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لبنان أحيا اإلستقالل في غياب العرض العسكري
العماد عون: في مرحلة الشغور حفظ األمن رأس أولوياتنا

اللواء إبراهيم: ما حّل بنا ليس قضاء وقدرا

نكون عىل اهبة االستعداد ملا قد يحصل عىل كل 
املستويات، خصوصا واننا مسؤولون امام اللبنانيني 

لصون الوطن وحاميته يف وجه كل العاتيات.
ليس قضاء وال  بوطننا  ما حل  العسكريون،  ايها 
قدرا، بل هو نتيجة لسياق داخيل عقيم اىت عىل 
بطاقة  اىل  حاجة  يف  لبنان  صار  حتى  يشء،  كل 
تعريف جديدة عن دوره ووظيفته يف الداخل ويف 
محيطه االقرب والبعيد. وبعدما كان لبنان مصدرا 
للحرف وللحضارة االنسانية التي ترتكز عىل الحرية 
للطائفية  مرتعا  صار  والديني،  الثقايف  والتعدد 
واملذهبية واملناطقية، وساحة لالستزالم الغريزي 
مؤسساتها.  بكل  الدولة  مفاصل  رضبا  اللذين 
ضامنة  انهم  يدعون  مسؤولني  هناك  ان  وطاملا 
الدول ال تقوم  لنا وطن، ألن  الدولة، فلن يكون 
عىل ضامنات اشخاص، بل املؤسسات الدستورية 
اللذان  وحدهام  هام  القوانني  بتطبيق  وااللتزام 
ايها  االجيال.  مستقبل  ويحميان  الدول  يبنيان 
العسكريون، ليس رسا ان كل يشء سقط. وسقطت 
معه االخالق والقيم، وباتت لغة الكراهية والحقد 
استظلت  منصات  سمة  الذمم  ورشاء  والرياء 
الحائط  القضاء، فرضبت عرض  الحرية وتعطيل 
مفاهيم حرية التعبري ومعايري رشف املهنة، فكان 
االنهيار عىل كل املستويات مام افقد لبنان مهمته 
اال  لوطن  خالص  او  لدولة  قيامة  وال  ورسالته. 
والقادرة  املوحدة  الحديثة  الدولة  احياء  باعادة 
عىل حامية ذاتها وشعبها. بعد ان صار لبنان عاريا 
من كل ادواره ووظائفه، فيام القتال عىل جنس 
املالئكة ميتد فصوال واشكاال ال ليشء، امنا لربهنة 
قدرة هذا وذاك عىل اهليته لقيادة هذه الجامعة 
الوظيفي  واجبكم  ان  العسكريون،  ايها  تلك.  او 
والصمود  الوفاء  عليكم  يوجبان  بالله،  وقسمكم 
احلك  يف  منر  نحن  وها  االزمة،  اشتدت  مهام 

ظروفها، ونخترب قساوة املحن والتجارب.
يف  ابطاال  وشعبكم،  وطنكم  عهدكم  كام  كونوا 
وجه كل عدوان، ابناء القانون واملؤسسات ال ابناء 

الظروف الفئوية وال منافعها االنية.
كام  رضخنا.  وال  استكنا  ما  اننا  التاريخ  سيكتب 
سيكتب ايضا اننا ما ارتضينا هوانا الجل مكاسب 
ابناء  اللبنانيني  وجميع  واياكم  فنحن  شخصية، 
الدولة، ابناء لبنان الجامع، العريب الهوية واالنتامء، 
النهايئ الكيان واملتمسك بالعيش املشرتك الواحد. 

عشتم وعاش لبنان".

ليست املرة االوىل يغيب فيها العرض العسكري 
يف عيد االستقالل عن اي مكان عام، فقد سبق يف 
السنوات االخرية، ان حالت ظروف مشابهة لهذا 
العامد  الرئيس  والية  نهاية  اعقاب  ففي  العام. 
ميشال سليامن، غاب العرض العسكري طيلة فرتة 
خلو سدة الرئاسة يف عامي 2014 و2015 ليعود 
الرئيس  انتخاب  عىل  اسابيع  ثالثة  بعد  العرض 
ميشال عون عام 2016. لكن ذلك مل يحل دون 
وقفه ثالث سنوات متتالية، فغاب عام 2019 بعد 
خمسة ايام عىل حراك 17 ترشين، واستعيض عنه 
باستعراض شعبي نظمته مجموعات من قطاعات 
يف  وطالبية  وتربوية  وطبية  واجتامعية  مهنية 

وسط بريوت. 
 77 الذكرى  ويف   2020 عام  تلت  التي  السنة  يف 
جائحة  نتيجة  املركزي  االحتفال  غاب  لالستقالل، 
بعد  استوعبوا  قد  اللبنانيون  يكن  ومل  كورونا 
تداعيات تفجري مرفأ بريوت يف 4 آب، وارتفاع حدة 
لبنان. ورغم تزامن  السياسية واملالية يف  االزمتني 
الذكرى مع مئوية لبنان الكبري، اال ان القرار اتخذ  
باقامة احتفال رمزي. االمر نفسه تكرر يف ترشين 
الثاين من العام 2021، وللسنة الثالثة عىل التوايل 
اقيم عرض عسكري رمزي يف وزارة الدفاع يف الريزة 
وحضور  عون  ميشال  الجمهورية  رئيس  برئاسة 
رئييس مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب 
من  كل  عىل  الوزاري  الحضور  واقترص  ميقايت، 
وزيري الدفاع والداخلية وقادة االجهزة العسكرية 
واالمنية وقيادة اليونيفيل، ومل توجه الدعوات اىل 
بقية الوزراء والنواب وممثيل السلك الديبلومايس 

