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واأ�سرقت  لبنان،  انت�سر 

رحم  من  الوطن  �سم�ش 

تخت�سر  ع��ب��ارة  ج����روده: 

ي��ق��ال  اأن  مي��ك��ن  م���ا 

خا�سها  م��ع��رك��ة  ع��ن 

ماأ�ساة  فمحا  اجلي�ش، 

مناطق  ع���ّدة  عا�ستها 

م���ن ل��ب��ن��ان��ن��ا، ب��ع��دم��ا 

الإره���اب،  فيها  ت��وّغ��ل 

التطرف  ثوب  واإلبا�سها  الوطنية  وحاول طم�ش هويتها 

واجلهل. 

اللبنانيون  ا�ستفاق   ،2017 اآب  من  ع�سر  التا�سع  فجر 

والع�سكريني  لبنان  با�سم  اجلي�ش  قيادة  اإعالن  على 

املختطفني ودماء ال�سهداء الأبرار، وبا�سم اأبطال اجلي�ش 

اللبناين العظيم، اإطالق عملية فجر اجلرود.

الذين  اللبنانيني  اإىل  بالن�سبة  عادًيا  يكن  مل  خرب 

فانطلقت  اجلي�ش،  لدعم  املناطق  جميع  من  تداعوا 

لالأبطال  دعًما  وامل��اء،  والغذاء  بالدم  التربع  حمالت 

الذين ي�سّطرون مالحم التحرير.

وال�سالة  اجل���رد،  على  ال��ع��ني  ك��ان��ت  امل��ق��اب��ل  يف 

والقلب  املعركة،  اأر���ش  يف  اجلنود  اإخ��واين  حلماية 

الإرهابي  التنظيم  لدى  املخطوفني  الع�سكريني  على 

»داع�ش«. 

اللبنانيون حول جي�سهم املظلل بدعم رئا�سي  التّف 

حكومي  وتاأييد  اجلمهورية،  رئي�ش  فخامة  عنه  عرّب 

جميع  با�سم  احلكومة  رئي�ش  دول��ة  اأعلنه  كامل 

الوزراء.

الذين  الإرهابيني  اجلي�ش  يرحم  مل  معركته،  يف 

خالياهم  ففّكك  واإج��راًم��ا،  قتاًل  ببلدنا  اأمعنوا 

واأح��ب��ط  واأوك���اره���م،  خمابئهم  م��ن  واأخ��رج��ه��م 

خمططاتهم الرامية اإىل العبث با�ستقرار لبنان واأمنه. 

اأّما جنودنا الذين اختطفوا كرهائن فقد زّفوا �سهداء 

يف قافلة �سهداء الوطن.

وكان الن�سر والتحرير.

فالطريق  النهاية،  لي�ست  اجلرود  فجر  لكّن عملية 

طويلة، وجي�سنا م�ستمر يف تنفيذ مهماته من خالل 

وتعطيل  خالياهم  وتفكيك  الإرهابيني  مالحقة 

اأر�سنا و�سعبنا ونظامنا. خمططاتهم، وحماية 

وعلى الرغم من ذلك، فاإّننا مطمئنون لقوة جي�سنا 

و�سالبته واإ�سراره على حماية اأر�سه واأهله، ومطمئنون 

موؤمن  و�سعبنا  وبوطنه،  بعقيدته  موؤمن  جي�سنا  لأّن 

بجي�سه اإميانه باأر�سه.

الذي  للجي�ش  دعمنا  نوؤكد  فاإننا  ذل��ك،  مب��وازاة 

حاجاته  لتاأمني  وات�سالتنا  عملنا  مبتابعة  نرجمه 

والقيام  حّققه،  ال��ذي  الن�سر  وحماية  وم�ستلزماته، 

كل  مع  و�سنعمل  ق��درات��ه،  لتنمية  يلزم  ما  بكل 

�سديق وكل حلي�ف يف الوط�ن واخل��ارج للو�س�ول اىل 

اله��دف. ه��ذا 

ولهم  جلنودنا،  تبقى  والأخ��رية  الأوىل  كلمتنا  اإّن 

كبري،  عليكم  واتكالنا  الكثري  اأمامكم  نقول: 

ر�سوًخا  زيدوها  بل  الوطنية،  عقيدتكم  على  فاثبتوا 

وحفظ  وطنكم  ح��دود  حماية  على  وثابروا  وثباًتا، 

�سيادته، فهو اأمانة يف اأعناقكم.

اأّما ال�سهداء، فعهدنا لهم يف اإكمال امل�سرية، ووعدنا 

لّلبنانيني باأن نحمي اجلي�ش وندعمه ونقّويه.

اأنت  مبجد  العي�ش  يف  اجلي�ش  اأيها  عليك  اّتكالنا 

حاميه.
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 كلمة وزير

الدفاع الوطني

وانت�صر 

لبنان...



ح����ني اأحت�������ّدث 

»فجر  عملية  عن 

اجل������رود« ف���ال ب��ّد 

للكلمات املفعمة 

والفخر،  بالعاطفة 

اإىل  اأوًل  تّتجه  اأن 

واجلرحى  ال�سهداء 

واجلنود  الأب��ط��ال، 

ال��ذي��ن  ال�سجعان 

���س��ن��ع��وا الن��ت�����س��ار 

ع���ل���ى الإره�������اب 

الزكّية  بدمائهم 

وب�����ط�����ولت�����ه�����م 

الأر���ش،  بتحرير  ترجم  ال��ذي  النت�سار  ه��ذا  الباهرة. 

الإرهاب  براثن  من  لنا  اأع��ّزاء  رفاق  جثامني  وبا�ستعادة 

حدودنا  فوق  الوطنية  ال�سيادة  راي��ة  وبارتفاع  املجرم، 

م�سرية  يف  م�سيئة  حمّطة  �سّكل  قد  كاملة،  ال�سرقية 

الكبري،  الوطنّي  كتابنا  يف  م�سرقة  و�سفحة  اجلي�ش، 

درو�سها، كّلما لحت يف  العرب من  ل�ستقاء  اإليها  نعود 

رياح اخلطر  �سوداء، وع�سفت بجنباته  الوطن غيوم  اأفق 

والعدوان.

القليل  بعديده  جلي�سنا  كيف  البع�ش،  ت�ساءل  لقد 

على  حا�سًما  انت�ساًرا  يحّقق  اأن  املتوا�سع،  و�سالحه 

اأي��ام م��ع��دودة، يف حني ل ت��زال جيو�ش  الإره��اب خ��الل 

اإحل��اق  من  بعد  تنته  ومل  اخلطر،  ه��ذا  تعاين  كبرية 

الهزمية به ب�سكٍل كامل.

ندرك حتمّية  اإننا كّنا  اأقول:  الت�ساوؤل  لهذا  وتو�سيًحا 

لأّن  املعركة،  لنطالق  الأوىل  اللحظة  منذ  النت�سار 

الدفاعي،  واجبه  قد�سّية  اجلي�ش  بالتزام  را�سخة  ثقتي 

العالية،  املعنوية  بالروح  واأف��راده  ورتبائه  �سباطه  وحتّلي 

ومعرفتي  اإليهم.  املوكلة  املهّمة  ب�سرف  كهم  ومت�سّ

الع�سكرية  ال��وح��دات  بكفاءة  �سّك  اأّي  ي�ساورها  ل 

واحرافها القتايل، وقدرتها على التكّيف مع خمتلف 
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قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون:

املجد واخللود ل�صهدائنا الأبرار   

والتحّية لكم اأّيها اجلنود الأبطال   

كلمة القائد



الثقة  ملء  لدي  كّله،  ذلك  مقابل  ويف  املعارك.  ظروف 

والذين  واأطيافهم،  مكّوناتهم  تنّوع  على  باللبنانيني 

له،  ودعًما  به  اعتزاًزا  يلتّفون حول اجلي�ش،  انفّكوا  ما 

ا لالإرهاب املجرم، الغريب عن تاريخهم وح�سارتهم  ورف�سً

وعن ر�سالة الإن�سانية اخلاّلقة.

الإرهاب  يزال خطر  ل  النت�سار،  الرغم من هذا  وعلى 

قائًما، كون الأخري �سيحاول النتقام من هزميته، �سواء 

با�ستهداف اجلي�ش اأو با�ستهداف املواطنني، وبالتايل على 

موؤ�س�ستنا اأن تبقى يف �سباٍق دائم مع الت�سحية والإجنازات 

ال��وح��دات  وامل��ط��ل��وب م��ن جميع  ل���درء ه��ذا اخل��ط��ر، 

الع�سكري��ة، املزي���د 

من ال�سهر واليقظة، 

العمليات  وموا�سلة 

ال���س��ت��ب��اق��ي��ة ���س��ّد 

واخلاليا  ال�سبكات 

النائمة  الإره��اب��ّي��ة 

عليه���ا  للق��س�����اء 

كما  م��ه��ده��ا،  يف 

الإجن����از  يف  ح�����س��ل 

الّنوعي الذي حّققته 

املخاب��رات  مديري��ة 

باإلقائه���ا  م��وؤخ��ًرا 

اأف��راد  على  القب�ش 

اإره��اب��ّي��ة  �سبكة 

كبرية، كانت تعّد 

يف  تفجريات  لتنفيذ 

عدٍد من املناطق.

احل��دود  على  اأّم���ا 

اجلنوبية، فاملطلوب 

م�����ن ال�����وح�����دات 

ه��ذه  يف  امل��ن��ت�����س��رة 

يف  ال��ب��ق��اء  املنطقة 

حال جهوزية دائمة، 

وب��امل��ر���س��اد ل��ل��ع��دّو 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي، وق��د 

باأح�د  تعزيزه��ا  ت�ّم 

املقاتلة،  الأف�����واج 

ًبا ملا يبّيته هذا  حت�سّ

العدّو من خمططات 

ت�����س��ت��ه��دف وح���دة 

ل��ب��ن��ان و���س��ي��ادت�����ه، 

وم�������ن اأط�����م�����اع 

تاريخية باأر�سه ومياهه وثرواته الطبيعية.

اأّيها  لكم  والتحّية  الأب��رار،  لل�سهداء  واخللود  املجد 

الأر���ش  عن  تدافعون  كنتم  اأينما  الأب��ط��ال  اجلنود 

وتزرعون اأغرا�ش الإميان بلبنان.

نّدخر  باأّل  نعاهده  الذي  الويّف  اللبناين  لل�سعب  التحّية 

واإ�سهاًما يف  اأمنه و�سالمته،  اأو ت�سحية دفاًعا عن  جهًدا 

بناء وطٍن يكون على �سورة اأحالمه وتطّلعاته.

الوطنّي  تاريخنا  �سيحفظها  اجل��رود«  »فجر  معركة 

يف  ماثلة  البطولية  ماآثرها  و�ستبقى  ن��ور،  من  باأحرف 

ذاكرة اأجيال املوؤ�س�سة والوطن.
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العوايف يا وطن

باب  بها  طرق  رهيبة،  حلظة  الأي��ام  تراكم  ميحو  ل 

القلب خرب ك�سر القلب، وجعل هذه اللحظة ت�ستوطن 

اأيامه كلها.

قد ل يفلح الزمن يف غ�سل احلزن املقيم يف عيون وّدعت 

غالًيا يرتدي بزة امليدان، ليعود مرتدًيا علم بالده.

وحدها حلظة النت�سار تفل�ش الفرح يف القلوب والعيون 

الوطن،  ينت�سر  فحني  امل�ساعر.  ر�سم  وتعيد  وال��ع��روق، 

يتكىء الوجع اإىل كتف البطولة، حتنو الدمعة لت�سرق 

بيادره  غالل  ف��رح،  ينبت  ال�سهادة  بيت  ويف  ابت�سامة، 

لبيوت كثرية، لوطن.

با�سم هذا الوطن واأبطاله كان »فجر اجلرود«.

كانوا  للواجب،  املتاأهبون  والأبطال  ال�سهداء  الأبطال 

تعرجات  ويف  والتالل،  واله�ساب  اجلبال  اأع��ايل  يف  مًعا 

ثاأروا  الأر�ش،  الن�سر. طّهروا  وال�سعاب، مًعا �سنعوا  الأودية 

اأن  �سبق  ولرفاق  م�سريهم،  معرفة  انتظار  طال  لرفاق 

كتبت اأ�سماوؤهم على راية اخللود. ولأمهات واآباء واأخوة 

واأولد اأقام الوجع يف نهاراتهم ولياليهم...

وظّل  قلوًبا كثرية،  الذي �سنعوه  الفرح  انت�سروا، فغ�سل 

نظيًفا.

بالق�ساء عليهم  وعده  اجلي�ش  الإرهابيون، حّقق  ُدحر 

ًكا مبناقبيته العالية. يف اأوكارهم، وظل متم�سّ

وحيث  الألغام،  حقول  اقتحموا  القمم،  جنودنا  ت�سّلق 

التقّدم، تقّدموا راجلني من �سخرة  الآليات عن  عجزت 

اإىل �سخرة، واأجنزوا مهمتهم.

الوحو�ش الذين غدروا بع�سكرنا واقرفوا اأب�سع اجلرائم 

بنريان  ماتوا  والإن�سانية،  واملواطنني  اجلي�ش  حق  يف 

جنودنا، اأو دحروا وفّروا. اإىل هنا، ونقطة على ال�سطر.

ل  تنكيل،  ل  جثثهم،  ل�سور  وا�ستعرا�ش  عر�ش  ل 

ا�ستهداف لعائالت املجرمني.

ه��وؤلء  ب��روؤي��ة  يرغب  مّنا  ك��ل  ك��ان  م��ا،  حلظ�ة  يف 

الوحو�ش مقّطعني اإرًبا... لكّن جي�سنا ظّل نظيًفا حتى 

يف غ�سبه.

جنودنا عادوا مكّللني بالغار، فهدر الفرح يف مالقاتهم، 

وزغردت ال�سرفات والطرقات لهاماتهم املرفوعة...

هذا العدد هو كلمة »عوايف« يوّجهها لهم كل بيت، 

وكل قلب.

ل ت�سنع الكلمة بطولة، لكنها تقطف من البطولة 

حكايات تر�سم مالمح اأيام اآتية.

وعادوا...

بالغار مكّللني





والع�صكريني  لبنان،  »با�صم 

ال�صهداء  ودم��اء  املختطفني، 

اجلي�ش  اأبطال  وبا�صم  الأب��رار، 

قائد  اأطلق  العظيم«،  اللبناين 

عون  ج��وزاف  العماد  اجلي�ش 

�صباح التا�صع ع�صر من اآب 2017 

عملية »فجر اجلرود«.

مبهاجمة  املهمة  ح���ّددت 

راأ�ش  جرود  يف  »داع�ش«  اإرهابيي 

وتدمريهم  القاع،   – بعلبك 

على  والنت�صار  الأر�ش  ل�صتعادة 

احلدود.

خطة  وفق  املهمة  اجلي�ش  نّفذ 

وواكبت  القيادة  و�صعتها  َكمة  محُ

من  بلحظة،  حلظة  تنفيذها 

ميدان  وم��ن  العمليات  غرفة 

القتال.

الذي  امليدان  ابن  اجلي�ش،  قائد 

�صخورها  بق�صوة  الأر�ش  يعرف 

لياليها،  و�صقيع  �صم�صها  ولهيب 

باأ�صمائهم  ع�صكرييه  يعرف  كما 

يف  كان  وقدراتهم،  وجهوزيتهم 

قلب امليدان.

منوذًجا  كانوا  وع�صكريوها،  و�صباطها  امل�صاركة  الوحدات  قادة 

يف الكفاءة والب�صالة. التن�صيق والتناغم يف اأداء الوحدات امل�صاركة 

جتّلى يف اأف�صل �صَوره، ووّفر فاعلية ق�صوى للأ�صلحة والتجهيزات 

والعتاد.

وحدات  الناري،  الدعم  املقاتلة،  الوحدات  اجلوية،  القوات 

بان�صجام  جميعها  عملت  والإعلم،  اللوج�صتية  القتال،  دعم 

نقطة  كان  املهمة،  خلله  اأجنزت  الذي  القيا�صي  الزمن  ودقة. 

يف  باملناقبية  ك  التم�صّ وكذلك  البا�صل؛  جلي�صنا  ب  �صَ تحُ م�صيئة 

امليدان القا�صي، امليدان املزروع ب�صور ال�صهداء ودمائهم، وباألغام 

الإرهابيني وكمائنهم ووح�صيتهم.

رئي�ش  من  جي�صه:  خلف  لبنان  كان  ذلك،  كل  جانب  اإىل 

اجلمهورية الذي واكب املعركة من قيادة اجلي�ش منذ انطلقها، 

من  بقعة  كل  ويف  احلدودية،  والقرى  البلدات  يف  املواطنني  اإىل 

لبنان  كان  واملخطوفني،  وال�صهداء  الع�صكريني،  واأهايل  لبنان، 

يتطلع اإىل الن�صر وهو موؤمن اأن اجلي�ش �صيحّققه. وتّقق الن�صر.

ملحطاتها  توثيق  يلي  ما  يف  الآتية،  للأيام  الوقائع  تبقى  ولكي 

اإىل  و�صوًل  الإرهابيني،  على  اخلناق  بت�صييق  اجلي�ش  بداأ  منذ 

وملحقة  ال�صهداء،  للع�صكريني  املهيب  والوداع  اندحارهم، 

منهم  عدد  على  القب�ش  األقي  حيث  املتوارين،  الإرهابيني  خليا 

بعد املعركة، واحلبل ما زال على اجلرار.

اأيام ووقائع
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اإحكام الطوق 

وتعطيل قدرات الإرهابيني

بني الرابع من اآب وال�سابع منه، عملت وحدات اجلي�ش 

يف  الإرهابي  »داع�ش«  تنظيم  مراكز  ا�ستهداف  على 

واملدافع  ال�سواريخ  براجمات  والقاع  بعلبك  راأ�ش  جرود 

واأوقعت  واآلياته،  حت�سيناته  من  عدًدا  فدمرت  الثقيلة، 

اإ�سابات موؤكدة يف �سفوفه. ويف موازاة ذلك، متركزت 

وقلعة  النجا�سة  دوار  الأقرع،  �سليل  تالل  على  وحدات 

التمركز  هذا  عر�سال.  منطقة  جرود  ناحية  من  الزنار، 

املجموعات  الطوق على  اإحكام  �سياق خطة  يف  كان 

الإرهابية.

الأهايل،  اإرهاب  عرب  اجلي�ش  اإرباك  الإرهابيون  حاول 

بلدة  اأط��راف  يف  �سقطت  القذائف  من  ع��دًدا  فوّجهوا 

ومل  واملدفعية،  ال�سواريخ  براجمات  اجلي�ش  رّد  القاع؛ 

ا�ستعداداتهم  تابعوا  بل  الأهايل،  �سفوف  يف  الذعر  يدّب 

�سعر اجلميع  التي  املعركة  ودعمه، يف  ملواكبة اجلي�ش 

باأنها باتت و�سيكة.

وجتّمعاتهم  الإرهابيني  مراكز  اجلي�ش  ا�ستهداف 

يومي  والطوافات  ال�سواريخ  وراجمات  الثقيلة  باملدفعية 

10 و11 اآب، اأ�سفر عن اإ�سابات حمققة، لعّل اأبرزها تدمري 

يعّطل  اجلي�ش  اأّن  بدا  وهكذا،  وذخائر.  اأ�سلحة  خمزن 

نني يف الكهوف واخلنادق، يف  قدرات الإرهابيني املتح�سّ

تبنّي  ما  وهذا  جغرافًيا.  عليهم  اخلناق  ت�سييق  موازاة 

نّفذت وحدات  اآب،  و15   14 اأيام قليلة، ففي  بو�سوح بعد 

املالهي  ومدينة  حمّيد  وادي  منطقة  يف  انت�ساًرا  اجلي�ش 

ومراح ال�سيخ والعجرم )من ناحية جرود عر�سال(، حيث 

كمية  على  والتم�سيط  التفتي�ش  اأعمال  خالل  عرثت 

من الأحزمة النا�سفة والعبوات والقذائف املفخخة، فتّم 

تعطيلها.

»اإبن امليدان« قرب جنوده

ليل 15 اآب كان قائد اجلي�ش يف غرفة عمليات قيادة 

معركة اجلرود. اإبن امليدان الذي يعرف الأر�ش ب�سخرها 

املتاأهب  والع�سكر  اأهلها  ويعرف  وليلها،  و�سم�سها 

لفتدائها، عاين اآخر التح�سريات، تاأّكد من اجلهوزية، 

ومن مالءمة اخلطة لكل ما ميكن اأن يطراأ.

الطوق  اإحكام  عملية  اجلي�ش  وا�سل  التايل،  اليوم  يف 

باجتاه  وحداته  تقّدمت  الإرهابية،  املجموعات  على 

ا�ستباك  و�سيطرت عليها بعد  مرتفعات حقاب خزعل 

اأحد  بينهم  �ستة منهم  مقتل  نتج عنه  الإرهابيني  مع 

و�سبط  لهم،  هاون  مرب�ش  تدمري  عن  ف�ساًل  القياديني، 

خ�سائر  اأم��ا  والأع��ت��دة.  والذخائر  الأ�سلحة  من  كمية 

بينهم  ع�سكريني  خم�سة  اإ�سابة  فكانت  اجلي�ش 
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العدد 388

�سابط بجروح طفيفة.

يف  التمركز  عملية  ا�ستكملت  ذلك،  من  يوم  بعد 

املرتفعات التي مّتت ال�سيطرة عليها، يف موازاة عمليات 

التفتي�ش عن الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات التي خّلفها 

قد  للجي�ش  اجلديد  التمركز  كان  وبذلك  الإرهابيون. 

�سّيق البقعة التي ي�سيطر عليها الإرهابيون، فاأ�سبحت 

100 كلم2 بعد اأن كانت 120 كلم2.

والطائرات  الثقيلة  املدفعية  �سّبت  اآب،   18 حلول  مع 

اأحلق  ما  وجتّمعاتهم،  الإرهابيني  مراكز  على  نارها 

كان  املقابل  يف  قواهم.  �سّتتت  كبرية  خ�سائر  بهم 

هناك الكثري من العمل لإجنازه على الأر�ش للتحّقق 

من اأ�سغر التفا�سيل. تلك التفا�سيل كان قائد اجلي�ش 

ال�سباط  كبار  مع  القيادة  عمليات  غرفة  يف  يتابعها 

القادة والأركان.

�صاعة ال�صفر: »انتبهوا عا حالكن«

رئي�ش  وكان  ال�سفر،  �ساعة  حددت  العّدة،  اكتملت 

توقيت  اأج��واء  يف  احلكومة  رئي�ش  كما  اجلمهورية 

املعركة.

ثقته  اأّك��د  ع��ون  مي�سال  العماد  اجلمهورية  رئي�ش 

الكاملة باجلي�ش وبقدراته، ومتّنى لو اّنه يف عمر ي�سمح 

له اأن يكون يف اجلبهة اإىل جانب الع�سكريني.

لكّل  الأوام���ر  اأعطيت  اآب،   18 ليل  منت�سف  بعد 

لتكون  الهجوم  حماور  على  �ستتحرك  التي  الوحدات 

جاهزة، كما اأعطيت التعليمات الأخرية. ومبعنويات 

اإ�سارة النطالق  الع�سكريون  تلّقى  وثقة كبرية،  عالية 

فجر 19 اآب، لتبداأ معركة »فجر اجلرود«.

لقادة  اجلي�ش  قائد  العماد  تو�سية من  مع  ترافق  الأمر 

الن�سر  م��وازاة  ففي  حالكن«.  َع  »انتبهوا  الوحدات: 

الأكيد، ثمة هدف اآخر: اأقل ما ميكن من خ�سائر يف 

�سفوف الع�سكريني.

اأنا معكم و�صنبقى معكم

العماد  اجلمهورية  رئي�ش  كان  �سباًحا  ال�ساد�سة  منذ 

قيادة  يف  العمليات  غرفة  اإىل  و�سل  قد  ع��ون  مي�سال 

اجلي�ش، حيث ا�ستقبله قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون 

من  وعدد  ماّلك  حامت  الركن  اللواء  الأركان  ورئي�ش 

كبار �سباط القيادة.

النقل  وعرب  العمليات،  �سري  اجلمهورية  رئي�ش  تابع 

مع  وا�ستباكها  القوى  حتّرك  وقائع  على  اّطلع  املبا�سر 

الوحدات  بقادة  ات�ساًل  اأجرى  ثم  الإرهابية،  املجموعات 

من  اأتابعكم  معكم،  »اأنا  لهم:  قاله  ومما  املقاتلة، 
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اأيام ووقائع

العمليات،  غرفة 

ع��ق��ل��ن��ا وق��ل��ب��ن��ا 

م������ع������ك������م. 

ولبنان  اأحّييكم 

يتطّلع  ب��اأ���س��ره 

وينتظر  اإليكم، 

حتقيق  م��ن��ك��م 

اأحّيي  النت�سار. 

اآمال  اأّن  ثقة  على  واأن��ا  معكم  يقاتل  ع�سكري  كّل 

الآن  حتى  يجري  �سيء  ك��ّل  تخيب.  ل��ن  اللبنانيني 

دون  من  معركتنا  ت�ستمّر  الله  �ساء  واإن  جّيد،  ب�سكٍل 

العافية  يعطيكم  ال��ظ��روف.  كانت  مهما  خ�سائر 

و�سنبقى معكم طوال الوقت. حماكم الل�ه«.

موؤمتر �صحفي ملدير التوجيه:

الواقع امليداين والقوى املعادية

العميد علي  التوجيه  املعركة عقد مدير  مع انطالق 

قان�سو موؤمتًرا �سحفًيا اأو�سح فيه ما ياأتي:

• املهمة:
ال�ساعة اخلام�سة  يهاجم اجلي�ش بتاريخه اعتباًرا من 

�سباًحا اإرهابيي »داع�ش« يف جرود راأ�ش بعلبك – القاع 

ويدّمرهم ل�ستعادة الأر�ش والنت�سار على احلدود.

العام: • الو�صع 
م اإرهابيو »داع�ش« مناطق �سيطرتهم اإىل وليات  - ق�سّ

ت�سبه املحافظات املعتمدة يف 

بلدانهم الأم.

ال��ع��ن��ا���س��ر  ي��خ�����س��ع   -

يف  املنت�سرون  الإره��اب��ي��ون 

جرود راأ�ش بعلبك والقاع اإىل 

ولية ال�سام – قاطع القلمون 

الغربي.

- متركز الإرهابيني:

• �سماًل: جرود راأ�ش بعلبك 
وجرود القاع.

بعلبك  راأ�ش  جرود  غرًبا:   •
وجزء من جرود عر�سال.

• جنوًبا: على امتداد التالل 
احوط. امل�سرفة على وادي ال�سّ

ق���ارة  م��ن��ط��ق��ة  ���س��رًق��ا:   •
واجل��راج��ي�����ر وال���ربي�������ج يف 

الأرا�سي ال�سوري�ة.

الإرهابية: الوحدات  • حالة 
- جهوزيتها مكتملة ن�سبًيا.

- حتت احل�سار منذ اأكرث من عام.

الأخريين،  الأ�سبوعني  يف  عليها  الطوق  ت�سييق  مّت   -

واآخر اخلطوات احلا�سلة يف هذا ال�سياق كان ا�سرجاع 

تالل �سهور اخلنزير وحقاب خزعل واملن�سرم.

واأ�صلحتها: الإرهابية  الوحدات  • ت�صكيل 
- جمموعات م�ساة معززة باآليات ودراجات نارية.

ثقيلة  اأ�سلحة  الإره��اب��ي��ة  املجموعات  متتلك   -

�سواريخ  ه��اون،  مدافع  قوامها:  وخفيفة  ومتو�سطة 

موّجهة، اأ�سلحة م�سادة للدروع واأخرى م�سادة للطائرات، 

قّنا�سات، مناظري ليلية وطائرات من دون طيار )عر�ست 

يف  لهم  وملواقع  الإرهابيني  لأ�سلحة  �سور  ال�سا�سة  على 

الكهوف...  داخ��ل  ومراكز  وغ��رف  حم�سنة  خنادق 

نّفذها  التي  وال�ستطالع  الر�سد  عمليات  دقة  اأّكد  ما 
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اجلي�ش قبل انطالق املعركة(.

الإرهابية: الوحدات  • حجم 
اإرهابي   600 اللبنانية بنحو  الأرا�سي  يقّدر عديدها يف   -

يتوزعون على ثالث جمموعات )اخلريطة(:

• ف�سيل بكر �سماًل )جرود القاع(.
• ف�سيل علي يف الو�سط )جرود راأ�ش بعلبك(.

• ف�سيل اأ�سامة يف اجلنوب )على امتداد التالل امل�سرفة 
على وادي ال�ساحوط(.

الإرهابيني: لدى  القوة  ونقاط  ال�صعف  • نقاط 
- نقاط ال�صعف:

- عدم توافر تغطية جّوية.

- عدم توافر دبابات.

- نقاط القوة:

ب��وا���س��ط��ة  امل��ه��اج��م��ة   -

ال�������دراج�������ات امل��ف��خ��خ��ة 

والإنتحاريني والنغما�سيني.

الأر����ش  طبيعة  معرفة   -

ومغاور  )جبال  وا�ستثمارها 

وكهوف(.

يف  ع����ال����ي����ة  خ��������ربة   -

التفخيخات والن�سفيات.

اأخ��رى  اإىل  جبهة  من  ب�سرعة  والنتقال  التخفي   -

با�ستعمال الدراجات النارية.

- خربة عالية يف عمليات القن�ش.

واأ�سار العميد قان�سو اإىل اأّن اجلي�ش يهاجم من الأ�سفل 

وفارق  الإرهابيني  متركز  نقاط  مو�سًحا  الأعلى،  اإىل 

الرتفاع بينها وبني مراكز اجلي�ش، من خالل خطائط 

تظهر فيها تلك املراكز مع ت�سمياتها.

اجلي�ش  اأّن  قان�سو  العميد  اأّك��د  امل��وؤمت��ر،  ختام  يف 

�سينت�سر يف املعركة ويق�سي على »داع�ش«، م�سّدًدا على 

اأّن معرفة م�سري الع�سكريني املخطوفني اأولوية.

 

اأخبار امليدان

الأوىل  ال�����س��اع��ات  م��ن��ذ 

اجلي�ش  عمل  للمعركة، 

ع����ل����ى حت�����ري�����ر م����واق����ع 

تاأمني  بهدف  ا�سراتيجية 

من  امل��ن��ط��ق��ة  يف  الأه�����ايل 

هجوًما  و���س��ّن  اع��ت��داء،  اأي 

تلة  ���س��ام��اًل ع��ل��ى حم����اور 

احل���م���را، ح��ق��اب خ��زع��ل، 

و�سيطرت  اجل��ر���ش.  ح���رف 

مراح  مناطق:  على  وحداته 

املخريمة،  �سعاب  املخريمة، 

املرتفع 1564، �سهرات حقاب 

الع�ش، �سهالت قلد الثعلب، 

وادي  ال�سمي�ش،  خربة  وادي 

املبي�ش،  ���س��ه��ور  اخل�����س��ن، 

جبل  التينة،  وادي  �سهور 

ال��درب،  �سعبات  املخريمة، 

بات  وبذلك  اجلالدة.  وقلعة 

على  بالنار  م�سيطًرا  اجلي�ش 

وخطوط  التحرك  م�سالك 
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العدد 388

اللوج�ستي  الإمداد 

»داع�ش«  لتنظيم 

الإره������اب������ي، يف 

ك����ام����ل ب��ق��ع��ة 

واأو�سحت  القتال. 

