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نشاطات

اكد املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم ان "حقيقة االوضاع يف لبنان ما عادت تكفيها مبادرات فردية وموسمية، ألن 
ما يحتاجه البلد يف ظروفه الراهنة اعمق بكثري من انتظار مبادرة من هنا أو مساعدة عينية من هناك"

رعى إفطار "رابطة النهضة االجتماعية"
اللواء إبراهيم: ما يحتاجه البلد أعمق من انتظار مبادرة 

والتآخي  باملحبة  مفعمة  رمضانية  اجواء  يف 
االجتامعية"  النهضة  "رابطة  اقامت  والعطاء، 
افطارها السنوي برعاية اللواء عباس ابراهيم يف 
صالة السفراء يف فندق "شرياتون كورال بيتش"، 
النائب  للمقاومة  الوفاء  كتلة  رئيس  حضور  يف 
وديبلوماسية  سياسية  وشخصيات  رعد  محمد 
واعالمية.  واقتصادية  واجتامعية  وعلامئية 
فيه  عرضت  اول  قسمني:  اىل  الصالة  انقسمت 
االشغال التي ينتجها من ترعاهم الرابطة وهي 
منتجات يدوية غاية يف االتقان والحرفية، وثان 

شهد االفطار الرمضاين. 
فرقة  قدمت  األذان،  ورفع  قرآنية  تالوة  بعد 
انشادية تواشيح رمضانية، اعقبها اناشيد الطفال 
ترعاهم الرابطة. ثم عرض فيلم من انتاج الرابطة 
املستويني  عىل  به  تقوم  وما  مسارها  لخص 

االجتامعي واالنساين من خدمات ورعاية.
وكانت كلمة لعريفة الحفل االعالمية بثينة عليق 
توجهت فيها اىل اللواء ابراهيم قائلة: "انه حاجة 
ويف  بينهم  ما  يف  عالقاتهم  يف  واللبنانيني  للبنان 
عالقتهم مع الخارج، وهو رضورة ال غنى عنها يف 
الكثري من امللفات الشائكة والعقد املستعصية، 
والخصوم.  االصدقاء  اليه  يلجأ  وسيط  وهو 
العالقات  نسج  عىل  فائقة  قدرة  صاحب 
اىل  الثقة  موضع  يكون  وان  الفعال،  والتواصل 
الحدود القصوى من كثريين حتى ولو كانوا عىل 
الطرف النقيض، وهو قناة حوار وجرس تفاوض. 
واالهم انه يتعاطى مع الناس كل الناس باحرتام 

وتقدير نادرين".
اضافت: "هو كذلك ليس فقط الن كرثا يحتاجونه، 
وليس فقط النه املدير العام لالمن العام وقبلها 
اللبناين.  الجيش  يف  مخابرات  مدير  مساعد 
هذه املواقع ال متنح وحدها هذه القدرة عىل 
االنجاز بدليل ان كرثا غريه تولوها ومل يفعلوا. 
مع  تراكمت  التي  تجربته  ان  ببساطة  القضية 
 الزمن ونجاحه الذي حققه مع كل انجاز جعلوا 
منه رجل دولة ورجل ادارة اهل للثقة يف زمن 

الثقة". اهل  اللبنانيون هو  فيه  يفتقد  ما   اكرث 
فقالت:  الزيات  الهام  الرابطة  رئيسة  وتحدثت 
"كلنا نؤمن بأن القيام بالعمل الصالح ال ينجح 
دولة  من  املعنيني  االطراف  بني  بالرشاكة  اال 
ومؤسسات  خاص  وقطاع  خريية  وجمعيات 
الوصول  بهدف  ذلك  كل  واقتصادية.  تربوية 
اىل االمن االجتامعي الذي يؤسس بدوره لالمن 

السيايس واالقتصادي والوطني".
واضافت: "امياننا بامكان التغيري واالنجاز يتعزز 
لدينا اليوم يف حضور راعي افطارنا سيادة املدير 
وهو  ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن  العام 
بني  االصالح  يف  الدائم  سعيه  عنه  عرف  الذي 
املستعصية،  العقد  حل  يف  ومساعدتهم  الناس 
مؤسسة  ادارة  يف  املتميز  اداؤه  عنه  واملعروف 

عامة لها موقع خاص يف الدولة اللبنانية".
اال  تتحقق  ال  استمراريتنا  "ان  التأكيد  وجددت 
دوما  الساعون  الرابطة،  اصدقاء  انتم  بدعمكم 
يف طريق الخري، تشاركوننا الهم والبذل والعطاء 
دمعة  نبلسم  واحدة  ارسة  واياكم  نحن  لنكون 

او وجع مسن، ونيضء شمعة  ام  قلق  او  طفل 
عليهم  وقست  الحياة  عاندتهم  ملن  الظالم  يف 