والقنصيل وباقي الشخصيات يف لبنان.
بعيد  العام  هذا  احتفل  الصورة،  هذه  عىل 
واالمنية  العسكرية  املؤسسات  ضمن  االستقالل 
وعىل مستوى بعض القطاعات املحدودة. وبعد ان 

إحتفال

الطبيعية. هذا االنجاز يحتاج اىل مؤسسات الدولة 
للوطن  مصلحة  من  ذلك  يف  ملا  وتواكبه  لتحميه 
البالد  دخول  ومع  ذلك،  انتظار  يف  واللبنانيني. 
مرحلة الشغور الرئايس وارتفاع سقف التجاذبات 
السياسية، يبقى حفظ االمن واالستقرار عىل راس 
بالسلم االهيل وال  اولوياتنا. لن نسمح بأي مّس 
بزعزعة الوضع ألي اهداف. مهمتنا كانت وستبقى 
اضاف:  وارضه".  وشعبه  لبنان  عىل  املحافظة 
لبنان  قوة  العصيبة.  لالوقات  تبنى  الجيوش  "ان 
اللبنانيني  ثقة  ان  اعلموا  قوتكم.  من  ووحدته 
عىل  برهان  اسطع  هي  بكم  الدويل  واملجتمع 
اهمية دوركم، فال تضعفوا امام االخطار، وال تعبأوا 

بحمالت التجني واالتهامات الباطلة".
استقالل  ذكرى  "يف  بالقول:  عون  العامد  وختم 

مركز امن عام املنت.نصب شهداء االمن العام من جراء انفجار مرفأ بريوت.

دائرة امن عام مرفأ بريوت.

باستثناء العرض العسكري الخاص بعيد االستقالل الـ79 الذي غاب هذا العام بسبب خلو سدة الرئاسة، احتفل اللبنانيون 
بالذكرى يف احتفاالت اقيمت ضمن املؤسسات، عىل وقع بيانات استذكرت املناسبة بعبارات االسف لعبور املهل الدستورية 

من دون انتخاب الرئيس الخلف، وسط تأكيد عىل اهمية االمن الذي تكفلت به املؤسسات العسكرية واالمنية

وطننا، نجدد التزامنا قسمنا لحاميته والدفاع عنه. 
هذا الوطن الذي عاىن من تحديات وحروب كثرية 
اختالف  عىل  ابناءه  ألن  دوما،  ينهض  تاريخه  يف 
اطيافهم يرفضون االستسالم، وألن جيشه متمسك 
تنجيل  فباالرادة  والوفاء،  بقيم الرشف والتضحية 

الصعاب وينترص الوطن".
ووجه املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم 
عسكريي   اىل  التوجيهية  النرشة  الذكرى  عشية 
االمن العام، قال فيها: "ايها العسكريون، مير لبنان 
مل  علينا،  وانزل  بنا  نزل  وما  مراحله.  باسوأ  اليوم 
يسبق ان سجله تاريخ هذا الوطن الذي تحول من 
مصدر للحضارة اىل مرتع لالنهيارات بكل تعابريها 
تبق ال برشا وال حجرا. وهذا ما  التي مل  القاسية 
يستدعي منا، نحن ابناء القسم لله وللوطن، ان 

الساحات، ومعها  املركزية عن  االحتفاالت  غابت 
خلو  ظل  يف  بعبدا،  قرص  يف  التهاين  تقبل  حفل 
سدة الرئاسة. كرم لبنان قادة االستقالل ورجاالته 
العامة للمراسم يف رئاسة  بالتنسيق بني املديرية 
ومجلس  الحكومة  رئاستي  من  وكل  الجمهورية 
املراجع  ممثيل  والنواب  الوزراء  ووضع  النواب، 
عىل  رضائحهم  عىل  الزهر  من  اكاليل  الرسمية 
مساحة لبنان، والقيت كلامت يف املناسبة اشادت 
بالذكرى وبتضحياتهم. واحياء للمناسبة، احتفلت 
االجهزة  يف  العامون  واملديرون  الجيش  قيادة 
االحتفاالت  واقيمت  بالعيد،  واالمنية  العسكرية 
واملديريات  املناطق  وقيادات  القيادة  مراكز  يف 
الجيش وكلامت  لقائد  اليوم  امر  االقليمية، وتيل 
تكريم  مراسم  وسط  املراكز،  يف  العامني  املدراء 

العلم والشهداء.  وشدد قائد الجيش العامد جوزف 
عون يف "امر اليوم" للعسكريني عىل "ان وطننا مير 
بظروف استثنائية تتطلب من الجميع، مسؤولني 
باملسؤولية  والتحيل  والحكمة  الوعي  ومواطنني، 
يف  العليا،  الوطنية  املصلحة  اجل  من  والتعاون 
انتظار استقامة الوضع السيايس واستعادة انتظام 
املرشف  النضال  مثرة  هو  فاالستقالل  املؤسسات. 
التحديات  مثرة  انه  كام  اللبنانيون،  خاضه  الذي 
بوحدتهم  عليها  وتغلبوا  واجهوها  التي  املصريية 
وعزميتهم وصوال اىل بناء وطن عىل اسس متينة، 
لذا يجب علينا ان نحافظ عليه ونحميه". وقال: 
بارقة  البحرية  الحدود  ترسيم  ملف  انجاز  "ميثل 
امل لبلدنا، وخطوة مهمة عىل طريق تعافيه من 
ازمته الحالية عرب استثامر جزء اسايس من ثروته 