ق��ي��ادة اجل��ي�����ش- 

التوجيه  مديرية 

التي  امل�ساحة  اأّن 

يف  حت��ري��ره��ا  مّت 

من  الأول  ال��ي��وم 

امل����ع����رك����ة ه��ي 

30 كلم2،  حواىل 

 %25 يعادل  ما  اأي 

من م�ساحة انت�سار »داع�ش«.

املجموعات  دح��ر  ع��ن  اجلي�ش  عمليات  اأ���س��ف��رت 

تابًعا  11 مركًزا  وتدمري  اإرهابًيا،   20 نحو  وقتل  الإرهابية 

لهم حتتوي على مغاور واأنفاق وخنادق ات�سال وحت�سينات 

واأ�سلحة خمتلفة. وفيما اأ�سيب ع�سرة ع�سكريني بجروح 

األغام  انفجار  نتيجة  حرجة(،  اأحدهم  )اإ�سابة  خمتلفة 

تقّدمها  الوحدات  وا�سلت  الإرهابيون،  و�سعها  واأ�سراك 

ال�سريع حتت غطاء ناري كثيف اأّمنته املدفعية الثقيلة 

انهيار  حالت  و�ُسّجلت  والطائرات،  ال�سواريخ  وراجمات 

وفرار كبرية يف �سفوف الإرهابيني.

الأهداف تتحقق ب�صرعة

والقائد يف امليدان من جديد

اجلي�ش  قائد  مكتب  يف  باجتماع  الأول  اليوم  انتهى 

الو�سع،  تقييم  خالله  وجرى  الأرك��ان  ال�سباط  ح�سره 

املو�سوعة  الأهداف  يحقق  اجلي�ش  اأّن  النتيجة  وكانت 

ب�سرعة.

قائد اجلي�ش  العماد  اآب( كان   20( التايل  اليوم  �سباح 

اّطلع من  املعركة: يف غرفة عمليات اجلبهة  اأر�ش  يف 

قائدها وقادة الوحدات الكربى على ما اأحرز من تقّدم. 

ويف املراكز التي مّت حتريرها التقى ال�سباط والع�سكريني، 

وزّوده��م  معنوياتهم،  اإىل  اط��م��اأّن  اأو�ساعهم،  تفّقد 

التوجيهات. وقبل اأن يغادر املنطقة، التقى قائد اجلي�ش 

وتقدير  �سكر  التفاتة  له  كانت  ثم  امليدانيني،  القادة 

»املطبخ  فزار  جي�سهم،  جانب  اإىل  وقفتهم  يف  لالأهايل 

الع�سكري« الذي ا�سُتحدث يف راأ�ش بعلبك، وحّيا جهود 

املتطوعات اللواتي ا�ستقبلنه بالزغاريد وبنرث الورود.

ميدانًيا، اأوجزت قيادة اجلي�ش – مديرية التوجيه وقائع 

�سحفي،  موؤمتر  يف  فاأعلنت  للمعركة،  الثاين  اليوم 

على  وذلك  وا�سًعا،  تقّدًما  حّققت  اجلي�ش  وح��دات  اأّن 

حمورين ووفق الأهداف املحّددة:

داوود: • مور �صهلت خربة 
اأم  �سليل  مرتفع  مناطق:  على  اجلي�ش  قوى  �سيطرت 

اجلمعة )1604(، قراين مقيل فرح )1601(، قراين العقاب 

�سيطرت  كما   .)1545( احل�سيد  دليل  وراأ���ش   ،)1563(

والقريبة  واملرتفعات املحيطة به،  وادي حورتا  بالنار على 

من احلدود اللبنانية – ال�سورية.

التينة: وادي  • مور �صهور 
وقرنة   )1585( اخل�سن  وادي  جبل  على  ال�سيطرة  متت 

على  بالنار  ال�سيطرة  حّقق  ما   ،)1509( احلمام  حقاب 

مراح درب العرب.

30 كلم2،  التي حّررها اجلي�ش حواىل  امل�ساحة  بلغت 

»فجر  معركة  بدء  منذ  املحّررة  امل�ساحة  بلغت  وبالتايل 

من  كلم2   80 نحو  الطوق  ت�سييق  وعمليات  اجل��رود« 

اأ�سل 120 كلم2.

ا�ست�سهد خالل العمليات الع�سكرية ثالثة ع�سكريني 

بليغة  بجروح  راب��ع  ع�سكري  واأ�سيب  اجلي�ش،  من 

نتيجة انفجار لغم اأر�سي باآلية ع�سكرية، كما اأ�سيب 

ع�سكريان بجروح غري خطرة يف اأثناء ال�ستبكات. وقد 

اأ�سفرت هذه العمليات عن مقتل نحو 15 اإرهابًيا وتدمري 

واأنفاق وخنادق  12 مركًزا تابًعا لهم حتتوي على مغاور 

ات�سال وحت�سينات واأ�سلحة خمتلفة.

نارية  ودّراج��ة  �سيارة  اجلي�ش  من  قوة  فّجرت  كذلك، 

حورتا  وادي  طريق  على  انتحاريني  تقاّلن  مفخختني 

اأيام ووقائع
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حماولتهما  اأثناء  يف  بعلبك،  راأ�ش  جرود  يف  الدوار  ومراح 

ا�ستهداف عنا�سر اجلي�ش.

�سفوف  يف  وانهيار  وهلع  ت�سّتت  حالة  اليوم  هذا  �سهد 

تتابع  اجلي�ش  وحدات  بع�ش  كانت  بينما  الإرهابيني، 

ال�سريع،  تقّدمها 

الهند�سة  ووحدات 

ت��ن��ّظ��ف ط��رق��ات 

امل��واق��ع امل��ح��ّررة، 

وت�����س��ق ط��رق��ات 

جديدة.

عر�ش  ختام  يف 

الثاين  اليوم  وقائع 

اأّكد  للمعركة، 

قان�سو  ال��ع��م��ي��د 

اجلي�ش  قيادة  اأّن 

ت�������س���ّدد ع��ل��ى: 

ت��ق��ّي��د ال��وح��دات 

ال���ع�������س���ك���ري���ة 

امل�������س���ارك���ة يف 

الثالثة  املادة  �سيما  الإن�ساين، ل  الدويل  بالقانون  العملية 

بقواعد  والتقّيد   ،)1949( جنيف  لتفاقيات  امل�سركة 

املدنيني  بني  التمييز  جلهة  الع�سكرية  العمليات  اإدارة 

والأهداف الع�سكرية.
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قحُتلوا.. فّروا..

اأ�صلحتهم بطت  و�صحُ

لعّل العنوان الأبرز يف تطورات اليوم الثالث من املعركة 

)21 اآب(، كان ما اآلت اإليه عمليات البحث والتفتي�ش 

يف املناطق التي حّررها اجلي�ش. ففي داخل املراكز واملغاور 

منها  وفّر  الإرهابيني  فيها عدٌد من  قتل  التي  واخلنادق 

كبرية  كميات  املتقّدمة  الوحدات  �سبطت  الباقون، 

من الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات والأعتدة الع�سكرية. 

متو�سطة  ر�سا�سات  ه��اون،  مدافع  امل�سبوطات:  �سملت 

م�سادة  قاذفات  يدوية،  قنابل  حربية،  بنادق  وثقيلة، 

للدروع، �سواريخ م�سادة للطائرات، عبوات نا�سفة، األغام 

م�سادة لالأ�سخا�ش والآليات، وقذائف وذخائر من عيارات 

الت�سال  اأجهزة  من  كميات  اإىل  بالإ�سافة  خمتلفة، 

والت�سوير ومعدات ع�سكرية متنوعة واأدوية ومن�سطات.

تبّقى من  ما  ا�ستهداف  اجلي�ش  قوى  تابعت  ذلك،  اإىل 

والطائرات، حمّققة  الثقيلة  باملدافع  الإرهابيني  مراكز 

فوج  وتابع  واآلياتهم.  �سفوفهم  يف  مبا�سرة  اإ�سابات 

من  والن�سفيات  والأفخاخ  الألغام  اإزالة  اأعمال  الهند�سة 

حماور التقّدم. يف هذه الأثناء كانت اأو�ساع الع�سكريني 

اجلرحى حمّط متابعة.

الرئي�ش عون:

هذا هو جي�صنا وهوؤلء هم اأبطالنا

اجلرحى  عون  مي�سال  العماد  اجلمهورية  رئي�ش  تفّقد 

�ساأل  اأن  وبعد  املعركة،  يف  اأ�سيبوا  الذين  الع�سكريني 

اأعرب  اإ�سابته،  وظروف  ال�سحي  و�سعه  عن  منهم  كاًل 

ت�سحياتهم  حمّيًيا  العاجل،  بال�سفاء  لهم  متّنياته  عن 

الأرا�سي  حترير  �سبيل  يف  لهم  رف��اق  ا�ست�سهاد  وم��ق��ّدًرا 

اللبنانية احلدودية من الإرهابيني.

امتنانهم  عن  اجلرحى  الع�سكريون  عرّب  بدورهم، 

للزيارة التفّقدية التي قام بها رئي�ش اجلمهورية، متمّنني 

لو اّنهم ما زالوا اإىل جانب رفاقهم يف اأر�ش املعركة، فرّد 

الرئي�ش عون قائاًل: »اأنتم قمتم بواجبكم، ورفاقكم 

املعنويات  عون  الرئي�ش  وقّدر  املهمة«.  الآن  يكملون 

العالية التي مل�سها لدى الع�سكريني اجلرحى، وقال لهم: 

اأيام ووقائع
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احتماالت  ي�ضع  اجلبهة  اإىل  يذهب  ع�ضكري  »ك��ّل 

باأّن ما يقوم به هو  الن�ضر كما اال�ضت�ضهاد، الأّنه موؤمن 

مهّمة وطنية �ضامية. وهذه الروح العالية واالإميان القوي 

االنت�ضارات،  ت�ضنع  عوامل  كّلها  م،  للَق�ضَ والوفاء 

وما فعلتموه مع رفاقكم خري دليل على ذلك«.

واأ�ضاف: »مل تفاجئني معنوياتكم حني متّنيتم 

هو  فهذا  اجلبهة،  اإىل  لتعودوا  �ضريًعا  ت�ضفوا  اأن 

جي�ضنا، وهوؤالء هم اأبطالنا«.

...ووزير الدفاع الوطني

وقائد اجلي�ش

ريا�ض  يعقوب  الوطني  الدفاع  وزير  زار  كذلك، 

الو�ضع  على  واّطلع  اجلرحى  الع�ضكريني  ال�ضّراف 

الطبي لكل منهم، متمّنًيا لهم ال�ضفاء العاجل.

جوزاف  العماد  اجلي�ض  قائد  تاب�ع  جهته،  من 

عون اأو�ضاع الع�ضكريني الذين اأ�ضيبوا يف املعركة، 

ب�ضجاعته��م  فخ��ره  ع��ن  اأع��رب  له��م  زيارته  وخالل 

وت�ضحياته��م، موؤّك��ًدا اأنهم �ضيتلّقون اأف�ض�ل العالجات 

ليتماثلوا اإل�ى ال�ضفاء ب�ضرعة.

مبادرة و�شكر

زار العميد الركن و�ضيم احللبي رئي�ض مكتب العماد 

االأرثوذك�ض  للروم  بريوت  اأبر�ضية  راعي  اجلي�ض،  قائد 

�ضيادة املطران اليا�ض عودة، وقّدم له كتاب �ضكر ودرع 

اجلي�ض با�ضم العماد جوزاف عون. الزيارة جاءت تقديًرا 

مع  ولت�ضامنه  واالإن�ضاين  الوطني  عوده  املطران  ملوقف 

املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية، من خالل و�ضع م�ضت�ضفى القدي�ض 

جاورجيو�ض، بت�ضّرفها ملعاجلة الع�ضكريني اجلرحى يف 

عملية » فجر اجلرود«.



اأيام ووقائع

الإجهاز على ما تبّقى

املرحلة  ب���داأت  اآب   22 �ضباح 

ال��ث��ال��ث��ة م���ن ع��م��ل��ي��ة »ف��ج��ر 

اجلرود«. تقّدمت وحدات اجلي�ض 

حت���ت غ��ط��اء ج����وي وم��دف��ع��ي 

تبّقى  ما  على  لتجهز  كثيف 

من االإرهابيني.

النهار  لذلك  امل��ح��ّدد  ال��ه��دف 

على  بال�ضيطرة  يق�ضي  ك��ان 

جلبهة  ال�ضمالية  البقعة  كامل 

اللبنانية  احل��دود  حتى  القتال 

املكّلفة  وال���ق���وى  ال�����ض��وري��ة، 

قامت مبهمتها على  بتحقيقه 

اأكمل وجه.

الذي عقده  ال�ضحفي  املوؤمتر  ويف 

مدير التوجيه ع�ضر 22 اآب، اأعلن 

هجومها  �ضّنت  اجلي�ض  قوى  اأّن 

جميع  دّم���رت  حم��وري��ن،  على 

وحت�ضيناتهم  االإرهابيني  مراكز 

املحّددة،  البقعة  يف  واأ�ضلحتهم 

كبرية  اأع�����داد  ع��ل��ى  وق�����ض��ت 

منهم، فيما الذ الباقون بالفرار.

واأو�ضح العميد قان�ضو اأّن اجلي�ض 

لالإرهابيني  مراكز  ت�ضعة  دّم��ر 

حتتوي على مغاور واأنفاق وخنادق 

واأ�ضلحة،  وحت�ضينات  ات�����ض��ال 

 10 حواىل  العدّو  �ضفوف  يف  واأوق��ع 

اال�ضتباك  بنتيجة  �ضقطوا  قتلى 

اأو الق�ضف املدفعي واجلوي. كما �ضبط كميات  املبا�ضر 

من االأ�ضلحة والذخائر واملتفجرات.

العمليات  نتيجة  اجلي�ض  عليها  �ضيطر  التي  امل�ضاحة 

اأ�ضبحت  وبذلك  20 كلم2،  نحو  بلغت  النهار،  ذلك  يف 

امل�ضاحة املحّررة منذ بدء املعركة والعمليات التمهيدية 

التي �ضبقتها حواىل 100 كلم2 من اأ�ضل 120 كلم2، ومل 

يبَق اأمام اجلي�ض �ضوى 20 كلم2 يف منطقة وادي مرطبيا.

ويف حني عملت فرق الهند�ضة على �ضق الطرقات واإزالة 

وتنظيفها  املحّررة  البقع  وتفتي�ض  الثغرات  وفتح  االألغام 

من االألغام واالأج�ضام امل�ضبوهة، كانت الوحدات القتالية 

ت�ضتعّد ملتابعة تنفيذ العملية.

للجي�ض  �ضهيد  �ضقوط  قان�ضو  العميد  اأعلن  كذلك، 

باآلية  مفخخة  ن�ضفية  انفجار  نتيجة  جرحى  واأرب��ع��ة 

واملبادئ  املعايري  اجلي�ض  احرتام  على  و�ضّدد  ع�ضكرية، 

القتال،  خالل  االإن�ضاين  ال��دويل  القانون  يحّددها  التي 

موؤّكًدا اأن اجلي�ض لن يعر�ض �ضور جثث االإرهابيني، ولن 

يوّزعها احرتاًما لهذا القانون، واأّن املجتمع الدويل يرّحب 

مبا يقوم به اجلي�ض.

راأ�ش الكف ومواقع اأخرى

اأن  اإىل  اإىل وقائع املرحلة الالحقة، ن�ضري  قبل االنتقال 

اآب،   22 يوم  الكف«،  ب�»راأ�ض  كثرًيا  �ضمعوا  اللبنانيني 

اجلي�ض،  عليها  �ضيطر  التي  املراكز  اأ�ضعب  اأح��د  وهو 

فهي:  اليوم،  ذلك  يف  حّررها  التي  االأخ��رى  املراكز  اأّم��ا 
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قراين   ،)1464( ال�ضمانة  �ضليل  راأ�ض   ،)1546( خلف  تلة 

�ضعبات االأوي�ضل )1500(، املدقر )1612(، مراح درب العرب 

 )1455( الدوار  مراح   ،)1621( حورتا  خربة  قراين   ،)1400(

والدكانة )1494(.

رئي�ش احلكومة يزور غرفة عمليات اجلبهة 

ويعاين حماور القتال

�ضعد  احلكومة  رئي�ض  زار  اآب،   23 االأربعاء  ظهر  قبل 

الدين احلريري غرفة عمليات جبهة جرود راأ�ض بعلبك 

والقاع يف ثكنة فوج احلدود الربية الثاين - راأ�ض بعلبك، 

جوزاف  العماد  اجلي�ض  قائد  ا�ضتقباله  يف  كان  حيث 

الكربى  الوحدات  وقادة  ال�ضباط  كبار  من  وعدد  عون 

الرئي�ض  اّطلع  وقد  اجلرود«.  »فجر  عملية  يف  امل�ضاركة 

احلريري من العماد عون على اآخر التطورات الع�ضكرية 

يف املنطقة وعلى التمركز اجلديد لوحدات اجلي�ض فيها.

يف  احلريري  الرئي�ض  عقده  ال��ذي  ال�ضحايف  املوؤمتر  بعد 

راأ�ض  مرتفعات  اإىل  اجلي�ض  قائد  مع  انتقل  الثكنة، 

واملناطق  القتال  حماور  عاين  حيث  اجل��رود،  يف  احلمرا 

ثم  االإرهابي،  تنظيم »داع�ض«  التي حّررها اجلي�ض من 

ميدانية  مراكز  يف  والعنا�ضر  ال�ضباط  من  ع��دًدا  التقى 

واّطلع على اأو�ضاعهم واحتياجاتهم، منّوًها بجهودهم 

وت�ضحياتهم، ومبا حّققوه يف ميدان املعركة من اإجنازات 

ت�ضّكل حمّطة م�ضيئة يف م�ضرية اجلي�ض والوطن.

فجر  من  اعتباًرا  با�ضرت  قد  كانت  اجلي�ض  وح��دات 

اليوم نف�ضه تنفيذ اإعادة متركز وانت�ضار يف كامل البقعة 

التي حّررتها خالل االأيام املا�ضية، ووا�ضلت ا�ضتعداداتها 

للمرحلة الرابعة من عملية »فجر اجلرود«. وفيما توىّل 

فوج الهند�ضة ا�ضتحداث طرقات جديدة اإ�ضافة اإىل اأعمال 

ومعاجلتها،  والعبوات  واالأفخاخ  االألغام  عن  التفتي�ض 

�ضّد  النار  الإط��الق  وق��ف  ال  اأن  اجلي�ض  قيادة  اأعلنت 

املجموعات االإرهابية حتى دحرها ب�ضورة نهائية.

على تخوم البقعة الأخرية

مع حلول اليوم ال�ضاد�ض )24 اآب(، بدا اأّن حترير امل�ضاحة 

املتبّقية والتي ال تتجاوز ال�20 كلم2، قد بات و�ضيًكا.

الذي  اجلي�ض  لنريان  هائلة  كثافة  اليوم  ذلك  �ضهد 

الثقيلة  باملدفعية  املحا�ضرين  »داع�ض«  فلول  ا�ضتهدف 

وحميطه  مرطبيا  وادي  على  الق�ضف  ترّكز  والطائرات. 

االأماكن  واأ�ضفر عن تدمري  االإرهابيون،  ن  يتح�ضّ حيث 

�ضفوف  واجلرحى يف  القتلى  و�ضقوط عدد من  امل�ضتهدفة 

مدفعية  ق�ضف  ذلك  �ضبق  وك��ان  االإره��اب��ي.  التنظيم 

تابعتني  مرطبيا  يف  الدفع  رباعيتي  �ضيارتني  اجلي�ض 

كبرية  بكمية  وحمّملتني  ل�»داع�ض« 

من املتفجرات والذخائر، وقد اأ�ضفر الق�ضف 

عن اإ�ضابة ال�ضيارتني اإ�ضابة مبا�ضرة.

اأح���د  ا���ض��ت�����ض��ه��د  ال���ت���ايل،  ال���ي���وم  يف 

اإثر  بعلبك  راأ���ض  ج��رود  يف  الع�ضكريني 

من  النار  الإط��الق  للجي�ض  اآلية  تعّر�ض 

جهة االإرهابيني.

والذي  اآب،  من  والع�ضرين  ال�ضاد�ض  يوم 

اجلرود«،  »فجر  روزنامة  يف  الثام�ن  كان 

تدّك  وطائرات��ه  اجلي�ض  مدفعي�ة  عادت 

لالإرهابيني  املتبّقية  املراك�ز  جديد  من 

فدّمرته��ا،  وحميط��ه،  مرطبي��ا  وادي  يف 

يف  واجل�رحى  القتلى  من  عدًدا  واأوق�ع��ت 

�ضفوف العدّو.



الإرهابيون

يطلبون وقف اإطالق النار

خالل مراحل خمتلفة من املعركة، طلب االإرهابيون 

قد  كانت  اجلي�ض  قيادة  اأّن  غري  لالن�ضحاب،  التفاو�ض 

الع�ضكريني  و�ضعت �ضرًطا ال تراجع عنه: معرفة م�ضري 

اإرهابيو »داع�ض« يف اآب 2014. فم�ضري  الذين اختطفهم 

هوؤالء كان اأحد هديف املعركة.

�ضباح االأحد 27 اآب، اأعلنت قيادة اجلي�ض وقًفا الإطالق 

وذلك  �ضباًحا(،  )ال�ضابعة  تاريخه  من  اعتباًرا  النار 

املفاو�ضات  من  االأخرية  املرحلة  اأمام  املجال  يف  اإف�ضاًحا 

املتعّلقة مب�ضري الع�ضكريني املختطفني.

وزير الدفاع الوطني يف راأ�ش بعلبك

راأ�ض  يف  اجلبهة  قيادة  الدفاع  وزير  زار  النهار،  خالل 

تّلتي  وحتديًدا  االأمامية  اخلطوط  تفّقد  حيث  بعلبك 

حليمات القبو وقارة.

الوزير ال�ضّراف حّيا الع�ضكريني على جهودهم يف اإجناز 

اأّن ما ح�ضل اليوم هو مبثابة حترير  الن�ضر، م�ضّدًدا على 

�ضجل  اإىل  ي�ضاف  واإجناز  االأبطال،  جنودنا  �ضّطره  جديد 

االإجنازات امل�ضّرفة جلي�ضنا البا�ضل.

وبعد اأن و�ضع اإكلياًل من الزهر على �ضريح �ضهداء فوج 

احلدود الربّية الثاين، انتقل اإىل مقّر الفوج املجوقل حيث 

التقى قائد الفوج وال�ضباط والع�ضكريني، وجمموعة من 

القّوة ال�ضاربة وفرع مكافحة االإرهاب والتج�ض�ض.

 

»رجعتم يف امل�شاء...«

يف امل�ضاء، كان اأهايل ع�ضكريينا املختطفني يحاولون 

»املفلو�ض«  وجعهم  االأمل.  من  ب�ضي�ض  باآخر  ك  التم�ضّ

تكّوم  �ضنوات،  ثالث  منذ  الطرقات  وعلى  ال�ضلوع  يف 

ال�ضلح،  ريا�ض  يف  املن�ضوبة  اخليمة  تلك  يف  اخليمة.  يف 

اأقام انتظارهم الطويل، واأقام خوفهم، وكذلك �ضربهم 

واأملهم.

بينهم  ك��ان  كاماًل،  �ضتاره  الليل  يرخي  اأن  قبل 

املكّلف  ابراهيم،  عبا�ض  اللواء  العام  االأمن  عام  مدير 

تنظيم  ل��دى  املخطوفني  الع�ضكريني  ملف  مبتابعة 

من  للتخفيف  يجهد  كان  وفيما  االإرهابي...  داع�ض 

املوكب  ك��ان  م��وؤث��رة،  بكلمات  االآت��ي  الوجع  وط��اأة 

املنطلق من حملة وادي الدّب يف جرود عر�ضال، يّتجه اإىل 

ينبغي  كان  هناك  املركزي...  الع�ضكري  امل�ضت�ضفى 

اأ�ضحاب  والتاأكد من هوية   ،DNA ال�  اإجراء فحو�ضات 

الرفات الثمانية التي يحملها املوكب.

و�شائل الإعالم يف جولة ميدانية

االإعالم  و�ضائل  كانت  اآب(،   28( التايل  اليوم  �ضباح 

ال�ضل�ضلة  ج��رود  يف  جتول  واالأجنبية  والعربية  املحلية 

ال�ضرقية التي حّررها اجلي�ض اللبناين، وطرد منها تنظيم 

»داع�ض« االإرهابي. اجلولة التي نّظمتها مديرية التوجيه 

وما �ضهدته من  االأر�ض  اإىل  بالتعرف  للمرا�ضلني  �ضمحت 

اأتاحت لهم االّطالع على التكتيكات  وقائع، كما 

»تلة  ال�ضعبة.  املواقع  بع�ض  يف  اجلي�ض  اعتمدها  التي 

ثالثة  فلها  ال�ضعبة،  املواقع  من  كانت  مثاًل  الع�ض« 

اأحد  �ضرح  وقد  العدّو.  منها  ي�ضتفيد  متوا�ضلة  مداخل 

ال�ضباط اأّن وحدة من اجلي�ض تقّدمت �ضرًيا على االأقدام 
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يف املكان الوعر. ا�ضرتّدت الّتلة وقطعت على االإرهابيني 

معرب  عند  مهمة.  اأخ��رى  مواقع  مع  التوا�ضل  طريق 

عن  يبعد  ال  فاملوقع  رائ��ع،  بعمل  اجلنود  قام  اللذابة 

ذت املهمة وق�ضي على  حليمة قارة �ضوى كلم �ضمااًل. نُفّ

عليهم  ال�ضغط  ا�ضتداد  عند  حاولوا  الذين  االإرهابيني 

اجلي�ض،  نحو  نارية  دراج��ات  على  انغما�ضيني  اإر���ض��ال 

لكنه اأف�ضل حماولتهم وا�ضرتّد املعرب.

خا�ضرته  يف  ب�ضربة  ال��ع��دو  فوجئ  خزعل  حقاب  يف 

املوقع،  على  التفاف  عملية  منّفًذا  اجلي�ض  بها  باغته 

يف  فادحة  خ�ضائر  وتكّبدوا  االإره��اب��ي��ون  »ت�ضع�ضع« 

التي  التالل  يف  متو�ضع  املوقع،  اجلي�ض  ا�ضرتّد  االأرواح. 

ا�ضرتجعها، �ضّق الطرقات، ومل يتبقَّ اأمامه �ضوى املرحلة 

االأخرية لتطهري االأر�ض حتى احلدود اللبنانية من رج�ض 

معاقلهم  اآخر  على  النار  من  طوًقا  فر�ض  االإرهابيني. 

التفاو�ض  وطلبوا  انهاروا  اأن  اإىل  م�ضّيًقا اخلناق عليهم، 

للخروج نهائًيا من االأرا�ضي اللبنانية.

الراية تعلو تاللنا

وحدات  كانت  اآب،  من  والع�ضرين  التا�ضع  حلول  مع 

مرطبيا  وادي  يف  انت�ضارها  ا�ضتكملت  ق��د  اجلي�ض 

تنظيم  عنا�ضر  من  خلّوها  تاأكد  والتي  وحميطه، 

رافعني  ن�ضرهم  اأعلنوا  الع�ضكريون  االإرهابي.  »داع�ض« 

وحليمة  مرطبيا  قارة، عقابة  قمم: حليمة  فوق  العلم 

القبو، وهي املرتفعات االأعلى يف املنطقة.

ق��ب��ي��ل اإع����الن رئ��ي�����ض اجل��م��ه��وري��ة 

لبنان على  انت�ضار  قائد اجلي�ض  والعماد 

ع�ضكريون  اجلرود  يف  كان  االإره��اب، 

رفاقهم  اأح���د  جثمان  ع��ن  يبحثون 

العام  يف  »داع�����ض«  اختطفهم  الذين 

ا من ال يريد اأن  2014. وكان هناك اأي�ضً

يهناأ اجلي�ض بانت�ضار حّققه اأبطاله، واأن 

حتقيقه  عن  عجزت  الذي  االإجناز  بهذا  الوطن  يهناأ  ال 

ال�ضود  النوايا  اأ�ضحاب  جتهيًزا.  واأف�ضلها  اجليو�ض  اأكرب 

حاولوا بّث �ضمومهم عرب حتليالت اأو اإ�ضاعات، اأكرثها 

من  اجلرود«  »فجر  عملية  قائد  ا�ضتقالة  اإ�ضاعة  �ضّميًة 

فيما  الكرتونية،  مواقع  االإ�ضاعة  تداولت  اجلي�ض... 

حماًطا  داوود  فادي  الركن  العميد  العملية  قائد  كان 

باملهّنئني من اإعالميني واأهاٍل...

من  له  اأ�ضا�ض  ال  اخلرب  اأّن  اأو�ضحت  التي  اجلي�ض  قيادة 

اأحد  رفات  على  العثور  ذاته،  اليوم  يف  اأعلنت  ال�ضحة، 

االأ�ضخا�ض يف منطقة الرهوة – جرود عر�ضال. وكان �ضبق 

ذلك العثور على رفات اأخرى يف اجلرود نف�ضها.

مواكب الأبطال:

الرايات تعانق ال�شرائط البي�ش

الفخورين  اللبنانيني  ع��روق  يف  ي�ضري  الفرح  ك��ان 

بجي�ضهم، والواقفني يف الوقت نف�ضه بخ�ضوع ورهبة اأمام 

ذلك  يف  عددهم  ارتفع  وقد  املعركة،  يف  �ضقطوا  �ضهداء 

اليوم اإىل �ضبعة نتيجة وفاة اأحد اجلرحى.

من  تباًعا  خرجت  ق��د  كانت  ال�ضهداء  م��واك��ب 

وال�ضنية  عكار  يف  ق��رى  اإىل  الع�ضكري  امل�ضت�ضفى 

والبقاع...

�ضارت  ال�ضّيقة،  ال��دروب  وعلى  الوا�ضعة  ال�ضوارع  يف 

مواكبهم الواحد تلو االآخر اإىل وداع يليق باالأبطال.

