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في نشرة توجيهية في عيديّ
الفطر والمقاومة والتحرير

اللواء إبراهيم :لبنان سينتصر بشعبه
والتمسك بالوحدة الوطنية
ّ
ن ّبه املدير العام لالمن العام اللواء عباس
ابراهيم اىل "اننا يف ظروف هي االخطر يف
تاريخ لبنان بفعل تداعي االزمات املعيشية
واالجتامعية والصحية" ،محذرا من "ارتفاع
معدالت االخطار االمنية التي تحيط بلبنان
من كل الجهات ،خصوصا من جانب العدو
االرسائييل" .ولفت اىل ان "التصدّع الذي
اصاب لبنان اصبح تهديدا وجوديا ،وان التف ّهم
يف هذه املرحلة رضورة وطنية واخالقية للحد
من معدالت التوتر التي ال تزال ترتفع حينا
من وطأة االنهيار االقتصادي واحيانا تحت
تأثري الهلع الصحي".
اصدر اللواء ابراهيم نرشة توجيهية هنأ فيها
ضباط املديرية العامة ورتباءها وعنارصها
بعيدي الفطر السعيد واملقاومة والتحرير،
قائال لهم ان "التهنئة التي تستحقونها هي
بالتفاف اللبنانيني اكرث فاكرث حول مؤسساتهم
يف محاولة وطنية جامعة لوقف االنهيار".
وتوجه اىل العسكريني بالقول" :يحل عيد
الفطر السعيد ومعه عيد املقاومة والتحرير
يف ظل ظروف هي االخطر يف تاريخ لبنان
بفعل تداعي االزمات املعيشية واالجتامعية
والصحية بالتوازي مع ارتفاع معدالت االخطار
االمنية التي تحيط بلبنان من كل الجهات،
خصوصا من جانب العدو االرسائييل الذي
يستذكر انسحابه من املنطقة املحتلة عام

التصدّ ع الذي اصاب لبنان
اصبح تهديدا وجوديا
التفهم في هذه املرحلة
ضرورة وطنية واخالقية
للحد من معدالت التوتر

 2000باطالق املزيد من التهديدات ضد
لبنان واللبنانيني ،ال ليشء اال الننا وحدنا
انترصنا عليه واجربناه عىل الخروج من دون
اية مفاوضات ،ملتزمني بذلك االجامع العريب
الذي ك ّرسته املبادرة العربية يف قمة بريوت
عام ."2002
اضاف" :التهنئة التي تستحقونها للمناسبتني
هي بالتفاف اللبنانيني اكرث فاكرث حول
مؤسساتهم يف محاولة وطنية جامعة لوقف
االنهيار ،والحيلولة دون وقوع ما هو اسوأ،
خصوصا مع تعاظم جائحة كورونا التي تهدد
بتفاقمها وانتشارها الحضارات واالقتصادات
العاملية".
واكد "ان املعقود عليكم من آمال يتضاعف

جراء التصدع الذي اصاب لبنان واصبح تهديدا
وجوديا ونحن نحتفل بولوج املئوية الثانية.
لذا فإن املطلوب منكم املزيد من التضحيات،
واملزيد من املبادرة يف شتى املجاالت االدارية
واالمنية وعىل سائر االرايض اللبنانية ووفقا
ملا نص عليه القانون .واذا كانت املرحلة
الراهنة عىل هذا القدر من الخطورة التي
تستوجب حذرا استثنائيا ملنع املستثمرين
باالمن من تحقيق اهدافهم ،فان عليكم
واجب التزام نص القانون الحريف والعادل
يف التعامل مع شعبكم ومع املقيمني والذي
يحظر اي تعسف باستعامل السلطة تحت اية
ذريعة كانت .نحن من هذا الشعب واملعاناة
اصابت الجميع بال استثناء ،لذا فإن التفهم يف
هذه املرحلة رضورة وطنية واخالقية للحد
من معدالت التوتر التي ال تزال ترتفع حينا
من وطأة االنهيار االقتصادي ،واحيانا تحت
تأثري الهلع الصحي وهو مربر ،ال بل يساعد
يف احتواء هذا الوباء العاملي .واين عىل ثقة
بأن لبنان سينترص بشعبه من خالل التمسك
بالوحدة الوطنية".
واوىص العسكريني قائال" :كونوا عىل قدر
املسؤولية وتحت شعار واحد "تضحية
وخدمة" للعبور من اصعب واقىس االزمات
التي ترضب وطننا وذلك عىل طريق بنائه
مجددا وطنا حرا سيدا مستقال".

