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نشاطات
من االحتفال.

تخريج دورة للمفتشين المتمرّنين درجة ثانية

اللواء إبراهيم :أحالمكم ليست بعيدة املنال
اللواء عثمان :نستعد إلطالق اإلستراتيجيا الخمس ّية
احتفلت املديرية العامة لالمن العام بتخريج
 288مفتشا متمرنا ،درجة ثانية" ،دورة امن عام
متقدم" من الذكور واالناث يف معهد قوى االمن
الداخيل يف عرمون .حرض االحتفال ممثل املدير
العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم العميد
الركن حسن عيل احمد ،وممثل املدير العام
لقوى االمن الداخيل اللواء عامد عثامن العميد
احمد الحجار .حرض ايضا ممثل قائد الجيش
العامد جوزف عون العميد مروان الخطيب،
وممثل املدير العام المن الدولة اللواء طوين
صليبا العقيد الركن عبد الرؤوف سكرية،
وممثل املدير العام للدفاع املدين العميد رميون
خطار فادي خالد ،وممثل املدير العام للجامرك
بدري ضاهر النقيب عبد السالم زرزور ،وممثل
محافظ جبل لبنان القايض محمد مكاوي
قامئقام عاليه بدر زيدان ،اىل ممثلني عن بعثات
ديبلوماسية وضباط.

بعد وضع االكاليل عىل رضيح شهداء معهد
قوى االمن الداخيل ،النشيد الوطني ونشيد
االمن العام ،ثم اطلق عىل الدورة اسم "دورة
امن عام متقدم" ،تاله تبادل للدروع التذكارية
بني العميدين عيل احمد والحجار.
والقى ممثل املدير العام لالمن العام كلمة
جاء فيها ":كانت الكلامت يف حفل تخريج
كل دورات اسالفكم تخفق مع القلب كمن
يفتش عن اسمى العبارات لدورة واعدة .اليوم
نبحث ايضا عن مفردات تفي هذا الجيل
الناشئ تطلعاته .فانتم حكام تحلمون بوطن
يشبه امالكم الواسعة .تنقشون عىل جغرافيته
بقعا من االنجازات ،وتالحقون من شامله اىل
جنوبه فوسطه كل املخالفات .باسم املديرية
العامة لالمن العام ،باسم لوائها وضباطها
ورتبائها وافرادها ،استطيع ان اجزم لكم بان
احالمكم ليست بعيدة املنال .مسرية هذه

املديرية تشهد لها عىل بلوغ ما كان مستحيال".
اضاف" :كانت لهذه املديرية وال تزال انجازات
بالتنسيق مع باقي املؤسسات االمنية الرسمية،
مكنتنا من تحقيق االمن الصلب ،ورفعتنا اىل
مستوى القوة الضاربة لالرهاب اينام كان ومهام
بلغت املخاطر .نعم ،يف امكانكم ان تتكئوا
عىل ارث وصيت وتضحيات امنية جاءت مثابة
الوسام .انتم اليوم تعربون اىل مؤسسة خاضت
عىل مدى السنوات املاضية ميادين عسكرية
صعبة ،وقدمت الشهداء ،وصنعت ما بات
يعرف باالمن االستباقي ،عدا عن انجازاتها يف
االدارة وخدمة املواطن واملقيم عىل حد سواء.
هذه املدرسة الحريصة عىل لبنان الواحد،
املتنوع ،الرائد ،قد استطاعت ان تؤسس لكيان
عابر للطوائف ال مييز بني لبناين واخر ،اال مبيزان
القانون".
وقال" :لقد تهددنا من الداخل والخارج ،وتجاوزنا

العميد الركن عيل احمد.

العميد الحجار.

الصعاب ،حاربنا كل اشكال االرهاب والتطرف
وكنا شهودا وشهداء عىل الزمن الصعب .كان
يحدنا وال يزال عدو ارسائييل ينزرع بيننا يف
خاليا تجسس ،ويطمع يف ارضنا ومياهنا ونفطنا.
ومن الجهة املقابلة كان يراد لنا ان نغلف بامارة
ارهاب اختربت ارضنا ،ولكنها انهزمت يف جرودنا.
من الحدود اىل الحدود خضنا معارك وجود .لكن
املهم اننا مل نركن يوما اىل االطمئنان الخالص،
حيث يجب ان تظل اليد عىل زناد اليقظة ،واال
نستسهل يف االمان النه ملك الناس .هذه وصايا
نجدد عهدها مع طلعة كل صباح .نزودها كل
منضو يف هذا السلك ،لنكون عىل تعليم واحد.
ننهل من مدرسة واحدة عىل رأسها سعادة
املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم،
نتعلم منه فن الصرب ،واصول التفاوض ،وحسن
االدارة وحامية االنسان وحقوقه ،ومكافحة
الفساد والرشوة ،مع عدم التنازل عن شرب سيادة
او موقف او قرار .فهو الذي قالوا فيه انه مدمن
بناء املؤسسات عىل مقاس الوطن والحفاظ عىل
هيبته وسيادته ووجوده .نزودكم اليوم بعضا
من تعاليم الزمن الصعب ،لكنكم غدا ستكونون
انتم الرجال االصعب .انتم لستم ارقاما .لستم
بدالت مرقطة .عندما تندمجون يف مؤسسة
االمن العام ،سوف تكونون عينها الساهرة

