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تحرير الجنوب كسر قاعدة املستحيل 
ودحر عدّوا ال ُيقَهر 

اللبنانيون  غّي   ،2000 العام  من  اليوم  هذا  مثل  يف 
احياء  عمليا  العدو  حاول  عندما  مستجد  اسوأ 
املفهوم  هذا  فسقط  الوسائل،  بكل  االحتالل 
التوسعي بفعل العزمية والتصدي والتضحية بالذات 
واالميان بلبنان، الوطن النهايئ لكل ابنائه بطوائفهم 

وانتامءاتهم.

العسكريون، ايها 
التحرير حصل واالحتفال يف الخامس والعرشين من 
ايار من كل عام فخر ورقي، ودليل ارصار عىل امليض 
وتالل  شبعا  مزارع  تبقى.  ما  تحرير  استكامل  يف 
ومنازل  اراض  وهي  للبنان،  مكتسب  حق  كفرشوبا 
تنتظر العودة اىل اهلها، وان تتحرر االجواء اللبنانية 
التحرير  يبقى  ال  يك  االرسائيلية،  الخروقات  من 
منقوصا خصوصا وان ارسائيل تطمع برثواتنا النفطية 

كام طمعت مبياهنا.

العسكريون، ايها 
ثبت يف كل املراحل ان لبنان قادر عىل حامية ارضه 
ما  وهو  جامعة،  قضايا  حول  مواطنوه  توّحد  متى 
ومطامعه،  االرسائييل  االحتالل  من  بالفعل  حصل 
االرهابية  املجموعات  مع  ايضا  جرى  ما  وهو 
تعددت  مهام  خطورة.  تقل  ال  التي  الدخيلة 
اجامع  ويبقى  واحدة،  االهداف  تبقى  التسميات 
اعتداء  اي  باملرصاد يف وجه  يقف  اللبنانيني حصنا 

او تطاول او مطامع". 

وجه   ،)2000 ايار   25( والتحرير  املقاومة  عيد  يف 
ابراهيم نرشة  اللواء عباس  العام  العام لالمن  املدير 

توجيهية اىل عسكريي االمن العام، هنا نصها: 

العسكريون، "ايها 
بأنه  االرسائييل  االحتالل  من  التحرير  عيد  يتميز 

جامع بني اللبنانيني كافة.
ارقام  مع  يرتاكم  عاديا  تاريخا  يكن  مل   2000 العام 
ومقاومتهم  اللبنانيني  دماء  كرسته  بل  السنني، 
وصربهم والتصاقهم بأرضهم، عاما مفصليا يف تاريخ 
التحرر، والتأكيد ان االرض ال مساومة عليها، والحق، 
الوسائل  كل  واستخدمت  االرادة  وِجدت  ما  اذا 

املتاحة لتعزيزه، يؤخذ وُيستحق.

العسكريون، ايها 
العدو  غزاها  التي  املحتلة  اللبنانية  االرايض  استعادة 
للعامل،  مفاجأة  شكلت   1978 العام   منذ  االرسائييل 
ان  ومفهوما  واقعا  يدحر  ان  لبنان  استطاع  حيث 
مهمة  ان  الواقع  اثبت  وقد  ُيقهر.  ال  عدو  ارسائيل 
واميانا  وتكاتفا  وطنيا  اجامعا  شكلت  االرض  تحرير 
وسعيا مشرتكا يتحقق من خاللها املستحيل. فاالحتالل 
مل يعتِد او يسيطر عىل ارضنا بهدف االنسحاب منها، 
بل توخت اهدافه التوسعية ما هو اكرب واشمل. من 
هنا يأيت كرس قاعدة املستحيل الذي سقطت معه كل 
التكنولوجي  والتقدم  االسلحة  وترسانة  القوة  قواعد 

والعقيدة العدوة.

اللواء عّباس إبراهيم 
في ذكرى 

25 أيار 2000:


