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الحدث

التي  االستثنائية  الظروف  فرضت 
االستقبال  حفل  الغاء  البالد  تعيشها 
بعبدا  يف  الجمهوري  القرص  يف  السنوي 
والعرض العسكري التقليدي يف الذكرى 
الجيش  انتشار  بسبب  لالستقالل،   76
واستعيض  اللبنانية،  االرايض  كل  عىل 
عنه بعرض عسكري رمزي يف مقر وزارة 
الدفاع برئاسة رئيس الجمهورية ميشال 
عون، ومشاركة وحدات راجلة يف الجيش 

والقوى االمنية والقوات الدولية 

العرض  حرض  الجمهورية،  رئيس  اىل 
بري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  العسكري 
سعد  االعامل  ترصيف  حكومة  ورئيس 
الياس  الوطني  الدفاع  ووزير  الحريري 
بوصعب ووزيرة الداخلية ريا الحسن وقائد 
العام  واملدير  عون  جوزف  العامد  الجيش 
ورئيس  ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن 
االجهزة،  وقادة  العرم  امني  اللواء  االركان 
وقائد قوات اليونيفيل الجرنال ستيفانو دل 

كول وكبار الضباط.
عون  الرئيس  توجه  االستقالل،  ذكرى  عشية 
فيها:  قال  اللبنانيني،  اىل  التقليدية  برسالته 
"حكومة جديدة ينتظرها لبنان وتعقد عليها 
االمال، كان من املفرتض ان تكون قد ولدت 
التي  التناقضات  ان  اال  عملها.  وبارشت 
التأين  فرضت  اللبنانية  بالسياسة  تتحكم 
حكومة  اىل  للتوصل  وايضا  االخطر،  لتاليف 
وتطلعاتكم،  طموحاتكم  من  امكن  ما  تلبي 
تكون عىل قدر كبري من الفعالية واالنتاجية 
تنتظرها  التي  التحديات  الن  واالنتظام، 
كل  فمع  داهمة.  واالستحقاقات  ضخمة، 

غاب اإلحتفال التقليدي في اإلستقالل واستبدل بعرض رمزي
الرئيس عون: التناقضات السياسية فرضت التأني 

محنة نزداد يقينا ان املحافظة عىل االستقالل 
اصعب من الحصول عليه".

التي  والتسويات  "الصفقات  ان  اضاف 
تهدد  فرضها،  ومحاوالت  ملنطقتنا،  تعد 
ليس فقط استقالل الدول املعنية بل ايضا 
تأكيدنا  فان  هنا،  من  ووجودها.  كيانها 

مع  خصومة  يعني  ال  لبنان  استقالل  عىل 
اي دولة او استعداء الحد، امنا نحن نسعى 
مع  بايجابية  والتعاطي  صادقة  صداقة  اىل 
من يصادقنا، ولكن، انطالقا من قرارنا الحر 
وطننا  يالئم  ما  وقبول  للند،  الند  وعالقة 
له.  رضرا  يشكل  ما  ورفض  مقرتحات،  من 
ما  وحدها  الدولية  التسويات  فليست 
اللبناين  الداخل  الدول، ففي  استقرار  يهدد 
ومؤسساتنا  مجتمعنا  يتهدد  محدق  خطر 

واقتصادنا هو الفساد".  
الفساد  "مكافحة  ان  الرئيس  والحظ 
كلام  يستحرض  استهالكيا  شعارا  اضحت 
فيه.  الغارقني  من  السيام  الحاجة،  دعت 
تبدأ  التنفيذ،  اجراءات  ابسط  عند  لكن، 
والطائفية  املذهبية  الحمر  الخطوط 
من  بل  ال  قاسية،  هنا  فاملعركة  بالظهور. 
اليكم،  توجهت  لذلك  املعارك،  اقىس 
احد  فال  املساعدة،  طالبا  اللبنانيون،  ايها 
تنفيذ  اجل  من  الضغط  عىل  قادر  غريكم 
من  يلزم  ما  وترشيع  املوجودة،  القوانني 
ومالحقة  املنهوبة  االموال  استعادة  اجل 