وقلبها النابض وساعدها القوي .فسريوا وعني
االمن العام ترعاكم ،وال متيزوا بني مواطن واخر
اال مبدى التزامه القانون ،وال متيزوا بني جنسية
او عرق ،بل اعملوا عىل اساس احرتام الكرامة
االنسانية لتحوز السلطة املوضوعة بني ايديكم
احرتام الناس و ثقتهم .عىل هذه القاعدة،
ارفضوا كل التجاوزات والتزموا معايري الحياة
العسكرية التي تقوم عىل االسس االخالقية
واالنسانية والقانونية .ختاما ،اتوجه بالشكر اىل
قيادة املديرية العامة لالمن الداخيل واىل قائد
املعهد واملدربني من ضباط ورتباء عىل التعاون
املستمر والذي توج بحفل التخرج هذا".
ثم القى العميد الحجار كلمة استهلها بنقل
تحيات اللواء عثامن اىل كل الحارضين يف هذا
االحتفال ،منوها باعامل الدورة التي دامت
اربعة اشهر "قام بالتدريب خاللها فريق مشرتك
من ضباط ورتباء االمن الداخيل واالمن العام،
عملوا يدا بيد ،وبذلوا جهودا كبرية لتقديم
تدريب متكامل يحايك حاجات ميادين الخدمة
وفقا الساليب ومناهج حديثة ،يف بيئة تدريبية
منوذجية".
اضاف" :ان هؤالء الخريجني املتخصصني يف مجال
املعلوماتية سريفدون املديرية العامة لالمن
العام بطاقات برشية شابة ومؤهلة ،تعي اهمية

التكنولوجيا ودورها املحوري يف العمل االمني،
حيث اصبحت تكنولوجيا املعلومات تشكل
العمود الفقري الي مؤسسة امنية ناجحة ،يف
عرص بات من املستحيل معه العيش خارج
الفضاء الرقمي .ان قوى االمن الداخيل تشكل
منذ تأسيسها عصب االمن واالمان يف املجتمع
اىل جانب الجيش اللبناين وباقي االجهزة االمنية.
وهي من خالل تدريب عنارص هذه االجهزة
يف رحاب معهدنا تلعب دورا ناظام ومحوريا
يف ضامن جودة الخدمة االمنية التي نقدمها
ملجتمعنا .وسيبقى هذا املعهد عىل استعداد
دائم وجهوزية تامة الستقبال دفعات جديدة
من املتدربني ،واضعا امكاناته وخرباته التدريبية
يف ترصف االجهزة االمنية كلها .ان قوى االمن
الداخيل يف صدد اطالق خطتها االسرتاتيجية
الخمسية  ،2022 - 2018ويأيت يف مقدم اهدافها
تعزيز االمن واالمان واالستقرار ،والذي يرتكز
بصورة اساسية عىل تفعيل التنسيق بني مختلف
االجهزة االمنية ،السيام يف مجاالت التدريب
وتبادل املعلومات ومكافحة االرهاب .وان
تخريج هذه الكوكبة من شبابنا وشاباتنا كعنارص
يف االمن العام اللبناين ،ما هو اال انعكاس لهذا
التوجه ملا فيه استقرار لبنان وخري ابنائه".
اضاف" :ان االمن ليس حدثا عابرا او وليد صدفة،
بل هو نتاج عمل دؤوب يتطلب منا التضحية
ونكران الذات ،كام يتطلب يف بعض االحيان
استخدام القوة للسيطرة عىل موقف او حدث
يهدد االمن او االنتظام العام .لكن التزامنا يبقى
راسخا لجهة احرتام حقوق االنسان وصون الكرامة
االنسانية ،مع حرصنا االكيد عىل تطبيق مبادىء
املحاسبة والشفافية يف اثناء تنفيذ مهامتنا".
وختم" :انتم االن تجسدون تطلعات مؤسستكم،
وما اضفناه اىل ثقافتكم ومعارفكم ،يجب ان
يصب حرصا يف خدمة الوطن واملواطن لتكونوا
محط انظار اللبنانيني وآمالهم ،فكونوا عىل قدر
املسؤولية ومثاال ناصعا يحتذى به يف الخدمة
والتضحية .اما نحن ،قوى االمن الداخيل ،فكنا
وسنبقى مؤسسة لكل لبنان ،طامحني ابدا اىل
تقديم افضل خدمة رشطية تليق بنا وباهلنا
وبلبناننا الغايل".
ثم عرض عسكري شارك فيه عنارص من االمن
العام وقوى االمن الداخيل ،واجريت مناورة
حول توقيف مطلوبني.
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