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إحتفال

داود رمال

aborami20@hotmail.com

الضباط املتخرجون يف صورة تذكارية مع الرؤساء الثالثة.

رئيس الجمهورية يسلم احد الضباط املتخرجني سيفه.

تخريج دورة ض ّباط اليوبيل الماسي لإلستقالل

اليوبيل املايس لالستقالل ،واختياره
عنوانا لدورتكم ،تؤكدون التزامكم صون
الوطن والدفاع عن استقالله وسيادته
مهام غلت التضحيات ،ومع رفع ميينكم
وتالوة قسمكم ستبدأون مسرية حياة
فيها الكثري من التعب والتضحيات وفيها
ايضا االمتحان الحقيقي لتلك امليزات،
فان نجحتم سرتبحون راحة الضمري النقي
والحر ،ومن تجربتي اقول لكم انه الربح
االمثن ،فاسعوا لتحصلوا عليه".
من موقعه كقائد اعىل للقوات
املسلحة ،نأى رئيس الجمهورية بالجيش
واملؤسسات االمنية عن السياسة ،حني
اكد" :لقد اثبت جيشنا الوطني عىل
مر السنوات واالزمات انه فوق املصالح
والتجاذبات ،وانه ضامن الوطن .وهو قد
حقق خالل السنتني املاضيتني مكاسب
وانجازات يشهد له بها ،فحرر جرودنا
الشاملية والرشقية من االرهاب ،ومتكن
هو وسائر القوى االمنية ،وبعمليات
استباقية نوعية ،من القضاء عىل معظم
الخاليا النامئة لالرهابيني وشل حركتهم،

رئيس الجمهورية :الجيش واملؤسسات األمنية
حققت أمنًا ثمينًا تسعى إليه الدول

قبل نحو اربعة اشهر من احتفال لبنان بالعيد الخامس والسبعني لالستقالل ،احتفل بالعيد الرابع والسبعني للجيش،
وبتخريج دورة من التالمذة الضباط التي حملت اسم اليوبيل املايس لالستقالل ،وهي مناسبة جمعت كل املعاين السامية
التي عنوانها التضحية وحامية الوطن

املناسبة هذا العام جاءت يف ظل
تحديات تتعاظم داخليا وخارجيا،
وتزداد معها االعباء امللقاة عىل عاتق
الجيش واملؤسسات االمنية ،خصوصا وان
خريجي الكلية الحربية يتوزعون بني
جيش وقوى امن داخيل وامن عام وامن
دولة وجامرك .وبالتايل ،كل املواقف
التي اعلنها رئيس الجمهورية العامد
ميشال عون موجهة اىل جميع عسكريي
هذه املؤسسات املوكل اليهم حامية
لبنان من اخطار الداخل والخارج،

وتثبيت االستقرار وصون السلم االهيل.
والن الوطن عىل موعد ايضا مع االحتفال
مبئوية لبنان الكبري ،جاءت كلمة رئيس
الجمهورية مفعمة بالشعور الوطني
العارم ،فتحدث عن "االحتفال هنا يف
مدرسة الوطنية ،حيث تنصهر القلوب
باملبادئ والعزم واالرادة ،نقف مرة
جديدة امام دفعة من شباب قرروا
سلوك الدرب الصعبة يف حياتهم العملية،
والدرب صعبة النها ليست مهنة كسائر
املهن وال ميكن حتى اختصارها مبهنة.

فالجندية حياة وطريقة عيش ،وهي
الوحيدة التي ترتبط تسميتها الوظيفية
بالحياة ،فيقال الحياة العسكرية".
وتوجه الرئيس عون اىل التالمذة
الضباط املتخرجني بالقول" :ال شك ان
الخيارات كانت امامكم عديدة ،ومروحة
االختصاصات واسعة ،غالبيتها قد تكون
اسهل واكرث راحة ،ورمبا افضل من نواح
عدة .ولكن اختياركم الحياة العسكرية ،ان
دل عىل يشء فعىل شجاعة واقدام وروح
معطاءة ووطنية صافية .ويف احيائكم

محققني للبنان امنا مثينا تسعى اليه
جميع الدول .هذه االنجازات تتطلب
كل الوعي والحكمة للمحافظة عليها،
وهي تستكمل بابقاء العني ساهرة عىل

تالوة املراسيم
تال وزير الدفاع الوطني الياس بوصعب
املرسوم رقم  5384القايض برتقية تالمذة
ضباط قوى الجيش يف القوات الربية
والجوية والبحرية وعددهم  166تلميذ
ضابط ،واملرسوم رقم  5385القايض
برتقية تالمذة ضباط املديرية العامة
لقوى االمن الداخيل وعددهم  90تلميذ
ضابط ،واملرسوم رقم  5386القايض برتقية
تالمذة ضباط املديرية العامة لالمن العام
وعددهم  11تلميذ ضابط.
وتال وزير املال عيل حسن خليل املرسوم
رقم  5387القايض برتقية تالمذة ضباط
املديرية العامة للجامرك وعددهم اثنان.