الفاسدين. واكرر هنا ندايئ اىل املتظاهرين 
الفعلية  املطالب  عىل  كثب  عن  لالطالع 
وحده  الحوار  ألن  تنفيذها،  وسبل  لهم 
لقد  االزمات.  لحل  الصحيح  الطريق  هو 
املحرمات  الشعبية بعض  التحركات  كرست 
املحميات،  ما،  حد  اىل  واسقطت،  السابقة 
وحفزت  التحرك،  اىل  بالقضاء  ودفعت 
االولوية  اعطاء  عىل  الترشيعية  السلطة 
الخاصة  القوانني  اقرتاحات  من  لعدد 

الفساد". مبكافحة 
مكامن  عىل  الضوء  "تسليط  ان  واعترب 
صحي  الساحات،  ويف  االعالم  عرب  الفساد 
املعلومات  تقديم  وكذلك  ومساعد، 
ان  ولكن،  القضاء.  اىل  املتوافرة  والوثائق 
السيايس  والجدل  والشارع  االعالم  يتحول 
يف  وسجان  وقاض،  عام،  ومدٍع  مدٍع،  اىل 
آن، فهذا اكرث ما ييسء اىل مسرية مكافحة 
العشوائية  االتهامات  اطالق  ألن  الفساد، 
قد  والتعميم،  املربمة،  االحكام  واصدار 
تجرّم بريئا، ولكنها بالتأكيد تجهل املرتكب 
وايضا  باالفالت،  له  وتسمح  الحقيقي 
اعطيتم  لقد  الفساد.  يف  نشاطه  مبتابعة 
وهنا  بواجبه،  يقوم  فدعوه  للقضاء،  دفعا 
يايت دوركم، ايها القضاة، ان املطلوب منكم 
اليوم ان تلتزموا قسمكم فتقوموا بواجبكم 
الرشيف  القايض  تكونوا  وان  بامانة، 
بدأت،  اينام  الفساد،  فمكافحة  الصادق، 
فيها  واالنتصار  عندكم،  ختامها  حسن  فان 

رهن شجاعتكم ونزاهتكم".
عىل  تباعا  احلت   2017 العام  "منذ  وقال: 
القضاء ما يزيد عن 18 ملفا تتعلق بقضايا 
واىل  الدولة،  ادارات  يف  ورشاوى  فساد 
واذا  منها.  بأي  حكم  اي  يصدر  مل  اليوم 
فان  بعدالة،  ليست  املتأخرة  العدالة  كانت 
تشجيع  هو  الفساد  قضايا  بت  يف  التأخر 
غري مقصود للفساد، ونحن نعول اليوم عىل 
التعيينات القضائية االخرية من اجل تفعيل 
دور القضاء وتحصني استقالليته للوصول اىل 

سلطة قضائية مستقلة وشجاعة ومنزهة".
العسكريني  الجمهورية  رئيس  وخاطب 
من  مير  ان  لالستقالل  ميكن  "ال  قائال: 
الوطن،  درع  فانتم  اليكم،  التوجه  دون 
ان  وحدته.  وسياج  استقالله  وحامة 

عسكريا  تواجه  قد  التي  املهامت  اصعب 
حاصل  هو  كام  الداخلية  املهامت  هي 
معكم، اذ عليكم ان تحموا حرية املواطن 
بالتظاهر  رأيه  عن  التعبري  يريد  الذي 
التنقل  ايضا حرية  واالعتصام، وان تحموا 
الذي يريد ان يذهب اىل عمله  للمواطن 
املهمة  هذه  يف  ونجاحكم  منزله.  اىل  او 
بكم،  املواطنني  ثقة  ميزان  هو  الدقيقة 

والثقة غالية ال تعوض".

الرئيس عون: خطر 
محدق يتهدد مجتمعنا 

واقتصادنا  ومؤسساتنا 
هو الفساد

الرئيس عون: مكافحة 
الفساد اضحت شعارا 

استهالكيا يستحضر كلما 
دعت الحاجة

الرئيس عون: ال يمكن 
لالستقالل ان يمر من دون 

الى العسكريني  التوجه 
فهم درع الوطن 

استقالله وحماة 

يضع اكليال من الزهر.وصول رئيس الجمهورية ميشال عون اىل باحة االحتفال يف وزارة الدفاع.

