة التي يوجهها اىل هؤالء، قال اللواء ابراهيم: 
املهاجرين  الشباب  هؤالء  ضمن  من  "اوالدي 

والعائلة.  الوطن  احضان  اىل  يعودوا  ان  وامتنى 
ان الضائقة التي مير بها لبنان تحتم عىل الشباب 
وهذه  النهاية،  يف  لكن  والعمل.  السفر  والصبايا 
الوطن. نحن  انه يعود اىل  للبناين،  نقطة تسجل 
نالحظ ان من يسافر من القرى اول ما يفكر به 
هو بناء بيت يف الضيعة. نحن اكرث شعب متعلق 
بارضه، ونحن ال نزال صامدين ولو بالحد االدىن 
الذين سافروا ويحّولون امواال  بالشباب والصبايا 
 6 بني  سنويا  لبنان  اىل  التحويل  يتم  البلد.  اىل 
البلد  اىل 7 مليارات دوالر، وهؤالء من ينعشون 
يف  هو  الخطأ  خطأ،  ليس  فالسفر  لوحدهم. 
الهجرة". "االمن العام" جالت عىل بعض التالمذة 

وسألتهم عن انطباعاتهم، وجاءت املحصلة كااليت:
وائل جابر: "انها املرة االوىل التي ازور فيها املديرية 
انبهرت وفوجئت كثريا  العام، وقد  العامة لالمن 
باقسامها، وتعرفنا اىل طريقة عمل الضباط. هذه 

الزيارة عززت انتاميئ اىل وطني وحبي له". 
نور سعد: "زرنا قسم املطبوعات واالعالم يف االمن 

العام وقد تعرفنا اىل امور جديدة".
مع  يل  زيارة  اول  هذه  "كانت  شاهني:  الن 
لالمن  العامة  للمديرية  الرسمية  عدلون  ثانوية 
فيها،  املوجودة  االقسام  كل  اىل  تعرفنا  العام. 
وكل الخدمات التي يوفرها لنا االمن العام. كان 
عملية  تتم  كيف  وعرّفونا  مهضومني  "الشباب" 
وتفاصيل  لبنان،  لكل  السفر  جوازات  اعداد 
"ترافقنا  قالت:  غزالة  مريم  املدرّسة  مختلفة". 
العام  االمن  مركز  اىل  التالمذة  من  عدد  مع 
اللبناين، وقد ابدوا الكثري من االهتامم. كان اللقاء 
شديد التنظيم، وقد وضع املعنيون االفكار التي 
امور  يف  استفادوا  طالبنا،  اىل  بالنسبة  يريدونها. 
عدة منها االطالع عىل مهام االمن العام، وطريقة 
عمله ووظائفه املختلفة".  وكان الطالب قد بدأوا 
يومهم يف ساحة املديرية حيث استقبلوا من رئيس 
العام  لالمن  العامة  املديرية  يف  االمنية  الدائرة 
ورشح  بهم،  رحب  الذي  ابوشقرا  هادي  العقيد 
يف  االمن  عىل  للحفاظ  باملديرية  املنوطة  املهام 
مكتب شؤون  اىل  الطالب  انتقل  بعدها  الوطن. 
املكتب  رئيس  استقبالهم  يف  كان  حيث  االعالم 
بالطالب،  رحب  الذي  البجي  سليم   العميد 
تعرفوا  حيث  املكتب  اقسام  عىل  معهم  وجال 
القوانني  اىل  استنادا  باملكتب  املنوطة  املهام  عىل 
التي ترعى عمله يف ما يتعلق باالنتاج االعالمي يف 
دائريت املطبوعات واملريئ واملسموع. واكد العميد 
برجي ان العمل يرتكز عىل حسن تطبيق القوانني 
واالنظمة املرعية االجراء وحامية الساحة الوطنية 
من اخرتاقات العدو، وتعزيز السلم االهيل ومنع 

اثارة النعرات الطائفية. 
ثم انتقل الطالب اىل دائرة الجوازات للتعرف عىل 

كيفية اصدار جوازات السفر.
بعدها شاهدوا عرضا لتامرين قتالية قدمته فرقة 
من دائرة الرصد والتدخل، التي كانت لها انجازات 
العدو  مع  التعامل  شبكات  مكافحة  يف  عدة 
اطار  يف  التكفريي،  االرهاب  وشبكات  االرسائييل 

العمليات االمنية االستباقية.

رئيس مكتب شؤون االعالم يرشح مهام مكتب االعالم.

ملخص عن مهام مكتب شؤون الجنسية والجوازات.