ظروفها".
وقالت "رجاؤنا ان يلهم الله املسؤولني والقيمني 
يف هذا البلد ويهديهم اىل افضل السبل الكفيلة 
املستوى  عىل  سواء  وطننا  وتحصني  بحامية 
تحقق  سياسات  اعتامد  خالل  من  الداخيل 
العدالة االجتامعية بني مختلف مكوناته، وعىل 
املستوى الخارجي وخاصة امام العدو االرسائييل 
واملقاومة  والشعب  الجيش  معادلة  خالل  من 
العام  يف  االيام  هذه  مثل  يف  استطاعت  التي 
فرصة  وهذه  العزيز،  جنوبنا  تحرير  من   2000
اللبناين والقوى  الجيش  ابطال  لتوجيه تحية اىل 
االمنية اللبنانية واملقاومني الساهرين عىل امننا 

ومستقبلنا".
كلمة الختام لراعي الحفل اللواء ابراهيم الذي قال: 
"يرسين جدا ان اكون معكم وبينكم يف افطار الخري 
الذي تقيمه رابطة النهضة االجتامعية، من ضمن 
انشطة عدة متيز الرابطة وعملها يف هذا الشهر 

الفضيل الذي يختزن يف دالالته الكثري من االميان 
ومن معاين الصرب والثبات. ما مييز افطارنا هو كونه 
االجتامعية  النهضة  رابطة  دأبت  سنوية،  محطة 
غايات  يف  ويصب  هادفا،  ليكون  تنظيمه  عىل 
القيمني عىل  وان  االنسان، خصوصا  نبيلة تخدم 
الرابطة نذروا انفسهم لبناء مجتمع افضل، ينعم 
اطفاله بالحد االدىن من التعليم والطبابة واملأكل 
واملسكن، ومُيّكن املرأة من تحّمل مسؤوليتها يف 
تربية االوالد، او اعالة االهل ومساعدة الزوج، من 
خالل تنمية قدراتها لالنخراط يف املجتمع لتتمكن 

من اداء دورها بكرامة واحرتام".

ومرشوعاتكم  النبيلة،  اهدافكم  "ان  ورأى 
الطموحة، تتلخص يف دفع املجتمع نحو التطور، 
والنهوض  اإلجتامعي،  التكافل  روح  وتعزيز 
بالعائالت التي تعيش تحت خط الفقر والجهل 
معاناة  لألسف،  تخترص،  عناوين  انها  واملرض. 
اىل  بنا  حاجة  وال  الحارض،  عاملنا  يف  االنسانية 
التفتيش عن اسباب تدهور املجتمع، ألن االمور 
ال  ان  علينا  ولكن  الجميع  من  معروفة  باتت 
نستسلم كليا، بل ان نبني معا، وبرعاية الدولة، 
خري  سبيل  يف  العمل  عنوانه  مختلفا  مجتمعا 

البرشية جمعاء".

 واعترب "ان ما تقوم به رابطة النهضة االجتامعية 
عىل مدار العام - ومع مثيالتها من الجمعيات- 
االجتامعي،  االمن  تدعيم  سياق  يف  يقع  امنا 
والحد نوعا ما من االستنزافات الكثرية والحادة 
االزمات  تراكم  جراء  مجتمعنا  منها  يعاين  التي 

وتعددها اقتصاديا وماليا واجتامعيا".
"حقيقة  ان  مؤكدا  الراهنة،  االوضاع  وتناول 
مبادرات  تكفيها  عادت  ما  لبنان  يف  االوضاع 
فردية وموسمية، ألن ما يحتاجه البلد يف ظروفه 
الراهنة اعمق بكثري من انتظار مبادرة من هنا 
ليس  الكالم  هذا  هناك.  من  عينية  مساعدة  او 
انتقاصا من جهد احد، بقدر ما هو رضورة لتعيني 
االرهاب  حروب  انهكته  الذي  البلد  حاجات 
املتعددة  واطامعه  االرسائييل  العدو  ومؤامرات 
اكرث  لبنان،  تحّمل  اىل  باالضافة  ومياهنا،  بارضنا 
واقتصادية  بيئية  اعباء  العامل،  يف  بلد  اي  من 
وامنية ناتجة من وجود اكرث من مليون ونصف 
بالبطالة  ناهيك  ارضه،  نازح والجئ عىل  مليون 

املتزايدة وانكامش النمو االقتصادي". 
اىل  ماسة  حاجة  يف  "لبنان  ان  عىل  وشدد   
سياسات اجتامعية مستدامة، تعالج ما هو قائم، 
السياسات  هذه  آت.  هو  ملا  الحلول  وتستدرك 
املجتمع  بني  املشرتك  الجهد  تضافر  تستلزم 
االهيل ومؤسسات الدولة لتحقيق املرتجى. من 
يف  نهضوية  اجتامعية  كرابطة  دوركم  يبدأ  هنا 
مالقاة كل املجتمع املدين وبكل الوانه ومواقعه، 
لتساهموا معا يف تثبيت االمان االجتامعي عىل 

مساحة كل الوطن". فرقة انشادية. اللواء عباس ابراهيم مع النائب محمد رعد.

بثينة عليق.الهام الزيات.اللواء ابراهيم متكلام.


