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اللواء إبراهيم معايدا العسكريني:
كطائر الفينيق نخرج دائمًا من تحت الرماد
توجه املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم اىل ضباط
املديرية وعسكرييها معايدا ،مؤكدا ان "ال امل يف اعادة بناء
الدولة عىل اسس حديثة اال بتضافر كل الجهود ،ليكون لنا وطن
يليق بشعبه ويفتخر بانتامئه اليه".
هنا كلمة اللواء ابراهيم:
"ايها العسكريون،
يف عيدي امليالد املجيد ورأس السنة املباركة ،امتنى لكم
ولعائالتكم الصحة واالمان ،وللبنان االستقرار واالزدهار ،ولشعبه
السالم والطأمنينة.
ايها العسكريون،
فرضت علينا جائحة كورونا اتخاذ تدابري وقائية حامية لكم
ومحبيكم .ومتاشيا مع ارشادات وزارة الصحة ،اضطررت اىل
اعتامد صيغة املراسلة بدال من اللقاء املبارش معكم كام جرت
العادة يف كل عام.
املت علينا الظروف الصعبة التي مير فيها وطننا الغايل ،وتأثرياتها
السلبية عىل املجتمع ،وانتم جزء اسايس منه ،ان نكون عىل
مستوى عال من املسؤولية امللقاة عىل عاتق املديرية العامة
لالمن العام ،عمال بشعار التضحية والخدمة ،وتأكدوا ان شعبكم
يتطلع اليكم بثقة وفخر فال تخذلوه ،وكونوا عىل قدر قسمكم.
ايها العسكريون
منذ عرش سنوات ،خطت املديرية العامة لالمن العام خطوات
جبارة وحثيثة يف تحديث ادارتها ،وتعزيز مهارات عسكرييها،
استنادا اىل خطط وبرامج متطورة ساهمت يف نقل املديرية اىل
مصاف املؤسسات التي تعتمد اعىل املعايري التقنية يف عملها
االداري من جهة ،ويف تنفيذ مهامتها االمنية املوكلة اليها من جهة
ثانية .لوال جائحة كورونا واالزمة املالية ،لكنا اصبحنا عىل مسافة
قريبة من االنتهاء من تنفيذ خطة "رؤية  ،"2021اي "امن عام
من دون ورق".
من اجل املثابرة عىل استكامل ما نطمح اليه ،وما ينتظره
منا املواطن ،ال بد من تذكريكم بوجوب التقيد باإلرشادات
والتوجيهات التالية:
 تطبيق التدابري الوقائية املعممة للحد من إنتشار فريوسكورونا حامية لكم وللمواطنني.
 التقيد بالنظام العام ،والتشدد يف تطبيق بنود مدونة السلوكالعسكري يف التعامل مع املواطنني واملقيمني عىل االرايض
اللبنانية.
 -ضبط قيود سجالت املحاسبة ومقارنتها مع صناديق االموال

املستوفاة جراء املعامالت ،والتأكد من تطابق الجردة اليومية
للطوابع مع القيود الدفرتية ،والتشدد يف عدم قبول اي بدل
مادي أو معنوي لقاء خدمة املواطن او انجاز معامالته ،واخذ
العربة من العقوبات التي تفرض عىل بعض العسكريني الذين
ارتكبوا مخالفات يف هذا الشأن ،وتنبيه العسكريني اىل خطورة
االستدانة من بعضهم البعض ،او من مؤسسات مالية غري
مضمونة ،او االلتزام بـ"كفالة" او "تعهد".
 تنفيذ روزنامة التدريب السنوية للعام  ،2021والعمل عىلتثقيف العسكريني وتعزيز معرفتهم بالقوانني والصالحيات التي
ترعى عملهم ،والتقيد بفرائض الحراسة واملدافعة ،وتعليامت
استعامل السالح وسوق املوقوفني.
 عدم افشاء مضمون معامالت املواطنني ،او الحديث عنمذكرات الخدمة والتعليامت الخاصة باالمن العام التي يحكمها
طابع الرسية ،وعدم اللجوء اىل الوساطات أو تداول امور الخدمة،
او وضع شعارات دينية او حزبية او عازل للرؤية عىل اآلليات
العسكرية واملدنية .يف املقابل ،رضورة الوقوف عىل الحالة املعنوية
للعسكريني من الرؤساء املبارشين ،واملشاكل التي تعرتض عملهم
ومهامتهم.
 تفعيل العمل االمني ،وجمع املعلومات واالبالغ عن الحوادثيف حينه ومتابعتها ،واالتصال بالدائرة االمنية واالفادة الفورية
عن كل املشاكل والحوادث.
 تكثيف التفتيش االداري والتقني يوميا وفجائيا ،ورفع التقاريروفقا للتعليامت النافذة ،وعدم اهامل املخالفات مهام کانت.
 ترشيد استهالك الطاقة ،والتشدد يف ضبط املكاملات الهاتفيةوحرصها يف مصلحة الخدمة.
ايها العسكريون
مرت عىل لبنان ازمات كبرية كادت ان تقيض عليه .لكن يف
كل مرة كان يخرج منها كطائر الفينيق الذي ال ميوت ،فينفض
جناحيه من جديد من تحت الرماد ويح ّلق عاليا .هذا ما ينتظره
اللبنانيون من كل الغيارى عىل هذا الوطن الذي يجب ان يبقى
منارة الرشق ،ألن ال امل يف اعادة بناء الدولة عىل اسس حديثة
اال بتضافر كل الجهود ،ليكون لنا وطن يليق بشعبه ويفتخر
بانتامئه اليه.
فال تيأسوا واعملوا مبوجب هذه التوجيهات فتكونوا قد ساهمتم
يف اعادة البناء.
عشتم
عاش االمن العام
عاش لبنان".

