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تدشين
اللواء إبراهيم ّ
دشن مبنى األمن العام في النبطية:
متأهبون ملكافحة الفساد ومواجهة املخاطر والتهديدات
تعمل املديرية العامة لالمن العام عىل فتح املزيد من الدوائر واملراكز يف املناطق ،بغية تسهيل معامالت املواطنني وعدم
تكبيدهم املشقات يف انجازها ،مع الحرص عىل تقديم افضل الخدمات لهم يف اطار سياسة وضعت لتسهيل العالقة
القامئة عىل الثقة املتبادلة والشفافية التامة
يف عيد االم ،يف  21آذار ،كانت النبطية عىل
موعد مع تدشني املدير العام لالمن العام
اللواء عباس ابراهيم املبنى الجديد لدائرة
االمن العام ومركزه االقليميني يف املدينة،
حيث شيد يف مكان مدروس يف حي الجامعات

مقدم الحضور يف االحتفال

مشاركون.

يسهل الوصول اليه من قلب النبطية والبلدات
املجاورة ،من دون الوقوع يف زحمة السوق
وساحتها العامة .والقى املرشوع ترحيبا من
املجالس البلدية واملخاتري واالندية والجمعيات
يف املنطقة ،اىل االهايل الذين ينظرون اىل االمن

العام بعني الرىض واالحرتام والتقدير نظرا
اىل الخدمات التي تؤديها املديرية ،الساهرة
والعاملة عىل عدم التساهل يف خدمة املواطن
وحفظ كرامته ،وتأمني الخدمة املطلوبة لسائر
املواطنني من دون التمييز يف ما بينهم.
ويستفيد من هذا املركز ايضا النازحون
السوريون ملتابعة معامالتهم .علام ان مثة
اعدادا كبرية منهم تعمل عىل تسجيل اسامء
افراد عائالتها متهيدا لعودتهم اىل بلدهم.
مجلس الجنوب انجز ورشة البناء ،مبساهمة
من السيد وليد ابراهيم حامدة .وزودت
مكاتبه باجهزة كومبيوتر حديثة توزعت يف
غرف تساعد العاملني فيها عىل انجاز املهامت
املطلوبة منهم.
رعى اللواء ابراهيم تدشني املبنى الجديد ،يف
حضور رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب
محمد رعد ،والنواب ياسني جابر وقاسم هاشم
وهاين قبييس ،ومحافظ النبطية محمود املوىل،
ورئيس مجلس الجنوب قبالن قبالن ،والعميد
جميل سيقيل ممثال قائد الجيش ،والعميد
غسان شمس الدين ممثال املدير العام لقوى
االمن الداخيل ،والعميد نواف الحسن ممثال
املدير العام المن الدولة ،ورؤساء بلديات
وشخصيات .حرض ايضا راعي ابرشية صور
املارونية املطران شكرالله نبيل الحاج،
ومرتوبوليت صيدا وصور ومرجعيون للروم
االرثوذكس املطران الياس كفوري ،ومفتي
مرجعيون الجعفري الشيخ عبد الحسني
عبدالله.
النشيد الوطني ونشيد االمن العام ،ثم تقديم
من النقيب الياس ارناؤوط.
والقى اللواء ابرهيم كلمة جاء فيها" :ها نحن
مجددا مع واسطة عقد الجنوب النبطية حيث
البداية .بداية الحفاظ عىل العيش املشرتك
الواحد يف سني الحرب البغيضة ،بداية ثورة

اللواء عباس ابراهيم يلقي كلمته.

الحصادين ومزارعي التبغ ضد االقطاع ،وبداية
املقاومة املدنية ومن ثم العسكرية يف وجه
االحتالل االرسائييل الذي يواصل بوقاحة انتهاك
سيادتنا الربية والبحرية والجوية معتديا عىل
ثرواتنا املائية والنفطية.
ها نحن مجددا يف النبطية .لؤلؤة جبل عامل
ونبضها الذي ال يتوقف عن ضخ الحياة
والفرح ،الؤكد ان من دواعي اعتزازي ،ان اقف
بينكم ومعكم يف احتفال تدشني املبنى الجديد
لدائرة ومركز امن عام النبطية االقليميني كحق
للمدينة ،وليس منة عليها .اضافة اىل تخصيص
مركز لرعاية معامالت النازحني السوريني،
وتنظيم شؤونهم لجهة مساعدتهم يف العودة
اىل ديارهم .سجلت هذه املنطقة وال تزال،
كسائر املناطق اللبنانية ،عددا كبريا من اسامء
النازحني السوريني الذين قرروا العودة طوعا
اىل بالدهم .وانطالقا من تكليفي من السلطة
السياسية  -وعىل رأسها فخامة الرئيس العامد
ميشال عون ـ هذه املهمة ،فان املديرية
العامة لالمن العام مستمرة يف تنظيم العودة
وتسهيلها بالتنسيق مع السلطات السورية ،مبا
يضمن سالمتهم والعودة االمنة لهم ،مع تأمني
هذه السلطات جميع االحتياجات اللوجستية
لهذه العملية تخفيفا ملعاناتهم.
ان االمناء املتوازن هو حرب ضد الفقر
والحرمان ،ويقع يف منت بناء الدولة الواحدة

