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الغالف
زار األمن العام وأشاد بدور اللواء إبراهيم
مولوي :عهدي الحفاظ على األمن وتطبيق القانون

خرج وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بانطباعات ايجابية يف حصيلة زيارته اىل املديرية العامة لالمن العام ،ووقوفه عند
املهامت التي تنفذها رغم الصعوبات املادية يف ضوء التدهور املايل الذي يهدد البلد .وعىل الرغم من هذه التحديات تواصل
املديرية القيام باملهامت الوظيفية املطلوبة منها ،فتؤديها مبعنويات عالية مغروسة يف نفوس ضباطها وعنارصها

تسلم الوزير بسام مولوي حقيبة
حساسة يف حكومة الرئيس نجيب
ميقايت التي انتظر اللبنانيون والدتها
واالفراج عن مراسيمها عىل مدار اكرث
من سنة .جاء من سلك القضاء حيث
ترعرع يف ربوع العدل ووجه رسالة
مخترصة اىل العسكريني يف املديرية
مفادها بأنه ال يقبل بتخطي القانون
وال يعمل اال تحت سقفه .واعطت
محطة مولوي يف املديرية العامة لالمن
العام يف املبنى املركزي الرقم  ،3يف
محلة املتحف ،جرعة اضافية لضباطها
الذين ال يبخلون يف تأدية واجباتهم
وتنفيذ توجهات قيادتهم وتعليامتها،
وعىل رأسها اللواء عباس ابراهيم،
التي مل تقرص يف تحصينهم وتزويدهم
العلوم والتقنيات املطلوبة لتأدية
مهامتهم واملسؤوليات الوطنية امللقاة
عىل عاتقهم لتنفيذ الواجبات الوطنية
حيال مواطنيهم.
وكان اللواء ابراهيم استقبل يف 28
ايلول الوزير مولوي يف باحة املبنى،
وادى له عنارص الترشيفات التحية.
دخل الوزير واللواء اىل القاعة يف املبنى
عىل وقع اغنية "العيون السهرانة" التي
تجسد كلامتها االدوار التي يؤيديها
الضباط والرتباء يف املديرية .كان سبق
ذلك اجتامع بينهام ،ثم عقد الوزير
واللواء اجتامعا مع اعضاء مجلس
القيادة.
قدمت الحفل النقيب دانا وهبة التي
بدأت بالنشيد الوطني وتاله نشيد
االمن العام ،وتم بعدها عرض فيديو

عن الحقبات التي مرت بها املديرية
منذ تأسيسها اىل اليوم ،والتطرق اىل
اهم انجازاتها عىل طول مساحة الوطن
حيث تم تدشني  81مركزا محدثا لالمن
العام عىل االرايض اللبنانية بعد العام
 2011والتي ازدادت الحاجة اليها بعد
زيادة املهامت املطلوبة من املديرية

وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي عند مدخل املديرية العامة لالمن العام يستقبل رسميا.

من االحتفال.

مجتمعا مع اللواء عباس ابراهيم.

اللواء ابراهيم متحدثا.

الوزير مولوي :تمثل
مديرية االمن العام نموذجا
عن االدارة السليمة

والوزير مولوي.