ة من احلناجر  الغ�ضّ ا، خرجت  واأرزًّ ورًدا  االأيادي  اأمطرت 

هتافات فخر وعنفوان، وارتفعت 

البي�ض  ال�ضرائط  تعانق  الرايات 

كما  ال��رف��اق  م��الق��ات��ه��م.  يف 

االأهل كانوا يدركون اأّن وجهة 

واحدة:  يوّدعون،  الذين  االأحباء 

اأنقياء،  فهم اإىل رّبهم ي�ضعدون، 

اأّن  وواث��ق��ني  ب��ال��ع��ّزة،  مكّللني 

اأر�ضهم �ضتبقى حمرو�ضة ب�ضواعد 

من  واأّن  نعو�ضهم،  يحملون  من 

فجر  �ضيطلع  الطاهرة  دمائهم 

واأمل.
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يعقوب دماوؤهم ر�شمت طريق الن�شر الوطني  الدفاع  وزي��ر  ا�ضتقبل 

ال�ضهداء  اأهايل  من  وفًدا  ال�ضراف  ريا�ض 

الع�ضكريني الذين كانوا اأ�ضرى لدى »داع�ض«، وقّدم لهم التعازي با�ضت�ضهاد 

ا عن فخره واعتزازه بهوؤالء االأبطال الذين ر�ضموا بدمائهم  اأبنائهم، معرّبً

التي  قائد اجلي�ض معركة »فجر اجلرود«  اأعلن  وبا�ضمهم  الن�ضر،  طريق 

اأبنائهم  اأّن ق�ضية  ال�ضّراف االأهايل  اأبلغ  اللقاء  تكّللت بالن�ضر. وخالل 

هي ق�ضية وطنية، واأّن رئي�ضي اجلمهورية واحلكومة وقائد اجلي�ض م�ضّرون 

على متابعتها حتى النهاية، م�ضّدًدا على وجوب اإبعادها عن الت�ضيي�ض.



بدماء رفاقكم 

وعرق جباهكم...

2017/8/30، اإّنه يوم اإعالن الن�ضر. قائد اجلي�ض 

اإىل الع�ضكريني »اأمر  العماد جوزاف عون وّجه 

م�ضرية  يف  الباهر  االإجن��از  »اأّن  معترًبا  اليوم« 

حياتنا  من  األيمة  مرحلة  طوى  قد  اجلي�ض... 

الوطنية«. وبعد وقت ق�ضري، كان رئي�ض اجلمهورية يطّل 

من الق�ضر اجلمهوري يف كلمة اإىل اللبنانيني، اأعقبها 

ا كلمة لقائد اجلي�ض. اأي�ضً

ا�ضتهّل قائد اجلي�ض »اأمر اليوم« الرقم 10 بالقول:

اأّيها الع�سكريون

التي  اجل��رود«  »فجر  عملية  اأنهيتم  اأن  وبعد  اليوم، 

من  بطرده  االإرهاب  على  حا�ضًما  انت�ضاًرا  فيها  حّققتم 

خّفاًقا  البالد  علم  ورفعتم  والقاع،  بعلبك  راأ�ض  جرود 

اإىل  العزيزة  املنطقة  ه��ذه  تعود  وتاللها،  قممها  ف��وق 

كنف ال�ضيادة الوطنية، معّمدًة بدماء رفاقكم ال�ضهداء 

واجلرحى وبعرق جباهكم ال�ضاخمة.

اإاّل اأّن ما يعّز علينا يف هذا االنت�ضار، هو النهاية االأليمة 

لرفاقكم ال�ضهداء املخطوفني، الذين عانوا ما عانوه من 

لل�ضرائع  وزٍن  اأّي  يقيم  ال  حاقد،  جمرٍم  اإره��اٍب  وح�ضية 

ال�ضماوية واالإن�ضانية واالأخالقية. فبا�ضمكم اأتوّجه باأحّر 

م�ضاعر التعزية والت�ضامن الأفراد عائالتهم، واأقول لهوؤالء 

االأبطال:

لن  و�ضتبقون،  وج��دان��ن��ا  يف  حا�ضرين  كنتم  »لقد 

نن�ضاكم اأبًدا«.

واأ�ضاف:

اأيها الع�سكريون

اإّن هذا االإجناز الباهر يف م�ضرية اجلي�ض، الذي �ضنعتموه 

التي  وال�ضجاعة  البطولة  وب��روح  القتالية  بكفاءتكم 

األيمة  مرحلًة  طوى  قد  امليدان،  يف  خطواتكم  رافقت 

يف  خاللها  يجثم  االإره��اب  كان  الوطنية،  حياتنا  من 

لكم  املخل�ضة  فتحّيتي  الوطني.  ترابنا  من  غاٍل  جزٍء 

الن�ضر،  هذا  �ضنع  يف  �ضاركتم  واأف���راًدا،  ورتباَء  �ضباًطا 

وحتّيتي لل�ضعب اللبناين االأبّي الذي التّف حولكم بكّل 

باأي  تقّدر  ال  التي  ثقته  ومنحكم  ومناطقه،  مكّوناته 

�ضهداء  وجميع  اجلي�ض  ل�ضهداء  الكربى  وحتّيتي  ثمن، 

�ضاحات  يف  واأرواحهم  دماءهم  ا�ضرتخ�ضوا  الذين  الوطن، 

ال�ضرف والبطولة، لي�ضرق فجر االنت�ضار.

 ويف اخلتام قال:

اأيها الع�سكريون

اأ�ضبحت اأكرث جالًء، واالأمل  اإذا كانت الثقة بالوطن 

باالنفراج الوا�ضع بات اأكرث و�ضوًحا، فال تزال اأمامكم 

ال  الذي  االإ�ضرائيلي  بالعدّو  تتمّثل  وحتّديات،  م�ضاعب 

ا بالوطن على احلدود اجلنوبية، وبخاليا  يزال يرتّب�ض �ضرًّ

اإرهابية قد تطّل براأ�ضها كّلما تهّياأت لها الفر�ض، لذا 

للقيام  متاأّهبني  االأخطار،  لهذه  باملر�ضاد  دائًما  كونوا 

بكّل ما ميليه عليكم الواجب الع�ضكري، دفاًعا عن 

احلدود اللبنانية وعن كّل �ضرٍب من تراب الوطن.

رئي�ش اجلمهورية مهدًيا الن�شر اإىل اللبنانيني: 

اأنحني اأمام �شهادة ال�شهداء

انت�ضار  عون  مي�ضال  العماد  اجلمهورية  رئي�ض  اأعلن 

»جميع  اإىل  الن�ضر  هذا  واأه��دى  االإره���اب،  على  لبنان 

بجي�ضهم  يفاخروا  اأن  حّقهم  من  الذين  اللبنانيني 

وقواهم االأمنية«.

مع  لقاًء  اأعقبت  اللبنانيني  اإىل  عون  الرئي�ض  كلمة 

وقائد اجلي�ض  ال�ضّراف  ريا�ض  يعقوب  الوطني  الدفاع  وزير 

العماد جوزاف عون اللذين اأطلعا الرئي�ض على جمريات 

انتهاء املعركة، واالأو�ضاع يف جرود راأ�ض بعلبك والقاع، 

ومتركز وحدات اجلي�ض وانت�ضارها يف تلك املنطقة.

قال الرئي�ض عون يف كلمته:

»عندما انتقلت اإىل قيادة اجلي�ض يف الريزة يوم ال�ضبت 

يف 19 اآب، وخاطبت ال�ضباط والع�ضكريني على اجلبهة، 

قلت لهم اإّننا ننتظر اإعالن االنت�ضار على االإرهاب. اليوم 

اأعلن انت�ضار لبنان على االإرهاب، واأهدي هذا الن�ضر اإىل 

جميع اللبنانيني الذين من حّقهم اأن يفاخروا بجي�ضهم 

وقواهم االأمنية.

اأهنئ قيادة اجلي�ض على هذا االإجناز، واأحّيي الع�ضكريني 

�ضقطوا  الذين  ال�ضهداء  اأمام  اأنحني  الن�ضر.  هذا  �ضانعي 

خلت  ل�ضنوات  كانوا  الذين  واأولئك  ال�ضرف،  �ضاحة  يف 

طليعة ال�ضهداء الذين �ضقطوا بغدر اجلماعات االإرهابية 

اأن  نتمّنى  كم  ا،  خ�ضو�ضً للع�ضكريني  اأق��ول  نف�ضها. 

الوحيد  عزاءنا  لكّن  املخطوفني،  رفاقكم  مع  نحتفل 

ا واأّن معرفة م�ضريهم كانت اأحد  اأّننا وجدناهم، خ�ضو�ضً

اأهم اأهداف املعركة. �ضنكون معهم يف وداعهم، ولبنان 

املناطق  اأهايل  اإىل  حتّية  ول�ضهادتهم.  لهم  وفًيا  �ضيبقى 

ا يف اأر�ضهم وواجهوا االإرهاب،  احلدودية الذين �ضمدوا اأي�ضً

ومنهم من ذهب �ضحيته.
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اإىل اأبناء هذه املناطق اأقول، اإّن االهتمام بكم �ضيكون 

�ضمودكم  لتعزيز  هدفنا  �ضيكون  واالإمن���اء  مبا�ضًرا، 

اأجمع،  وللعامل  لّلبنانيني  اأقول  اليوم  باالأر�ض.  وثباتكم 

لبنان انت�ضر على االإرهاب وكان ن�ضره كبرًيا وم�ضّرًفا. 

ومنطلًقا  ل��الإره��اب،  ب���وؤرة  كانت  التي  البقعة  ه��ذه 

بف�ضل  الوطن  ح�ضن  اإىل  عادت  االنتحارية  للعمليات 

اجلي�ض. اأثبت اجلي�ض اللبناين يف هذه املعركة النظيفة 

الذي ا�ضتطاع هزمية  الوحيد  القوي، اجلي�ض  اأنه اجلي�ض 

»داع�ض« وطرده من اأر�ضنا، ومتّيز بهذه املعركة مب�ضتوى 

القتال املهني الذي لفت اأنظار العامل. اإىل اللبنانيني اأقول، 

ال تدعوا اأجواء الت�ضنجات ال�ضيا�ضية والتجاذبات والرتا�ضق 

اإجناز  تن�ضيكم  االأخ��رية  االأي��ام  يف  �ضادت  التي  بالّتهم 

االنت�ضار الذي حتقق.

عجزت  ما  حّقق  الوطني  جي�ضكم  اأن  جيًدا  اإعلموا 

االإره��اب  ت�ضارع  زال��ت  ما  ودول  جيو�ض  االآن  حتى  عنه 

واأحزاب  كم�ضوؤولني  جميًعا  واجبنا  ومن  واالإرهابيني، 

االنت�ضار،  ه��ذا  حماية  خمتلفة،  اجتماعية  و�ضرائح 

اإىل  للتطّلع  عليه  والبناء  الوطني،  بالتقارب  وتثمريه 

ما  انعكا�ضات  من  لبنان  حماية  وموا�ضلة  امل�ضتقبل، 

االقت�ضادية  امل�ضاريع  واالنكباب على  يجري من حولنا، 

واالإمنائية، ملالقاة تطّلعات اللبنانيني واآمالهم«.

 

قائد اجلي�ش:

اأرواح الع�شكريني اأمانة يف اأعناقنا

اأب��داأ  اأن  »قبل  بالقول:  كلمته  ا�ضتهّل  اجلي�ض  قائد 

با�ضم  اليوم،  اأعلن  الع�ضكرية،  العملية  م�ضار  ب�ضرح 

اأبطال  وبا�ضم  االأب���رار،  وال�ضهداء  والع�ضكريني  لبنان 

اجلي�ض اللبناين العظيم، انتهاء عملية »فجر اجلرود«. 

احلايل،  ال�ضهر   19 ال�ضبت  فجر  بداأت  التي  العملية  هذه 

االإرهابيني  طرد  االأول  هدفني:  حتقيق  اأجل  من  كانت 

راأ�ض  جرود  يف  فيها  موجودين  كانوا  التي  االأرا�ضي  من 

م�ضري  معرفة  هو  والثاين  والفاكهة،  والقاع  بعلبك 

الع�ضكريني«.

�ضملت  حت�ضريية  مبرحلة  املعركة  »ب��داأت  واأ�ضاف: 

ت�ضييق اخلناق على امل�ضّلحني، ثّم كانت »ال�ضاعة �ضفر« 

يوم ال�ضبت. �ضملت املرحلة االأوىل احتالل جمموعة من 

يقتلوا  اأن  فاإّما  وجهنا،  يف  االإرهابيون  وكان  االأهداف. 

التي قمنا  واملناورة  ال�ضورية.  االأرا�ضي  اأن يفّروا باجّتاه  واإّما 

بها من جهتنا كانت من الغرب باجتاه ال�ضرق، مبعنى 

اأّن احلدود اللبنانية – ال�ضورية كانت حتت �ضيطرتهم، 

قمنا  بالقوى.  عليها  �ضيطرة  لدينا  تكن  مل  بينما 

بت�ضييق اخلناق عليهم من جهات ثالث. ومع انتهاء 

اإىل املرحلة الثانية مع جمموعة  املرحلة االأوىل، انتقلنا 

لدينا  وبقيت  الثالثة.  املرحلة  اإىل  ومنها  ثانية،  اأهداف 

تبداأ  اأن  خططنا  قد  كّنا  التي  واالأخرية  الرابعة  املرحلة 

يوم االأحد )2017/8/27( من خربة داوود اإىل وادي مرطبيا. 

وكانت بالن�ضبة اإلينا املرحلة االأ�ضعب الأّن طبيعة االأر�ض 

خمتلفة، وكّنا نعلم اأّن االإرهابيني زرعوا فيها الكثري 

االأرا�ضي  باجّتاه  هربت  اإّم��ا  قواهم  واأّن  العبوات،  من 

ال�ضورية اأو جتّمعت يف هذه البقعة. وقد ظهر لنا عائق ثاٍن 

هو وجود عائالتهم املدنية. ونحن كموؤ�ض�ضة ع�ضكرية 

لذلك  االإن�ضان،  حقوق  و�ضرعة  الدولية  بالقوانني  نتقّيد 

نعمل على حتييد املدنيني بقدر ما ن�ضتطيع«.

وتابع قائاًل: »بداأنا هذه املرحلة يوم اخلمي�ض – اجلمعة 

على  مدفعًيا  ق�ضًفا  ال�ضبت  يوم  و�ضهد   )2017/8/24(

اأهداف مرّكزة، كي نتمّكن قدر امل�ضتطاع من حتييد 

عند  االأح��د،  و�ضباح  بهم.  االأذى  اإحل��اق  وع��دم  املدنيني 

واالأخرية.  الرابعة  املرحلة  ال�ضابعة، كان موعد انطالق 

موافقة  على  واأطلعني  ابراهيم  عبا�ض  اللواء  بي  ات�ضل 

االإرهابيني على ك�ضف م�ضري الع�ضكريني مقابل وقف 

اإطالق النار. فكّنا اأمام خيارين: موا�ضلة املعركة وعدم 

معرفة م�ضريهم، اأو القبول. قّررنا وقف اإطالق النار. يجب 

الع�ضكريني على اجلبهة  اأرواح  اأّن  االأخذ بعني االعتبار 

هي اأمانة يف اأعناقنا. واإذا كان باإمكاننا ربح املعركة 

من دون اأن نخو�ضها نكون قد حّققنا اإجناًزا«.

وقال قائد اجلي�ض: »لقد �ضمعنا كثرًيا يف االأيام املا�ضية، 

اأفهم  اأنا  املعركة؟  اجلي�ض  يوا�ضل  ملاذا مل  الت�ضاوؤل:  هذا 

عاطفة النا�ض واأقّدر حمبتهم، لكن هناك م�ضوؤولية يف 

عنقنا...

ونحن  انت�ضالها.  مت  رف��ات  وهناك  هنا،  اإىل  و�ضلنا 

بانتظار نتائج فحو�ضات ال�DNA، ليتحقق الهدف الثاين 

املخطوفني.  الع�ضكريني  م�ضري  معرفة  اأي  للمعركة، 
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اأيام ووقائع
لكّن العمليات الع�ضكرية، وفق 

املفهوم الع�ضكري، قد انتهت. واأنا 

ا واأّن وحدات  اليوم اأعلن انتهاء هذه العمليات، خ�ضو�ضً

اجلي�ض املنت�ضرة يف املنطقة دخلت باالأم�ض اإىل خربة داوود 

من  وتاأّكدت  تفتي�ض  بعمليات  وقامت  مرطبيا،  ووادي 

خلّوها من اأي وجود للم�ضّلحني«.

ا�ضرتكت يف  الع�ضكرية،  الناحية  قائاًل: »من  واأو�ضح 

�ضالح  اإىل  اجلوي  الق�ضف  من  قوى،  عّدة  املعركة  هذه 

املدفعية والقوى التي تناور على االأر�ض. خطة املناورة التي 

و�ضعناها فاجاأت االإرهابيني. كانوا يتوّقعون الهجوم من 

اآخر، وح�ضدنا من  مكان فدخلنا عليهم من مكان 

الرئي�ض.  جهدنا  يرتّكز  اأين  يعلموا  فلم  ثالث  جهات 

وعن�ضر املفاجاأة هذا هو الذي جعلهم »يهّرون«. لذلك مل 

حت�ضل توقيفات، فال اأ�ضرى لدينا. امل�ضّلحون قتلوا اأو فّروا 

باجّتاه االأرا�ضي ال�ضورية«.

الذين �ضقطوا على  ال�ضهداء  اأرواح  اأحّيي  وختم بالقول: 

اأر�ض املعركة، متمنًيا للجرحى ال�ضفاء العاجل. باالأم�ض 

ا�ضت�ضهد لنا ع�ضكري كان يخ�ضع للعالج يف امل�ضت�ضفى 

�ضبعة... �ضهدائنا  عدد  فاأ�ضبح  بحروق،  اإ�ضابته  نتيجة 

اأمل االنتهاء من هذا  اأمامهم... على  واأنحني  اأحّييهم 

امللّف قريًبا اإن �ضاء الله.

لقد حّقق اجلي�ض االنت�ضار وبزغ »فجر اجلرود«.

ماذا عن املاأذونيات؟

اإعالن  الق�ضر اجلمهوري كان �ضبقه  الن�ضر يف  اإعالن   

ا اأهايل املناطق احلدودية  عفوي من قبل املواطنني، خ�ضو�ضً

املواطنون  اللحظة.  هذه  �ضنوات  منذ  ينتظرون  الذين 

اإىل مواقع اجلي�ض  وبتهافتهم  االنت�ضار بفرحهم  اأعلنوا 

للتهنئة، ومواكبة اآلياته بالتهليل والهتاف. لكن ماذا 

عن الع�ضكريني الذين كان قد م�ضى على وجودهم يف 

اجلرود �ضهر من دون اأي ماأذونية؟

يوا�ضلون  ه��م  وه��ا  ك��ت��ري«،  »�ضغل  اأمامهم  ك��ان 

من  تبّقى  م��ن  مالحقة  على  م�ضّممني  عملهم، 

والنتائج مل تتاأخر يف الظهور: ففي  املتوارين،  االإرهابيني 

اإلقاء  التوجيه  مديرية   – اجلي�ض  قيادة  اأعلنت   8/31

امللّقب  القادر  عبد  حممد  با�ضل  ال�ضوري  على  القب�ض 

ب�»اأبو اأن�ض ال�ضحلي«، اأحد اأكرب قياديي »داع�ض«، ومن 

بعد   .2014 اآب   2 االعتداء على اجلي�ض يف  امل�ضاركني يف 

�ضاعات )9/1(، كان عبادة احلجريي قد ان�ضم اإىل �ضواه 

من االإرهابيني الذين �ضبق اأن اأوقفهم اجلي�ض. وفيما ظّل 

حبل التوقيفات على اجلرار، طلب رئي�ض اجلمهورية من 

الق�ضاء التحرك للتحقيق يف ظروف خطف الع�ضكريني 

يف العام 2014.

حزن مل ينق�ش مقدار دمعة

الع�ضكريني  باأهايل  اجلي�ض  قائد  ويجتمع  قليلة  اأيام 

الذين كانوا ينتظرون �ضدور نتائج الفحو�ضات التي جتري 

جوزاف  العماد  املوؤّكد،  تاأكد  الرفات...  هوية  لتحديد 

هي  الرفات  اأّن   )9/6( االجتماع  يف  االأهايل  اأبلغ  عون 

للع�ضكريني الذين كان »داع�ض« قد اختطفهم.

ومل  دمعة...  مقدار  احلزن  تخّفف  مل  االنتظار  �ضنوات 

املوؤّكد،  تاأّكد  اخلافت.  االأمل  ب�ضي�ض  اإطفاء  يف  تفلح 

اأفلت الوجع من عقال ال�ضرب واالنتظار، راح اإىل اخليمة 
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قائد القيادة الو�شطى الأمريكية

يهّنئ قائد اجلي�ش

ات�ضااًل  عون  جوزاف  العماد  اجلي�ض  قائد  تلّقى 

االأمريكية  الو�ضطى  القيادة  قائد  من  هاتفًيا 

جناح  على  هّناأه  الذي   ،Joseph Votel اجلرنال 

التي  ال��وح��دات  واأداء  اجل����رود«،  »فجر  عملية 

واأّك��د  فيها،  �ضاركت 

ل���ه ا����ض���ت���م���رار ال��دع��م 

للجي�ض  االأم����ريك����ي 

اللبناين باالأ�ضلحة والعتاد 

لتطوير قدراته.

بدوره �ضكر العماد عون 

له  واأّكد   Votel اجلرنال 

االأمريكية  امل�ضاعدة  اأن 

التي قّدمت للجي�ض كان 

لها الدور الفاعل واالأ�ضا�ضي 

يف جناح هذه العملية.



التي اأقام فيها ثالث �ضنوات، ترّدد �ضداه مدّوًيا يف البيوت 

والقلوب والعيون.

اأيلول:  7 •
ال�ضهداء،  ل���وداع  ر�ضمي  مل��اأمت  ر  حت�ضّ اجلي�ض  ق��ي��ادة 

الع�ضكريون يوا�ضلون تاأدية مهماتهم، قوة من اجلي�ض 

ب�»اأبو  املعروف  احلجريي  م�ضطفى  املدعو  منزل  تدهم 

طاقية« املتوّرط يف اأكرث من اعتداء على اجلي�ض.

اأيلول:   8 •
احتفال مهيب لوداع ال�ضهداء االأبطال يف الريزة. ورئي�ض 

للمجل�ض  اجتماًعا  بعبدا  ق�ضر  يف  يرتاأ�ض  اجلمهورية 

االأعلى للدفاع.

اجلي�ض  ق��ي��ادة  تكليف  مّت  االج��ت��م��اع  وبنتيجة 

اأفواج احلدود الربية عند  التدابري الالزمة النت�ضار  باتخاذ 

امل�ضتلزمات  لتاأمني  االقرتاحات  ورفع  ال�ضرقية،  احلدود 

اأعطى  كما  وق��ت.  اأق��رب  يف  واللوج�ضتية  الع�ضكرية 

على  للبقاء  االأمنية  لالأجهزة  التوجيهات  املجل�ض 

اجلهوزية املطلوبة لتفادي اأي اأعمال اإرهابية اأو انتقامية 

تزعزع اال�ضتقرار العام.

 

رئي�ش اجلمهورية ي�شتقبل قائد اجلي�ش

وقادة الوحدات امل�شاركة يف املعركة

اأيلول:  9 •
عملية  وقادة  اجلي�ض  قائد  ي�ضتقبل  اجلمهورية  رئي�ض 

على  متمّنًيا  باالنت�ضار،  التهنئة  ويجدد  اجلرود«،  »فجر 

مروؤو�ضيهم  اإىل  تهنئته  ينقلوا  اأن  احلا�ضرين  ال�ضباط 

�ضاهم يف حترير  واإىل كل من  واأفراد،  ورتباء  �ضباط  من 

جثامني  على  والعثور  االإرهابيني  من  اللبنانية  االأرا�ضي 

يف  االإرهابيون  خطفهم  الذين  ال�ضهداء  الع�ضكريني 

العام 2014. واأطلق رئي�ض اجلمهورية خالل اللقاء جملة 

الع�ضكريني  خطف  مالب�ضات  بك�ضف  تت�ضل  مواقف 

واحتالل االإرهابيني اأجزاء من االأر�ض اللبنانية.

من جهته عر�ض قائد اجلي�ض يف م�ضتهل اللقاء مراحل 

�ضاركت  التي  الوحدات  ودور  اجل��رود«،  »فجر  عملية 

اإىل  اإ�ضافة  العمليات،  م�ضرح  يف  املهمات  وتوزيع  فيها، 

املوؤازرة اجلوية واللوج�ضتية والفّنية التي مّكنت اجلي�ض 

وتكبيد  قيا�ضية،  زمنية  ف��رتة  يف  االأر����ض  حترير  من 

قائد اجلي�ض  فادحة. كذلك، حتّدث  امل�ضّلحني خ�ضائر 

ة لعدد من االأ�ضلحة املتوافرة  عن تطوير الوحدات املخت�ضّ

لدى اجلي�ض، وعن احل�ضور االإعالمي الذي اأّمن مواكبة 

مو�ضوعّية للعمليات امليدانية.

 

�شبط اأ�شلحة ومتفجرات...

وحبل التوقيفات على اجلرار

املخابرات  مديرية  �ضبطت  اأيلول(،   9( نف�ضه  اليوم  يف 

بداخله  للذخرية  خمزًنا  عر�ضال  جرود   – حمّيد  وادي  يف 

اأنواع، وخم�ض عبوات  و�ضواريخ من عدة  قذائف هاون، 

تابعة  دوري��ة  اأوقفت  كذلك،  للتفجري.  معّدة  نا�ضفة 

املدعو  ال�ضابق  عر�ضال  بلدية  رئي�ض  املخابرات  ملديرية 

علي احلجريي، وذلك بناء على اعرتافات اأحد املوقوفني 

لديها.

اأيلول:   12 •
دورية من مديرية املخابرات ت�ضبط يف حملة وادي حمّيد 

عبوات  خم��زن  عر�ضال،  ج��رود   –
ك��ام��ل  م���ع  للتفجري  جم��ه��زة 

اأجزائها وجزئياتها واملواد املكملة 

ال��ع��ب��وات ه��ي عبارة  ل��ه��ا. وه���ذه 

باملتفجرات  حم�ضوة  قذائف  عن 

وفتيل  اإ�ضعال  واأج��ه��زة  املوّجهة 

عبوات  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة  �ضاعق، 

اأخرى بعدة اأحجام و�ضواعق، ومواد 

بودرة االأملينيوم وبودرة للتفجري من 

اأنواع، وح�ضوات دافعة، وعدد  عدة 

من االأحزمة النا�ضفة.

اأيلول:  13 •
البحث  تتابع  املخابرات  مديرية 

وتدهم  لتوقيفه  طاقية(  )اأب��و  احلجريي  م�ضطفى  عن 

جمّمًعا جتارًيا و�ضناعًيا يف وادي احل�ضن – عر�ضال، يعود 

اإىل املطلوب املذكور. وقد �ضبطت يف املجّمع كمية من 

االأ�ضلحة املتو�ضطة واخلفيفة، باالإ�ضافة اإىل ذخائر واأعتدة 

ع�ضكرية خمتلفة.
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ف معركة تر�شيم احلدود ال�شرقية بالدم

حمطة جديدة

يف اأداء اجلي�ش

على  اللبنانية  الأرا�شي  من  �شرٍب  اآخر  على  علمنا  ورفرف   ...

احلدود ال�شرقية. فاإىل هناك، اإىل حيث �شهدت التالل والوهاد 

�شبه  الكثريين  واقًعا ما كان يف نظر  اأ�شبح  اإىل حيث  بطولت. 

حكاية  الأر�ش  حّرروا  من  مع  لن�شتعيد  هناك،  اإىل  م�شتحيل. 

اأهدافه  حّقق  الذي  اجلي�ش  اأداء  يف  جديدة  حمطة  �شّكلت  اأيام 

باأقل ما ميكن من خ�شائر، وك�شب معركة م�شريية.
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اإجناز حتّقق

لقد قاتل اجلي�ض على احلدود، ا�ضرتجع اأر�ضه ومتركز 

العميد  يقول  اخل�ضائر،  من  ق��دٍر  باأقل  منت�ضًرا  فيها 

ال�ضهري  الع�ضكري  القائد  بقول  مذّكًرا  داود  الركن 

اأن  دون  من  نربحها  التي  هي  معركة  اأف�ضل  تزو:  �ضن 

واخلطط  التكتيك  خ��الل  من  وي�ضيف،  نخو�ضها. 

العدو  مفاجاأة  ا�ضتطعنا  الدقيقة،  وامل��ن��اورات  املدرو�ضة 

ودحره.

وتابع العميد الركن داود بحما�ضة املنت�ضر الرا�ضي عن 

اإجناٍز حتّقق، فقال: تقّدمنا وهاجمنا االإرهابيني فهربوا 

�ضة  كموؤ�ضّ اأّننا  يفهم  اأن  اجلميع  على  اأمامنا.  من 

انتقامًيا، بل عماًل ع�ضكرًيا  ع�ضكرية ال ننّفذ عماًل 

العمل  انتهى  االأهداف  متى حتّققت  اأهداٍف حمّددة.  ذا 

الع�ضكري. وقد حّققنا اأهدافنا.

املعركة؟ �شاركت يف هذه  التي  القوى  ت�شكيل  • ما هو 
5000 ع�ضكري، من عّدة وحدات  - �ضارك يف املعركة 

تاٍم  بتن�ضيٍق  م�ضرتكة،  مهّمة  ونّفذوا  ناوروا  ع�ضكرية، 

االأر���ض،  على  مدافع  اجلو،  من  نريان  عالية:  وكفاءة 

وحدات  ت�ضاندهم  ويتقّدمون،  يقاتلون  ومدرعات  وم�ضاة 

الهند�ضة واالإ�ضارة والطبابة الع�ضكرية وال�ضليب االأحمر، 

خطط  وفق  القوى  حتّركت  وقد  التوجيه.  ويواكبهم 

و�ضعت بعد ا�ضتطالع دقيق لبقعة العمليات.

م�ضار املعركة عر�ضه لنا العميد الركن داود من خالل 

ا  اأي�ضً جت�ضيدها  مّت  العمليات،  لبقعة  لة  مف�ضّ خريطة 

واأماكن  اجلي�ض  مراكز  حتّدد  ماكيت  �ضكل  على 

متركز اإرهابيي »داع�ض«، وحقول االألغام...

�ضرحه  داود  الركن  العميد  با�ضر  املاكيت  هذه  على 

عن بقعة العمليات:
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قيادة اجلبهة:

هذه املعركة �شتدخل 

تاريخ اجلي�ش اللبناين

يف  كانت  الأوىل  املحطة  بعلبك.  راأ�ش  اإىل  توّجهنا 

غرفة عمليات اجلبهة )ثكنة فوج احلدود الربية الثاين( 

حيث قائد العملية العميد الركن املغوار فادي داود قائد 

لواء امل�شاة ال�شاد�ش. كان يف انتظارنا ومعه قادة وحدات 

�شاركت يف املعركة.

