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العيد
النشرة التوجيهية في العيد السادس والسبعين لألمن العام

اللواء إبراهيم :رفع مناعة الدولة
في وجه الظروف الصعبة
اطل عيد االمن العام يف السابع والعرشين
من آب ،ولبنان يعاين من ازمات متتالية
غري مسبوقة منذ تأسيسه ،وال سيام االزمة
املعيشية التي استفحلت وتفاقمت نتيجة
انهيار سعر رصف اللرية امام الدوالر،
والرواتب واالجور اليومية التي مل تعد
كافية لتأمني ابسط مقومات الحياة .للمرة
االوىل اىت العيد واالوضاع قد أثرت سلبيا
بشكل ملحوظ عىل املقومات االقتصادية
والقطاعات االنتاجية حتى طاولت عدوى
ارتفاع االسعار املتفشية لقمة عيش الفقري.
وعىل الرغم من ان لبنان يغرق منذ صيف
 2019يف انهيار اقتصادي ،فاقمه انفجار
املرفأ واجراءات مواجهة فريوس كورونا،
ووضعه اليوم يف واحدة من اسوأ االزمات
عامليا منذ القرن التاسع عرش ،اال ان آب
املنرصم شكل نقطة بيضاء يف سواد االيام
والليايل املدلهمة .ففي اواخره كان العيد
الذي غابت عنه املظاهر االحتفالية ،ومل
تغب عنه شمس عنفوان االمن العام الذي
ما انفك يعمل عىل تطوير قدراته االمنية
واالدارية والخدماتية.
يف العيد السادس والسبعني ،وجه املدير
العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم
نرشة توجيهية اىل عسكريي االمن العام،
تناول فيها االوضاع العامة يف البالد ،منبها
من حاالت التخاذل ،مؤكدا العمل من
اجل مترير هذه املرحلة الصعبة وتخفيف
تداعياتها املادية واملعنوية عىل املديرية
وعسكرييها:
"ايها العسكريون،
مير لبنان يف حالة انعدام وزن سيايس
واقتصادي ،وحتى امني وعسكري جراء

االنهيار الكبري الذي رضب الدولة وق ّوض
مؤسساتها وانهك مواطنيها .هذا الواقع
يفرض عليكم البقاء يف جهوزية تامة
لتنفيذ املهامت املنوطة بكم ،والقيام مبا
يتوجب عليكم تجاه وطنكم وشعبكم
وفاء لقسمكم والرسالة التي نذرتم
نفسكم ألجلها ألن املهمة امللقاة عىل

عاتقكم حامية لبنان من االخطار ايا تكن
مسمياتها ،وهذا يتطلب عدم التهاون يف
تراخ
تطبيق القانون وتنفيذ املهامت او ٍ
يف تقديم الخدمات .لذا ،كونوا عىل قدر
اآلمال املعقودة عليكم ،وحافظوا عىل
ادائكم النوعي الذي تتميزون به.
ايها العسكريون،

ان املديرية العامة لالمن العام تعلم ،وعىل
معرفة تامة ،بكل ما تعانونه من شظف
العيش ،شأنكم شأن شعبكم ورفاقكم يف
سائر املؤسسات العسكرية واالمنية .وهنا
اؤكد لكم ان املديرية تويل هذا االمر عناية
خاصة عىل كل املستويات ،وستعمل عىل
تأمني املساعدات االجتامعية وما امكن من
فروقات فاتورة االستشفاء عن انفسكم
وعائالتكم او من هم عىل عاتقكم .انتم
امانتها كام لبنان امانة يف اعناقكم.
ايها العسكريون،
التأزم الذي مير به لبنان قد يطول .واجبكم
الصمود والوقوف سدا منيعا حامية لوطنكم
واهلكم وشعبكم ،النه متى سقطت الدولة
فستقع عىل الجميع بال استثناء ،والكل
سيصبح يف عني الفوىض وعىل خط التوترات
وعىل قساوة الظروف وصعوبات العيش،
فإن املديرية العامة لالمن العام لن تتواىن
عن تقديم كل التسهيالت املمكنة لكم حتى
يف مجال الخدمة والتنقالت .لكن يف مقابل
ما تقوم وستقوم به املديرية من تقدميات
ومساعدات ،فهي لن تتواىن عن اتخاذ
التدابري القانونية واملسلكية يف حق اي
مخالف .كام لن تسمح بأي تلكؤ يف تقديم
الخدمة او القيام بالواجبات التي يفرضها
النظام الداخيل لالمن العام.
ايها العسكريون،
لقد اقسمتم عىل "الخدمة والتضحية".
كونوا اوفياء لقسمكم امام الله ووطنكم.
ثابروا عىل اداء واجبكم .تحلوا باملناقبية
العسكرية يف تطبيق القوانني والتعليامت
لرفع مناعة الدولة يف وجه الظروف
الصعبة التي يعاين منها جميع اللبنانيني،
مدنيني وعسكريني.
واعلموا اخريا ان الوضع الراهن عىل
مأساويته هو اىل زوال .فال تيأسوا وال
تخافوا وال تتخاذلوا.
لبنان الدولة والوطن والرسالة باق،
وسينترص بإذن الله.
عشتم وعاش لبنان".
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