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غياب
اللواء إبراهيم راثيًا مديرة مكتبه العميد عيد:
الحياة لم تعد تستحق إخالصك وتفانيك
غ ّيب املوت العميد نور عيد مديرة املكتب الخاص
للمدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم،
متأثرة مبضاعفات جائحة الكورونا بعدما غدرت
بها ،فاسقطتها وحرمتها القدرة عىل مقاومته.
اللواء ابراهيم كتب يف رثاء مديرة مكتبه الخاص:
"لعرش سنوات خلت ،يف اليوم االول لتسلمي
مهاميت مديرا عاما لالمن العام ،دخلت الرائد نور
عيد اىل مكتبي فكانت اوىل الزوار .وقفت وقفتها
النظامية ،ادت التحية وسألتني :سيدي ،فقط اريد
ان اعلم ،سابقى هنا ،ام ان هناك من سيحل مكاين
يف عميل ليتحمل املسؤولية كاملة؟
نظرت اليها باحساس غريب ،وشعرت ان يف
عينيها شغفا وانتظارا عميقني لتتلقى جوابا فوريا
ال انتظار فيه .قلت لها يف اختصار :انت من تقرري
وتبلغيني الجواب ،وانت من تحددي دورك
ومهامتك ومستقبلك يف موقعك .جوايب لن يطول.
مسألة وقت ،ولن يكون بعيدا.
هكذا عربت السنوات العرش بأشهرها واسابيعها
وايامها وساعاتها من دون انقطاع ،ونور اىل جانبي
تتحمل كامل مسؤوليتها مديرة ملكتبي الخاص
من دون ان يفوتها يشء من املهامت املنوطة بها.
مل تقرص يوما يف مهمة اوكلت اليها او تعهدتها،
فكانت خري من توالها .دقيقة وحساسة من دون
كلل او ملل ،ومل تفارقها االبتسامة يوما وهو ما
يشهد عليه جميع املحيطني يب وزواري ،وكل من
كانت لهم عالقة معي طيلة هذه السنوات.
ها هي نور ،بعد عرش سنوات ،قررت ـ وبالتأكيد
من دون قصد  -ان تنسحب من حياتنا ،ومن
هذه الدنيا وقد مارست عملها بصمت ورحلت.
ال انكر ان سؤالها عن احتفاظها مبوقعها منذ تلك
اللحظة ما زال بالنسبة ايل من دون جواب.
استعيد تلك اللحظة كأنها االمس القريب .ما اعرفه
انها فرضت نفسها علينا وعىل موقعها .نفذت
مهمتها كنسمة عابرة ،وما زلت اسأل نفيس :هل
هناك من سيحل مكانها؟ هي من بررت عجزي
عن توفري الجواب النه من دون شك سؤال ما زال
صعبا ومل يكن لدي اي جواب طيلة هذه الفرتة.

نبذة

• من مواليد  1955/04/03يف بريوت ،متأهلة ولها ثالثة اوالد.
• تطوعت يف االمن العام يف .1974/05/13
• احيلت اىل التقاعد يف .2013/04/03
• املراكز التي خدمت فيها :مكتب شؤون الجنسية والجوازات واالجانب ،امانة
الرس العامة ،دائرة املطبوعات ،مكتب الشؤون االدارية ،دائرة العالقات العامة،
مكتب املدير العام.
• حائزة االوسمة اآلتية:
وسام االستحقاق اللبناين الدرجة الرابعة ،وسام االستحقاق اللبناين الدرجة
الثالثة ،وسام الوحدة الوطنية ،وسام فجر الجنوب ،وسام االرز الوطني من
رتبة فارس ،وسام االستحقاق اللبناين الدرجة الثانية ،وسام االرز الوطني من
رتبة ضابط ،ميدالية االمن العام.
• حائزة من املدير العام لالمن العام  4مرات تهنئة خطية ،وخمس مرات تنويها.

اما اليوم ،وتزامنا مع غيابها ،توفر لدي الجواب
ولو جاء متأخرا عن هذه السنوات .هو يف اختصار
شديد ومن دون اي مربر :من الصعب ان يحل
احد مكانك.
اليوم اجد نفيس مخاطبا العميد نور عيد ألقول
لها :سنتذكرك جميعنا كل يوم مع كل موعد يحدد
لضيف ،وعند تجهيز اي قرار او معاملة لتوقيعها،
ويف كل مناسبة تحل علينا حزنا او فرحا ،تقفني

اىل جانبنا حيث انت اليوم مظللة مبشاركتك
وحضورك الدائم لتذكريننا بحنان االم واالخت
والجدة كام الزوجة والصديقة.
اضيف متوجها اليك :بصالبة الواثق والعارف
واملخلص ،ارحيل رمبا الحياة مل تعد تستحق اخالصك
وتفانيك يف العمل ،وقد اصبحت مرتعا للفاجرين.
لرتقد روحك يف سالم .انتظرينا ،رمبا لن يطول
الفراق.

