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اللواء عّباس إبراهيم مكّرمًا في "مركز بيروت لألخبار":
املطلوب الخروج من قوقعة الطائفية واللون والرأي الواحد

رأى املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم 
ان "االخطر ان يكون االعالم يف واد والرأي العام 
اىل  تكون  اىل  االعالم  وسائل  ودعا  آخر".  واد  يف 
"جانب الحق ال اىل جانب القوة". ونبه اىل مخاطر 
ما يجري اليوم من "تباشري ردة مقيتة اىل خطاب 
خطري جدا مملوء بالكراهية والحقد، ليس فقط 
من منطلق طائفي ومذهبي امنا داخل الطائفة 

واملذهب نفسهام".  
جاء ذلك يف الحفل التكرميي الذي اقامه له "مركز 
بريوت لالخبار" يف الذكرى الخامسة لتأسيسه يف 
 23 مساء  السوديكو،  منطقة  يف  بريوت"،  "بيت 
بريوت  محافظ  حضور  يف  املايض  الثاين  كانون 
االعالم  لوزارة  العام  القايض مروان عبود واملدير 
الصحافة  محرري  ونقيب  فلحة  حسان  الدكتور 

اللبنانية جوزف القصيفي وشخصيات واعالميني.
نقيبة  تحدثت  ثم  استهالال،  الوطني  النشيد 
العاملني يف االعالم املريئ واملسموع رندىل جبور، 
املركز  لتأسيس  الخامسة  الذكرى  بني  فربطت 
املعتقدات:  بعض  يف  خمسة  الرقم  ميثل  و"ما 
يرتبط  وهو  واالستقالل،  والحرية  املنفتح  العقل 
ايضا باالنسانية". وقالت انها عىل يقني "ان هذا 
املركز بادارة الصديق مبارك بيضون ثبت ان هذه 
املعتقدات حقيقة، يف تقدميه مادة اعالمية بعقل 
منفتح يف جو عام يظلله االنغالق والتقوقع وامليل 
الف  للحقيقة  ان  مع  حق،  عىل  دامئا  األنا  نحو 
لذلك  بحرية.  االعالمي  وجه، ويف مامرسة عمله 
نحن نحتاج اىل مزيد من االنتفاضات االلكرتونية 
التي ترد لنا وجداننا املقاوم، ومتسحنا بااليجابية ال 

لتكذب علينا بل لتعطينا شيئا من امل". 
العام  لالمن  العام  املدير  تكريم  "يأيت  اضافت: 
اللواء عباس ابراهيم يف هذه املناسبة، ليذكرنا انه 
رغم الضياع، يبقى لنا مسؤولون مسؤولني، وسيادة 
اللواء من طراز هؤالء. ذاك الذي يكلف املهامت 
الصعبة، ورسه صدقه مع الصديق والخصم عىل 
حد سواء وامانته لوطنه وملن ميثل، وهو ال شك 
ميثلنا، ولذلك يستحق منا التكريم والتقدير. فنادر 
هو وجود رجال بيننا يزرعون فينا الرجاء ويقولون 

لنا بافعالهم، ان تحقيق املستحيل ممكن".

وتأييد، اكرث ما ترتبط بقوة االعالم نفسه وامكاناته 
وتقنياته، واالخطر ان يكون االعالم يف واد والرأي 

العام يف واد آخر".
اضاف: "قد تتساءلون ملاذا هذه املبارشة يف تحديد 
العام؟  والرأي  االعالم  عىل  االضاءة  عرب  الهدف 
وجوايب، انه بعد مسرييت الطويلة يف مهام متنوعة 
ومعقدة، اختربت فيها االعالم دورا وسالحا حاسام. 
ملست وبقوة كم ان عىل وسائل االعالم ان تنحاز 
القوة حيث تبث  اىل جانب  الحق ال  اىل جانب 
سمومها لطمس قضايا وطنية وانسانية يف طليعتها 
ومأساته  الفلسطيني  والشعب  فلسطني  قضية 
الذي  لبنان  السوري يف  النزوح  املستمرة، وملف 