عىل اثر تدفق موجات كبرية من
النازحني السوريني اىل مختلف املناطق،
االمر الذي يتطلب مضاعفة االعامل
التي تنفذها املديرية .كام عرض
رشيط وثائقي يتضمن املواد القانونية
التي تعمل املديرية مبوجبها .وتم ايضا
عرض رشيط مصور عن املديرية خالل
 76سنة من تأسيسها يف قلب الدولة
منذ عام  1920اىل اليوم ،وتسليط
الضوء عىل دور االمن العام يف حفظ
امن الوطن عىل املستويني الداخيل
والخارجي .وجرى التطرق اىل التعاون
مع املنظامت والجمعيات التي ترعى
حقوق االنسان بالتعاون مع دول
اوروبية ومنظامت الدولية وتطوير
املكننة من خالل جوازي السفر اللبناين
والفلسطيني واالقامات .كذلك جرى
عرض البرز االحداث واالدوار التي
واكبها اللواء ابراهيم والتي قام بها،
فضال عن وساطاته يف القضايا الوطنية
وانقاذ املواطنني واالفراج عن املعتقلني
الذين وقعوا ارسى لدى الجامعات
االرهابية.
والقى اللواء ابراهيم كلمة رحب فيها
بالوزير مولوي قائال" :باسم املديرية
العامة لالمن العام ارحب بكم ،ويف
مقرها الرئييس .فوجودكم هنا يؤكد
انها محط عناية متواصلة من السلطة
التنفيذية ،وهذا مبعث اعتزاز ،وعامل
تحفيز عىل االستمرار يف تقديم االداء
االرفع يف التضحية والخدمة عمال
بشعار املديرية .وكام نقول دامئا ان
املواطن هنا هو صاحب حق وليس
طالب خدمة .لقد رافقت املؤسسة
إعالن لبنان الكبري ،واحتفلت الشهر
املايض وبصمت كام تعمل ،مبرور
ستة وسبعني عاما عىل تأسيسها .كان
لها الدور االبرز يف الجهد والعمل
تحقيقا ملنعة لبنان ،ومن خالل تقديم
االقرتاحات والحلول للملفات واالزمات
التي شهدها الوطن ،استنادا
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هدية اللواء ابراهيم للوزير مولوي كتاب "رس الدولة" عن تاريخ االمن العام.

اىل صالحيات نيطت بها مبوجب
املراسيم االشرتاعية ،والقوانني التي
نظمت عملها منذ تأسيس املديرية اىل
اليوم".
اضاف" :خاض عسكريو املديرية
اشد الحروب مع االرهاب وصوال اىل
تقديم الشهداء والجرحى عىل مذبح
هذه املواجهة املفتوحة ،وقد ثبتوا
بدمائهم نظرية االمن االستباقي يف
قاموس التصدي لالرهابني التكفريي
واالرسائييل .لقد استلزمت السنوات
املاضية جهدا استثنائيا للقيام مبا
ناطه القانون باملديرية من صالحيات.
فكان عسكريوها جاهزين عىل كل
املستويات االدارية واالمنية وعىل
طول الجغرافيا اللبنانية ،اوفياء حتى
الشهادة ،دفاعا عن اهلهم وعن وطن
يؤمنون به".
وختم" :نؤكد لكم معايل الوزير ان
كتابنا هو القانون ،به نقرأ ونعود اىل

صفحاته عندما نواجه الصعاب ،حتى ال
نعتدي عىل صالحيات او نتجاوز احدا.
فهكذا وبهذا الكتاب تبنى االوطان.
االمن العام يؤكد مجددا جهوزيته
القصوى السقاط اي عمل يستهدف
امن لبنان واستقراره من اي فوىض
تدبر للبنان واللبنانيني ،وذلك عند
حدود صالحياته القانونية والسيام اننا
نواجه ازمة وجودية مل يسبق للبنان ان
خربها يف تاريخه .ان وجودكم معنا يف
مقر املديرية يعكس اهتاممكم مبتابعة
شؤونها ،ويبعث يف نفوس اللبنانيني
طأمنينة عن آداء متقدم العادة بناء
الثقة بني الدولة ومؤسساتها من جهة،
وبني املواطنني من جهة اخرى .من هنا
تكون البداية".
وكانت للوزير مولوي كلمة قال فيها:
"اشكر املدير العام لالمن العام اللواء
عباس ابراهيم عىل هذا االستقبال .انا
سعيد بهذا اللقاء معكم .منذ تسلمي