منذ  عائالتهم  يروا  ومل  منازلهم  اإىل  يغادروا  مل  هم 

اأ�شابيع... احلمد لّله على �شالمتكم، قلنا ونحن ننظر 

اإىل وجوههم املزّينة بابت�شامات الفخر والر�شى... كانوا 

اللبناين  اأّن هذه املعركة �شتدخل تاريخ اجلي�ش  واثقني 

�ش يف كليات ومعاهد ع�شكرية. وتُدرَّ

م�سار املعركة يعر�سه العميد الركن داود 

م لبقعة العمليات من خالل جم�سّ
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متمركًزا  اجلي�ض  كان  اجلرود«  »فجر  معركة  قبل 

بني جبل ال�ضليب ووادي رافق، يف خّط ميّر بحرف اجلر�ض، 

تلة احلمراء، تلة اأم خالد، �ضمي�ض عجرم، تلة املن�ضرم، 

الك�ضارة،  حميد-  وادي  الفاكهة،  تنية   ،1385 مرتفع 

متمركًزا  العدو  وكان   .1540 احل�ضن  مرتفع  اإىل  و�ضواًل 

�ضرق هذه املراكز.

حيث  االأق���رع  �ضليل  م��ن  العمليات  بقعة  ب���داأت 

وي�ضل  االإرهابّيون  ي�ضتخدمه  اإم��داد  خط  هناك  كان 

عليهم  قطع  النقطة  لهذه  احتاللنا  داود.  خربة  اإىل 

االإرهابيون  كان  االأقرع  �ضليل  خلف  االإمداد.  خطوط 

يتمركزون على التالل احلاكمة من ال�ضرق اإىل الغرب، 

ملنع تقّدم القوى، وهذا االأمر كان يدّل على تفكريهم 

الع�ضكري املتقّدم.

وبقعة  امل��ه��ّم��ة  طبيعة  وتو�ضيح  ال�����ض��رح  لت�ضهيل 

ط  العمليات واملحاور التي كان اجلي�ض يناور عليها، ب�ضّ

العميد الركن داود امل�ضهد كاالآتي: اإذا ما اعتربنا بقعة 

وجود االإرهابيني هي على �ضكل مربع، جند من ناحية 

ال�ضرق ممرات اإىل الداخل ال�ضوري مل يكن من املمكن 

اجلي�ض  مناورة  املدفعية.  برمايات  �ضوى  بها  التحّكم 

ومن  بالنار،  العدو  ت�ضغل  بقوى  ال�ضمال  من  كانت، 

اجلنوب  ومن  جبهية،  مهاجمة  ال�ضرق  باجتاه  الغرب 

�ضع�ضعت  التي  االلتفاف  مناورة  حمور  ال�ضمال  باجتاه 

جهوزية العدو و�ضّكلت طعنة يف خا�ضرته.

انطالق العمليات و�شري املعركة

وطبيعة  العمليات  بقعة  عن  العامة  اللمحة  بعد 

املعركة  تفا�ضيل  يف  داود  الركن  العميد  دخل  املهمة، 

وت�ضكيل القوى وحماور تقّدمها:

وبتاريخ 2017/8/14 احتّل  ال�ضاعة �ض للمعركة،  قبل 

العجرم، ح�ضن  ال�ضاد�ض من جهة اجلنوب حرف  اللواء 

الثقيلة  باالأ�ضلحة  رمايات  واأّمن  وخربة احلمام،  اخلربة 

مرتفع  على  وامل�ضادات  املبا�ضرة  واملدفعية  والدبابات 

قارة  ووادي  ال�ضاحوط  وادي  معابر  اإىل  باالإ�ضافة  خزعل، 

ووادي الزمراين.

�ضرية  قوامها  خا�ضة  جمموعة  تاأّلفت   ،2017/8/16 يف 

ال�ضاربة ومن جمموعة  القوة  املجوقل، قنا�ضون من  من 

 UTV هي  جديدة  قدرة  مع  ال�ضاد�ض،  اللواء  يف  القن�ض 

املهمة(  لهذه  )ابتكرت   12.7 ر�ضا�ض  عليها  ��ز  ُركِّ

كونها و�ضيلة نقل �ضريعة. ت�ضّللت هذه املجموعة لياًل 

على حقاب خزعل واأّمنت مداخل زّج للقوى. متركزت 

واأّرفت الطريق جتّنًبا لالألغام مب�ضاعدة عنا�ضر الهند�ضة 

لها  ويوؤّمنون  املهاجمة  القوى  يتقّدمون  كانوا  الذين 

امل�ضالك. وعند بزوغ الفجر �ُضّن الهجوم االأول من جهة 

اخلنزير،  �ضهور  خزعل،  حقاب  مرتفع  على  اجلنوب 

قنزوحة مراح ال�ضيخ، و�ضليل املن�ضرم.

اإًذا، انطلق الهجوم من عقر دار العدو االإرهابي فكّبله 

التي  املعركة  بداأت  ثم  املقاومة.  على  قدرته  من  وحّد 

كانت على ثالث مراحل.

الأوىل 2017/8/19: • املرحلة 
هاجمت الكتيبتان 62 و63 وفوج التدخل االأول و�ضرية 

وطلعة  املبّي�ض،  اجلنوب طالع  املجوقل، من جهة  من 

كان  الهجوم  هذا  باحتاللها.  وقامت  ال�ضمي�ض  خربة 

هجوًما ت�ضليلًيا، اأما الهجوم االأ�ضا�ضي فكان من اجلنوب 

باجتاه ال�ضمال، و�ضمل: املرتفع 1564، طلعة العدم، خربة 

نّفذته وحدات  وقد  الع�ض.  و�ضهرات حقاب  العدم  طلعة 

مب�ضاركة  ال�ضاد�ض  ال��ل��واء  وم��ن  املجوقل  الفوج  من 

قتال  هند�ضة  وعنا�ضر  ال�ضاربة  القوة  فرع  من  قنا�ضني 

اأ�ضعفت  مفاجئة  طعنة  كان  وهو  الهند�ضة،  فوج  من 
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و�ضع�ضعت  ال��ع��دو 

�ضفوفه.

العميد  ويو�ضح 

داود:  ال����رك����ن 

جحورهم  من  االإرهابيني  اإخراج  االأ�ضا�ضي  هدفنا  كان 

بااللتفاف  املناورة  اعتمدنا  لذا  ومتاري�ضهم،  ود�ضمهم 

Turning Movement فكانت ال�ضربة احلا�ضمة التي 
دّمرت قدرات االإرهابيني.

كان  »داع�ض«  اأّن  اإىل  داود  الركن  العميد  اأ�ضار  وهنا 

مراكزه  التالل،  على  احلاكمة  النقاط  كل  يحتّل 

ونريانه مت�ضابكة، ي�ضرب املمرات بالنار ويحمي مراكزه 

والتكتيك  التفكري  وه��ذا  واالأل��غ��ام،  بالتفخيخات 

الع�ضكري البحت، هو ما حّتم عليه االن�ضحاب عندما 

رَبت جهوزّيته. �ضُ

وتابع �ضرد جمريات املعركة، فقال: يف املرحلة نف�ضها، 

وبتاريخ 2017/8/20 هاجمت وحدات من اللواء ال�ضاد�ض 

�ضمي�ض  تّلة  فاحتّلت  ال�ضرق،  جهة  من  االأول  والتدخل 

خربة داود، تلة اإم جمعة، جبل وادي اخل�ضن، قراين مراح 

التالل  هذه  على  القوى  وتقّدمت  العقيب.  وقراين  فرح 

ملتابعة �ضرب العدو والق�ضاء عليه.

:2017/8/22 الثانية  • املرحلة 
راأ�ض  على  بهجوم  ال�ضاد�ض  واللواء  املجوقل  الفوج  قام 

القوي�ضل،  �ضعبات  قراين  الكف،  �ضفا  مراح  الكف، 

والدكانة )الذي كان  املدّقر  اإىل  و�ضواًل  �ضهرات الكف 

باملوؤن(  واإمدادهم  االإرهابيني  جتّمع  مراكز  اأهم  من 

ال�ضورية، حيث  احلدود  200م من  بعد حواىل  وذلك على 

وجدنا اأ�ضلحة وذخرية مفّخخة مّت تدمريها.

وادي  جلهة  ال�ضرق  باجتاه  دفاعًيا  اجلي�ض  متركز 

هذه  باحتالل  القبو.  وحليمة  ق��ارا  حليمة  مرطبيا، 

�ضّكلنا  دفاعًيا،  فيها  والتمركز  وتنظيفها  النقاط 

كان  ال��ذي  مرطبيا  وادي  وعزلنا  احل��دود  على  �ضاتًرا 

عند  املعركة.  من  واالأخ��رية  الرابعة  املرحلة  ي�ضّكل 

من  منتهية  املعركة  اعتبار  ميكننا  كان  احلّد  هذا 

وان�ضحب  تراجع  العدو  الأن  الع�ضكري،  العمل  حيث 

انتهاء  واإع��الن  التنظيف  م�ضاألة  وبقيت  اأمامنا،  من 

العمليات الع�ضكرية.

الثالثة: • املرحلة 
�ضباح  االأخ����ري  ال��ه��ج��وم  ��ذ  ُي��ن��فَّ اأن  ي��ف��رت���ض  ك���ان 

الوقت  من  �ضاعتني  ح��واىل  قبل  ولكن   ،2017/8/27

املحّدد مّت وقف اإطالق النار، وان�ضحب عنا�ضر »داع�ض« 

القوى  تابعت  اإىل خارج احلدود. يف 2017/8/28  املتبّقني 

ل�ضّق  وتنظيفها  وامل�ضالك  البقع  بتفتي�ض  مهّمتها 

الطريق نحو اآخر نقطة على احلدود. دخلت وحدات من 

معرب  اإىل  الهند�ضة  فوج  من  عنا�ضر  مع  ال�ضاد�ض  اللواء 

ارتفع  حيث  قارة،  حليمة  اإىل  و�ضواًل  ونظفته  مرطبيا 

اللبنانية،  االأرا�ضي  من  �ضرٍب  اآخر  على  اللبناين  العلم 

على املرتفع 2435، وعادت اجلرود اإىل ح�ضن الوطن.

مباذا متّيزت هذه املعركة؟

يعترب العميد الركن داود اأن اأبرز ما مّيز هذه املعركة، 

هو:

�ضناعة  وتفّن يف  فّخخ  الذي  للعدو  االإجرامي  الفكر   •
�ضرعة  من  ما  نوًعا  حّد  ما  والتفخيخات،  الت�ضريكات 

الهند�ضية  اجلهود  رغ��م  املهاجمة  القوى  ل��دى  امل��ن��اورة 

الكبرية.

• �ضرعة اندحار العدو الناجتة عن اأمَرين:
مّت  فقد  الناري.  الدعم  مع  بالقوى  املناورة  تكامل   -

كانت  الدعم.  ووح��دات  املناورة  وح��دات  بني  التن�ضيق 

وتخدم  ترمي  ال�ضي�ضنا  وطائرات  تراقب،   Scan Eagle�ال

الدعم  اإىل  باالإ�ضافة  االلتفاف،  حركة  يف  القوى  مناورة 

ال�  با�ضتخدام  ا  يوؤّمن تقّدمها وخ�ضو�ضً الذي كان  الناري 

Copper Head )قذائف موّجهة بالليزر(.
وال��وح��دات  ال��ق��وى  ب��ني  اجل��ه��ود  وتكامل  التعاون   -

الوحدات  قيادة  وح�ضن   ،Joint Efforts امل�ضاركة 

املن�ضوية حتت القيادة العمالنية، وح�ضن تنفيذ االأوامر، 

واحتالل االأهداف يف الوقت املحّدد وبال�ضكل املطلوب.

دعم معنوي ي�شاوي املدافع

خالل  للجي�ش  ودعمهم  املنطقة  اأهايل  تعاون  لحظنا   •
املعركة، فماذا تقول لنا عن هذا املو�شوع؟

لنا  وّفر  ما  وهذا  جًدا،  موؤثًرا  االأهايل  تعاون  كان  لقد 

دعًما معنوًيا كبرًيا ي�ضاوي كل ما لدينا من اأ�ضلحة...

وقبل اأن ينهي احلديث، وّجه العميد الركن داود كلمة 

�ضكر اإىل اللبنانيني ويف مقّدمهم رئي�ض اجلمهورية، واإىل 

االأبطال،  والع�ضكريني  وال�ضباط  اجلي�ض،  قائد  العماد 

وحّيا اأرواح ال�ضهداء االأبرار، واأوجاع اجلرحى...
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بعد االّطالع على اخلطوط 

العري�سة مل�سار املعركة، تابعنا 

جولتنا على �سباط من الوحدات 

امل�ساركة. هوؤالء كانوا ما يزالون 

مع ع�سكرييهم »يف اخلدمة«، 

منذ اأ�سابيع متوا�سلة...

لواء امل�ساة ال�ساد�س:

هجوم وتن�سيق ودعم لوج�ستي

اللواء يف الن�سق االأول

عبد  الركن  العميد  ال�ساد�س  امل�ساة  لواء  اأركان  رئي�س 

الرحمن عثمان، حّدثنا عن دور اللواء يف هذه املعركة: 

كانت قيادة اللواء يف بعلبك- �سم�سطار، وحني تلقينا 

الأمر بداأ التح�سري للمعركة وذلك قبل حواىل اأ�سبوَعني 

من اإعالن �ساعة ال�سفر. �سارك اللواء يف معركة »فجر 

اجلرود« كاإحدى الوحدات الكربى املن�سوية حتت قيادة 

املجموعة العمالنية الأوىل لتحرير اجلرود.

تقّدم اللواء يف الن�سق الأول من ت�سكيل القوى بكتائب 

امل�ساة وقوى الحتياط، للتمركز دفاعًيا وفق كل مرحلة 

الناري  واأّمنت الكتيبة 65 الدعم  من مراحل املعركة، 

باأمر من  اللواء  النريان �سابط من  وتوىّل تن�سيق  املبا�سر. 

قائد اجلبهة.

اللوج�ستي  الدعم  املعركة  اللواء خالل  اأّمن  كذلك، 

لوج�ستية  مفارز  خالل  من  الرئي�سي  اجلهد  حماور  على 

مرحلة  كل  ويف  املهاجمة.  الوحدات  تواكب  متقّدمة 

العملية  خطوط  مّتبًعا  انطالق  قاعدة  من  يبداأ  كان 

الهجومية ومراحلها، ثم يتمركز دفاعًيا على الأهداف 

بانتظار املهّمة التالية.

ال��ل��واء حقاب خزعل،  اح��ت��ّل  امل��ع��رك��ة،  ب��داي��ة  م��ع 

املعركة  من  الثانية  املرحلة  تابع  نف�سها  وبالت�سكيلة 

واحتّل  واملدرعات  بامل�ساة  جبهًيا  هجوًما  خا�س  حيث 

خربة التينة. ويف املرحلة الثالثة و�سل اإىل خّط القنن املمتّد 

من تّلة حرف اجلر�س اإىل اآخر موقع على احلدود وهو موقع 

املدّقر، حيث قام �سابط وع�سكريون من اللواء بتثبيت 

وقد  اآخر نقطة حمّررة على احلدود.  اللبناين على  العلم 

�سّطروا  وجرحى  �سهداء  املعركة  هذه  خالل  اللواء  قّدم 

بدمائهم هذا النت�سار التاريخي العظيم على الإرهاب.

العميد الركن 

عبد الرحمن عثمان
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ق النريان يف اجلبهة  من�سّ

العقيد عبدو عازار

و����س���رح ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن 

مرحلة  ك��ل  اأن  ع��ث��م��ان 

بتمهيد  تنطلق  ك��ان��ت 

قائد  من  اأمر  على  يبداأ  ناري 

عندما  وي��ن��ت��ه��ي  اجل��ب��ه��ة، 

م�سافة  على  ال��ق��وى  ت�سبح 

عندها  الهدف،  من  معّينة 

الهدف  اإىل  ال��ن��ريان  تنتقل 

التايل لكي تتقّدم الوحدات. 

واأ�ساف قائاًل: كانت اخلطة 

النحو  دقيقة وقد نّفذت على 

الأمثل ووف�ق التوقي�ت املر�س�وم لها.

• ما هي ال�سعوبات التي واجهتموها وكيف مّت تخّطيها؟
اجلبلية  الأر����س  طبيعة  كانت  الأب���رز  ال�سعوبة   -

التي  والت�سريكات  والأفخاخ  �سخري(،  )جرف  القا�سية 

زرعها الإرهابيون حول مواقعهم، والتي كّبدتنا خ�سائر 

قمنا  فقد  ال�سعوبات.  هذه  تخّطينا  لكننا  واإ�سابات، 

الهدف،  اإىل  الو�سول  حتى  تقّدم  وحم��اور  طرقات  ب�سّق 

والأقوى  الأول  �سالحهم  مندفعني،  الع�سكريون  وكان 

معنوياتهم العالية وواجبهم الوطني.

تكبيل االإرهابيني بالنار

ق النريان يف اجلبهة العقيد عبدو عازار )اللواء  يقول من�سّ

الطريان،  بني  النريان  تن�سيق  على  عملنا  ال�ساد�س(: 

 ،)130( املبا�سرة  واملدفعية   ،)155( املبا�سرة  غري  واملدفعية 

لتاأمني  اجلبهة،  امتداد  طول  على  املتمركزة  والهواوين 

ونرمي  حتّركها،  يف  القوى  نواكب  كّنا  القوى.  تقّدم 

اأمامها. وكلما تقّدمت على م�سافة احليطة للمدافع، 

ننقل رماياتنا اإىل الأمام، ونكّبل الإرهابيني بالنار لكي 

نوؤّمن حماور تقّدم قّواتنا.

اأّدى  الوحدات  قادة  مع  والتن�سيق  وا�سًحا،  العمل  كان 

ومبا�سر، حتى  دائم  ات�سال  ت�سهيله، فقد كّنا على  اإىل 

م�ستوى اآمر املجموعة التي تتقّدم، لنقل نريان املدفعية يف 

اللحظة املنا�سبة.

ولهذه الغاية كان لدينا 7 مراقبني على اجلبهة، يراقبون 

الطلقات.  لت�سويب  القوى  تقّدم  عن  ويفيدون  النريان 

كذلك، كان يتّم تن�سيق طريان ال�سي�سنا مع رمايات 
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ق  من�سّ يتوّله  فكان  العام  الدعم  تن�سيق  اأما  املدفعية. 

النريان يف غرفة عمليات القيادة.

املواكبة اللوج�ستية

يو�سح العقيد الركن اإدكار �سهوان رئي�س الق�سم الرابع 

للمجموعة  اللوج�ستي  العمل  وقائد  ال�ساد�س  اللواء  يف 

فجر  ملعركة  اللوج�ستي  العمل  اأّن  الأوىل،  العمالنية 

لوج�ستية  خّطة  و�سع  مّت  فقد  املعركة.  قبل  بداأ  اجلرود 

من  والتجهيزات،  والذخرية  ال�سالح  تاأمني  ت�سّمنت: 

تاأمني  واملجنزرة،  املدولبة  والآليات  الدبابة،  اإىل  البندقية 

خطوط  حتديد  املعركة،  �ساحة  اإىل  واملياه  املحروقات 

الإخالء ال�سحي، م�ساعفة الآليات التي تتعّطل اأو تتعّر�س 

لالإ�سابة، جتريب الأ�سلحة لإ�سالح املعّطل منها وتوحيد 

ال���وح���دات من  ال�����س��الح يف 

ك��ل ال��ع��ي��ارات، ال��ت��اأك��د 

والتموين  العتاد  ت��واف��ر  م��ن 

الكايف والإ�سايف من الذخرية 

ا�ستمرارية  لتاأمني  واملحروقات 

املعركة.

بن�سبة  امل��ع��رك��ة  ب���داأن���ا 

اإىل  و�سلت  لالآليات  جهوزية 

اإىل  ب��الإ���س��اف��ة   %95 ح���واىل 

جهوزية الوحدات اللوج�ستية 

وجهوزية الع�سكريني لتنفيذ 

ال��ع��م��ل ال��ل��وج�����س��ت��ي ال���ذي 

مهًما  اإدارًي���ا  �سًقا  يت�سّمن 

وكبرًيا.

مع بدء املعركة، زّودنا اللواء اللوج�ستي اأرهاط ت�سليح 

اإ�سافية مّت جتهيزها للقيام باملهمات الآتية:

والدبابات  الآل��ي��ات  �سيانة  يومًيا،  املدافع  �سيانة   -

اإخالء  يف  الأف�سليات  وحتديد  الأمامية،  اخلطوط  على 

اإيجابية كبرية يف  الآليات. وهذا الأمر كانت له نتائج 

 7 تغيري  ا�ستطعنا  مثاًل،  يومني  فخالل  املعركة.  اأر�س 

حمركات ملاللت تابعت مهّماتها.

اإ�سافية  �سهاريج  بوا�سطة  واملحروقات  الذخرية  تاأمني   -

ت�سّكل حمّطة متنّقلة متّون املحطة الأ�سا�سّية.

- تاأمني و�سائل نقل الآليات الثقيلة )حامالت دبابات 

الثقيلة  الآليات  امل�ساركة  الوحدات  وتزويد  ورافعات(، 

لفتح م�سالك الإمدادات وتاأمينها.

العدد 388
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العقيد الركن 

اإدكار �سهوان
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الطعام  وج��ب��ات  ت��اأم��ني   -

ب�سكل  والإ���س��ايف(  )الكايف 

متوا�سل.

جميع  م��ع  التن�سيق   -

الوحدات امل�ستقّلة امل�ساركة.

كل  حتقيق  تطّلب  لقد 

بني  ك��ب��رًيا  تن�سيًقا  ذل��ك، 

اللواء  الخت�سا�سات،  كل 

ال��ل��وج�����س��ت��ي ���س��ّه��ل الأم����ور 

واأّمن حاجيات غري  كثرًيا، 

متوافرة من الأ�سواق املحلية. 

الإداري���ة  الأم���ور  ت�سريع  ومّت 

ملعاجلة  واخت�سارها  الروتينية 

انتهاء  ومع  املهّمة.  خلدمة  قيا�سية  ب�سرعة  ط��ارئ  اأي 

املعركة بقيت اجلهوزية حواىل %80.

االإخالء الطبي

الهجوم  اأهمية عن  تقّل  ل  الطبي  الإخالء  اإّن عملية 

واملعركة بحّد ذاتها، يقول العميد الركن عبد الرحمن 

الإخ��الء  عملية  تن�سيق  عن  كم�سوؤول  وهو  عثمان. 

الطبي ي�سري اإىل اأنه مّت التح�سري جّيًدا لهذه املعركة من 

خالل اإن�ساء مفارز طبية متقّدمة، وم�ستو�سفات ميدانّية 

قرب قيادة اجلبهة يف راأ�س بعلبك، ويف القاع وعر�سال.

فرحات،  هيثم  الرائد  عنها  فتحّدث  التفا�سيل،  اأّم��ا 

امل�ست�سفى  يف  املر�سى  واإدارة  التمري�س  ق�سَمي  رئي�س 

الأ�سا�سّية  الإخ��الء  فكرة  فقال:  املركزي،  الع�سكري 

حتّتم اأن ي�سّم كل لواء وفوج ع�سوًيا، م�سعفني ميدانيني 

متقّدمني، ومنقذ حياة يف كل ح�سرية اأو ف�سيلة يكون 

واحًدا من املقاتلني يواكب العملية الع�سكرية.

للمعركة كّنا يف م�ستو�سفات  التح�سريّية  املرحلة  يف 

عر�سال وراأ�س بعلبك والقاع. مع بدء املرحلة الأوىل من 

املعركة، اأخذنا مركًزا يف وادي حمّيد وكنا على بعد 5 

كلم من القتال، ثم تقّدمنا اإىل تّلة اخلنازير، ويف املرحلة 

الأخرية تقّدمنا اأكرث ومتركزنا على قلد الثعلب �سماًل.

�سارك يف الإخالء الطبي كل من: الطبابة الع�سكرية، 

املناطق،  وط��ب��اب��ات  امل��رك��زي  الع�سكري  امل�ست�سفى 

واحتفظنا مبفرزة احتياط لال�ستعانة بها عند احلاجة. 

اأّما اآلية الإ�سعاف فكانت على ال�سكل الآتي: يف الن�سق 

لإيقاف  امل�ساب  املجموعة  احلياة يف  ي�سعف منقذ  الأول، 

النزيف، ثم ينقله حواىل 500 م اإىل اخللف. ُينقل امل�ساب 

م��دّرع��ة حيث  ب��اآل��ي��ة 

املتقّدم  امل�سعف  يقوم 

يتاأّكد  الإ�سابة،  بتلّقي 

اأخرى...  اإ�سابات  الأولية ومن عدم وجود  الإجراءات  من 

املتقّدم  ال�سّحي  الإخالء  مركز  اإىل  امل�ساب  ُينقل  بعدها 

لي�س فقط لالإخالء بل  الثاين، وهو  الن�سق  ي�سّكل  الذي 

ي�ستقبل امل�سابني، يفرز احلالت، ويعاجلها قبل اإخالئها 

اإىل اخلطوط اخللفية.

العمل يف مركز الإخالء ال�سحي الذي متركز اأخرًيا يف 

خط  امتداد  على  اإثنَتني  اأو  مفرزة  يت�سّمن:  الثعلب  قلد 

اجلبهة. ت�سّم املفرزة: طبيًبا، ممر�سني جماَزين، م�سعًفا 

اخلط  يف  �سحية  مع  و�سائًقا  ممّر�س،  م�ساعد  ميدانًيا، 

املكان  هذا  يف  القوى(.  خلف  كلم   4 )حواىل  اخللفي 

يتّم تثبيت النزيف وتعليق الدم واملورفني للتخفيف من 

اأوجاع الع�سكري امل�ساب.

اإىل  ا  برًّ ُتنقل  كانت  اخلفيفة  اإىل  طة  املتو�سّ الإ�سابة 

امل�ست�سفى بال�سحية، وذلك بالتعاون مع ال�سليب الأحمر 

اخلطرية  اإىل  املتو�سطة  الإ�سابة  تنقل  بينما  اللبناين. 

بالطوافة.

)م�ست�سفيات  امل�ست�سفيات  فكان  الثالث  الن�سق  اأما 

واجلعيتاوي  املركزي  الع�سكري  وامل�ست�سفى  املنطقة، 

لالإخالء بالطوافة(.

اأّكد الرائد فرحات يف ختام حديثه: كّنا جاهزين قبل 

املعركة لوج�ستًيا ومعنوًيا. تعاون رئا�سة الطبابة لتاأمني 

جهاز  اأّم��ن  وقد  تاًما،  كان  امل�سارك  الب�سري  العن�سر 

التموين الطبي كل الأدوات واحلاجات التي ت�ستخدمها 

اأف�سل اجليو�س يف العامل.
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يف اأواخر مّتوز 

2017 تلّقى فوج 

التدخل االأول اأمًرا 

من القيادة يق�سي 

بالتوّجه اإىل اجلرود. 

وبعد 48 �ساعة 

كان الفوج يتمركز 

يف القاع ويف راأ�س 

بعلبك، يقول قائده 

العميد الركن غ�سان 

فا�سل. ويو�سح: 

كانت مهمتنا االأوىل 

تطويق خمّيمات 

وادي حمّيد لعزلها 

عن اجلرود، وتاأمني 

جمنبة القوى 

املقاتلة اإىل جرود 

راأ�س بعلبك والقاع 

والفاكهة.

التدخل الأول:

تقّدمنا، داهمنا و�سيطرنا...

يوم حا�سم

ا�ستطالع  بعد 

�سل�سلة  على  بال�سيطرة  تق�سي  خطة  و�سع  مّت  املنطقة، 

جبلية حتكم وادي حمّيد، ليتّم بالتايل عزل املخّيمات. 

وي�سيف: بداأنا بال�سيطرة على مناطق �سليل الأقرع، دوار 

النجا�سة، و�سهالت �سبيب )20 كلم( التي كانت تعترب 

يقيمون يف  ونازحني  الإرهابيني  بني  تبادل جتاري  مركز 

املخّيمات املجاورة. اأحكمنا الطوق حول البقعة، وقمنا 

القب�س على عدد من  اإىل  اأّدت  وتفتي�س  دهم  بعمليات 

وادي  اإىل  باأكمله  الفوج  انتقل  ذلك،  بعد  الإرهابيني. 
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مناطق  واأ���س��ب��ح��ت  ح��م��ّي��د 

�سهور اخلنزير وعنزوقة ال�سيخ 

حتت  خزعل  وحقاب  علي، 

ال�سيطرة، وكذلك تلة 1737. وكان يوم ال�سابع من اآب 

حا�سًما، حيث �سيطرنا على �سمي�س عجرم، فتمركزنا 

وفتحنا طريًقا، ف�سيطرنا على التلة يف اليوم التايل: هذه 

العملية اأ�سبحت نقطة النطالق للمعركة.

املعركة،  ب��داأت  قائاًل:  فا�سل  الركن  العميد  وتابع 

ا�ستبكنا مع العدو، وانت�سرت �سرايا الفوج مطبقة على 

ب�سكل ع�سوائي.  النار  يطلقون  راحوا  الذين  الإرهابيني 

اإ�سعافه  اأ�سيب ع�سكري من فوج الهند�سة يف رجله مت 

واإيقاف النزيف. كان الإرهابيون يختبئون داخل مغارة، 

ال�سي�سنا،  بنريان  منهم  العديد  وُقتل  ك�سفوا  لكنهم 

فالحقنا  الباقون،  وه��رب  الثالثة،  ال�سرية  بنريان  ثم 

فلولهم...

على  واّطلع  اجلي�س  قائد  العماد  زارنا  املرحلة  هذه  يف 

الأو�ساع امليدانية، و�سّد على اأيادي ال�سباط والع�سكريني 

واأعطاهم توجيهاته مثنًيا على ما حّققوه من تقّدم.

نقاط القوة

بالكامل،  املحددة  الأه��داف  على  ال�سيطرة  ا�ستطعنا 

احلمام  حقاب  يف  ووجدنا  فا�سل،  الركن  العميد  يتابع 

B10...(. لقد  الثقيلة )م�ساد 23 ملم،  خمزًنا لالأ�سلحة 

الإرهابيني  لكّن  الأخ��رية،  للمرحلة  جاهزين  كّنا 

الثاين،  الربية  احل��دود  لفوج  مراكزنا  �سّلمنا  ان�سحبوا. 

وُعدنا اإىل نقاط متركزنا وثكنتنا.

�ساهمت  التي  القوة  نقاط  اأّن  الفوج  قائد  اعترب  اأخرًيا، 

التدريب  هي  ممكنة،  خ�سائر  باأقل  املعركة  باإنهاء 

والأ�سلحة،  ال��وح��دات  خمتلف  بني  والتن�سيق  اجلّيد، 

وتكامل اجلهود يف القتال واللوج�ستية والإ�سعاف، ف�ساًل 

عن املعنويات العالية والن�سباط.
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املجوقل:

لقد طردناهم من اأر�سنا

واعتزازه  فخره  عن  املجوقل،  الفوج  قائد  نهرا  جان  الركن  العقيد  يعرب 

الع�سكريني  اأداء  يف  جتّلت  التي  وبالكفاءة  ا�سة،  احل�سّ املعركة  هذه  يف  بامل�ساركة 

ويقول: مع انطالق املعركة، ت�سّللت �سرية من الفوج اإىل منطقة �سهور اخلنزير، 

حيث احتّلت تالل خزعل ما اأتاح تنفيذ هجوم موؤلل لفوج التدّخل االأول.

تعديل املناورة

الرئي�سة  الهجومات  �سّنت  نهرا:  الركن  العقيد  ي�سرح 

على معاقل الإرهابيني على حمورين: الأول حرف اجلر�س 

ب�سكل  بالألغام  زرع��وه  ال��ذي  الرئي�س  خّطهم  وه��و 

الع�س،  تّلة احلمرا- حقاب  والثاين  كثيف وع�سوائي. 

تقوم  الذي  اجلهد  مع   2 خمريمة  منطقة  لربط  وذلك 

بالألغام  مزروعة  كانت  الهند�سة.فالأر�س  عنا�سر  به 

الهند�سة  فنيي  اأح��د  ح��اول  وح��ني  كثيف،  ب�سكل 

للتفجري  معًدا  ك��ان  لغم  به  انفجر  عبوة،  تعطيل 

�سبكة  انفجرت  اإ�سعافه  رفاقه  حاول  وعندما  حتتها، 

من الألغام املحيطة بهم: لقد كانت التّلة ملّغمة، ما 

لها  التخطيط  مّت  التي  الهجوم  خطة  تغيري  ا�ستوجب 

�سابًقا.

درب  وم��راح   ،64 وتلة  الكف،  راأ���س  مناطق  كانت 

الدب نقاًطا حيوية لالإرهابيني. فهي من جهة تّت�سل 

بالداخل ال�سوري، ما يوؤّمن لهم الإمداد اللوج�ستي، ومن 

جهة ثانية، تتيح ال�سيطرة على املنطقة. فخالل ال�سنوات 

املا�سية كانوا يرمون من مغاورها من دون اأن ن�ستطيع 

على  ملراكزهم  احلماية  اأّمنوا  قد  وكانوا  منهم.  النيل 

العقيد الركن جان نهرا قائد الفوج املجوقل
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بع�سها  الألغام،  من  ب�سبكات  التالل 

)تنفجر  دائ��ري��ة  كت�سريكات  ميتّد 

الألغام ب�سكٍل متتاٍل عند  �سل�سلة من 

الدو�س على اأحدها(.

هذا  اأمام  املجوقل:  الفوج  قائد  واأ�ساف 

وق�ست  جديدة،  مناورة  اعتمدنا  الواقع، 

يف  ط��رق��ات  ل�سق   9D ج��راف��ة  بت�سيري 

ذي  اجلبل  م��ن  متوقعة  غ��ري  اأم��اك��ن 

ال�سعوبة  والبالغة  القا�سية  املنحدرات 

والوعورة.

طرًقا  اجلرافات  ف�سّقت  الهجوم،  بداأ 

وتبعتها  ع��ام��ودي��ة(،  )���س��ب��ه  ج��دي��دة 

حتت  املجوقل  و�سرايا  واملدافع  امل��اّللت 

جوي  دعٍم  مع  كثيف،  مدفعي  غطاٍء 

الإرهابيون.  يتوقعه  مل  ما  وهذا  مبا�سر، 

اأ�سبحنا نتحّكم بهم ونرياننا متطرهم 

ْيِئبوا را�سن«. وقد ر�سدت  ومتنعهم »اإّنو 

حم��ادث��ات ل��ه��م ع��ل��ى م��ث��ال: »ج���راد 

نطلب  نحونا...  يزحف  امل��اّللت  من 

»�سو  اأو  ف��وًرا!«،  مواقعنا  من  الن�سحاب 

بوّقف،  عم  ما  جايي،  يللي  هاجلي�س 

و�سلنا  وعندما  اجل��راد!«...  متل  زاحف 

وجدنا  منها،  ف��ّروا  التي  مواقعهم  اإىل 

و�سعية  يف  وهي  ا  اأر�سً مرمية  اأ�سلحتهم 

القتال والرمي.

مفاجاأة غري �ساّرة للعدو

واأو���س��ح ق��ائ��اًل: خ��الل ي��وم��ني فقط، 

اأر����سٍ  يف  كلم   10 م�ساحة  احتللنا 

جديًدا  م�سلًكا  وفتحنا  ج��ًدا،  قا�سية 

عربه  ُيخلى  الكف  را���س  لتّلة  اآم��ًن��ا 

اجل���رح���ى ف��ي�����س��ل��ون ب����5 دق���ائ���ق اإىل 

هذه  ا�ستعادة  وبعد  امليداين.  امل�ست�سفى 

البقعة ال�سرتاتيجية التي كانت نقطة 

لالإرهابيني،  اللوج�ستي  لالإمداد  حيوية 

انقطعت عنهم املوؤن، ما �سّبب ارتباًكا 

يف �سفوفهم، فاأجربوا على مغادرة التالل 

واللجوء اإىل وادي َمْرَطبيا...

ويف ختام حديثه، اأ�سار قائد الفوج املجوقل اإىل اأّن املعركة 

دارت يف اجلرود حيث ل تخّوف من اإحلاق الأذى باملدنيني، 

القا�سية  الطبيعة  يف  تكمن  كانت  ال�سعوبة  لكن 

اإىل  بالإ�سافة  لياًل،  والبارد  نهاًرا،  املحرق  واملناخ  للجرود، 

كثافة الألغام، ما حّتم تغيري تكتيك العملية، لكّن 
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كان  ال��ذي  للعدّو  �سارة  غري  مفاجاأة  حملت  املعركة 

يعتمد على تفخيخاته، ويعّول عليها لتكبيدنا خ�سائر 

كبرية يف الأرواح.

التي  قيادة اجلي�س  ن�سكر  اأر�سنا...  لقد طردناهم من 

ون�سكر  املعركة،  اأر���س  يف  معنا  وكانت  ثقتها  اأولتنا 

فخامة الرئي�س الذي واكبنا خطوة بخطوة.
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االأمور حتت ال�سيطرة

باملراقبة  مكّلفني  »كنا  الفرع:  رئي�س  يو�سح 

ولقد  وبعدها،  وخاللها  املهمة  قبل  وال�ستطالع، 

وكانوا  قلب،  ظهر  عن  املنطقة  عنا�سرنا  حفظ 

يعملون بالتن�سيق مع عمليات القيادة يف جميع 

املناطق«.

املراحل  خمتلف  يف  عنا�سرنا  �سارك  واأ���س��اف: 

والتنفيذية للمعركة؛ فنّفذوا مهمات  التح�سريية 

مع املجموعات العمالنية، ومنها، معاجلة اأهداف 

فّت�سنا  حيث  وقّنا�سني(،  )دبابات   64 اللفيف  مع 

املهاجمة  القوى  مع  وتقدمنا  امل�سبوهة،  والبقع  املغاور 

ت�سوير  اإىل  اإ�سافة  املدّربني،  القّنا�سني  بوا�سطة  ن�ساندها 

التحّركات املعادية ور�سد حماولت الت�سّلل من مناطق 

العدو نحو مناطق �سيطرتنا.

واأ�سار يف هذا ال�سياق اإىل اأن قنا�سني من الفرع متركزوا 

نقاط  على  املطّل  ال�سمرمر(  )وادي  ال�سمايل  اجل��رد  يف 

من  ملنعهم  الإرهابيني،  لتنظيم  مهمة  ا�سرتاتيجية 

يت�سّللون  امل�سّلحون  كان  اإذ  اجلي�س،  وح��دات  �سرب 

من وادي جرد القاع، وقد عوجلت الأمور بكفاءة عالية 

وكان كل �سيء حتت ال�سيطرة متاًما.

خالل  الفرع  ا�سطلع  احلاج:  الركن  العميد  وي�سيف 

املعركة بعدة اأدوار، منها تعزيز اأفواج ولفائف وكتائب 

بالنار،  للم�ساندة  واأخرى  وتفتي�س،  مداهمة  اأرهاط  مع 

حيث توىل قّنا�سونا مهاجمة قّنا�سة العدو من م�سافات 

متو�سطة، وق�سوا عليهم اأو �سّلوا قدراتهم.

مع  قمنا  للمعركة،  الثاين  اليوم  يف  ق��ائ��اًل:  و�سرح 

اللفيفني 62 و63 مبهاجمة تل خربة التينة، وا�سرتجعناها 

مع الإبقاء على عنا�سرنا يف جرد القاع، ومهاجمة املحور 

قمنا  كما  اخلنازير(،  وتّلة  الكف  راأ�س  )تّلة  الأ�سا�سي 

ب��ع��م��ل��ي��ات 

ت���ف���ت���ي�������س 

مزارع  �سملت 

ي���ت���م���رك���ز 

ال��ع��دو،  فيها 

اإىل  بالإ�سافة 

التي  التالل  بع�س  اإىل  الإلزامي  املمّر  وهو  اخل�سن،  وادي 

ت�سّكل حماور تقّدم للقوى ال�سديقة.

املرحلة النهائية: االإطباق على »الدكانة«

حيث  النهائية،  املرحلة  ك��ان��ت  اآب،  م��ن   22 يف 

ال�ساد�س  اللواء  مع  وعززنا  مرطبيا،  وادي  يف  حا�سرناهم 

الإرهابيون  يعتربه  كان  الذي  احليوي  املمر  يف  وجودنا 

جمموعة  رت  وحت�سّ منها.  يتمّونون  التي  »الدكانة« 

وقارة  ال�ساحوط  تالل  على   61 الكتيبة  ومن  القّنا�سني 

لل�سيطرة  للتمهيد  وذلك  ال�سديقة،  القوى  حمور  حيث 

على منطقة حليمة قاره.

مع  القّنا�سني  م��ن  اأره���اط  قامت  اأي���ام،  ع��دة  وبعد 

احتالل  مبهمة  الأول  التدّخل  وفوج  و62   61 الكتيبتني 

لت�سييق اخلناق على الإرهابيني يف مرطبيا حتى حليمة 

قاره. ومن ثم نّفذنا مع اللواء التا�سع وخمابرات البقاع 

مت�سيطات يف جرود عر�سال.

وختم بالقول: بعد نهاية املعركة وعودة القوى امل�ساركة 

اإىل مراكزها الأ�سا�سية، بقيت مهماتنا يف اجلرود �سارية 

حت�سًبا لأي خرق اأو تهديد اإرهابي.
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املكافحة:

يرى العميد علي احلاج 

رئي�س فرع مكافحة االإرهاب 

�س يف مديرية املخابرات،  والتج�سّ

اأّن معركة فجر اجلرود كانت 

ثمرة جهود كبرية بذلت على 

مدى فرتة طويلة، وحتديًدا منذ 

تاأ�سي�س فرع للعمليات يف بلدة 

عر�سال.

العميد

علي احلاج
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من خالل ال�سا�سات يف غرفة عملياته والتي تنقل مبا�سرة ما يجري على اأر�س املعركة، 

كان فرع القوة ال�ساربة يزّود قائد العمليات بامل�ستجدات واملعلومات والتطورات.

رئي�س الفرع العقيد الركن فادي كفوري حّدثنا عن مهماته.

القوة ال�ساربة: عني القيادة وذراعها

اأبرز املهمات

املهمات التي نّفذها الفرع كانت وفق الآتي:

- م�سح بقعة العمليات من خالل طائرة ال�ستطالع، 

معلومات  لتزّودها  القوى  اأمام  ا  اأي�سً ت�سري  كانت  التي 

ا�ستباقية وحتّذر املجموعات.

ل  ود�سمه  العدو  ملراكز  حديثة  جوّية  �سور  تاأمني   -

يتجاوز تاريخها الأ�سبوع.

من  وت��رم��ي��زه��ا  نقطة  ك��ل  اإح��داث��ي��ات  حت��دي��ث   -

العدو  لتحديد مكان  بال�سورة اجلوية   GIS نظام  خالل 

رمايات  ولت�سويب  ال�ستطالع،  طائرة  بوا�سطة  ومراقبته 

املدفعية والتاأكد من اإ�سابتها الأهداف.

Drone يف خدمة املعركة، وهي طائرة  - و�سع طائرة 

م   500 ترتفع  اإذ  الع�سكرية،  للعمليات  �ساحلة  متطّورة 

يف اجلو وتتمّيز كامرياتها بقدرة تكبري حتى 30 مّرة.

واأخ��رى  ليلّية  مناظري  من  الفرع  ق��درة  ا�ستخدام   -

حرارّية، وقدرات املراقبة غري املوجودة لدى وحدات اأخرى، 

مل�سلحة تقّدم القوى وتزويدها املعلومات.

املعركة،  بداية  »قبل  كفوري:  الركن  العقيد  ويقول 

و�ساملة  كاملة  �سورة  اأّمنت  ا�ستطالع  طائرة  و�سعنا 

قيادة  وزّودنا  واأ�سلحته،  العدّو  ومراكز  العمليات  لبقعة 

اخلّطة  ر�سم  بغية  العمليات،  مل�سرح  ًما  جم�سّ اجلبهة 

املنا�سبة و�سرب العدو«. 

التنفيذ مراحل 

عنا�سر  مع  الفرع  قّنا�سو  انت�سر  الأوىل  املرحلة  يف 

املراقبة وال�ستطالع على الأر�س، قبل تقّدم القوى على 

�سليل الأقرع، وذلك حلماية حتّركها.

حتت  املجوقل  من  �سرية  ت�سّللت  الثانية،  املرحلة  يف 

متركزوا  الذين  ال�ساربة  القوة  عنا�سر  من  ناري  غطاٍء 

دعمنا  كذلك  القوى.  تقّدم  �سّهلت  ا�سة  ح�سّ نقاط  يف 

مداهمة،  ومبجموعات  بقّنا�سني  الأول  التدخل  فوج 

القّنا�سون  التّف  العدو،  مع  القوى  هذه  ا�ستبكت  وحني 

وعاجلوا الأهداف، فكان تدّخلهم حا�سًما و�سّهل تقّدم 

القوى.

على  العمليات  فكانت  الثالثة،  املرحلة  يف  اأم��ا 

الأول  املحور  املجوقل. على  الفوج  ونّفذناها مع  حموَرين 

حيث كان اجلهد الرئي�سي، ت�سّللت جمموعة قنا�سني 

وعنا�سر مداهمة من القوة ال�ساربة اعتباًرا من ال�ساعة 

 ،2 املخريمة  اإىل  و�سوًل  اجلر�س  تلة  من  لياًل،  الثانية 

تعّر�ست  للمجوقل.  نريان  وقاعدة  ناري  غطاء  لتاأمني 

هذه املجموعة لعبوات وتفخيخات وا�ستبكت مع العدو 

لأربع �ساعات قبل الو�سول اإىل هدفها )املخريمة 2(.

على املحور الثاين، حقاب الع�س واملدّقر، تقّدمت �سرية 

هذه  واحتّلت  قتال  قنا�سي  جمموعة  مع  املجوقل  من 

املواقع.

العقيب و�سليل  ويف مرحلة تنظيف قراين فرح وقراين 

احل�سيد ومراح وادي اخلربة، واكب قّنا�سو القوة ال�ساربة 

ل  وحيث  برّمتها.  العملية  هذه  املداهمة  وجمموعات 

املجموعة  تابعت  الطريق  متابعة  الآليات  ت�ستطيع 

الراجلة التقّدم ونّظفت املغاور...
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الهند�سة: معركة �ألغام وتفخيخات

فجر  معركة  من  �لأكببر  �جلزء  �إن 

و�لأ�سا�سي  �لأول  و�خلطر  �جلببرود، 

�لذي هّدد جي�سنا خاللها كان �لألغام 

و�لتفخيخات و�لت�سريكات �لتي زرعها 

مل  لذلك  مكان.  كل  يف  بكثافة  �لعدو 

تكن �لقوى تتقّدم من دون عنا�سر من 

فوج �لهند�سة.

حرب غري تقليدية

عن هذا الدور الأ�سا�سي للهند�سة، 

حّدثنا قائد الفوج العقيد كميل 

حرًبا  تكن  مل  قللائللًا:  الللقللزح، 

مبفهومها التقليدي، بل كانت 
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ل  تللراعللي  ل  اإرهللابلليللة  جمموعات  �سّد 

كان  دولية...  مواثيق  ول  حرب  قوانني 

من  قللدر  اأكللر  تكبيدنا  هّمها  كل 

كل  الهدف  لهذا  وا�ستعملت  اخل�سائر، 

وفّخخت  العبوات  فزرعت  الأ�ساليب، 

املمرات والأرا�سي.

اأ�سا�سية  مهّمة  الفوج  نّفذ  لقد 

الهند�سية  الآليات  بتقّدم  تق�سي 

واأخللرى  املهاجمة،  القوى  اأمللام 

البقع  بتنظيف  تتمّثل  ثانوية 

اأرهاط  املهمة  يف  �سارك  املحّررة. 

�سائقو  املتفجرات،  خللراء  مللن 

وعنا�سر  الهند�سية،  الآللليللات 

اخللتلل�للسللا�للص هللنللد�للسللة لللتللاأريللف 

الطرقات.

حواىل  اأزلللنللا  الأوىل  الثاثة  الأيلللام  يف 

جديدة  اأنللواًعللا  �سادفنا  ثللّم  عبوة،   128

واملت�سابكة.  املتوا�سلة  العبوات  من 

امل�سادة  الألغام  ع�سرات  اأزلنا  كذلك، 

لاآليات وفوقها األغام م�سادة لاأ�سخا�ص. 

لتنفجر  معّدة  الأخلللرة  هللذه  فكانت 
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للت�سّبب  حتتها،  املوجودة  تلك  وتفّجر 

باأًذى اأكر.

واأ�ساف: من جهة اأخرى، عملنا على 

الآليات  بوا�سطة  الطرقات  اكتناف 

القوى،  لتقّدم  ممرات  لتاأمني  الهند�سية 

اأي �سق طرقات موازية لاأ�سا�سية املوجودة 

مل  وحني  مفّخخة.  كانت  لأنها  اأ�سًا 

الطريق،  اكتناف  بالإمكان  يكن 

واآليات  األغام  كا�سحَتي  ن�ستخدم  كنا 

لفتح  القوى  اأمام  ت�سر  مدّرعة  هند�سية 

العدو  لنران  تتعّر�ص  فكانت  الطريق، 

ورماياته...

بكثافة  الهند�سة  و�سائل  ا�ستخدمنا 

على حماور التقّدم كلها لت�سريع وترة 

من  عللدًدا  كّبدنا  الللذي  الأمللر  الهجوم، 

الآليات. كذلك،  والأ�سرار يف  الإ�سابات 

عملت يف هذه املعركة �سرية الوقاية من 

والكيميائية  اجلرثومية  الإ�سعاعات 

بقعة  علللللى  فللكلل�للسللفللت   CBRM
العمليات حت�سًبا لوجود خطر اإ�سعاعات 

اأ�سار  كذلك  كيميائية.  اأو  جرثومية 

بعد  ا�ستمّر  العمل  اأّن  اإىل  الفوج  قائد 

انتهاء املعركة، لتنظيف كل الأرا�سي 

املراكز  وحت�سني  الطرقات  و�سق  املحّررة 

اإىل  بالإ�سافة  احلللدود،  على  امل�ستحدثة 

تنظيف املغاور والكهوف.
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و�لر�بع  �لأول  �لفرعني  رئي�س  بو زغيب  نبيل  �لنقيب  ��سطحبنا 

يف �لكتيبة 62 يف جولة ميد�نية �إىل �جلرود. م�سو�ر جعلنا منهكي 

و�لطق�س  �لغبار  �ملتعّرجة،  �ل�سخرية  �لطرقات  ب�سبب  �لقوى 

�لوعرة  �لرت�بية  �مل�سالك  بالأحرى  �أو  �لطرقات  وهذه  �حلار... 

�مل�سقوقة يف �جلبال، هي �لتي يتنّقل عليها �لع�سكريون يومًيا.

�مل�سلك  على  �سماًل  توّجهنا  �لفاكهة  جديدة  عام  طريق  من 

�لع�سكرية  لالآليات  طريق  هو  �مل�سلك  هذ�  �جلرود.  �إىل  �ملوؤّدي 

نقاط  يف  �سوى  نلتقطه  فال  �لهو�تف  يف  �إر�سال  عن  نبحث  فقط. 

�مليد�ن،  من  عائدة  ماللت  ن�ساهد  �لتالل.  على  حمّددة  قليلة 

�سقطو�  �لذين  �ل�سهد�ء  �سور  رفعت  وقد  �لأر�س  لون  من  لونها 

خالل هذه �ملعركة، و�لأعالم �للبنانية.

�سفحة  خلفهم  �جلباه.  ر�فعي  ماللتهم  يف  يقفون  �لع�سكريون 

�سفحة  و�أمامهم  �لإرهاب،  �سّوهها  جلرود  ب�سعة 

�ل�سفحَتني  وبني  �ملنطقة،  لأهايل  وطماأنينة  �أمٍل 

دمعة لرفاق �أحباء...
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على �لطرقات �ل�سخرية...

��ستمتعو� بالألو�ن

اأول علي امل�سري الذي �سارك  اأقّلنا العريف 

قللّدور.  حممد  العريف  ومعه  املللعللارك،  يف 

وينقان  الع�سكريني  يقّان  يومًيا  كانا 

احلاجيات اإىل الكتيبة و�سط اجلرود.

و�سم�ص حارقة وعط�ص...  و�سط غبار  �سرنا 

الغبار  ت�سّرب  لنخّفف  ال�سبابيك  اأغلقنا 

والرمل اإىل عيوننا و�سدورنا. ميازحنا النقيب  النقيب نبيل بو زغيب
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الغبار  األوان  بو زغيب: تتدّرج 

علللللى طللللول الللطللريللق من 

فالأ�سفر  الرمادي  اإىل  الأبي�ص 

نوع  بح�سب  والأحمر،  والبني 

عليها...  منللّر  التي  الللربللة 

لكن  بامل�سهد،  ا�ستمتعوا 

ا�سربوا ماء...

وحيد  واحللد  م�سلك  على 

الواحدة  اآليات  وحمّدد، ثاث 

ت�سر خلف الأخرى، ممنوع 

املللوؤّرف  امل�سلك  عن  اخلللروج 

بو  النقيب  يقول   %100 والآمن 

مركز  عند  نتوّقف  زغيب. 

كانوا  هنا   ،62 الكتيبة 

وامللل�للسللاوي،  املنقل  يللجللّهللزون 

وهللداأ  املعركة  انتهت  فقد 

قعدي  بللللّدا  و»�لللسلللار  بللالللهللم 

يدعوننا  اللل�للسللبللاب«.  مللع 

نتابع  ولكننا  مل�ساركتهم 

على  ون�سكرهم  جولتنا، 

احللويات وامل�سروب واملياه.

�سندّر�س هذه �ملعركة يف 

�لكّليات

�ساألنا النقيب بو زغيب عن 

املعركة  هذه  يف  م�ساركته 

مهّمة  ننّفذ  كنا  فاأخرنا: 

من  بلللداأت  بحتة  هجومية 

الللذي  الأملللر  حقاب خللزعللل، 

دخلنا  فحني  الللعللدو،  فللاجللاأ 

لحظنا  ود�للسللملله  مللراكللزه 

الغرب  باجتاه  موّجهة  اأنها 

الغربي،  ال�سمال  اأو  ال�سمال  اأو 

نلل�للسللربلله من  يف حللني كللنللا 

الغربي،  واجلللنللوب  اجلللنللوب 

تد�سيًما،  الأقلللل  املللحللور  اأي 

كبرة،  خ�سائر  كللّبللده  مللا 

اأماكنه  اإخللاء  اإىل  فا�سطر 

باجتاه ال�سرق.

لهذه  �لتح�سري  عن  مبباذ�   • 60



وكيف  و�لتدريبات  �ملعركة 

ذلّلتم �ل�سعوبات؟

تلللللقلليللنللا  حلللللني   -

با�سرنا  املهمة  اأوامللللر 

وبتدريب  لها  بالتح�سر 

هذا  على  الع�سكريني 

قبل  القتال  من  النوع 

من  يلللوًملللا   20 حللللواىل 

وقللبللل ذلك  املللعللركللة. 

اللواء  وحللدات  كانت 

ت�سارك يف خميم تدريبي 

علللللى طلللرق الللقللتللال يف 

الأرا�لللسلللي  ويف  اجللللللرود 

الرمايات  وعلى  الوعرة، 

مبختلف  الكثيفة 

لذلك  الأ�سلحة.  اأنللواع 

كلللان الللعلل�للسللكللريللون 

لهذا  متللاًمللا  مللوؤهلللللني 

النوع من القتال.

بللالللطللبللع واجللهللتللنللا 

اإىل  نلللظلللًرا  �للسللعللوبللات 

واملناخ،  الأر�للص  طبيعة 

اأعطال  اإىل  بالإ�سافة 

هذه  لكن  الآليات،  يف 

تعالج  كانت  الأعطال 

التلل�للسللال كان  فللللوًرا. 

عّدة  خال  من  موؤّمًنا 

و�لللسلللائلللل داخلللللل كل 

م�ساكلنا  اآللللليللللة... 

وتعالج  حمدودة  كانت 

مبا�سرًة مع قيادة املجموعة العمانية.

وعّلمتنا  خرتنا،  عّززت  املعركة  هذه  يف  م�ساركتنا 

هذه  يف  للم�ساركة  بالفخر  ن�سعر  نحن  مهّمة.  اأمللوًرا 

اإرهابية  جمموعة  طرد  اإىل  اأّدت  التي  الكبرة  العملية 

�سوف  ويوًما ما  قيا�سي...  وقت  ويف  العامل  الأخطر يف  هي 

يف  العملية  هذه  وندّر�ص  الع�سكرية  حياتنا  يف  نتقّدم 

الكّليات الع�سكرية.

قد ياأتي �لعمر�ن �إىل �جلرود

هنا منزل بناه اأحد »الدواع�ص« وكان قد جّهز غرفًة 

وهناك  جديدة...  لعرو�ص  وكاأنها  بالورود  وزّينها  فيه 

املا�سية،  لإطعام  اأوعية  للمزروعات،  خيم  فردية،  غرفة 

منفجرة،  نقل  �ساحنة  معّطل،  اآب  بيك  مياه،  خزان 

�سيارة حمّطمة... مباٍن متفّرقة بع�سها مدمّر، وبع�سها 

ومع  والر�سا�ص...  املدفعية  طلقات  اخرقته  الآخللر 

يتقّدم  اجلي�ص  كان  التي  التال  ن�ساهد  بداأنا  تقّدمنا 

وادي  بينهما  وما  القبو  وحليمة  قارة  حليمة  عليها، 

مرطبيا، هذا املوقع الوحيد الذي نرى فيه اللون الأخ�سر 

و�سط ال�سحراء القاحلة.

من  للتنظيف  كلها  حتتاج  اجلرود  من  كلم2   120

قطعة  فيه  اأ�سري  يوم  ياأتي  قد  والتفخيخات...  الألغام 

اأر�ٍص هنا واأبني منزًل قروًيا، ورمبا قد تعمر هذه املنطقة 

د فيها امل�ساريع ال�سكنية، يقول النقيب بو زغيب. وُت�سيَّ

مركز  حيث  التينة(،  )�سهور  اخل�سن  تّلة  اإىل  و�سلنا 

خزعل  ومرتفع  الكف  يظهر  هنا  من   ،63 الكتيبة 

ع�سكر  ال�سمال.  باجتاه  الغربي  واجلنوب  الغرب  من 

من  منهم  الأوامللر،  ينتظرون  ومالتهم  اآلياتهم  مع 

ينّظف �ساحه واآخرون يتبادلون الأحاديث. املازم جاد 

احلربية  الكّلية  من  تخّرج  الكتيبة  هذه  من  زغيب 

يف العام 2016. يقول: كانت م�ساركتي يف هذه املعركة 
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فيها  انت�سر  التي 

يل  ربًحا  اجلي�ص، 

اأن�ساه  واختباًرا لن 

اأول  كللونلله  اأبللللًدا 

مهّمة يف م�سرتي 

مل  الع�سكرية. 

نلل�للسللعللر بللاخلللوف 

ولللكللنللنللا كللنللا 

نللللحللللمللللل هلللللّم 

فاأنا  الع�سكريني، 

موؤّلفة  ف�سيلة  اآمر 

عن�سًرا،   30 مللن 

 30 هللنللاك  يعني 

عائلة يف رقبتي.

ويلللللللتلللللللابلللللللع 

تقّدمنا  قلللائلللًا: 

علللللللللى الللللتللللال 

كّنا  ومتركزنا، 

نلللحلللزن كللّلللمللا 

اأ�سيب ع�سكري، 

ولللللكللللن ذلللللك 

يللحللّد  يللكللن  مل 

مللللن عللزميللتللنللا 

يحّثنا  كللان  بللل 

علللللللى املللتللابللعللة 

الن�سر  لتحقيق 

لدمائهم.  وفللللاًء 

اأ�للسللعللب ملللا واجللهللنللاه هو 

الألغام، كان علينا الهجوم 

الوقت  يف  والنظر  والللتللقللّدم، 

واأمامنا،  اأقدامنا  عينه حتت 

تكون  قد  الأوىل  فاخلطوة 

الأخرة...

جنود و�سط �لنار

هلللنلللاك حللليلللث نلل�للسللبللوا 

ال�سم�ص  حتلللت  خلليللمللهللم 

يرتاحون  كللانللوا  احلللارقللة، 

ملّوحة  �ُسحناتهم  قليًا، 

معّفرة  ووجوههم  بال�سم�ص، 

يف  جل�سنا  الللوطللن  بلللراب 

�سيافتهم قليًا وحتدثنا عن 

يف  هديرها  زال  ما  معركة 
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وما  غابوا  رفاق  وعن  تن�سى،  لن  حلظات  عن  اآذانهم، 

ال�ساد�ص  اللواء  �سامل ديب من  اأول  املوؤهل  زالوا حا�سرين. 

طردناهم  هنا  ومن  كانوا،  هنا  يقول:   )62 )الكتيبة 

اإىل غر رجعة... كان يوًما جميًدا يوم �سعودنا اإىل تّلة 

اآمر  وكان  الثعلب  قلد  على  وهجومنا  عجرم،  �سمي�ص 

ان�سحبلوا  الإرهابيني،  ا�ستبكنا مع  يتقدمنا.  الف�سيلة، 

ورفعنا  قارة،  فاحتللنا تال  نراننا هاربني،  وطلاأة  حتت 

 – اللبنانية  اآخر نقطة على احلدود  اللبناين على  العلم 

ال�سورية. واملعنويات كانت نار... وقد عاجلناهم بالنار، 

وكّنا نتمنى اأن ناأخذ بثاأر رفاقنا.

»بحياتها ما �سارت«

نف�سها، هو عامل  الكتيبة  العريف علي حممود من 

امل�ستمرة،  املراقبة  عمليات  اّن  يخرنا  اللواء،  يف  الإ�سارة 

باأول،  اأوًل  عنها  التبليغ  يتّم  كان  التي  والإحداثيات 

منعهتم من ت�سغيل نرانهم.

قائد اجلي�ص،  العماد  يقول:  ثم  قليًا،  العريف  ي�سمت 

ما  »بحياتها  �سابقة.  هذه  اجلبهة،  اإىل  اأتى  هنا،  كان 

دفًعا  ا  اأي�سً اأعطتنا  اجلمهورية  رئي�ص  ر�سالة  �سارت«. 

معنوًيا كبًرا.

قائد  كّلفنا  الن�سر،  اإعان  عند  كبًرا  فرحنا  كان 

املدّرعة  املّالة  ف�سعدت  اللبناين،  العلم  برفع  اللواء 

»غرندايزر« حاملة عنا�سر من اللواء وزرعت العلم على 

التلة، وكانت اأر�سنا لنا.

الكتيبة 63، كانت كتيبة احتياط يف ثانوية اللبوة 

واجب  نادانا  عندما  لكن  ال�سيد  اأحمد  الرقيب  يقول 

راأ�ص  جرود  اإىل  و�سعدنا  النداء  لّبينا  اأر�سنا  عن  الدفاع 

تال  على  ال�سيطرة  مهمتنا  كانت  حيث  بعلبك، 

حمددة يف هذه اجلرود.

ي�سعب  ب�سرا�سة  وحاربنا  الإرهابيني  مع  ا�ستبكنا 

»البعبع«  هللذا  تدمر  على  م�سممني  كنا  ت�سّورها؛ 

اأبًدا فقد تدّربنا جيًدا، قيادتنا قّدمت  املزعوم. مل نخف 

لنا كل الدعم؛ روؤ�ساوؤنا كانوا اأمامنا يف مقدمة ال�سفوف، 

الإرهابيني،  مواجهة  يف  خرة  منلك  ذلك  من  واأكللر 

ونحن نوؤدي ر�سالة مقد�سة.

واأهلنا  ال�سهداء  واأهللايل  اجلي�ص  لقيادة  الن�سر  مروك 

اآخر  حتى  م�ستمرون  ونحن  كّله،  وللبنان  وعائاتنا 

نقطة دم، وحتى اآخر �سر من اأر�ص الوطن.
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العريف علي حمموداملوؤهل اأول �سامل ديب الرقيب اأحمد ال�سيد



كّنا يًد� و�حدة

جولتنا،  نتابع 

نلللللتللقللي الللرقلليللب 

ور  خ�سّ علي  اأول 

اآمللللر حلل�للسللرة يف 

 63 الللكللتلليللبللة 

املعركة  يف  ويقول:  يبت�سم  الرقيب«.  ح�سرة  »حتياتنا 

والعنا�سر،  والللرتللبللاء  ال�سباط  واحلللًدا.  اجلميع  ي�سبح 

يتحركون كج�سم واحد لتحقيق الهدف.

الأهداف  على  ت�سرب  املدفعية  كانت  قائًا:  ويتابع 

الد�سم  الثقيل  بال�ساح  نللرمللي  ثللّم  ومللن  الللبللعلليللدة، 

والتح�سينات، لنتقّدم بعدها يف طرقات حمفوفة بالألغام. 

»متام  معنوياتنا  كانت  �سيء  كل  من  الرغم  على 

التمام«... لأّن ما واجهناه كان الأ�سعب وتغّلبنا عليه.

اآخر من التقيناهم هناك، كان العريف قا�سم فقيه 

لأنه  بفخٍر كبر  ي�سعر  )63(. هو  نف�سها  الكتيبة  من 

�سارك يف معركة تاريخية انت�سر فيها اجلي�ص اللبناين 

على عدّو مل ت�ستطع الدول الكرى النت�سار عليه. يقول: 

خال املعركة كّنا يًدا واحدة، من اأدنى رتبة اإىل اأعلى 

رتبة، تعاوّنا وتقّدمنا ب�سجاعة واندفاع، ولذلك جنحنا يف 

املهّمة.

اأنا يف اجلي�ص منذ حواىل 10 �سنوات، هذه املعركة الأوىل 

التي اأ�سارك فيها، وهي اأعطتني خرة كبرة ومعنويات 

عالية. دمي فداء للوطن و�سوف اأقاتل لأحميه من كل 

فوج  يف  اأخللرى  حمّطة  اإىل  وانتقلنا  وّدعناهم  عللدو... 

التدخل الأول.

و�سقطت �لتالل...

اإىل �سهور اخلنزير جمدًدا... ما �سهدته تلك التّلة يروي 

الرابعة يف فوج  ال�سرية  اآمر  الرائد فادي بو عرم  ا منه  بع�سً

تق�سي  وكانت  اآب   16 يف  بداأت  مهمتنا  الأول:  التدخل 

واحتالهما.  خزعل  وحقاب  اخلنزير  �سهور  مبهاجمة 

ال�سرية  لدخول  النارية  التغطية  بتاأمني  �سريتنا  َفت  ُكلِّ

الثالثة اإىل �سهور اخلنزير من تلة 1690. �سعدنا اإىل التلة 

بوا�سطة اللUTV. انقلبت بنا الآلية ب�سبب وعورة الطريق، 

اأُ�سبت والع�سكريني بجروح طفيفة، لكننا اأكملنا...

النران،  علينا  انهمرت  التلة،  اأعلى  اإىل  و�سولنا  عند 

ا�ستبكنا مع الإرهابيني، وكّنا يف الوقت نف�سه نفّكك 

اأثناء  يف  التلة.  اأعلى  الد�سم  حول  زرعوها  التي  العبوات 

بر�سا�ص  الهند�سة  فللوج  من  عن�سر  اأ�سيب  ال�ستباك 

الإرهابيني، ا�ستطعنا �سحب اجلريح بالرغم من كثافة 

و�سول  فمنعنا  اخلنزير  �سهور  على  و�سيطرنا  النران. 

الإمدادات اإىل املجموعات الإرهابية.

اإىل  �سعدنا  لحقة  مرحلة  يف  عللرم:  بو  الرائد  وي�سرح 

داود  خربة  �سهات  على  املطّلة  ال�سمي�ص  خربة  تال 

�سيطروا  قد  ال�ساد�ص  واللواء  املجوقل  الفوج  كان  بينما 

الواحدة  التال تت�ساقط  على التال عن ي�سارنا. راحت 

»الع�سكر« كان  ب�سرعة كبرة،  تقدمنا  الأخرى.  تلو 

ي�سل راجًا بعدما تو�سله املالة اإىل اأ�سفل التلة، في�سعد 

وي�ستويل عليها، ومن ثم ت�سعد اجلرافات واملّالت.

مكيال  قراين  مهاجمة  كانت  نّفذناها  مهمة  اآخر 

عن  تبعد  التي  العقيب،  وقراين  احلمام،  وحقاب  فرح، 

مر.   1800 حللواىل  الكف  را�للص  يف  الإرهللابلليللني  مركز 

هاجمناهم من ال�سمال ال�سرقي باجتاه اجلنوب الغربي. 

كانت املهّمة تتطّلب مزيًدا من التيّقظ واحلذر ب�سبب 

وجود قوات �سديقة على ي�سارنا.

بعد اأن دخلت ال�سريتان الأوىل والثانية وو�سلت �سريتنا، 

جًدا  قريًبا  متركزنا  فقد  عنيفة،  ا�ستباكات  ح�سلت 

من عقر دارهم يف �سهول حورتا واملدّقر؛ ا�ستخدمنا كّل 

اأ�سعف  لكنه  �سدره،  يف  عن�سر  واأ�سيب  الأ�سلحة،  اأنواع 

ب�سرعة كبرة.
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كميات هائلة من 

�لأ�سلحة و�لذخائر

التال،  احتال  تابعنا 

كبر  عللدد  وهللرب  قتل 

فدخلنا  الإرهابيني،  من 

كميات  وجدنا  املنطقة.  مت�سيط  وبداأنا  مراكزهم، 

هائلة من الأ�سلحة واملتفجرات يف املغاور واملخازن. بعدها 

اأ�سبحت مهمتنا تاأمني الدعم الناري للقوى املهاجمة.

قال  املعركة،  خال  اجلي�ص  اأداء  يف  القوة  نقاط  وعن 

الرائد بو عرم: اخلطط التي و�سعت واملناورات التي نّفذت، 

الإرهابيني. فقد هاجمناهم على عدة حماور،  اأربكت 

وكانت كثافة النران نقطة ل�ساحلنا، وكذلك عديد 

القوى الراجلة.

ر الع�سكريون ل بل ا�سطررنا اإىل التخفيف من  مل يق�سّ

املكّلفون  كان  �سامتهم،  على  حفاًظا  اندفاعهم 

منهم بتموين الذخرة يطلبون امل�ساركة يف القتال على 

اخلطوط الأمامية. لقد اأظهر العنا�سر خال هذه املهمة 

احراًفا كبًرا هو ثمرة تدريب مكّثف.

�لت�سلق عامودًيا: كما يف �لأفالم

فوج  يف  املدرعات  �سرية  من  نا�سر  ح�سني  اأول  الرقيب 

التدخل الأول كان اآمر ح�سرة، وهو يقول: كان علينا 

احتال تلة �سليل الأقرع 

اجلي�ص  مّكنت  والللتللي 

على  بالنار  ال�سيطرة  من 

اأقمنا،  التّلة  تفتي�ص  بعد  حمّيد.  وادي  اإىل  املوؤدي  املعر 

يف  ومتركزنا  تقّدمنا  لحقة  مرحلة  ويف  نران.  قاعدة 

الوادي، ثم �سعدنا لحتال �سهور اخلنزير، حيث واجهنا 

تطيح  اأن  ميكن  وكان  الإرهابيون  ن�سبها  ت�سريكة 

فقد  ويقظته؛  الع�سكر  تنّبه  لول  باأكملها  بف�سيلتنا 

ماأ الإرهابيون باملتفجرات دلء حليب بحواىل 25 كلغ 

التلة،  على  وطمرها  بتوزيعها  وقاموا  منها،  كٍل  يف 

طريقنا  اأكملنا  ال�سخور..  بوا�سطة  اأ�ساكها  واإخفاء 

لغم،  عن  مبّلًغا  العنا�سر  اأحد  ف�سرخ  التلة،  اأعلى  نحو 

توّقف اجلميع بانتظار خبر الألغام الذي ح�سر وفكك 

هذه الت�سريكة اخلطرة.

والقن�ص.  الألغام،  كان  واجهناه  الذي  الأكر  اخلطر 

ت�سّلقنا تاًل تكاد تكون عامودية  تقّدمنا،  ذلك  مع 

حاملني جعبنا واأ�سلحتنا، ونّفذنا مهمتنا.

هّمنا  كللان  املعركة  قللرار  تبلّغنا  منذ  اأخلللًرا:  وقللال 

كثًرا  تاأّثرنا  وقد  الأ�سرى،  رفاقنا  م�سر  معرفة  الأ�سا�سي 

م�سرهم  اأّن  عزاوؤنا  ا�ست�سهدوا،  اأنهم  تاأكدنا  عندما 

اإىل تراب وطنهم  واأّنهم عادوا  انك�سف 

اأهلهم  ي�سّرفون  �سهداء  احت�سنهم  الذي 

ووطنهم.

»�لله يرحم �ل�سهد�«

من  النابو�ص  عمر  اأول  الرقيب  �سارك 

ر�سا�ص  )راملللي  الثالثة  املوؤللة  ال�سرية 
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مهمة  يف   )14.5

تلللللللال �لللسلللهلللور 

القا�سية  اخلنزير 

كلللملللا يلل�للسللفللهللا 

ا�سطرت  ويللقللول: 

ل�سق  اجللللرافلللات 

لاآليات،  طللريللق 

ثلللللللم �لللسلللعلللدت 

احللل�للسللائللر راجلللللة 

قللواعللد  لتثبيت 

لاأ�سلحة  النران 

املللللتللللو�للللسللللطللللة، 

املللالت  وتبعتها 

على  ف�سيطرت 

التلة... ا�ستبكنا 

ملللع امللل�للسللّلللحللني، 

فللللارتللللبللللكللللوا 

بعد  وت�سع�سعوا، 

واأ�سيب  قتل  اأن 

الكثر منهم...

كان الع�سكر متيّقًظا ومل يتلكاأ اأو يتعب، املعنويات 

»يف اجلو« اجلهوزية نهاًرا وليًا. اأعمال الت�سلل واملحاولت 

الإنتحارية ترّكزت ب�سكل خا�ص خال الليل. لذلك، 

فالتن�سيق  فوًرا،  البعيد كّنا نعاجله  كلما لح �سوء يف 

بني املراقبة والرمي كان تاًما.

العملية  وهللذه  ال�سهدا«،  يرحم  »الله  بالقول:  وختم 

ح�سلت ب�سكل اأ�سا�سي ملعرفة م�سرهم 

ثمينة  �سهادتهم  لهم.  اجلميل  ولللرّد 

ا ومواطنني. ونفتخر بها جي�سً

قاتلنا باندفاع ل مثيل له

التدخل  فوج  لنا يف  الأخرة  املحطة  يف 

مللفللاجللاأة:  بانتظارنا  كللانللت  الأول، 

اجلندي حممد عوا�سه من ال�سرية املوؤّللة 

الثالثة يروي لنا كيف اأحبط بوا�سطة اآر 

مفخخة  �ساحنة  ت�سّلل  حماولة  جي  بي 

كارثة.  لأحدثت  هدفها  اإىل  و�سلت  لو 

يف  تتقّدم  ال�سرية  كانت  »حللني  يقول 

الإرهابيني  مع  ا�ستبكنا  اللّزابة،  معر 

الأثللنللاء  هللذه  ويف  الثقيلة،  بالأ�سلحة 

راحللللت تللقللرب مللن مللركللزنللا 

الرغم  على  م�سّفحة.  �ساحنة 

الكثيفة  النارية  التغطية  من 

مدفعيتنا،  توؤّمنها  كانت  التي 

اآبه  غر  تقّدمه  �سائقها  تابع 

اأنني  ومبا  الكثيف،  بالق�سف 

م�ساد  اآر.بللي.جللي  قللاذف  رامللي 

الأمللام  اإىل  تقّدمت  لللاآللليللات، 

حللواىل 150 مللًرا بللاأمللر مللن اآمللر 

ال�سرية الرائد �سمعان معو�ص ملعاجلة الو�سع. ورميت من 

القاذف واأ�سبت ال�ساحنة اإ�سابة مبا�سرة. كان انفجارها 

من  كبرة  بكميات  مفّخخة  كانت  لقد  هائًا، 

املتفجرات وقوارير الغاز لزيادة ع�سفها واأذيتها...«.

اخلنزير،  �سهور  منطقة  يف  كنا  عندما  قائًا:  ويتابع 

لتفجر  حماولة  يف  ليًا  يت�سّللون  النتحاريون  كان 
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فبف�ضل  اأب��ًدا.  بذلك  ينجحوا  مل  لكنهم  مراكزنا، 

اإىل  امل�ضاكل ذهبنا  وا�ضتباق  تلقيناها،  التي  التدريبات 

ي�ضادفنا،  عائق  اأو  طارئ  لأي  م�ضتعدون  ونحن  املعركة 

ل  باندفاع  فقاتلنا  بيننا،  كانوا  روؤ�ضاءنا  واأن  ا  خ�ضو�ضً

مثيل له.

�سرية املهمات املتقّدمة:

جندي جمهول خلف �ستار املعركة

اإذ  املعركة  هذه  يف  اأ�ضا�ضي  دور  املجوقل  للفوج  كان 

مهمات  �ضل�ضلة  نّفذ  اأن  �ضبق 

العام  من  اعتباًرا  املنطقة  يف 

يعرف  ف��ه��و  وب��ال��ت��ايل   ،2013

اكت�ضب  وق��د  الأر����ض  طبيعة 

خربًة يف مواجهة الإرهابيني.

يف  املتقّدمة  املهمات  �ضرية 

حموري،  بدوٍر  ا�ضطلعت  الفوج 

تعريف  عليها  ك���ان  ف��ق��د 

الكال�ضيكّية  ال���وح���دات 

الأر����ض  بطبيعة  امل�����ض��ارك��ة 

اأفادنا  ما  وفق  العدو  واأ�ضاليب 

احل�ضري.  النقيب جورج  اآمرها 

وه����و ي�����ض��ي��ف: ���ض��اه��م��ن��ا يف 

املدفعية  رم��اي��ات  ت�ضحيح 

ل  العمق  يف  اأه���داف  وحت��دي��د 

املهاجمة  ال��ق��وى  ت�ضتطيع 

روؤيتها، ولكنها اأهداف دقيقة 

اإجناز  �ضّرع  ما  ولكن  ومهمة. 

يف  نّفذناها  خا�ضة  عمليات  �ضل�ضلة  هو  املهمة،  هذه 

اإغارات  نّفذنا  اإذ  املا�ضية،  الأربع  ال�ضنوات  اجلرود خالل 

من  بدًل  الدفاع  موقع  يف  جعلته  للعدو  اأه��داف  على 

 QRF- الهجوم. ومن جهة ثانية اختربنا جّيًدا رّدة فعله

ا�ضتناًدا  نرياننا  خّطة  وبنينا   Quick reaction force
با�ضتخدام  بداأت  التي  هي  �ضريتنا  قائاًل:  ويتابع  اإليها. 

Copper Head )قذائف  ال� 

وقامت  ب��ال��ل��ي��زر(  م��وّج��ه��ة 

ا�ضتخدامها  اأ�ضلوب  بتعليم 

ال�ضالح  ه��ذا  ال��ق��وى.  لباقي 

معركتنا  يف  ج��دي��ًدا  ك��ان 

وبوا�ضطته  الإرهابيني،  �ضّد 

بداأنا منذ �ضنة تقريًبا حتقيق 

الأهداف خلف خطوطهم.

اأّثر بك يف هذه  • ما هو اأكرث ما 
املعركة، وما هي الدرو�س التي ا�ستقيتها منها؟

حيث   ،1564 املرتفع  اإىل  و�ضلنا  حني  كثرًيا  تاأّثرنا   -

ال�ضب�ضبي  حممد  ال�ضهيد  الرقيب  �ضورة  ال�ضرية  رفعت 

يف  التّلة  هذه  على  اإغارة  تنفيذنا  خالل  ا�ضت�ضهد  الذي 

اأّن  اكت�ضفنا  عندما  بالفخر  و�ضعرنا   .2016/3/10-9

املا�ضية  الأرب��ع  ال�ضنوات  خالل  به  قمنا  ال��ذي  العمل 

�ضحيًحا  كان  وحّللناه  جمعناه  فما  �ضًدى.  يذهب  مل 

خربة  اأك�ضبنا  الإرهابيني  مع  اليومي  و�ضراعنا  ودقيًقا، 

مهّمة، وهذا ما حتّققنا منه على الأر�ض.

اأهمية  فهو  املعركة،  هذه  من  تعّلمناه  ما  اأبرز  اأّما 

مفاتيحها  اإىل  وي�ضبق  يعرفها  فمن  بالأر�ض،  معرفتنا 

املهمة  ولكن  لالأ�ضعب  جّهزنا  لقد  يربح.  ال��ذي  هو 

اأ�ضهل مّما توّقعنا، وهذا نتيجة التح�ضري اجلّيد  كانت 

كان  اجل��رود«  »فجر  حّققته  فما  املهّمة.  �ضّهل  الذي 

ا�ضتثماًرا لعمٍل على مدى اأربع �ضنوات.
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املجوقلة الرابعة 

يف حقل األغام

النقيب  يخربنا 

حّنا  ب��و  نا�ضيف 

الرابعة  ال�ضرية  اآمر 

اأوكلنا  لقد  فيقول:  املعركة،  يف  �ضريته  مهّمة  عن 

 1 وخمريمة  اجلر�ض  جهة  من  الرئي�ضي  اجلهد  مبهمة 

وخمريمة 2 وحتى تالل 64 وخلف. انطلقنا عند الثالثة 

م�ضتخدمني  راج��اًل  ت�ضّلاًل  نّفذنا  اجل��ر���ض،  من  فجًرا 

املناظري الليلية ومدعومني من قّنا�ضي القوة ال�ضاربة.

 1 امل��خ��ريم��ة  اإىل  و���ض��ل��ن��ا 

الأر����ض  �ضعوبة  متجاوزين 

كنا  واأننا  ا  خ�ضو�ضً الوعرة، 

على  �ضيطرنا  لياًل.  نت�ضّلل 

ق�ضف  يدعمنا  التلة  ه��ذه 

الأهداف  على  وجوي  مدفعي 

اإىل  انتقلنا  ث��م  اأم��ام��ن��ا، 

وامل�ضاكل.  ال�ضعوبات  بداأنا مبواجهة  2 حيث  املخريمة 

اأول ع�ضكري من القوة  كان الوقت مازال لياًل، تعّر�ض 

اجلميع  ومنعنا  العنا�ضر  متركز  لغم.  لنفجار  ال�ضاربة 

طلوع  وم��ع  اأخ���رى.  اأف��خ��اخ  لأي  ًبا  حت�ضّ التحّرك  من 

الفجر اكت�ضفنا اأننا و�ضط حقل األغام، حيث الن�ضفيات 

م�ضروكة اإذا انفجرت واحدة، 

اأفخاخ  �ضل�ضلة  معها  فّجرت 

وبداأنا  اأكرب،  ب�ضرر  وت�ضّببت 

نواجه اإطالق نار كثيف من 

العدّو اأمامنا.

من �سخرة اإىل �سخرة

ثقله  رّك��ز  قّد  العدو  كان 

متوّقًعا  ال��ت��ّل��ة  ه���ذه  ع��ل��ى 

الرئي�ضي  اجلهد  ين�ضّب  اأن 

ورّكزنا  متركزنا  عليها. 

 MK19 الإجمالية  الأ�ضلحة 

وتواجهنا  وقنا�ضني،  و12.7 

يرمي  ك��ان  ال��ذي  العدو  مع 

وامل�ضادات   PKC�بال علينا 

من تّلة الكف، على م�ضافة 

العنا�ضر  ت��دّروؤ  م.   700 ح��واىل 

مثالًيا،  ك��ان  وتراجعهم 

على  بعدها  م��ن  �ضيطرنا 

التّلة وكان عنا�ضر الهند�ضة 

على  يعملون  اأره����اط(   4(

د�ضمة  يف  الأل��غ��ام  تفكيك 

لغم  انفجر  حيث  اأم��ام��ن��ا 

عندها  رجله.  وُبرتت  بعن�ضر 

من  الع�ضكر  ك��ل  ح��ّذرن��ا 

ال�ضري على الرتاب، واعتمدنا 

كنا  ال�ضخور،  على  التنّقل 

اأخ��رى  اإىل  �ضخرة  من  نقفز 

لنتقّدم.

الهند�ضة  ع��ن��ا���ض��ر  ت��اب��ع 
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يتقّدم  ك��ان  اأ�ضيب.  اآخ��ر  ع�ضكرًيا  لكن  عملهم 

ي�ضعب  خمفي  لغم  على  فدا�ض  ظاهرة،  ن�ضفية  متجّنًبا 

كل  يف  كانت  الذخرية  لأن  افة  بالك�ضّ حتى  ك�ضفه 

ليفّكك  فريج  وليد  ال�ضهيد  اأول  الرقيب  تقّدم  مكان. 

اللغم فانفجر به. وحني دخل املعاون �ضيبوح وهو م�ضعف 

للغم  ا  اأي�ضً تعّر�ض  امل�ضاب،  لإ�ضعاف  �ضريتنا،  من  متقّدم 

وبرتت رجله.

كان امل�ضهد �ضعًبا جًدا يقول النقيب بو حنا، لكننا 

و�ضعنا  العالية.  واملعنويات  اجلاأ�ض  رباطة  على  حافظنا 

وممنوع  لنا،   )2 )املخريمة  التّلة  هذه  اأّن  اأعيننا  ن�ضب 

التخاذل اأو الإن�ضحاب مهما ا�ضتّدت ال�ضعاب.

تقّدمت اجلرافة وفتحت الطريق لإي�ضال الآليات ومّدنا 

هذا  يف  التقّدم.  وتابعنا  التّلة  على  �ضيطرنا  بالذخرية. 

الوقت كان على مييننا اجلهد الثانوي حيث تّلة الع�ض 

)ال�ضرية الثانية(، وعلى ي�ضارنا جهد ت�ضليلي باملاللت يف 

وادي رافق )ال�ضرية الثالثة(، ما اأربك العدو.

ونريان  التفخيخات  ب�ضبب  الأ�ضعب  كان  الأول  اليوم 

على  تقت�ضر  ك��ان��ت  الباقية  الأي���ام  ول��ك��ن  ال��ع��دو، 

املراكز  اأخذ  وتابعنا  تقّدمنا  الطرقات.  وفتح  التنظيف 

الأ�ضلحة  القوى، يف طريقنا وجدنا الكثري من  مع باقي 

النا�ضفة  والأحزمة  الأر�ضية،  والألغام  والأفخاخ  والقنابل 

التي تركها العدو خلفه.

مّر وقت طويل

ال�ضرية  اآمر  م�ضاعد  الذبياين  ريا�ض  اأول  املالزم  يتحّدث 

القلق  فيها  ما  اأ�ضعب  كان  و�ضاعات  اأيام  عن  الرابعة 

ال�ضعبة:  الع�ضكريني و�ضط ظروف املعركة  على �ضالمة 

حالت  �ضّبب  الذي  والغبار  الطق�ض،  الأر���ض،  الأفخاخ، 

النوم...  عدم  الع�ضكريني،  من  للعديد  وح�ضا�ضّية  ربو 

النار،  اإ�ضعال  الأماكن مل يكن من املمكن  يف بع�ض 

الأر���ض،  على  ومنت�ضر  الوقت  ط��وال  م�ضتيقظ  احلر�ض 

البقاء يف املاللة م�ضتحيل، فقد تتعّر�ض لنريان ال�ضواريخ 

كان  املخاطر،  كل  من  الرغم  وعلى  واملدفعية.... 

يتمّت�ع��ون  الع�ضك�ري��ون 

وملتزمون  القوية  ب���الإرادة 

احلدود،  اأق�ضى  اإىل  واجبهم 

كنت  الأوق����ات  بع�ض  يف 

اأ�ضطر لتهدئتهم فالندفاع 

ا  م�ضدر خطر خ�ضو�ضً الزائد 

اأر������ض م��زروع��ة  واأن���ن���ا يف 

بالألغام.

اأول  امل��الزم  اإىل  بالن�ضبة 

ف�ضيلة  )اآمر  دروي�ض  جنيد 

يف ال�ضرية الرابعة( اأي مهمة 

اإىل  نظًرا  �ضهلة  �ضتكون  م�ضتقباًل  الفوج  بها  يكّلف 

اخلربة التي اكت�ضبها على مدى �ضنوات يف اجلرود وخالل 

املعركة الأخرية. اأما حالًيا فاأكرث ما ترغب به الف�ضيلة 

الفوج  مقر  اإىل  العودة  هو  الوحدات،  من  �ضواها  كما 

»حيث جنتمع جمدًدا، نتدّرب، منار�ض الريا�ضة، مّر وقت 

طويل من دون اأن نلتقي �ضوى عند تبديل املاأذونيات...«.

اأنا بخري �ساعدوا رفاقي...

يف  �ضارك  نف�ضها،  ال�ضرية  من  يو�ضف  طوين  اأول  املوؤهل 

معركة نهر البارد. يقارن بني املعركَتني: الأوىل كانت 

قتال �ضوارع، كّنا جند اأماكن لنحتمي ونتدّراأ ونتقّدم... 

حتى  ول  ج��دران  ل  حيث  اجل��رود  يف  قاتلنا  الثانية  يف 

ولكن تكتيك  العراء.  نتقّدم يف  �ضجرة حتمينا، كّنا 

الإرهابيني يف املعركتني كان واحًدا، تفخيخ ون�ضفيات 

لعرقلتنا اأو لك�ضف جهة تقّدمنا، وعلى الرغم من كل 

�ضيء، هزمناهم وحّققنا النت�ضار.

يف  ثانوي  ميداين  م�ضعف  اخلطيب  بالل  اأول  الرقيب 

ال�ضرية، اأ�ضيب رفيقه املعاون �ضيبوح )امل�ضعف الأ�ضا�ضي( 

حملته  الهند�ضة.  من  م�ضاًبا  ي�ضعف  هو  كان  بينما 

واأخليته، يقول، وعدت لإخالء �ضيبوح و4 عنا�ضر اأ�ضيبوا 

بعبوة داخل د�ضمة كانوا ينّظفونها. دخلت مل�ضاعدتهم، 

ل ميكنني اأن اأ�ضف هذا امل�ضهد. ل اأدري كيف ا�ضتطعت 
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ا�����ض����ت����ي����ع����اب 

اأحمد  ال�����ض��دم��ة. 

اأ�ضعف  لكي  القوة  اأعطاين  ال��ذي  الله 

الرفاق.  مب�ضاعدة  واأخليهم  امل�ضابني 

�ضيبوح  وامل�ضعف  فريج  ال�ضهيد  اأخلينا 

وميزح  معنويات  يعطينا  ك��ان  ال��ذي 

ويغني لكي ين�ضى وجعه. وكان يقول: 

و�ضعه  فريج  �ضاعدوا  بخري  اأنا  اأتركوين 

واعًيا  اإ�ضابته ظّل  الرغم من  اأدّق. على 

ومتفائاًل، قال: ل تقف متفّرًجا اأريد اأن 

اأعي�ض خّل�ضني! فرحت اأفّكر اإذا كان 

املعنويات  يعطينا  املوجوع  امل�ضاب  هذا 

ويقّوينا، فاأقل ما نفعله هو حتقيق الن�ضر.

تفخيخ مل يَر الأمريكيون مثله...

اآمر �ضرية خرباء الذخرية واملتفجرات الرائد اليا�ض حامت 

�ضرح دور ال�ضرية يف املعركة، مو�ضًحا اأنها ُتعنى بتفكيك 

ومعاجلة  وتعطيل 

ذخ������رية وع���ب���وات 

وقد  نظامية.  غ��ري 

من  اأره��اط  توّزعت 

على  ال�ضرية  ه��ذه 

جميع  مع  امل��ح��اور 

امل�ضاركة.  القطع 

اأي  ت���ق���ّدم  ف��ق��ب��ل 

جم���م���وع���ة ك���ان 

ره���ط م��ن اخل���رباء 

ي��ف��ّت�����ض ال��ب��ق��ع��ة 

ويوؤّمن دخول القوى.

اأن���واع  ه��ي  م��ا   •
الت���ي  التفخ�يخ���ات 

واجهتموها؟
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يدوًيا  م�ضّنًعا  العبوات  م��ن  الأك��رب  اجل��زء  ك��ان   -

املحاور  نقاط  كل  فخخوا  لقد  والتلحيمات.  بالأ�ضالك 

عّدة  بوا�ضطتها  م�ضّكلني  مت�ضابكة،  كبرية  بعبوات 

خطوط دفاع: اخلط الأول بالأ�ضالك، اخلط الثاين حول 

الد�ضم بالألغام وهذا كان الأخطر بالن�ضبة اإلينا، واخلط 

يرتكها  ال�ضم�ضية  الطاقة  على  تعمل  عبوات  الثالث 

عملها  وي�ضتمّر  وين�ضحب،  يندحر  عندما  خلفه  العدو 

بعد اأن يبتعد.

خطرة،  اأم��اك��ن  وندخل  جديدة  اأم���وًرا  نواجه  كّنا 

كاملغاور واخلنادق قبل باقي القوى، والأ�ضعب اأنها اأر�ض 

جديدة ل نعرف معاملها ول تفا�ضيلها، بينما يعرف العدو 

كل دهاليزها. على الرغم من ذلك، حافظ ع�ضكريونا 

على رباطة جاأ�ضهم وقاموا بعمٍل رائع.

وختم قائاًل: ب�ضهادة �ضباط اأمريكيني فاإّن ما واجهناه 

يف هذه املعركة كان تكتيًكا خمتلًفا عن كل ما 

ا�ضتخدمه الإرهابيون يف اأي مكان اآخر. لقد قالوا اإنهم مل 

يروا مثياًل لهذه التفخيخات ل يف العراق ول يف اأفغان�ضتان 

ول يف اأي مكان اآخر. لكننا فهمنا طريقة عمل العدّو 

وتفكريه منذ اليوم الأول وتاأقلمنا مع الو�ضع، ما �ضمح 

باحلّد من اخل�ضائر والإ�ضابات.

قبل الغروب بقليل كّنا نغادر، خلفنا جرود بزغ فيها 

فجر النت�ضار والأمان، واأ�ضرقت �ضم�ض اأمٍل لغٍد اأف�ضل.
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حمم النار بني اجلو والأر�س

الأ�سلحة  عملت  والأر�س،  اجلّو  من  اجلرود«.  »فجر  يف  ا�ستخدمت  هائلة  نارية  قدرات   

املختلفة على دّك حت�سينات الإرهابيني ود�سمهم.

والأداء  والتن�سيق  التخطيط  نتيجة  كانت  الأر�س،  على  جلّية  ظهرت  التي  النريان  فعالية 

العايل احلرفّية. فكانت »حكايات النار« يف »فجر اجلرود«، حكاية انت�سار.
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دعم مبا�سر ودعم عام

من  الهدف  اأّن  اإىل  بطر�ض  الركن  العقيد  اأ�ضار  بداية 

الوحدات  بني  ما  الأه��داف  تق�ضيم  هو  النريان  تن�ضيق 

اأّل  على  ا  حر�ضً ر���ض،  الأ على  املنت�ضرة 

نف�ضه،  ال��ه��دف  على  جميعها  ترمي 

عمل  يف  تكامٍل  اإىل  ل  التو�ضّ وبغية 

املجموعة امل�ضاركة يف القتال.

معركته  يف  اجلي�ض  اعتمد  واأ�ضاف: 

املبا�ضر  املدفعي  الدعم  الإره���اب  �ضّد 

املبا�ضر  الدعم  وت��وّل��ت  ال��ع��ام.  وال��دع��م 

الهاون  ومدافع   65 الكتيبة  من  �ضرايا 

والتدّخل  املجوقل  واأفواج  امل�ضاة  قطع  يف 

املنت�ضرة على الأر�ض والتي كانت ترمي 

على الأهداف القريبة من الوحدات لدى 

انت�ضارها وتقّدمها.

والتي  واملرتقبة  البعيدة  الأه��داف  اأّم��ا 

واملعابر  عدّوة  ع�ضكرّية  جتّمعات  ت�ضّم 

والإ���ض��ارة،  القيادة  وم��راك��ز  احل��دودّي��ة 

الدعم  م�ضوؤولّية  من  مبدئًيا  فكانت 

من  بتعليمات  يتحّرك  ال��ذي  ال��ع��ام 

متمّثاًل  ك��ان  الدعم  وه��ذا  القيادة. 

من  واأخ���رى   95 الكتيبة  من  ب�ضرايا 

اإىل  اإ�ضافًة  والثاين  الأّول  املدفعّية  فوجي 

�ضرّية من فوج التدّخل الثاين علًما اأننا 

بالدعم  اأحيان  ع��ّدة  يف  ن�ضتعني  كنا 

املبا�ضر.

واأو�ضح العقيد الركن بطر�ض اأّن عملية تن�ضيق النريان 

الأهداف  مراقبة  �ضعيد  على  ملحوًظا  جناًحا  حّققت 

عملية  جن����اح 

كان  اجل���رود  فجر 

دقيق  تخطيط  ثمرة 

م�سبق  وا�ستعداد 

بني  ت��ام  وتن�سيق 

امل�ساركة  الوحدات 

تكامٍل  اإىل  اأدى  ما 

واأف�سى  العمل،  يف 

بالتايل اإىل دحر العدّو 

وتقهقره.

ه���ذا م���ا اأّك����ده 

النريان  ق�سم  رئي�س 

عملّيات  غرفة  يف 

الركن  العقيد  القيادة 

الذي  بطر�س  مي�سال 

تن�سيق  عملّية  توىل 

خمتلف  بني  النريان 

امل�ساركة  الوحدات 

يف املعركة �سد الإرهابيني.

املعارك عموًما، وعن  الناري يف  الدعم  تن�سيق  اأهمّية  العقيد بطر�س حتّدث عن 

جناح هذا التن�سيق يف معركة »فجر اجلرود«.
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تن�صيق النريان:

حتقيق الأهداف باأقل ما ميكن من اخل�سائر اإعداد: رميا �سليم �سوميط

العقيد الركن مي�صال بطر�ض 
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وتوزيع الرمايات وتكثيف النريان، م�ضرًيا اإىل اأن غزارة 

على  اجلي�ض  اأطلقها  التي  واجلوّية  املدفعّية  الرمايات 

مراكز الإرهابيني اأّدت اإىل اإ�ضابات مبا�ضرة يف �ضفوفهم 

ما  لديهم،  واجلرحى  القتلى  من  كبرًيا  عدًدا  وخّلفت 

ودفع  بينهم،  ما  يف  والت�ضرذم  الهلع  من  حالة  اإىل  اأّدى 

معظمهم اإىل الهروب ومغادرة اأماكن متركزه.

الطائرات تالحق الإرهابيني

ال�ضتطالع  ط��ائ��رات  اأه��ّم��ي��ة  ع��ن  ��ا  اأي�����ضً وحت���ّدث 

وتتابع  والبعيدة  القريبة  الأه��داف  تر�ضد  كانت  التي 

حتّركات الإرهابّيني، اإن يف مراكزهم التي كانت قد 

املحاور  عرب  اجلي�ض،  قبل  من  ومراقبة  معروفة  اأ�ضبحت 

التي كانوا ي�ضلكونها، اأو يف مراكز جتّمعاتهم، حيث 

كان يتم حتديد اإحداثّياتها بدّقٍة وي�ضار اإىل معاجلتها 

بقذائف املدفعية اأو بوا�ضطة القذائف املوّجهة عرب تقنية 

اآمن،  مركز  اأي  العدّو  لدى  نرتك  مل  واأ�ضاف:  الاليزر. 

طائرات  مب�ضاعدة  لآخر  مكاٍن  من  نالحقهم  كّنا 

على  اإي��ج��اًب��ا  الأم���ر  ه��ذا  انعك�ض  وق��د  ال�ضتطالع، 

وحداتنا املنت�ضرة على الأر�ض والتي كّنا 

نعلمها باأدق التفا�ضيل حول حتّركات 

العدّو ما اأّدى اإىل حتقيق اإ�ضابات مبا�ضرة 

طائرات  قامت  كذلك،  �ضفوفه.  يف 

املدفعية  ن��ريان  مبراقبة  ال�ضتطالع 

اأّدى  ما  اجلي�ض،  وحدات  تطلقها  التي 

اإىل حتديد الأهداف بو�ضوح.

ق�ضم  رئي�ض  حتّدث  اأخ��رى،  جهٍة  من 

النريان عن التن�ضيق على �ضعيد توزيع 

كل  فت  ُكلِّ حيث  املعركة،  م��راح��ل  يف  الأه���داف 

التداخل  دون  حال  ما  معنّي،  هدٍف  على  بالرمي  �ضرّية 

عن  حت��ّدث  كما  ال��ذخ��ائ��ر.  ه��در  ومنع  املهّمات  يف 

كانا  اّللذين  اجلو  و�ضالح  املدفعّية  �ضرايا  بني  التن�ضيق 

كثيف،  ن��اري  غطاٍء  عرب  ال��وح��دات  لتقّدم  مي��ّه��دان 

والن�ضحاب  مواقعهم  اإخالء  على  الإرهابيني  اأجرب  ما 

بالتايل احتالل  و�ضّهل  ال�ضورّية،  اللبنانّية  باجتاه احلدود 

ال�ضالحني  ب��ني  التن�ضيق  اأّن  واأ���ض��اف  م��راك��زه��م. 

املذكورين يف ا�ضتخدام تقنّية القذائف املوجّهة بالاليزر 

لالأهداف.  املبا�ضرة  الإ�ضابات  يف  كبرية  فعالّية  اأثبت 

انتهاء كل مرحلة من مراحل  لدى  اأّنه  اإىل  اأ�ضار  كما 

ب�ضرعة  املدفعية  املراب�ض  تغيري  يتم  كان  املعركة، 

قيا�ضّية لتواكب تقّدم الوحدات.

وختم العقيد الركن بطر�ض بالقول، اإّن تن�ضيق النريان 

بني القوات اجلوّية ومدفعية الدعم املبا�ضر والدعم العام 

يف  تكامٍل  اإىل  اأّدى  الأر���ض،  على  املنت�ضرة  والوحدات 

خ�ضائر  باأقل  الأه��داف  حتقيق  يف  النجاح  واإىل  العمل 

ممكنة.
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12 األف �ساعة طريان وا�ستطالع

حواىل  اجلوية  القوات  نّفذت  ال�ضنتني،  هاتني  خالل 

رقم  وهو  وت�ضوير جوي،  وا�ضتطالع  �ضاعة طريان  األف   12

ا بالقدرات املتوافرة، وقد ا�ضتغرق حتليل  كبري جًدا قيا�ضً

م�ضمون ال�ضور امللتقطة �ضاعات طويلة.

ا�ضتناًدا اإىل هذه املعلومات، و�ضعت قيادة اجلبهة خطة 

الربية  القوى  بالتن�ضيق بني خمتلف  واأهدافها،  املعركة 

واجلوية. العميد الركن الطيار زياد هيكل الذي ت�ضّلم 

املعركة  انطالق  �ضهرين من  قبل  اجلوية  القوات  قيادة 

به  قامت  الذي  العمل  م�ضار  ي�ضتعر�ض   ،2017 اآب   19 يف 

 )2014( اآنذاك  فيقول:   ،2014 العام  من  بدًءا  القوات  هذه 

املتوافر  ال�ضالح  كان 

طائرة  على  مقت�ضًرا 

املجّهزة   Cessna�ال

ب�ضالح موّجه بوا�ضطة 

ال��ل��ي��زر، ومب��ق��دوره��ا 

�ضاروخني  حتمل  اأن 

كل  وك��ان   ،Hell Fire ن��وع  من 

هذه  ���ض��اروًخ��ا.   20 منها  لدينا  م��ا 

اإذ   ،2014 اآب  بعد  تغريت  املعطيات 

ال�ضواريخ  من  اجلي�ض كمية  ت�ضّلم 

�ضاعدت يف تاأمني قدرة نارية اإ�ضافية.

القوات  ب��داأت  لحقة،  مرحلة  يف 

اجل��وي��ة ب��ا���ض��ت��ع��م��ال ط���واف���ات ال��� 

ال�  وط��واف��ات  القتالية،   Gazelle
Puma، ما �ضاعد يف تاأمني قدرة نارية 
جديدة كانت القوات اجلوية باأم�ّض 

احلاجة اإليها.

اإىل  هيكل  الركن  العميد  وي�ضري 

اللبناين  اجلي�ض  معركة  م�ضار  اأن 

ثالث  اإىل  م  يق�ضّ »داع�����ض«  ���ض��ّد 

مراحل: يف املرحلة الأوىل مّت تثبيت 

احلدودية  القرى  تخوم  على  الهجوم 

اإىل  الت�ضلل  م��ن  »داع�������ض«  مل��ن��ع 

الثانية  املرحلة  ورّك��زت  ال��داخ��ل. 

الداخل،  يف  النائمة  اخلاليا  على 

وكانت املرحلة الثالثة حترير الأر�ض من العدو.

يف جميع هذه املراحل، كان دور القوات اجلوية بالإ�ضافة 

املبا�ضر  الدعم  تاأمني  �ضاعة،   24 مدار  على  املراقبة  اإىل 

الأخرية  املرحلة  بدء  مع  الأر���ض.  على  ال�ضديقة  للقوى 

تابعت ما كانت قد بداأته يف العام 2014، ولكن بوترية 

اأ�ضرع من ال�ضابق، اإذ ارتفع عدد طائرات ال�ضتطالع )3 

اخلطة  تنفيذ  وبداأت  اثنتني(،  من  بدًل  اجلو  يف  طائرات 

املر�ضومة.

اجلوي  الدعم  اجلوية  القوات  تقّدم  اأن  اخلطة  اقت�ضت 

العام،  اجلوي  الدعم  عالج  القريب.  اجلوي  والدعم  العام 

املعركة،  ان��دلع  من  اأ�ضابيع  قبل  ب��داأ  قد  كان  ال��ذي 
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اإعداد: جان دارك اأبي ياغي

القوات اجلوية:

معركة القيادة وال�سيطرة

العميد الركن الطيار زياد هيكل

بالن�سبة اإىل القوات اجلوية، بداأت 

معركة »فجر اجلرود« يوم و�سعت 

جبهتها حتت جمهر املراقبة الدائمة 

منذ العام 2015. هذه املراقبة وّفرت 

بنًكا من املعلومات حول اأماكن 

متركز امل�سّلحني، خمازن ذخريتهم، 

الد�سم، م�سادر املياه، والطرقات 

التي ي�سلكونها...(. هذا البنك مّت 

ا�ستثماره عند بدء املعركة.
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التخزين،  وم��راك��ز  التجّمع،  )م��راك��ز  ال��ع��دّو  اأه���داف 

النقل،  و�ضائل  واخللفية،  الأمامية  القتالية  املراكز 

امل�ضادة  وبخا�ضة  والثقيلة  املتو�ضطة  الإجمالية  الأ�ضلحة 

للطائرات(.

 Copper Head�ال املعتمدة كان قذائف  جنم اخلطة 

هة بوا�ضطة الليزر، داخل خطوط العدّو  التي تت�ضلل، موجَّ

نحو الهدف املطلوب، ثابًتا كان اأو متحرًكا. ومع العلم 

القذائف  من  النوع  هذا  مع  املرفقة  ال�ضرح  كتب  اأن 

ال�30 %،  التي حتققها ل تتخّطى  الإ�ضابة  اإن ن�ضبة  تقول 

حققت الطريقة اجلديدة التي اتبعها اجلي�ض ن�ضبة اإ�ضابة 

تخطت ال� 90%، با�ضتخدام 

طائرات الليزر.

تقنية اأثبتت فعاليتها

ل���ق���د ك�����ان اجل��ي�����ض 

يف  جي�ض  اأول  اللبناين 

ه��ذه  ي�ضتعمل  ال��ع��امل 

ق��ادة  ب��اع��رتاف  الطريقة 

اأمريكيني  ع�ضكريني 

ذه��ل��وا ل��دق��ة الإ���ض��اب��ات 

كما  حت��ق��ق��ت،  ال��ت��ي 

ال��ن��ظ��ر يف ه��ذه  اأع������ادوا 

درا���ض��ة  وط��ل��ب��وا  التقنية 

وقد  جديد.  من  فحواها 

اعرتفوا باأّن الإرادة ال�ضلبة 

اجلي�ض  بها  يتمّتع  التي 

اللبناين مل يلم�ضوها عند 

وع���رّبوا  اآخ���ر،  جي�ض  اأي 

حيال  اإع��ج��اب��ه��م  ع��ن 

البتكار الذي حّول طوافات الإخالء اإىل طوافات قتالية 

بعد اأن كانت خارج اخلدمة منذ �ضنني.

اجلوية  القوات  اأجرت  النجاح،  ل�ضمان  قائاًل:  وي�ضيف 

جتربة ميدانية قبل اأ�ضابيع من املعركة، فجاء التنفيذ 

واإحباط  حركته  و�ضّل  ال��ع��دّو  تدمري  اإىل  واأّدى  دقيًقا 

معنوياته. كانوا ي�ضرخون: »اجلي�ض عم ي�ضوينا �ضوي«.

اأثبتت هذه التقنية فاعليتها و�ضّرعت يف ح�ضم املعركة 

باأقل خ�ضائر ممكنة وذلك ب�ضهادة قائد اجلي�ض العماد 

اجلمهورية  رئي�ض  اإىل  بها  قام  التي  الزيارة  خالل  عون 

يرافقه قادة الوحدات التي �ضاركت يف املعركة. فعندما 

�ضرح للرئي�ض م�ضار املعركة رّكز على اأن نقطة التحّول 

لقتال  ج��دي��دة  معاجلة  ط��رق  ابتكار  ك��ان��ت  فيها 

القوات  بني  ما  الدقيق  والتن�ضيق  امل�ضّلحة،  املجموعات 

اجلوية ووحدات القتال.

بالأرقام

ا�ضتخدم اجلي�ض قوة نارية هائلة، ونّفذت القوات اجلوية 

)خالل 7 اأيام( 141 �ضاعة طريان دعم جوي �ضاركت فيه 

للرماية  ا�ضتعملت  التي  والطوافات   Cessna ال�  طائرات 

اأمام الأهداف مع تقّدم القوات ال�ضديقة يف الليل كما يف 

ا�ضتخدمنا  قائاًل:  الركن هيكل  العميد  وتابع  النهار. 

ا يف  �ضواريخ Hell Fire وقذائف Copper Head، خ�ضو�ضً

 Copper اليوم الذي �ضبق ا�ضت�ضالم الإرهابيني )33 قذيفة

تدمري  اإىل  اأّدى  ما  ال�ضاعة(،  ون�ضف  �ضاعة  Head خالل 
مراكز العدّو الثابتة بالكامل. 

النوعية  العملية  اإىل  اجلوية  القوات  قائد  اأ�ضار  واأخ��رًيا 

املعركة،  من  واحد  يوم  قبل  الطائرات  بها  قامت  التي 

اأعلى  للعدو على  التابع  الت�ضالت  ا�ضتهدفت مركز  اإذ 

ودّمره  قاره«،  »حليمة  تلة  وهي  م(،   2400( احتلها  تلة 

بالكامل. ثم تابع العمل وفق اخلطة، لذلك، ميكن 

اعتبار »فجر اجلرود« معركة القيادة وال�ضيطرة.
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اإعداد: 

جان د�رك �أبي ياغي

فوج املدفعية الأول:

Copper Headإنها معركة �لـ�

العميد الركن 

جورج احلايك 

تقنية حديثة 

كان لها دور كبري 

يف �حل�سم

العميد  ي���ح���ّدد 

احلايك  ال��رك��ن 

م��ه��م��ة ال���ف���وج 

بالرمي  املعركة  خالل  العمالنية 

نريانه  وم�صادر  العدّو  مراكز  على 

نحوها  امل�صاة  ق��وى  لتقّدم  ت�صهياًل 

املهمة  ه���ذه  وجن���اح  واح��ت��الل��ه��ا. 

الإرهابيني  مراكز  تدمري  اإىل  اأّدى 

نة  املح�صّ وجتّمعاتهم،  واآلياتهم 

»دّم��رت  لقد  نة.  املح�صّ وغ��ري  منها 

عنا�صرها  وُقِتل  اأبيها«،  بكرة  عن 

ثمة  اأنه  مو�صًحا  الفوج،  قائد  يقول 

كبري  دور  لها  كان  حديثة  تقنية 

هي معركة �لـCopper Head كما و�سفها 

قائد فوج �ملدفعية �لأول �لعميد �لركن جورج 

�لذكية )عيار  �لقذ�ئف  فبف�سل هذه  �حلايك. 

 )Laser(لتي توّجه بو��سطة �لليزر� )155 ملم

�إ�سابات  ت�سجيل  مّت  �لهدف،  حتديد  بعد 

مبا�سرة يف �سفوف �لعدو.
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ب�صكل  املعركة  ح�صم  يف 

ُت�صتعمل  وهي  وفّعال،  �صريع 

لأول مّرة يف لبنان.

واأ�صاف: مهمة الفوج التكتية هي تقدمي الدعم 

العام للجي�ش خالل اأي عملية ع�صكرية، وميكن 

املتوافرة  الو�صائل  بكل  الناري  بالتمهيد  ترجمتها 

اأمامها.  من  املعوقات  واإزالة  امل�صاة  تقّدم  لت�صهيل 

القذائف  اإىل  بالإ�صافة  اجل��رود«  »فجر  معركة  يف 

 Copper Head�ال قذائف  ا�صتخدام  مّت  التقليدية 

الذكية Laser Guided Rounds والتي ت�صتعمل 

بتوجيه من الطريان.

18884



�لدقة: 100/100

مل  القذائف  هذه  ت�صّلمنا  عندما  الفوج:  قائد  وتابع 

نح�صل معها على جداول الرمي، وكيفية قيا�ش ارتفاع 

مبجهود  ال�صعوبة  هذه  جتاوزنا  لكننا  الروؤية،  اأو  الغيوم 

�صخ�صي. و�صّجلنا ن�صبة اإ�صابة اأعلى من تلك التي حققها 

ينبغي  حني  ويف  نف�صها.  القذائف  بوا�صطة  الأمريكيون 

من   %80 اأو   70 اإىل  للتو�صل  بقذيفتني  اأو  مبدفعني  الرمي 

الدقة يف الإ�صابة، رمى فوج املدفعية مبدفع واحد وحقق 

اإ�صابة عالية الدقة يف تدمري الأهداف. كان هدفنا تدمري 

الإرهابيني قبل اأن ي�صطر اجلي�ش اإىل الحتكاك بهم، 

وقد جنحنا يف ذلك.

�صا�صة  عرب  تابعناها  املعركة  من  حّية  لقطات  يف 

الكومبيوتر مع العميد الركن احلايك، �صاهدنا كيف 

دّمرت قذائف ال�Copper Head اأهداف العدّو ومراكزه 

بدقة متناهية: »ما بقي حدا طّيب«...

»داع�ش«  اآليات  تطايرت  كيف  راأينا  اآخر،  م�صهد  يف 

يف  الدقة  اأمام  وذهلنا  املبا�صرة،  الإ�صابة  نتيجة  اجلو  يف 

اأو  مراكز  كانت  �صواء  وتدمريها،  الأه��داف  ا�صطياد 

اأفراًدا يتنقلون على دراجات نارية. هنا ل بّد من الإ�صارة 

اإىل تقنية فريق عمل الت�صوير الذي جنح يف توثيق �صورة 

املعركة بِحرفية عالية.

قذيفة   130 اجل���رود«  »فجر  معركة  يف  ا�صتخدمت 

هذه  اأن  العلم  مع  هدًفا،   130 اأ�صابت   Copper Head
القذائف تعود ل�30 �صنة خلت، واجلي�ش الأمريكي توّقف 

اأخرى  اإذ حّلت مكانها  �صنة،   20 منذ  ا�صتخدامها  عن 

.Excalibor�اأكرث تطّوًرا هي ال
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خمازن نّقالة

م��راب���ش  تغ��ي��ي��ر  ت��ّم 

ال�Copper Head �صت مرات، خالل املعركة. 

هذا التغيري ح�صل مبرونة وب�صرعة بف�صل العتاد 

قبل  الأمريكيني  من  ت�صّلمناه  ال��ذي  اجلديد 

اأ�صبوع من املعركة. وهو ي�صم حامالت الذخرية 

وح�صواتها،  القذائف  لنقل  واملجّهزة  املوؤللة، 

تتميز  قذيفة.   100 حلواىل  منها  الواحدة  وتت�صع 

هذه احلامالت باأنها م�صّفحة وتوؤدي دور املخازن 

مّت  مرب�ش.  كل  جانب  اإىل  وال�صرورية  النّقالة 

باأق�صى  امل��داف��ع  ا���ص��ت��خ��دام 

اإىل  را�صي،  وادي  )من  مداها 

م��راح  اإىل  الن�صراين،  خربة 

ال�صيخ، اإىل را�ش جمعة...(.

اجلي�ش  ا�صتطاع  كيف 

الذكية  القذائف  ا�صتخدام 

بهذه الفاعلية؟

ال��ف��وج: قمنا  ق��ائ��د  ي��ق��ول 

اأمريكية  مراجع  برتجمة 

القذائف  اأنواع  خمتلف  عن 

 Copper�ال ب��ي��ن��ه��ا  وم���ن 

مدة  ال�صباط  وت��دّرب   .Head
كيفية  على  اأ���ص��ه��ر  �صتة 

الفوج  ك��ان  ل��ذا،  رمايتها. 

خلو�ش  تامة  جهوزية  على 

املعركة، ومل يجد �صعوبة يف 

الذكية،  القذائف  ا�صتخدام 

بدقة  ا�صتخدمها  اإن���ه  ب��ل 

اأبواب  حتى  وبالتايل،  فائقة. 

يتح�صنون  كانوا  التي  املغاور 

واقُتلعت  بدقة  اأ�صيبت  فيها 

من مكانها.

العميد  ي���وؤّك���د  اأخ������رًيا، 

الفوج  اأن  احل��اي��ك  ال��رك��ن 

عالية،  قتالية  ق��درة  اأث��ب��ت 

ال�صالح احلديث،  وتاأقلم مع 

املعركة  ح�صم  اإىل  اأّدى  مما 

والعدو  ال�صديق  فاجاأ  ب�صكل 

التعاون  على  يثني  وهو  مًعا، 

الذي كان قائًما بني املدفعية 

ب�صكل  ال���ط���ريان  و���ص��الح 

خا�ش.
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حان �لوقت

اجلرود«،  »فجر  معركة  كانت  الوقت،  حان  عندما 

وكان الفوج وفق املهمة التي حّددت له، قطعة اأ�صا�صية 

وقد  للقوى.  العام  الناري  الدعم  منظومة  �صمن  وفاعلة 

�صارك ب�صرية راجمات �صواريخ و�صرية مدفعية )130 ملم 

و122 ملم( نّفذتا وعلى مدى عدة اأيام قبل الإعالن ر�صمًيا 

عن املعركة، رمايات مكّثفة على الإرهابيني.

م��ع الإع�����الن ع��ن ب���دء امل��ع��رك��ة، 

راجمات  وكانت  الرمايات  وترية  زادت 

قطع  ب��اق��ي  م��ع  تتكامل  ال�����ص��واري��خ 

امل�صّلحني  م��راك��ز  رم���ت  امل��دف��ع��ي��ة: 

وجتّمعاتهم وخطوط اإمدادهم، ولحقت 

باأّي  القيام  من  فمنعتهم  حتّركاتهم، 

ردة فعل. رميناهم من اأكرث من مرب�ش 

الفاكهة  جديدة  يف  الفوج،  قائد  يقول 

اجلبل  �صهر  اإىل  و�صوًل  بعلبك،  وراأ���ش 

املدافع  يف جرد عر�صال، يف حني كانت 

التي  القطع  مع  موجودة  ملم   130 عيار 

وتنتقل من مرب�ش  الأر�ش،  تتقدم على 

اإىل اآخر يف امليدان لتقدمي الدعم املبا�صر 

وفق مقت�صيات املعركة.

 • كيف مّت �لتح�سري للمعركة على �سعيد �لفوج؟

دائًما  الفوج  يف  التح�صريات  قائاًل:  الفوج  قائد  يجيب 

مبا�صرة،  باجلهوزية  ترتبط  لأّنها  و�صاق  قدم  على  قائمة 

اإبقاء  الفوج حول  ولطاملا متحورت ا�صرتاتيجية العمل يف 

اجلهوزية يف اأعلى درجاتها. لذلك نعتمد �صيا�صة ارتقاب 

املهمات والتح�صري والإعداد امل�صبق لها )مراب�ش – اأهداف 

م�ساركة  ــود  ــع ت

�لثاين  �ملدفعية  فوج 

�جلي�ش  حــرب  يف 

ــن  ــي ــاب �ــســد �لإره

�إىل  ـــــرود،  �جل يف 

�لأوىل  �للحظات 

�ملعارك  ـــدلع  لن

�لــعــام  مــن  )�آب 

ويخربنا   .)2014

�لركن  �لعميد  قائده 

�أّن  ـــدوح  ق خ�سر 

ــه تــوّلــت  ــات ــم ر�ج

مر�كز  دّك  حينها 

مبئات  �مل�سّلحن 

وحّققت  �ل�سو�ريخ، 

ــات مــوؤكــدة  ــاب ــس �إ�

تابع  �سفوفهم.  يف 

مدى  على  �لــفــوج 

ثالث �سنو�ت تقريًبا، 

�لناري  �لدعم  تاأمن 

�ملتمركزة  للقطع 

ــش  ور�أ� عر�سال  يف 

مبا�سرة  )رمايات  ملم   130 عيار  و�ملد�فع  �ل�سو�ريخ  بر�جمات  وجرودهما،  بعلبك 

وعنف،  بقوة  �لإرهابين  مر�كز  على  تنهمر  �أ�سلحته  نري�ن  فكانت  مبا�سرة(.  وغري 

وت�ساهم مع نري�ن باقي �لقطع و�لوحد�ت يف �إنهاكهم و�إ�سعافهم و�سربهم يف �سميم 

معنوياتهم، متهيًد� خللق �لظروف �ملوؤ�تية للمعركة �حلا�سمة.
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اإعداد: ليال �سقر �لفحل

العميد الركن خ�ضر قدوح 

فوج املدفعية الثاين:

معركتنا رفدتنا بالكثري من �خلرب�ت
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– قوى – و�صائط...(. من هنا، فاإّن اجلهوزية يف الفوج لأّي 
طويلة  فرتة  خالل  اأجنز  دوؤوب  لعمل  ترجمة  هي  مهمة 

معركة  بحجم  مهمة  لكن  والتح�صري.  التدريب  من 

فجر اجلرود )لناحية ات�صاع امل�صاحة اجلغرافية للميدان 

حت�صريات  ا�صتوجبت  فيها(،  امل�صاركة  القوى  وحجم 

وا�صتعدادات اإ�صافية. وقد �صملت هذه التح�صريات الأمور 

الآتية:

بالع�صكريني  باملهمة  مبا�صرة  املعنّية  الوحدات  رفد   -

والهتمام  اأف��راد(،  رتباء،  )�صباط،  الرتب  خمتلف  من 

بجميع النواحي التي ت�صهم يف ح�صن اإجناز املهمة.

- اإعداد وتنظيم طواقم العمل يف مركز اإدارة الرمي يف 

الفوج، لتكون جاهزة على مدار ال�صاعة.

املهمة  ت�صتلزمه  ما  بكل  الرمي  مراكز  جتهيز   -

)اإت�صالت، خرائط، حوا�صيب...(.

- حت�صري الرمايات على الأهداف املرتقبة.

ا���ص��ت��ع��داًدا  و���ص��واري��خ(  )ق��ذائ��ف  ال��ذخ��ائ��ر  جتهيز   -

للمعركة.

