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اثنان وعرشون عاما مرت عىل هذا اليوم العظيم يف تاريخ لبنان الجمهورية املستقلة السيدة الحرة، والذي صار عيدا للمقاومة 
والتحرير، بعدما حقق لبنان اول انتصار لدولة عربية عىل العدو االرسائييل، مثبتا بالدم والبطوالت انه وطن يستحق الحياة

اللواء إبراهيم في عيد املقاومة والتحرير:
لبنان صار خط الدفاع األول عن العرب

ليسطروا  وطني،  لبناين  مشهد  اروع  يف  اللبنانيون  توحد  يومها 
قيادات  للبنان  قيضت  بعدما  العدو،  عىل  النرص  ويحققوا  املالحم 
عىل قدر عال من املسؤولية والتفاين، فحولوا النرص اىل نعمة بعدما 
سعى العدو ألن يتحول اىل نقمة، من خالل تهيئة امليدان لالنتقام 
وتصفية الحسابات، فكانت الصفعة املدوية االرقى عندما مل يحصل 
اي حادث عىل مساحة البقعة الجغرافية التي انسحب منها العدو 

مرغام.
العدوانية  النوايا  اليوم من مخاطر وتحديات جراء  نعيشه  ما  وألن 
اللبنانية،  للسيادة  العدوانية  خروقاتها  واستمرار  االرسائيلية 
فاعال  رشيكا  كان  كونه  قلبه  عىل  جدا  عزيزة  مناسبة  ألنها  وايضا، 
العام  لالمن  العام  املدير  املؤسسايت، وجه  التحرير، ومن موقعه  يف 
عيد  مناسبة  يف  اليوم"  "امر  العسكريني  اىل  ابراهيم  عباس  اللواء 
والتي  واملقبلة  الراهنة  التحديات  اخطر  ضّمنه  والتحرير  املقاومة 
تقتيض جهوزا دامئا ملواجهتها قائال "ان الخامس والعرشين من ايار 
عن  دفاعا  سقطوا  الذين  االبطال  اولئك  ذكرى  الستحضار  يوم  هو 
لبنان يف وجه اعتى دولة كانت تدعي قوة نادرة وال تقهر، فكان ان 

حطم اللبنانيون هذا االدعاء".
اضاف "ان هذه املحطة املرشقة يف تاريخ لبنان، والتي كانت عالمة 
لبنان  وقف  اذ  جديدة  اسرتاتيجية  معادلة  كرست  للبنانيني،  جمع 
وطننا  فصار  التوسعية،  اهدافه  تحقيق  من  االرسائييل  العدو  مانعا 
ومؤسساته  بجيشه  قويا  اصبح  كام  العرب،  عن  االول  الدفاع  خط 

االمنية وشعبه ومقاومته، وما عاد الضعف عنوانا قرينا بلبنان".
بأعىل  التحيل  اىل  الوطنية،  املناسبة  هذه  "يف  العسكريني  ودعا 
االمنية  املعارك  لخوض  الدائم  الجهوز  وتأمني  االنضباط،  درجات 
االمن  تنتهك  التي  االرسائيلية  االستخباراتية  الخروقات  مواجهة  يف 

الوطني وسيادة لبنان، غري ابهة بالقوانني واالعراف الدولية". 
الربية  االنتهاكات  ارتكاب  يف  االرسائييل  العدو  استمرار  "ان  واكد 
من  عزيز  جزء  احتالل  يف  االستمرار  يف  وتعنته  والجوية،  والبحرية 
وطننا يف تالل كفرشوبا ومزارع شبعا كام يف البحر، يعني بقاء لبنان 

للمواجهة،  والجهوز  الحذر  اهبة  عىل  ومقاومته  وشعبه  بجيشه 
ثرواته  استثامر  من  ملنعه  املحاوالت  كل  امام  منيعا  سدا  والوقوف 

والنفطية".  الغازية 
وحذر من "ان املرحلة املقبلة محفوفة باالخطار العسكرية واالمنية، 
وعىل الرغم من التزام لبنان مندرجات القرار 1701، فان االعتداءات 
واالستفزازات االرسائيلية ال تزال تتكرر وبشكل شبه يومي، واخطر 
التي تحايك  ما نحن يف صدده هو مواصلة العدو مناوراته الحربية 

حربا عىل لبنان".
وختم بالقول للعسكريني "اتوجه اليكم وبكل فخر يف هذه املناسبة 
عملكم  يف  والتفاين  وانضباطيتكم  صمودكم   عىل  ألْثِنَي  الوطنية، 
الذي  الكبري  الجهد  امّثن  كام  الصعبة،  االقتصادية  الظروف  ظل  يف 
حفاظا  اجله،  من  نفسكم  نذرتم  الذي  للواجب  تلبية  به  تقومون 
عىل  قسمكم وتنفيذا لشعار املديرية يف تقديم ارفع انواع التضحية 

واالداء يف ميادين االدارة واالمن من دون ادىن تقاعس".
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