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اللواء إبراهيم مخاطبًا العسكريني في ذكرى اإلستقالل:
مهمتنا األمن واإلستقرار وشعارنا التضحية والخدمة 

فرضت جائحة كورونا قواعدها الصارمة عىل 
ومنها  لبنان،  يف  الوطنية  املناسبات  مسار 

العيد االول واالبرز وهو االستقالل. 
لالستقالل هذا  والسبعني  السابع  العيد   الن 
العام صادف مع االغالق الكامل الذي اتخذ 
القرار  كان  كورونا،  وباء  تفيش  من  للحد 
املرافقة  واملناسبات  االحتفاالت  كل  بالغاء 
ومنها  الكربى،  الوطنية  املناسبة  لهذه 
وسط  يف  يقام  كان  الذي  املركزي  االحتفال 
يرتأسه  كبري  عسكري  عرض  ويتخلله  بريوت 
القرص  يف  استقبال  يليه  الجمهورية،  رئيس 
الجمهوري، فاكتفي بوضع اكاليل الزهر عىل 
رضائح رجاالت االستقالل الذين توزعوا عىل 

لبنان. مساحة 

لالمن  العام  املدير  وجه  االستقالل  ذكرى  يف 
العسكريني  اىل  ابراهيم  عباس  اللواء  العام 

كلمة هنا نصها:
العسكريون، "ايها 

تحل ذكرى عيد االستقالل السابعة والسبعني 
الذي  لبنان  مئوية  مع  متزامنة  السنة  هذه 
يواجه ازمات متقدمة، ما خّلف قلقا وخوفا 
اللبنانيني عىل انفسهم وعىل مستقبلهم  عند 
ذلك،  كل  من  الرغم  وعىل  لكن  ووطنهم. 
تبقى العيون شاخصة عىل املؤسسات االمنية، 
يف  واالستقرار  السلم  لضامن  االستقالل،  رمز 
الراهن واالستثنايئ  الوضع  العبور من  انتظار 
دولة  رحاب  اىل  معنى  من  للكلمة  ما  بكل 
ان  منكم  املطلوب  لذا،  ومتطورة.  حديثة 
كل  يف  وُتجِسدوا  قسمكم،  بوحي  تعملوا 
الذي  مؤسستكم  شعار  به  تقومون  عمل 
التضحية  هام:  اثنني  عاملني  عىل  يرتكز 
الوطن،  بالذات يف سبيل  التضحية  والخدمة. 
الشفافية  مبنتهى  لطالبها  الخدمة  وتقديم 
عىل  تبقوا  يك  مّنة،  اي  دون  ومن  والوضوح 
شعبكم  من  عليكم  املعلقة  اآلمال  مستوى 
االهيل  سلمه  وضامن  لبنان  عىل  الحفاظ  يف 

العيد

والعيش املشرتك بني ابناء الوطن الواحد، وان 
مواجهة  يف  الواقية  الدرع  انتم  كام  تكونوا 

الكثرية. الصعوبات والتحديات 

العسكريون، ايها 
مساحة  عىل  واالدارية  االمنية  مهامتكم 
الربية  الحدود  وعند  املديرية،  انتشار 
عن  دفاعا  تؤدونها  امانة  والجوية،  والبحرية 
له ولشعبه  اعدائه، وصونا  لبنان يف مواجهة 
ودولية  اقليمية  وتبدالت  تغيريات  مقابل  يف 
فإن  لذا  وطبيعتها.  املنطقة  وجه  تغرّي  قد 
الضامن  هو  وقسمكم  قيمكم  عىل  ثباتكم 
لبقاء لبنان، واعادة النهوض به ليأخذ مكانته 
ان  كام  اللبنانيون.  يستحقه  كام  الدول  بني 
تعانون  التي  االقتصادية  واملشقات  الظروف 
منها هي نفسها التي يعاين منها ابناء بلدكم، 
وهي لن تنال من عزميتكم وال من التزامكم 
فساد  فال  واالحرتاف.  الشفافية  معايري  ارفع 
واي  يصيبكم،  وهن  وال  اليكم،  يتسلل 

مخالفة قانونية او مسلكية ستنتهي مبرتكبها 
امام القانون.

العسكريون، ايها 
يقيض  العام،  هذا  االستقالل  مناسبة  يف 
والتضحية  الجهد  من  املزيد  بذل  الواجب 
يف  القرار  واملقيمني.  اللبنانيني  خدمة  يف 
الوراء  اىل  عودة  ال  اذ  واضح،  املجال  هذا 
تعصف  التي  االزمات  كل  من  الرغم  عىل 
والصعوبات  االتجاهات،  كل  يف  وترضب  بنا 
تؤثر عىل  قد  التي  منها،  اللوجستية  ال سيام 

مهامتنا.
تعاضد  يتطلب  نحن،  حيث  من  العبور 
االرادات عىل كل املستويات، فلبنان يف حاجة 
جهوزيتكم،  عىل  البقاء  عليكم  لذا  اليكم، 
هو  عام  تتقاعسوا  وال  باملزيد،  تبخلوا  فال 

مطلوب منكم.
عشتم 

عاش االمن العام 
عاش لبنان".