قد يتخطى قضايا كثرية". 
وتابع اللواء ابراهيم: "ابان الحرب، غاب اىل حد 
االعالم  يف  وحلت  الوطنية  الوحدة  مفهوم  كبري 
تعابري طائفية، سوقت ضمن دمياغوجية سياسية 
مقفلة. ومنذ اتفاق الطائف يسوق االعالم اللبناين 
الحارض،  يومنا  يف  اما  الوطنية.  الوحدة  ملسألة 
فانني ارى تباشري ردة مقيتة اىل خطاب خطري جدا 
مملوء بالكراهية والحقد، ليس فقط من منطلق 
واملذهب  الطائفة  داخل  امنا  ومذهبي  طائفي 
ضوابط  ال  ولالسف  شعواء،  حرب  يف  نفسهام، 
التحضري  لها، وكأن املطلوب  اخالقية وال قانونية 
عرب وسائل اعالمية لدرب جلجلة جديد ال اعتقد 

ان لبنان يقوى عىل تحمل تبعاته ونتائجه".
واعترب "ان الحرية االعالمية هي من حقوق كل 
كان  واذا  بالحرية،  اال  للحرية  صون  وال  انسان. 
يصبح  ان  فحري  للعامل،  حضارية  رضورة  لبنان 
دور االعالم كبريا. لذلك، علينا ان ال نخرس معركة 
تثبيت العيش املشرتك الواحد ليبقى لبنان منوذجا 
معاشا يكذب عمليا اطروحات رصاع الحضارات 

والثقافات واالديان".
وختم قائال: "من عىل هذا املنرب اتوجه اىل السلطة 
قوقعة  من  الخروج  عليها  انه  بالقول  الخامسة 
اللون  الطائفية والتعصب واملذهبية، ومن رؤية 
الواحد والرأي الواحد، ملالقاة االخر لنصغي اليه 
االختالف.  من  الرغم  عىل  لنقبله  معه،  ونتحاور 
بها  تضطلع  التي  الرشيفة  الرسالة  هذه  وعرب 
انسانية  اكرث  وطن  رؤية  ميكننا  االعالم  وسائل 
وتقدما وازدهارا. كل الشكر ملركز بريوت لالخبار 
عىل مبادرته الطيبة، والشكر موصول اىل الحضور 

الكريم وكل عام وانتم يف تقدم وتطور وازدهار".

نشاطات

"اللواء  فيها:  قال  كلمة  القصيفي  القى  ثم 
املواطنون  يستظلها  لبنانية  قامة  ابراهيم  عباس 
وتحقق  ترعاهم  اوادم  لدولة  املتعطشون 
عىل  واالستقرار  االمن  لهم  وتوفر  طموحاتهم 
القالئل  املسؤولني  من  فهو  الصعدان.  مختلف 
بطيخة،  من  اكرث  حمل  حرفة  تستهويهم  الذين 
وهي يف الحقيقة ليست حرفة، النها معه اضحت 
اىل  الرأي  جمع  الذي  الرجل  انه  وفنا.  رسالة 
دائم  السهر،  دائم  ووقفاته،  مبواقفه  الشجاعة، 
شاردة  بكل  يحيط  عني،  له  تغمض  ال  املتابعة، 
وواردة. االهم، انه يبادر ويبادر، حتى تكل منه 
املبادرات، وترصخ مطالبة باستنقاذها من عناده 
لبنان  خدمة  وهي  غايته،  اىل  للوصول  الكبري 
تستلزم  العسكرية  الثقافة  كانت  واذا  وانسانه. 
العسكري  فهو  التأهب،  دائم  يكون صاحبها  ان 
ان يكون  الكشفية تستدعي  بامتياز. واذا كانت 
الكشفي  فهو  الحضور،  دائم  باخالقياتها  امللتزم 
واالنسانية  الوطنية  املسؤولية  كانت  واذا  الرائد. 
تحتم ان يكون دائم التحفز، فهو الوطني واالنساين 

الذي يتقدم الصفوف". 
يف  وحده  نسيج  ابراهيم  عباس  "اللواء  اضاف: 
التعاطي الرحب مع الصحافيني، بدماثة ال تداىن، 
واسلوب محبب يشده اليهم من دون النظر اىل 
املواقع الفكرية والثقافية والسياسية التي وفدوا 
منها، النه يؤمن بالدميوقراطية الحقة، املنبثقة من 
فعل الحرية. ولذلك، فان عالقة املديرية العامة 
واالستعداد  باالحرتام،  تتسم  بهم  العام  لالمن 
وفرتها  التي  التسهيالت  بدليل  للخدمة،  الدائم 
وصالحياتها،  اختصاصها  نطاق  يف  لهم،  وتوفرها 
وال ننىس املعاملة التي اختصتهم بها اخريا يف ازمة 

