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إحتفال
اللواء إبراهيم :اإلرهاب املتوحش
يتشابه مع عدو إسرائيلي لئيم
قال املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم ان مثة اوجه شبه كثرية "بني ارهاب متوحش همجي قتل شهداء الجيش
غيلة وظلام وعدوانا ،وبني عدو ارسائييل لئيم .كالهام يشكالن امتدادا لالخر يف سعيهام اىل رضب النموذج اللبناين الفريد يف
التعايش والتفاعل الحضاري"
يف العشاء السنوي الذي اقامه النادي
الثقايف الجنويب برعايته ،نوه املدير العام
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم بانتصار
الوحدة الوطنية بوصفها ضامن بقاء لبنان.
اقيم االحتفال يف العيد الثاين لتحرير االرض
واالرسى تحت عنوان "جيش ،شعب،
مقاومة" ،مساء الخميس  14ايلول  2017يف
فندق "كورال بيتش" يف بريوت ،يف حضور
اعضاء النادي وحشد من املشاركني وطالب
وطالبات.
والقى اللواء ابراهيم كلمة قال فيها" :انها
ايام النرص ،ايام الشهادة املالزمة ابدا لهذا
النرص والثمن الطبيعي له .الن التاريخ علمنا
ان االوطان ال تصان ،وال يعلو لها سياج ،من
دون تضحيات ودم يبذالن الجل ان يبقى
الوطن سيدا حرا منيعا.
للجنوب الذي ما زال فرحه مؤجال طاملا ان
العدو االرسائييل جاثم عىل ارضنا ،يتهدده
كل يوم.
للجنوب إمام التضحيات ،راهب الصرب
والصمود عىل عاتيات الزمن دفاعا عن
لبنان ،كل لبنان الف تحية وتحية.
لطالب النادي الثقايف الجنويب ،املؤمتنني
عىل غد مرشق ومستقبل آمن ،بضامن
وعيهم وعلمهم وعقولهم النرية بثقافة
الدميوقراطية ،كل التقدير واالحرتام
لنجاحاتكم وتقدمكم ،وكذلك لدعوتكم
اىل هذا العشاء املميز يف مناسبة التحرير
واالنتصار اللذين اعتز وافخر بهام.
نلتقي اليوم ،ولبنان ينئ املا عىل شهداء
الوطن الذين قتلوا ظلام وغيلة وعدوانا ،عىل
يد ارهاب متوحش همجي ،يتشابه ويتامثل
مع عدو ارسائييل لئيم ،الن كليهام يشكالن

امتدادا لالخر يف سعيهام اىل رضب منوذجنا
الفريد يف التعايش والتفاعل الحضاري
والثقايف .االرهاب االرسائييل والتكفريي هو
من طبيعة همجية ،ال يعرتف باخر ،ويسعى
اىل اقامة دول احادية قامئة عىل عنرصية
بغيضة وقاتلة.
لكن املرشق وامليضء يف لبنان ،هو انتصارنا
عىل هذين العدوين بوحدتنا الوطنية،
بوصفها ضامن بقاء لبنان ،دولة استثنائية

اللواء عباس ابراهيم متكلام يف االحتفال.

محوطا بطالب.

يتسلم درعا تذكارية.

وطالبات.

طموحنا منع عودة لبنان
– الساحة ،والعمل على بناء
دولة قوية

بغناها الثقايف والروحي .ما لقاؤنا اليوم يف
ناد ثقايف ،يف حرضة اهل علم يشكلون احد
اوجه قوة لبنان ،اال دليل عىل ذلك .الدول
القوية يصنعها العلم واملتعلمون ،بالقدر
نفسه الذي يدافع عنها جنود شديدو البأس
كام هم جنودنا الشهداء" .
وتابع اللواء ابراهيم" :من دواعي رسوري
ان يبادر كل فرد او مجموعة من الوطن
اىل بناء اطار ثقايف .لكن االهم واالكرث
رضورة ،ان يكون ذلك عىل طريق التكامل
والتقاطع مع الجميع ،والتفاعل لتقديم
االمثل واالفضل للبنان الواحد املوحد
بجميع طاقاته ومكوناته الحضارية
والثقافية .ال يعتقدن احد للحظة واحدة
ان جزءا ميكن ان يصري كال .لقد اخترب
البعض هذا االمر يف لحظة جنون ،فكان
ان تحول لبنان اىل صندوق بريد للخارج.
اما طموحنا اليوم وغدا ،فهو منع عودة
لبنان  -الساحة ،بل العمل سويا من اجل
بناء دولة قوية مبؤسساتها ،فخورة بابنائها
املتعلمني والحرفيني واملزارعني والصناعيني
والتجار واملهنيني ،وانتم بالطبع ستكونون
جزءا منهم.
ان تاريخ االنتصار الذي نحتفل به االن،
كتب بدم شهداء الوطن الذين طردوا،
بقرار وطني جامع ،املحتل االرسائييل
واذنابه االرهابيني عىل حد سواء ،الن كل
عمل يستهدف الكيان اللبناين هو ارهاب
يستدعي اجتثاثه ،ال محاربته فقط ،او
انتظاره حتى يصبح داخل حدودنا ،ولنا خري
مأثرة يف قول االمام عيل" :ما غزي قوم يف
عقر دارهم اال ذلوا".
ما يجب ان يعلمه الجميع ويتنبه اليه
بوعي وطني وحدس سيايس محرتف ،هو
اننا معنيون بااللتفاف حول مؤسساتنا
الدستورية ملواصلة بناء الدولة القوية
باجهزتها العسكرية واالمنية ،العادلة
بقوانينها ،القادرة بشعبها ،ليكون لنا سالم
واستقرار ،مصانان بسياسة حكيمة واقتصاد
متني وعلم حديث وعمل وافر ،وكل عملية
استنزاف داخيل خارج هذا االطار ال تعني
غري املتاجرة بآمال اللبنانيني وسعيهم اىل
عيش حر وكريم".
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