هدايا وبرامج ترفيهّية ألوالد الضّباط والعسكريني
في تعاون األمن العام وكنيسة اإلتحاد االنجيلية 

ضمن اطار التعاون بني شعبة التعاون العسكري 
التي  العام  لالمن  العامة  املديرية  يف  املدين 
عائالت  شؤون  اهتامماتها  سلم  اعىل  يف  تضع 
التي  االنجيلية  االتحاد  وكنيسة  العسكريني، 
نظمت  افعاال،  الدينية  التعاليم  لتجسيد  تجهد 
عروض  تخللتها  ترفيهية  نشاطات  االعياد  يف 
ضباط  اطفال  شملت  هدايا،  وتوزيع  مرسحية 

املديرية العامة لالمن العام وعسكرييها.
طارئ  امني  او  صحي  ظرف  اي  يحول  ال  يك   
دون  املكلفة،  التنقل  ظروف  او  الوطن،  يف 
مشاركة كل اطفال ضباط املديرية العامة لالمن 
الراغبني، ممن ترتاوح اعامرهم بني  وعسكرييها 
الرتفيهية  البامج  يف  واناثا،  ذكورا  سنة،  و12   2
العامة  ارتأت املديرية  املقررة وتسلمهم هدايا، 
ممثلة  االنجيلية  االتحاد  وكنيسة  العام  لالمن 
وراعي  وسوريا  لبنان  يف  الكنيسة  رئيس  بنائب 
داغر  ميالد  الدكتور  القس  حمود  برج  كنيسة 
تبدأ  عدة،  مراحل  عىل  االحتفاالت  تلك  اجراء 
العام  االمن  عيد  مناسبة  من  ايام  قبيل  اولها 
وتنتهي مع مناسبتي عيدي امليالد ورأس السنة.

يف ما خص ابرز تفاصيل روزنامة البامج الرتفيهية 
التي تم تنفيذها، فقد كانت عىل الشكل التايل:

البنامج الرتفيهي االول جرى يف 19 متوز 2022 
يف مبنى مركز كنيسة االتحاد املسيحي االنجيلية 

نشاطات

يف  البحرية  الطريق  اول  عند  الكائن  الوطنية، 
اتجاه جونيه، وشمل اطفال الضباط والعسكريني 
العام  لالمن  العامة  املديرية  مبنى  يف  العاملني 

رقم 3، ومبنى رقم 7 .
البنامج الثاين جرى يف 3 آب 2022 يف مبنى مركز 
والعسكريني  الضباط  اطفال  وشمل  الكنيسة، 
العامة  العالقات  مبنى  من  كل  يف  املتمركزين 

ومركزي الغبريي واملنت. 
البنامج الثالث جرى ضمن املبنى نفسه يف 9 آب 
املتمركزين  والعسكريني  الضباط  اطفال  وشمل 
يف مباين املديرية العامة لالمن العام التي تحمل 

االرقام 1 و2 و4.
فقد  والخامس،  الرابع  الرتفيهيان  البنامجان  اما 
تم اجراؤهام يف 13 ايلول 2022. االول يف مبنى 
 - رحبة  منطقة  االنجيلية  املعمدانية  الكنيسة 
عكار وشمل ابناء الضباط والعسكريني العاملني 

يف دائرة عكار. 
عابا  بلدة  يف  االنجيلية  عابا  كنيسة  يف  الثاين 
والعسكريني  الضباط  اطفال  وشمل  الكورة   -

العاملني يف دائرة لبنان الشاميل.
ترشين   17 يف  السادس جرى  الرتفيهي  البنامج 
 - االنجيلية  االتحاد  كنيسة  مبنى  ضمن  الثاين 
والعسكريني  الضباط  اطفال  وشمل  الرميلة 

العاملني يف دائرة جبل لبنان الثانية.

الثاين  السابع تم اجراؤه يف 25 ترشين  البنامج 
االنجيلية  الحقيقية  الكرمة  كنيسة  مبنى  ضمن 
الضباط  اطفال  شمل  بحيث  املعلقة،  زحلة   -

والعسكريني العاملني يف دائرة البقاع.
برنامج كل احتفال كان يستهل بكلمة ترحيبية 
باالطفال واهاليهم موجهة اليهم باسم املديرية 
االنجيلية.  االتحاد  وكنيسة  العام  لالمن  العامة 
ثم يبدأ عرض مرسحي اعدته الكنيسة مبشاركة 
يف  املدين  العسكري  التعاون  شعبة  وتنظيم 
املديرية العامة لالمن العام، وهو عرض يهدف، 
االنسانية  القيم  زرع  اىل  الرتفيه،  موازاة  يف 
الذين  االطفال  نفوس  يف  السامية  واالخالقية 
يشكلون مستقبل الوطن. بعد ذلك تبدأ سلسلة 
من النشاطات وااللعاب الرتفيهية والتثقيفية يف 
اجواء تتيح لالطفال التعرف عىل بعضهم البعض. 
يف  االطفال  عىل  قيمة  هدايا  توزيع  يتم  ختاما 

اجواء من البهجة والفرح. 
النشاطات  تلك  كل  ان  اىل  االشارة  تجدر 
نظمت ونفذت يف ارشاف رئيس شعبة التعاون 
العسكري املدين يف املديرية العامة لالمن العام 

الرائد انطوان الخوري.
الجميلة  اللحظات  تلك  واكبت  العام"  "االمن 
التي عاشها اطفال ضباط املديرية العامة لالمن 

العام وعسكرييها، وعادت بهذه الصور.