مهامي يف وزارة الداخلية والبلديات،
قطعت عهدا عىل نفيس بالحفاظ
عىل االمن وتطبيق القانون ،فوزارة
الداخلية والبلديات عرب املديريات
التابعة لها ستكون حتام يف خدمة
الوطن واملواطن مبا فيها الحراك املدين
الذي يجب احتضانه اذ انه ميثل
رشيحة ينبغي التعامل معه بتفهم
وفتح حوار بناء معه".
اضاف" :يف هذا االطار ،متثل املديرية
العامة لالمن العام منوذجا عن االدارة
السليمة التي لطاملا حققت االنجازات
يف اصعب الظروف وخصوصا يف اطار
االمن االستباقي ،ومكافحة التجسس
واالرهاب .اود خالل لقايئ معكم
ويف حضور املدير العام اللواء عباس
ابراهيم ان اشد عىل ايديكم واهنىء
كل ضابط وعنرص منكم عىل االنجازات
التي تحققونها يف اصعب الظروف
االقتصادية واملالية .ال تقترص انجازاتكم
عىل ذلك ،فمهمتكم يف ضبط الحدود
واملعابر لناحية مرور االشخاص ،تلعب
دورا اساسيا يف حفظ االمن والنظام،
وتظهر صورة حضارية عن لبنان من
خالل دوركم يف مطار رفيق الحريري
الدويل وباقي املعابر الربية والبحرية،
باالضافة اىل املساعي الحثيثة التي قام
بها املدير العام العادة اعداد كبرية من
النازحني السوريني اىل بلدهم".
تابع" :اقدر كثريا صعوبة االوضاع
االقتصادية واملعيشية التي مترون بها
اسوة باللبنانيني جميعا ،واكرر وعدي
لكل عنرص منكم ان اقوم بكل جهدي
لتأمني الحد االدىن من احتياجاتكم.
اثبتت املديرية العامة لالمن العام انها
مؤسسة حديثة وممكننة ترتقي اىل
مصاف املؤسسات الراقية التي تشكل
منوذجا للشفافية ،وذلك عرب سعيها اىل
توفري افضل الخدمات للمواطنني من
استصدار جوازات سفر ومنح اقامات
للرعايا العرب واالجانب وتسهيل

انجاز املعامالت بالرسعة املطلوبة.
اقف اىل جانبكم وسأدعمكم دوما،
وسأطبق القانون ،نعم سأطبق القانون
ولن اقبل التجني يف حق اي منكم من
اي جهة اىت".
وختم" :اين اذ اعترب نفيس واحدا منكم
وعنرصا يف هذه املؤسسة ،سأبقى

يتفقد الدائرة االمنية.

ومركز اصدار الوثائق البيومرتية.

اللواء ابراهيم :نقرأ
في كتاب القانون ونعود
الى صفحاته

حريصا عىل نجاحها ملا فيه خري هذا
الوطن لننهض به سويا".
يف الختام جال الوزير مولوي واللواء
ابراهيم ومجموعة من الضباط يف اقسام
املديرية ،وتفقدوا مركز اصدار الوثائق
البيومرتية الذي يرشف عليه الرائد
احمد ميس .ويصدر املركز بطاقات
االقامات وجوازات السفر اللبنانية
والفلسطينية .وقدم الرائد ميس رشحا
عن الدور الذي يؤديه العسكريون
العاملون يف هذا املركز الذي يحظى
بعناية ومتابعة خاصتني من املدير
العام ،نظرا اىل اهمية االدوار التي
يؤدونها السيام ان ضغوطا كبرية وقعت
عىل هذا الفريق نتيجة ارتفاع معدل
الطلب عىل جوازات السفر ،مع االشارة
اىل ان مثانية االف طلب يجري تقدميها
كل يوم للمراكز يف بريوت واملناطق يف
االشهر الثالثة االخرية ،بينام تقدر القدرة
التقنية للطباعة يف املركز مبعدل اصدار
يصل اىل ثالثة االف جواز سفر وطبعها يف
اليوم الواحد .واستمع وزير الداخلية اىل
رشح واف من املرشفني عىل هذا العمل
وتوقف عند القدرات التي يبذلونها
بغية تأمني جوازات السفر واالقامات
وتلبية هذه الخدمة للمواطنني فضال
عن الالجئني الفلسطينيني واملقيمني يف
لبنان.
واطلع مولوي عىل عمل الدائرة االمنية
واستمع اىل رئيسها العقيد هادي
ابوشقرا الذي قدم رشحا عن املهامت
التي تقوم بها وتنفذها عىل االرض،
السيام ان مساحة نشاطها ارتفعت
اكرث وخصوصا بعد انتشار وباء كورونا
ومواكبة ازمة املحروقات ومطاردة
تجار السوق السوداء وتوقيفهم حيث
تتابع الدائرة امللفات االمنية وشؤون
الساعة يف بريوت وسائر املناطق.
وقدم اللواء للوزير مولوي كتاب "رس
الدولة" عن فصول يف تاريخ االمن
العام  1977-1945الصادر عن املديرية
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