استطاع االمن العام
تحقيق معدالت نمو
تتحدث عن ذاتها في جهات
الوطن االربع
املديرية مستمرة
في تنظيم عودة النازحني
وتسهيلها
الغنية بتعدديتها الروحية والثقافية .وهو ايضا
حرب ضد لغة التقوقع التي تقوم عىل شحن
النفوس التي خربنا جميعا عنفها وخرابها
واالمها .وستبقى هويتنا اللبنانية ومشرتكاتنا
االنسانية اكرب واوسع ،وقادرة عىل تعزيز
املناعة الوطنية .احتفالنا اليوم ،كام سبقه
ومثله الكثري يف سائر املناطق ،يأيت تطبيقا
لخطط التطوير عىل طريق بناء مؤسسات
الدولة القوية والعادلة التي تقف اىل جانب
مواطنيها واهلها".
اضاف" :االمن العام سقفه السلطة الدستورية
والسياسية ،وهو عىل عهدكم به يف القيام
بواجباته االدارية واالمنية انفاذا لخططه

التحديثية وبرامجه املستقبلية عىل املديني
القريب واملتوسط ،وعىل كل املستويات.
وكام كان دوما حارضا يف الحرب عىل االرهاب
وكاشفا خطط العدو االرسائييل ومالحقة
جواسيسه ليبقى لبنان مستقرا ويعيش شعبه
يف امان وسالم ،سيبقى عسكريو االمن العام،
كام عهدمتوهم ،متأهبني ملواجهة املخاطر
والتهديدات مهام عظمت .وكام افتتح عرشات
املقار يف مختلف املناطق ،فانه سيواصل عمله،
بالوترية نفسها ،ومبا يليق بلبنان وشعبه.
لقد استطاع االمن العام ان يحقق معدالت
منو تتحدث عن ذاتها يف جهات الوطن االربع،
واستطاع عىل الدوام ان يعدل اولوياته وفقا
للسياسات الترشيعية والحكومية ،وطبقا
للحاجات االدارية والخدماتية واملهامت
االمنية .وستبقى املديرية العامة لالمن العام
عىل تنافس مع ذاتها من اجل تحقيق اعىل
معايري الجودة يف مفهوم االدارة املتكاملة
ودميومتها واعتامد الشفافية يف االدارة ،والحزم
يف مكافحة الفساد بكل اوجهه ،واحرتام رشعة
حقوق االنسان والحفاظ عىل القيم االخالقية
تحت سقف القوانني النافذة ،وبذل كل ما
ميكن من جهد لتعزيز دور االمن العام امام
اللبنانيني يف الداخل والخارج ،ومن خاللهم
رفع صورة لبنان الحضارية ويحتل مكانته التي
يستحق ضمن منظومة املجتمع الدويل".
وختم اللواء ابراهيم" :ال بد من توجيه كلمة
شكر وامتنان اىل كل يد بيضاء قدمت العون
املادي واملعنوي ،واىل كل شخص او مؤسسة
ساهموا يف انجاز هذا املقر املتميز هندسيا،
واملتطور ادارة وعمال ،ليكون ضباطه ومفتشوه
ومأموروه جاهزين الستقبال معامالت
اللبنانيني واملقيمني ،وانجازها بكل تفان،
معتصمني بصمت العقالء والعصاميني ،بعيدا
من الرثثرة التي يكرث البعض منها ،ويالالسف،
للتعويض عن قلة انتاجيتهم ساعة وجب
عليهم العمل ومضاعفته .وسيشكل هذا املقر
مصدر امان البناء هذه املنطقة العزيزة عىل
قلوبنا جميعا ،كام هي حال كل دوائر االمن
العام ومراكزه عىل مساحة الجغرافيا اللبنانية".
والقى عضو مجلس بلدية النبطية صادق
عيىس كلمة مام فيها" :ليست املرة االوىل التي
تربز فيها مدينة النبطية ومحيطها ،ضمن
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قص رشيط افتتاح الدائرة واملركز.