جوازات السفر". 
ثم القى مدير "مركز بريوت لالخبار" مبارك بيضون 
كلمة جاء فيها: "يكتسح االعالم اليوم كل املنابر، 
ان  يجوز  ال  اذ  وضوابط،  حدودا  للحرية  لكن 
يرضب  تسونامي  من  اساسيا  جزءا  االعالم  يكون 
كل املفاهيم الوطنية وامليثاقية واملعايري التي من 
شأنها ان تؤثر يف التعايش الوطني املشرتك، ويعمق 
ويف  اليوم  الواحد.  الوطن  اطياف  بني  االنقسام 

حرضة اللواء نكرم ابن الكرام، فانتم من اب عاش 
بخمرية  الخبز  ورغيف  الجبني  عرق  من  واعطى 
عنوان تاج عىل رأس كل رشيف، فاض  منك الخري، 
ذلك  له،  ومغفرة  فرحمة  العطاء،  يف  ساهمت 
هو ابن البيت، اصالة جذورها عميقة يف االرض، 
الهزمية.  وال  االنكسار  تعرف  ال  بوطنية  ممزوجة 
ثوب  واسرتجعت  عنقه،  ولويت  االرهاب  ناورت 
التعايش للكنيسة واملسجد. وكان االمر لك ممزوجا 
بحنكة ولياقة حتى مع من تحاور وتفاوض، ليشهد 
لك العدو قبل الصديق بانك محرتم اذا فاوضت 

تفاوض بعزة من دون تراجع او تراخ".
والقى الصحايف غسان جواد كلمة قال فيها: "نلتقي 
اليوم لنكرم مواطنا لبنانيا كام ينبغي للمواطنية 
ان تكون، ورجال مثل من خالل مسريته وتجربته 
وخدمة  وقضاياه  للوطن  االنتامء  من  امنوذجا 
مواطنيه واالميان بحقوقه وامنه واستقراره. فمنذ 
قبل  الحربية،  املدرسة  اىل  االنتساب  اختار  ان 
مرشوع  عىل  شابا  يراهن  كان  عاما   40 حواىل 
الدولة. اختار الدولة وكانت ضعيفة يف عز الحرب 
االهلية اول شبابه وهذا مصداق اميانه بحتميتها 
وحتمية عودتها وقيامتها رغم ما كانت متر به من 
حروب اهلية واحتالل ارسائييل وتواجد عسكري 
اجنبي وعريب. هذا الرهان تصلب وتأكد وترجمه 
يف املواقع واملراكز التي شغلها داخل الجيش منذ 
ان كان مالزما متخرجا من الكلية الحربية احبه 
كل من عرفه وعمل معه واحس بصدقه ورغبته 
العمود  متثل  التي  املؤسسة  وخدمة  العمل  يف 

الفقري للبنان".
يف نهاية االحتفال القى املدير العام لالمن العام 
اللواء عباس ابراهيم كلمة قال فيها: "انه المتحان 
السلطة  وهو  االعالم  يف حرضة  اكون  ان  صعب 
والتي  والحقائق،  للحقيقة  الكاشفة  االشمل 
كانت  مهام  رس  من  االرسار  مخبأ  يف  يفوتها  ال 
خطورته ومضامينه. امنا يف هذه االمسية الجميلة 
التي تضج بالحق والحقيقة، تراين اذهب اىل القول 
او عىل  املحيل  املجتمع  واثره يف  االعالم  قوة  ان 
نطاق عاملي يرتبطان باالسرتاتيجية وما ينبع منها 
من سياسات، وما يكون لها من مرجعية وصدقية 

تخلل االحتفال فيلامن وثائقيان االول عن "مركز بريوت لالخبار" عن مراحل التأسيس منذ 
اللحظة االوىل واملحطات االساسية طيلة السنوات الخمس التي عربت، واالتفاقات التي 
عقدها من اجل تطوير العمل توصال اىل املشاريع املقبلة، منها انشاء محطة تلفزيونية 
تعتمد عىل التطور التكنولوجي والتقني واملهني. اما الثاين فقد تناول سرية املدير العام 
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم  يف مسريته املهنية يف املؤسسة العسكرية قبل انتقاله اىل 
االمن العام واملحطات االساسية منذ توليه مهامها واالنجازات االمنية الداخلية واالقليمية 

والدولية التي تحققت طيلة عقد ونيف من العمل.

وثائقّيان عن املركز 
وسيرة اللواء ابراهيم