يتفقد الوحدات الرمزية املشاركة يف العرض.
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عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  اكد 
ابراهيم ان عيون اللبنانيني شاخصة اىل "الدولة 
للسلم  االمثل  الضامن  انها  عىل  ومؤسساتها 
امان".  يف  للعيش  الوحيد  والخيار  واالستقرار 
ودعا عسكريي االمن العام اىل ان يقوموا بتأدية 

واجبهم الوطني بكل اخالص وامانة وحزم.
قال اللواء ابراهيم يف "امر اليوم"  الذي وجهه 
عشية عيد االستقالل الـ76 اىل عسكريي االمن 
العام: "يف مناسبة عيد االستقالل العام املايض، 
توجهت اليكم بالقول ان التحدي يبقى يف وضع 
االستقالل موضع التنفيذ الحقيقي تحت عنوان 
وحيد هو بناء دولة قوية، قادرة وعادلة. لذلك، 
اللبنانيني  بارادة  اال  التحدي  هذا  يتحقق  لن 
وعىل  لقسمكم،  اوفياء  كونوا  انتم.  وارادتكم 

قدر االمانة التي اودعكم اياها مواطنوكم.
اعيد عىل مسامعكم هذا الكالم، فيام يحتفل 
اللبنانيون بعيد االستقالل السادس والسبعني، 
ومؤسساتها  الدولة  اىل  شاخصة  وعيونهم 

انها  عىل  واالمنية  والعسكرية  الدستورية 
والخيار  واالستقرار،  للسلم  االمثل  الضامن 
آمنا  لبنان  يكون  لن  امان.  للعيش يف  الوحيد 
اال بدولة عادلة متحرضة، تعتمد اعىل معايري 
واملالية،  االدارية  شؤونها  ادارة  يف  الشفافية 
تطبق القوانني، تعمل عىل ان يتمسك مواطنوها 
بالهوية الوطنية وجعلها اوال عىل ما عداها من 

هويات ضيقة .
ايها العسكريون،

تاريخه  يف  االدق  هي  مرحلة  يف  لبنان  مير 
الحديث، كام هي االكرث حساسية جراء تشابك 
القوى  سائر  بني  الداخلية  والتطلعات  الرؤى 
يريده  الذي  االمن  لبنان  بناء  كيفية  حول 
فاالستقالل  مستقال.  حرا  سيدا  وطنا  الجميع 
ملراجعة  محطة  هو  كام  لالحتفال  مناسبة 
مستويات تقدم الدولة يف سائر امليادين وعىل 
الحقيقي  النهوض  رشط  الدرجات.  مختلف 
بثاليث السيادة والحرية واالستقالل يرتكز اوال 

وثانيا  الدستورية،  باملؤسسات  التمسك  عىل 
السلمي  العمل  تضمن  التي  باآلليات  التقيد 
دميوقراطي  برملاين  نظام  ظل  يف  والقانوين 
صحيح، ويف دولة تتمتع باقتصاد قوي، يحضنها 
تؤّمن ملواطنيها مستويات رفيعة  نزيه،  قضاء 
يف الطبابة والتعليم، وتضمن لشاباتها وشبابها 

فرص العمل وخفض مستويات البطالة.
ايها العسكريون، 

يف مناسبة عيد االستقالل هذا العام، املطلوب 
املنترشة  مراكز عملكم  كنتم يف  اينام  منكم، 
حيث  الساحات  يف  او  الوطن،  مساحة  عىل 
تشاركون يف عمليات حفظ االمن، ان تقوموا 
وامانة  اخالص  بكل  الوطني  واجبكم  بتأدية 
الذي  تؤدون عهدكم  فقط  بذلك  وحزم، ألن 
وخدمة  لبنان  عىل  للحفاظ  عليه  اقسمتم 
والصالحيات  للقوانني  وفقا  وحاميته،  شعبه 

واملهامت املناطة بكم.
عشتم وعاش لبنان".

املنصة الرسمية يتصدرها الرؤساء الثالثة.

وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن لدى وصولها.

حملة األعالم والبيارق.

... واملدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم.

اللواء إبراهيم في "أمر اليوم":
النهوض الحقيقي بثالثي السيادة والحرية واإلستقالل

األمن العام
مشاركًا