حدودنا الجنوبية ،مع وجود عدو يرتبص
بنا وينتهك باستمرار القرارات واملواثيق
الدولية وخصوصا القرار  ،1701وتدعم
ايضا بتثبيت االمن واالستقرار يف الداخل.
فاالمن خط احمر وال تهاون مع اي
محاولة للتالعب به ،وشعبنا يستحق ان
يعيش بامان وميارس كل حقوقه بحرية
ومن دون خوف يف اي منطقة كان
من لبنان ،اضف اىل ذلك ان االمن هو
الركيزة االساس الي ازدهار واي نهضة،
فال اقتصاد يقوم يف بلد امنه مهتز".
وتعمد رئيس الجمهورية ان يرفع مقام
املؤسسات العسكرية واالمنية اىل مصاف
القسم الذي يعلو املهنة والوظيفة بقوله:
"من هذا الرصح الذي لطاملا خ ّرج ابطاال
قدموا للوطن امثن ما لديهم ،اتوجه اليوم
اىل كل ابناء السلك العسكري ،نحن يا
رفاق السالح لسنا ابناء مهنة او وظيفة،
وان كنا نعيش من راتب ونتكئ عىل
تقدميات ممنوحة لنا وهي حقنا ،ولكننا
يف اساسنا وجوهرنا ابناء قسم وابناء
الرشف والتضحية والوفاء ،اقسمنا
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علم االمن العام يف العرض العسكري.

عسكريو االمن العام ميرون امام املنصة الرئاسية.

ميني القيام بالواجب كامال للذود عن
الوطن وحاميته .واالخطار التي يتعرض
لها الوطن ليست بالرضورة عسكرية
فقط ،فاالخطار االقتصادية اشد قساوة
واشد فتكا ،وهي اخطر ما يعاين منه
لبنان اليوم ،وتطاول الجميع .فهل ننكفئ
امامها؟ هل نرتكه ملصريه؟ هل نرفض
تضحية بسيطة ببعض املكتسبات ونحن
الذين مل نبخل بها بالدم وبالحياة؟".

الرئيس عون :الجيش
فوق التجاذبات وال تهاون
مع التالعب باالمن

وبعدما حدد سمو القسم ورشف
التضحية ،انتقل اىل تحديد االزمات
وابرزها اقتصادية ،فاعترب ان "لبنان
مير بازمة اقتصادية ومالية واجتامعية
قاسية ،بعض اسبابها فرضته حروب
املنطقة والوضع االقتصادي العاملي،
وبعضها االخر نتيجة سنوات وسنوات
من تراكم االخطاء ،ولكننا قادرون
عىل تجاوزها وانقاذ الوطن من براثنها
اذا عقدنا العزم عىل ذلك ،والتضحية
املرحلية مطلوبة من كل اللبنانيني من
دون استثناء لتنجح عملية االنقاذ ،فان
مل نرضخ اليوم جميعا ونرىض بالتخيل
عن بعض مكتسباتنا فاننا نخاطر
بفقدها كلها ،حني يصبح وطننا عىل
طاولة املؤسسات الدولية املقرضة
وما ميكن ان تفرضه علينا من خطط
اقتصادية ومالية قاسية .ويف االزمات
يظهر معدن الشعوب ،وكيل ثقة بصفاء
معدن شعب لبنان العظيم وبقدرته عىل
مواجهة الواقع بعزم وصالبة ،والنهوض
من الكبوات".
ويف وصية معربة للخريجني كام لكل
اللبنانيني ويف مقدمهم من هم يف موقع
املسؤولية السياسية والوطنية ،قال" :ال
ينفع لبنان يف هذه املرحلة ان يستحرض
البعض لغة املايض ،ومامرساته ،عازفا
عىل وتر الحساسيات ،وطاعنا يف صميم
ارادة العيش املشرتك ومتطلباته ،التي
ثبتها اتفاق الطائف .ان كل مامرسة
من هذا النوع ،ان كان يف السياسة او
يف االدارة ،تؤذي الحياة الوطنية ،وتهدد
بابطاء مسرية النمو والخروج من دوامة
االزمة الحالية ،ويجب ان تتوقف يف
الحال .فاتفاق الطائف الذي التزمت
تطبيقه يف خطاب القسم ،والتزمته
الحكومة كذلك يف بيانها الوزاري ،يشكل
مظلة لنا لحامية امليثاق الوطني ،عرب
صون حقوق الجميع ،واحقاق التوازن
بني مختلف رشائح املجتمع ومكوناته.
وال ميكن بالتايل الي مامرسة او موقف،
ان يناقضا روحيته".

Mouawad
Mouawad
Contracting
Contracting
Oman
Oman

CityBlu
CityBlu
Waste
Waste
Management
Management
Beirut
Beirut

59

Mouawad-Edde
Mouawad-Edde
General
General
Contracting
Contracting
Beirut
Beirut
Tabaris
Tabaris
- Beirut,
- Beirut,
Fouad
Fouad
Chehab
Chehab
Avenue,
Avenue,
Borj
Borj
AlAl
Ghazal
Ghazal
Building
Building
TEL.
TEL.
+961
+961
1 202810/219225
1 202810/219225
MOB.
MOB.
+961
+961
33
258017/258027
258017/258027
FAX.
FAX.
+961
+961
1 219226
1 219226
EMAIL.
EMAIL.
me@mouawad-edde.com
me@mouawad-edde.com
www.mouawad-edde.com
www.mouawad-edde.com