اولويات املدير العام لالمن العام اللواء
عباس ابراهيم .فهو مل ينفك ،من بعيد او
قريب ،يويل املدينة واهلها كل االهتامم ملعرفته
بالدور الحيوي واالداري والخدمايت للنبطية،
وكذلك لحب يتجذر يف عقله وقلبه ووجدانه
لهذه املنطقة .كذلك ليست املرة االوىل التي
تندفع فيها بلدية النبطية ،بكل جهد وارصار
ومتابع وتنسيق ،لتقديم كل رعاية وفعل
ووسيلة ،من اجل ان توفر ملواطنيها واهلها
كل التسهيالت يف امورهم االدارية واالقتصادية
والخدماتية والرعائية ،ويف مقدم اولوياتها
مساعدة ادارات الدولة عىل الحضور الفاعل يف

املبنى الجديد.

االنماء املتوازن حرب
ضد الفقر والحرمان ويقع
في منت بناء الدولة
املدينة ومنطقتها ،ويشمل ذلك العديد والعدة
واالمكنة".
ثم القى رئيس مجلس الجنوب قبالن قبالن
كلمة جاء فيها" :افتتاح مبنى جديد لالمن

العام يف النبطية ،هذه الخطوة الجديدة التي
تضاف اىل سجل هذه املؤسسة الوطنية الكربى،
التي مع مديرها سعادة اللواء عباس ابراهيم
تجاوزت حواجز الطوائف واملذاهب وامللل
لتصبح مؤسسة عىل مستوى الوطن ،مؤسسة
جامعة لكل ابناء هذا الوطن ،لكل فئاته
وطوائفه .نعم هذه املؤسسة الوطنية بكل
امتياز التي هي واجهة هذا البلد للوافدين اليه،
وهي صامم امان المنه واستقراره مع شقيقاتها
املؤسسات االمنية االخرى .هذه املؤسسة وعىل
رأسها رجل وطني بامتياز ،ليس موظفا مبعنى
الوظيفة ،امنا هو خادم البناء هذا الوطن عىل
اختالف مشاربهم ومذاهبهم وانتامئهم".
وبارك للنبطية "املدينة الصابرة الصامدة
هذا املركز الجديد الذي يضاف اىل سلسلة
املؤسسات التي تنشأ او التي انشئت يف ما
مىض يف هذه املدينة التي قدمت اىل هذا
الوطن نخبة من ابنائها ،قدمت دما وصمودا
ومقاومة ومواجهة وتضحية .يضاف هذا
املركز ،الذي ترشفنا بانجازه الشهر قليلة ،ويف
وقت قيايس ليكون يف خدمة اهلنا وابنائنا يف
هذه املحافظة ،اىل سلسلة املراكز التي سبق
ان بنيت يف النبطية".
وتابع" :اننا يف مجلس الجنوب ويف طيلة ربع
قرن من الزمن رصفنا يف هذه االرض مبلغا
يعتقد البعض انه مليارات الدوالرات ،مل
نتجاوز عتبة املليار دوالر يف عملنا يف الجنوب،
وهو واحد يف املئة من العجز يف الدين العام.
هو عجز سنة واحدة ملؤسسة من مؤسسات
الدولة .هذا املبلغ رصف عىل مئات املدارس،
نحن بنينا املئات منها ،وعرشات املستوصفات
واملستشفيات ومئات شبكات املياه والكهرباء
والطرق واملالعب واملسالخ وجدران الدعم
واملراكز الثقافية .مل يبق باب من ابواب
التنمية مل نلجه يف هذه االرض ،وهذا ليس منة
من احد ،فكل مليارات الكون ال تساوي نقطة
دم واحدة سقطت فوق هذه االرض وصنعت
نرصا وانتصارا ومقاومة وتحريرا وعزة وكرامة".
والقى الشاعر رشيف فحص قصيدة زجلية.
ختاما ،ازاح اللواء ابراهيم والنواب رعد
وقبييس وجابر وهاشم الستارة عن لوحة تؤرخ
للمناسبة ،وقصوا الرشيط التقليدي الفتتاح
املركز ،وجالوا والحضور يف اقسامه.
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