الوحدات  خلدمة  وال�صيانة  امل�صاعفة  ف��رق  تعزيز   -

امل�صاركة يف املهمة.

- تاأمني خمتلف الحتياجات اللوج�صتية والفنية التي 

حتتاجها املعركة.

- توجيه الطاقات والقدرات يف الفوج خلدمة املهمة.

 

معاجلة فورية للم�ساكل

• هل و�جه ع�سكريو قطعتكم �سعوبات؟ وما هي؟
و�صعوباتها،  خ�صو�صياتها  مهمة  لكل  اأّن  �صك  ل   -

يجعل  اجليد  والتح�صري  امل�صبقة  ال�صتعدادت  لكن 

اأم��ًرا  وطاأتها  من  التخفيف  اأو  ال�صعوبات  تلك  جت��اوز 

ممكًنا ومتاًحا، وهذا ما ح�صل يف معركة فجر اجلرود. 

عن  خارجة  تكن  مل  الفوج  واجهها  التي  فال�صعوبات 

لعدة  العراء  والبقاء يف  الإنهاك اجل�صدي  ال�صيطرة.  حدود 

ال�صاعة،  م��دار  على  الدائمة  واجلهوزية  متتالية،  اأي��ام 

ا ح�صائر الرمي  واملواجهة املبا�صرة مع الإرهابيني )خ�صو�صً

املبا�صر باملدفع 130 ملم(، وال�صعوبات اللوج�صتية )قيادة 

تكن  مل  العمليات(،  بقعة  عن  جغرافًيا  بعيدة  الفوج 

منطقية  �صعوبات  بل  املاألوف،  عن  خارجة  �صعوبات 

يجب اأن نكون معتادين عليها وم�صتعدين لها. لذلك، 

وعلى الرغم من حجم املعركة كانت الأمور الأ�صا�صية 

موؤمنة ب�صكل �صليم. وكانت امل�صاكل التي تطراأ تلقى 

ِقبل  من  ال�صريع  التجاوب  اإىل  نظًرا  املطلوبة،  احللول 

املعنيني وعلى خمتلف امل�صتويات.

وماذ�  فيها؟  �مل�ساركن  خربة  �إىل  �ملعركة  هذه  �أ�سافت  ماذ�   •  

�كت�سبو� منها؟

- من الطبيعي اأن يكت�صب الإن�صان خربة وعلًما من 

اإذا كان العمل املنجز  اأي عمٍل يقوم به، فكم باحلري 

كانت  هنا  من  اجل���رود«.  »فجر  بحجم  معركة  هو 

كبرية  املعركة  ه��ذه  من  الع�صكريني  مكت�صبات 

ومتنوعة وعلى اأكرث من �صعيد، واأبرزها الآتي:

- تعزيز الثقة بالنف�ش وبالقدرات.

القناعة  وتثبيت  الع�صكريني،  بني  اللحمة  تقوية   -

باأهمية العمل كفريق.

مواجهة  يف  وال�صجاعة  اجل��راأة  من  مزيد  اكت�صاب   -

املخاطر، واجلدية وامل�صوؤولية يف التعاطي مع الأمور.

امل�صبق  والإعداد  التح�صري  اأهمية  حول  درو�ش  ا�صتقاء   -

جهوزية  على  والبقاء  للمهمات، 

الأمر من  هذا  ي�صتتبع  ما  دائمة مع 

تدريب متوا�صل و�صيانة دائمة للعتاد 

وال�صالح.

ال�����ص��ب��اط خ���ربات  - اك��ت�����ص��اب 

العمالنية،  الأم���ور  اإدارة  يف  كبرية 

التحّديات  ومواجهة  واللوج�صتية، 

املنا�صبة  احل��ل��ول  واإي��ج��اد  ال��ط��ارئ��ة، 

واملمكنة لها.
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فوج امل�ضاد للدروع:

�لـ»تاو« ير�فق 

�لقوى �ملهاجمة 

حمقًقا فاعلية ق�سوى

�مل�ساد  فوج  �سارك 

معركة  يف  ــدروع  ــل ل

منذ  ـــرود«  �جل »فجر 

لندلعها،  �لأول  �ليوم 

يف  ـــارًز�  ب دوًر�  و�أّدى 

جناحها نظًر� �إىل نوعية 

�سالحه، �أما �ملهمة �لتي 

تاأمن  فكانت  بها  كّلف 

ــم نــاري ومــنــاورة  دع

ــدرة �ــســاروخــيــة  ــق ب

تقّدم  و�كبت  موّجهة 

�لقوى �ملهاجمة.

اإعداد: 

جان د�رك �أبي ياغي

العميد الركن غ�ضان عبود 
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قدرة على �خرت�ق �لتح�سينات

اأن  عبود  غ�صان  الركن  العميد  الفوج  قائد  يو�صح 

ال�صاروخ امل�صاد للدروع يتميز بدقة يف الإ�صابة ت�صل ن�صبتها 

اإىل 99%، بالإ�صافة اإىل قدرته على اخرتاق التح�صينات، 

اأتاح تنفيذ املهمة على اأف�صل وجه. ي�صتطيع هذا  مما 

اإمكان  اىل  نظًرا  املهاجمة  الوحدات  مواكبة  ال�صالح 

على  ا���ص��ت��ع��م��ال��ه 

ق����واع����د ت���رّك���ز 

اأو  الأر������ش،  ع��ل��ى 

وقد  الآليات.  على 

فاعلية  ازدادت 

ه���ذا ال�����ص��اروخ يف 

بعد  امل���ع���رك���ة، 

اآلية  على  تركيزه 

اإن��ه��ا  اإذ   UTV
ب�صهولة  ت��ت��ن��ّق��ل 

ال��وع��رة  الأر����ش  يف 

ال�صّيقة،  واملمرات 

على  ي�صعب  التي 

الآل���ي���ات الآخ���رى 

وه��ذا  �صلوكها. 

م��ا ���ص��م��ح ب��دع��م 

املهاجمة  ال��ق��وى 

خالل  ومواكبتها 

تقّدمها.

�ل�سري �سعوًد� 

�لكتف  وعلى 

�ساروخ

وي�����ص��ي��ف ق��ائ��د 

اإحدى  الفوج: على 

ال�صخرية  ال��ت��الل 

اإ���ص��ط��ر ع��ن��ا���ص��ر 

حمل  اإىل  ال��ف��وج 

ق��اع��دة ال�����ص��اروخ 

ومتّمماته   TOW
 100 ف����وق  )ي�����زن 

ك���ل���غ( وال�����ص��ري 

م   200 م�صافة  ب��ه 

لرتكيزه  ���ص��ع��وًدا 

تلة،  راأ�����ش  ع��ل��ى 

وال������رم������ي ع��ل��ى 

اأهداف تعيق تقدم عنا�صر امل�صاة، وجنحوا يف ذلك.

واأ�صار قائد الفوج اإىل اأن الأجواء التي اأحاطت باملعركة 

للجي�ش، ترك �صدًى  الأهايل  الذي قّدمه  املعنوي  والدعم 

ما  يف  التناف�ش  من  نوًعا  وخلق  الع�صكريني،  نفو�ش  يف 

اأر�ش  على  برفاقهم  اللتحاق  اأرادوا  فاجلميع  بينهم، 

املعركة.
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م�ساة ودبابات

»فجر  معركة  يف  الفوج  مهمة  عن  يتحّدث  اأن  قبل 

اإىل  الركن ع�صام مغبغب  العميد  قائده  ي�صري  اجلرود«، 

لواء  بت�صّرف  و�صعت  الأول  املدرعات  فوج  من  �صرية  اأّن 

امل�صاة الثامن املتمركز يف منطقة عر�صال منذ اآب 2014، 

وقد عّززت هذه ال�صرية لحًقا، و�صاركت يف املعركة �صد 

الإرهابيني.

الأر�ش  على  التقدم  مغبغب:  الركن  العميد  وي�صيف 

يف »فجر اجلرود« كان للثنائي م�صاة- دبابات. وقد توىّل 

فوج املدرعات الأول تقدمي الدعم املبا�صر للقوى امل�صاركة 

دباباته  متركزت  املراحل.  خمتلف  يف 

بقعة  على  م�صرفة  ت��الل  ع��دة  على 

العمليات كقاعدة نريان للمعركة.

املرحلة  يف  قائاًل:  الفوج  قائد  وي�صيف 

الثانية، تابع الفوج تقدمي الدعم الناري 

اإىل موؤازرة قوى امل�صاة املختلفة  بالإ�صافة 

امل��راك��ز  واقتحامها  تقّدمها  خ��الل 

اإح��دى  يف  اأّننا  حتى  فيها.  والتمركز 

الكف  تّلة  اىل  للو�صول  الأول  الن�صق  يف  تقّدمنا  املراحل 

التي كانت اأخطر نقطة لالإرهابيني.

حتديد �لأهد�ف  و�لتعامل معها

عن كيفية التح�صري لهذه املعركة، يقول:

قبل املعركة، حّددنا الأهداف املعادية ومراكزها على 

عمليات  وفرتها  التي  املعلومات  بف�صل  وذلك  الأر���ش، 

ال�صتطالع بالطريان واملراقبة الأر�صية، ثّم عّرفنا اأطقم 

الع�صكريني  بتدريب  وقمنا  الأه��داف،  بهذه  الدبابات 

واأطقم الدبابات على ا�صتخدام اأنواع القذائف، والأ�صلحة 
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اإعداد: 

ليال �سقر �لفحل

�لنار درع 

لتقّدم �لقوى

فوج املدرعات الأول:

�لتي  �لقوى  �حتاجت 

معركة  يف  �ساركت 

»فجر �جلرود« �إىل درع 

تقّدمها  توؤمن  نارية 

�ملحاور.  خمتلف  على 

�لأ�سا�سي،  �لــدور  هذ� 

�ملدرعات  فوج  به  قام 

�لأول �لذي �أّمن �لدعم 

من  �ملبا�سر  ــاري  ــن �ل

�مليد�ن.

العميد الركن ع�ضام مغبغب 
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املنا�صبة لكّل هدف.

واجهت  ال��ت��ي  ال�صعوبات 

الفوج، مل تختلف عن تلك 

التي واجهتها �صائر الوحدات يف املعركة، واأبرزها الألغام 

العميد  لكّن  الوعرة.  التقّدم  م�صالك  على  والن�صفيات 

اإىل اخلطورة الناجمة عن الأ�صلحة  ا  اأي�صً مغبغب يلفت 

امل�صادة للدروع التي كانت بحوزة املجموعات الإرهابية، 

الأهداف  اأّنها تطال  ا  خ�صو�صً

ع��ل��ى م�����ص��اف��ات ب��ع��ي��دة. 

التقدم  حاولنا  لذا  وي�صيف: 

والتنّقل  بالكثري من احلذر، 

 ، ب��ت��اأنٍّ اأخ���رى  اإىل  ت��ّل��ة  م��ن 

للو�صول اإىل الأهداف املحّددة. 

الأعطال  اأ�صابت  كذلك، 

الأر�ش،  وعورة  ب�صبب  اآلياتنا 

مبرونة  مّت  الت�صليح  ولكّن 

قبل  ج��ّه��ز  م�صغل  بف�صل 

ان��ط��الق امل��ع��رك��ة، وت��اأم��ني 

قطع البدل فوًرا.

خربة �لقتال 

يف �لعر�ء

حت�������ّدث ال��ع��م��ي��د 

عّما  مغبغب  الركن 

م��ّي��ز ه���ذه امل��ع��رك��ة 

واخلربات التي اأ�صافتها 

الفوج،  ع�صكريي  اإىل 

خربة  اكت�صبنا  فقال: 

ومك�صوفة،  وعرة  جبلّية  اأماكن  يف  العراء،  يف  القتال 

هذه  واأّن  ا  خ�صو�صً الإرهابية،  املجموعات  مواجهة  ويف 

تتقن  للدروع  م�صادة  اأ�صلحة  مزّودة  كانت  املجموعات 

ا�صتخدامها.
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تكامل وتناغم

بن �أدو�ر

�لقوى �مل�ساركة

من عو�مل جناح عملّية 

»فجر �جلرود« �ل�سجاعة 

و�لإقد�م و�حلرفية �لتي 

متّيز بها �لع�سكريون 

�مل�ساركون يف �ملعركة 

�سد �لإرهاب. لكن ثّمة 

عو�مل �أخرى �أّدت دورها 

يف حتقيق �لنت�سار، 

ومن بينها �لتكامل 

و�لتناغم بن �أدو�ر �لقوى 

�مل�ساركة، �سو�ء كانت 

مكّلفة بالتن�سيق و�لتقّدم 

و�حتالل �ملو�قع، �أو 

بتقدمي �ملوؤ�زرة وت�سهيل 

مهّمة وحد�ت �أخرى. يف 

�لو�قع، وّفرت جمموعة 

من �لوحد�ت �مل�ساندة 

دعًما �أ�سا�سيًّا وحا�سًما، 

قبل �ملعركة وخاللها. 

وبادر �لبع�ش منها �إىل 

�لتقّدم و�حل�سم حن 

�قت�سى �لأمر.

الكتف اإىل الكتف
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�لعمل �آلية 

اآلية العمل التي اّتبعها الفوج ل�صمان اأداء وظيفته على 

املعركة بحيث مل ينقطع الت�صال  اأكمل وجه خالل 

خاللها ولو للحظة، يتحدث عنها قائده العميد ح�صني 

ال�صيخ علي، فيقول:

اإىل  وبالإ�صافة  بفرتة،  املعركة  قبل  التح�صريات  بداأت 

وعلى  الأر���ش  )على  م��راًرا  العمليات  بقعة  ا�صتطالع 

اخلرائط(، قمنا بدرا�صة املرتفعات امل�صرفة التي ميكن 

وعلى  الو�صيطة،  الت�صال  حمطات  لرتكيز  ا�صتخدامها 

انطالق  خطوط  اإىل  الأقرب  امل�صافة  على  يجعلها  نحو 

الإر�صال  ق��وة  من  ال�صتفادة  اأت��اح  ما  وه��ذا  ال��وح��دات، 

والتغطية باأف�صل ما ميكن.

الت�صال  حمطات  م��ن  اأن���واع  ع��دة  تركيز  مّت  وق��د 

مثل:  املرتفعات،  هذه  على  الو�صيطة 

 Tetra – Jaguar – Harris – Barret
 ،– Motorola – Vertex – Datron
اآم��ن  ات�����ص��الت  ب��ن��ظ��ام  تتميز  وه���ي 

 Hopping System بطريقة  يعمل 

.Frequency
و�صع  اإىل  الفوج  عمد  قائاًل:  واأ�صاف 

ف�صائل  لتعزيز  �صباط  ب��اإم��رة  ح�صائر 

قامت  احل�صائر  هذه  املهاجمة،  الوحدات  يف  الإ���ص��ارة 

هذه  ق��ي��ادات  يف  الأج��ه��زة  جميع  على  بالك�صف 

الوحدات واآلياتها، وعملت على التاأكد من جهوزيتها 

اإجراء جتارب  الإ�صارة فيها من خالل  وجهوزية عنا�صر 

يومية.

كما �صاعد الفوج يف جتهيز غرفة عمليات املجموعة 

خالل  من  اجل��رود  حترير  مبهمة  كلفت  التي  الأوىل 

�صبكات  وتنظيم  الال�صلكية  الأج��ه��زة  تركيب 

»فجر  عملية  يف  امل�صاركة  الوحدات  مع  الت�صالت 

اجلرود«.

من  جمموعة  جّهز  قد  الإ�صارة  فوج  كان  ذلك،  اإىل 

من  طواقمها  م��ع  اآل��ي��ات  على  الو�صيطة  املحطات 

خلف  تتقّدم  كانت  الآل��ي��ات  ه��ذه  وعنا�صر،  �صباط 
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اإعداد: 

ليال �سقر �لفحل

العميد ح�ضني ال�ضيخ علي

�لإ�سارة  فوج  مهمة 

هي  بــالأ�ــســا�ــش 

�لت�سالت  تاأمن 

ــد�ت  وح ملختلف 

ف�ساًل  ــش،  ــ� ــي �جل

عتاد  حتقيق  عــن 

و�سيانته،  �لإ�ــســارة 

ــــذه �لــوظــيــفــة  وه

�أق�سى  تبلغ  �حليوية 

�لأهمية  ـــات  درج

�إذ  �حلــرب،  وقت  يف 

�لإ�سارة  �سالح  يعترب 

�أدو�ت  ـــم  �أه ــن  م

يف  و�ل�سيطرة  �لقيادة 

�حلربية.  �لعمليات 

ميكن  ل  دونه  فمن 

ــط حتــــّرك  ــب ــس �

�لتكتية  �لــوحــد�ت 

�أ�سلحة  و�لتن�سيق مع 

�لدعم.

الكتف اإىل الكتف
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�لت�سال على �أف�سل ما ير�م

96



الإ�صارة  �صباط  مع  مبا�صر  ات�صال  على  وتبقى  الوحدات، 

اأو  الت�صال،  تاأمني  يف  خلل  اأي  ومعاجلة  للتدخل  فيها 

لإعادة تاأمينه. هذه احل�صائر كانت تتقدم اإىل املراكز 

موؤمن مع  الت�صال  اأن  للتاأكد من  يتم حتريرها،  التي 

الوحدات يف اأماكن متركزها اجلديدة.

وحد�ت �لدعم

اأخرى،  جهة  من 

الت�صال  تاأمني  مت 

الدعم  وحدات  مع 

م�����ن م���دف���ع���ي���ة 

وم/د  وه��ن��د���ص��ة 

وق���������وات ج���وي���ة 

وطبابة ع�صكرية، 

ع�����رب ت���زوي���ده���ا 

الالزمة،  الأج��ه��زة 

بالإ�صافة اإىل تاأمني 

الت�صالت  �صبكة 

اجلي�ش  قيادة  مع 

يف الريزة باأنواع خمتلفة من و�صائل الت�صالت.

وختم قائاًل:

ناجًحا  اختب��اًرا  �صّك��لت عملية »فجر اجل�رود«  لقد 

املهاج�مة  خالل  الت�صالت  تاأمني  على  الفوج  لقدرة 

تاأمني  وذل��ك من خ��الل  فوق،  وما  فرق��ة  لقوى بحجم 

ف����ت����ح م����راك����ز 

اإ����ص���ارة م��ي��دان��ي��ة 

وم�����ت�����ح�����رك�����ة 

مل����واك����ب����ة ه���ذه 

الوحدات.

اأتاحت  وبالتايل 

ه�����ذه امل���ع���رك���ة 

التطبيق  ف��ر���ص��ة 

ل��ل��درو���ش  العملي 

مت  ال��ت��ي  النظرية 

عليها،  ال���ت���دّرب 

اختبار  عن  ف�صاًل 

م�������دى ف��ع��ال��ي��ة 

اأج���ه���زة الت�����ص��ال 

امل�����ص��ت��خ��دم��ة يف 

وجهوزية  اجلي�ش، 

ن���ظ���ام الت�����ص��ال 

و���ص��ب��اط الإ����ص���ارة 

وعنا�صرها.
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تنفيذ عمليات دهم

العميد  التا�سع  اللواء  قائد 

اأّداه  ال��ذي  ال��دور  عن  يتحّدث  احلويك،  �سامي  الركن 

مّت�سلة  اأخرى  ف�سلاً عن مهمات  املجال،  اللواء يف هذا 

الأ�سا�سية. باملهمة 

التا�سع  ال��ل��واء  اأّن  احلويك  الركن  العميد  يو�سح 

من  الإرهابيني،  على  للق�ساء  مهّمات  عّدة  يف  �سارك 

بينها حما�سرتهم داخل عر�سال ومنع جميع حماولت 

كما  والأ�سخا�ص.  والذخائر  واملحروقات  الطعام  تهريب 

�ساهمت وحدات اللواء يف حفظ الأمن وتنفيذ عمليات 

اأمنّية طارئة بالتن�سيق مع فروع  دهم ومعاجلة حالت 

كذلك،  املخابرات.  مديرّية 

الناري،  الدعم  يف  �ساركت 

وع��م��ل��ت ع��ل��ى ا���س��ت��ه��داف 

امل��ج��م��وع��ات الإره���اب���ّي���ة 

الأ�سلحة  اأن���واع  مبختلف 

الروح  وتدمري  عليها  للق�ساء 

وردع  لدى عنا�سرها  القتالية 

اإىل قطاع  الدخول  حماولتها 

طريق  عن  �سواء  امل�سوؤولّية، 

عرب  اأو  اخل��داع،  اأو  الت�سّلل 

عمليات هجومّية مبا�سرة.

تن�سيق مع الهيئات املدنية

�سارك  اأخ���رى،  جهٍة  م��ن 

امل�ساندة  ت��اأم��ني  يف  ال��ل��واء 

وح��دات  لبع�ص  اللوج�ستية 

الأوىل  العملنّية  املجموعة 

الآليات  اإ�سلح  خ��لل  من 

الإخ��لء،  عمليات  وت��اأم��ني 

ح��ي��ث اأق���ي���م���ت م��راك��ز 

ميدانّية  واإخ����لء  اإ���س��ع��اف 

مع  والتن�سيق  بالتعاون  طبّية  خدمات  تقدمي  توّلت 

كما  اللبناين.  الأحمر  وال�سليب  الع�سكرّية  الطبابة 

املعركة.  اأر���ص  من  الفاّرين  املدنيني  باإخلء  قامت 

ا، عمليات بحٍث مكّثفة عن جثامني  وتوىّل اللواء اأي�ساً

�سهداء اجلي�ص، الذين كان الإرهابيون قد اختطفوهم 

يف اآب 2014.

اإطاٍر اآخر، توىّل اللواء التن�سيق مع الهيئات املدنّية  يف 

واأّمن  للجي�ص،  وم�ساعدات  عينّية  هبات  قّدمت  التي 

لها الدعم اللزم.
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اإعداد:  رميا �سليم �سوميط

اللواء التا�سع: 

الو�سيلة  هذه  اأثبتت  وقد  واإنهاكه.  العدو  عزل  يف  فّعالة  و�سيلٌة  احل�سار  اأن  عليه  املتعارف  من 

العملية،  املنت�سرة يف قطاع  والوحدات  الألوية  اجلرود«، حيث عملت  عملّية »فجر  فعاليتها يف 

ومن بينها اللواء التا�سع، على حما�سرة الإرهابيني وردع حماولتهم املتكّررة للت�سّلل اإىل قطاع 

امل�سوؤولّية، اأو تهريب الذخائر والأ�سخا�ص، ما �ساهم يف اإ�سعافهم وتدمري الروح القتالّية لديهم.

العميد الركن

�سامي احلويك
حما�سرة الإرهابيني 

وتاأمني م�ساندة 

نارّية ولوج�ستّية

الكتف اإىل الكتف
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تاأمني حرّية احلركة

واأخرى  حميد،  وادي  يف  اأمامّية  مرتفعات  الفوج  احتّل 

اأحكم  ثّم  بعلبك.  وراأ�ص  الفاكهة  م�سرفة على جرد 

بعد  اإليه  املوؤّدية  امل�سالك  وجميع  الوادي  على  ال�سيطرة 

يف  مزروعة  واأفخاخ  األغام  وك�سف  اأماكن  مداهمة 

اأن  الغني  عبد  الركن  العميد  ويوؤّكد  العمل.  بقعة 

من  »داع�ص«  م�سّلحي  منع  يف  �ساهمت  اخلطوة  هذه 

واحتلل  ال�سام«  »اأهل  �سرايا  م�سّلحي  خروج  ا�ستغلل 

مل�سلحتهم. كما  واقع جديد  امل�سرفة وخلق  املرتفعات 

بتنفيذ  املكّلفة  للقوى  الن��ط��لق  نقطة  �سّكلت 

العملية، و�ساعدت يف تاأمني حرّية احلركة لقوى اجلي�ص 

العملنّية خلل املعركة.

دعم ناري مبا�سر

يف اأثناء املعركة، �ساركت 

ملم   105 املدفعّية  ف�سيلة 

التابعة ل�سرّية الدعم يف الفوج 

املبا�سر  الناري  الدعم  بتاأمني 

العملنّية،  ال��ق��وى  جلميع 

تن�سيق  ق�سم  باإ�سراف  وذلك 

وقد متّكنت من حتقيق  القيادة.  النريان يف عملّيات 

يف  للم�سّلحني  اأه��داٍف  ع��ّدة  فدّمرت  دقيقة،  اإ�ساباٍت 

جرود عر�سال، والفاكهة، وراأ�ص بعلبك، مكّبدة العدو 

وبذلك،  واملعّدات.  والأ�سلحة  الأرواح  يف  كبرية  خ�سائر 

اأّن  اىل  ولفت  ال��وح��دات.  تقّدم  ت�سهيل  يف  �ساهمت 

املهّمات،  تنفيذ  يف  ا  واإقداماً �سجاعةاً  اأبدوا  الفوج  عنا�سر 

ال�سعوبات  الرغم من  وحرفّيةاً يف حتقيق الأهداف على 

ال�سخرّية  املناطق  وع��ورة  بينها  ومن  واجهتهم،  التي 

والرتفاع ال�سديد للحرارة، و�سعوبة تنّقل الآليات ب�سبب 

الرملّية، بالإ�سافة  الأرا�سي  الناجت عن  الغبار الكثيف 

م�سار  على  املزروعة  والألغام  النا�سفة  العبوات  وجود  اإىل 

التقّدم.

الع�سكريني  اأن  الثاين  التدّخل  فوج  قائد  اأّكد  ا،  اأخرياً

ا  الذين ا�ستفادوا من الدرو�ص التدريبّية التي تلّقوها �سابقاً

ا على اأر�ص املعركة، ا�ستفادوا  وقاموا بتطبيقها عملنيًّ

خربتهم  اإغناء  يف  واجهوها  التي  ال�سعوبات  من  ا  اأي�ساً

القتالّية يف املناطق اجلبلّية.

اإعداد:  رميا �سليم �سوميط

فوج 

التدّخل الثاين:

من مواقعنا انطلقوا

العميد الركن

وليد عبد الغني

يو�سح  الغني  عبد  وليد  الركن  العميد  الثاين  التدّخل  فوج  قائد 

الدور الذي ا�سطلع به الفوج يف معركة »فجر اجلرود«. وهو ي�سري 

بدايًة اإىل م�ساركته يف املرحلة التح�سريّية التي �سبقت العملّية.
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دخلنا مرحلة جديدة

�سنوات،  املنطقة منذ ثلث  الفوج: كّنا يف  قائد  يقول 

للعملية  العّدة  واأع��ّدت  التح�سري،  مرحلة  ب��داأت  وحني 

لدعم  اإمكاناتنا  جميع  �سّخرنا  اجل��رود،  يف  الكربى 

القوات املقاتلة. اأّمنا قاعدة لوج�ستية مثالية للمعركة 

يف راأ�ص بعلبك، وقاعدة جتّمع للقوى على خط املواجهة 

ال�ساد�ص،  لّلواء  لوج�ستية  واأر�سية  الثانية،  املرحلة  يف 

لتمركز  ميداين  وم�ست�سفى  للطائرات،  جوّية  وقاعدة 

القطاع، بالإ�سافة اىل الدعم بالإمكانات املتوافرة من 

وقد  طبية،  ومعّدات  مواجهة،  واأ�سلحة  مراقبة  اأجهزة 

انطلقت العمليات من اخلطوط التي كّنا قد ر�سمناها 

يف وقت �سابق.

وي�سيف: فوجنا يف الأ�سا�ص م�سوؤول عن املراقبة بوا�سطة 

الرادارات والكامريات التي تراقب وتفيد عند اأّي حتّرك 

فاأ�سبح  املقاتلة،  كالقطع  جتهيزنا  مّت  كما  م�سبوه. 

لدينا مّللت وم�سادات وهواوين، ودخلنا مرحلة جديدة.

اإجنازات كبرية على مدى 3 �سنوات

خلل املعركة، و�سعنا 3 �سرايا بت�سّرف القوى املهاجمة، 

البقعة،  يحتّلون  التدّخل  اأو  املجوقل  عنا�سر  فكان 

وتاأمني  النق�ص  وتغطية  الثغرات  ل�سد  وراءهم  ندخل  ثّم 

ال�سعبة  املعركة  يف  ا  اأ�سا�سياً العمل  هذا  كان  املراكز. 

التي ا�ستخدم فيها الإرهابيون الأ�سلحة القذرة، املمنوعة 

ا يف اجليو�ص. دولياً

�سالح  الركن  العميد  ويختم 

ب��اإجن��ازات  قمنا  لقد  ب��ال��ق��ول: 

�سنا  واأ�سّ �سنوات   3 خلل  كبرية 

حدودية،  واإن�ساءات  حتتّية  لُبنى 

با�سكيت«  »الهي�سكو  م��ن 

الأطّمات.  اإىل  املعزولة،  والغرف 

القوى،  ان�سحبت  اأن  وبعد  ا  حالياً

علينا اإعادة بناء كل �سيء من 

ت�سييج  اإع��ادة  ينبغي  اإذ  ال�سفر، 

من  ا�ستعدناها  التي  الأرا���س��ي 

جديد.

اإعداد:

با�سكال معّو�ص بومارون

فوج احلدود الربية الثاين:

�سنعيد ت�سييج حدودنا

من  منت�سرين  عنا�سرنا  كان 

يف  ال�سورية  احلدود  اىل  عر�سال 

الأول  تركيزنا  وكان  القاع،  جرد 

اإىل   5 )من  واجلرود  اجلبهة  على 

ال�ستباكات  وكانت  كلم(،   8

ومع  الإرهييابيييييني  مييع  يومية 

املنطقة،  يف  التهريب  ع�سابات 

وكّنا نوّثق هذه الأحداث ونر�سلها 

ب�سكل فوري اإىل قيادة اجلي�ص.

فوج  قائد  يبداأ  الكالم  بهذا 

احلدود الربّية الثاين العميد الركن 

املهمة  عن  حديثه  �سالح  و�سيم 

معركة  اإطار  يف  الفوج  نّفذها  التي 

»فجر اجلرود«.

العميد الركن

و�سيم �سالح



على املرتفعات

لدى  اأّنه  عقل  اإيلي  الركن  العقيد  الفوج  قائد  يو�سح 

�سّكلت  اجلرود«،  »فجر  عملية  من  الأوىل  املرحلة  بدء 

ملهاجمة  ا  متهيداً اجلر�ص  تلة  على  نريان  قاعدة  ال�سرية 

وتغطية  وا�ستعادتهما،   2 واملخريمة   1 املخريمة  مرتفعي 

اإليها،  امل�سار  النقاط  احتلل  بعد  و1927.   1963 النقاط 

متركزت ال�سرية على املرتفعات وعملت على تفتي�سها 

ا على تلة خلف، اإحدى  وتنظيفها، قبل اأن ت�سّن هجوماً

ال�سيطرة  واأحكمت  فاحتلّتها  الإرهابيني،  اأهم معاقل 

الآليات  ال�سرية مب�ساعدة  �سّنت   2017/8/22 ويف  عليها. 

و�سلح  املدفعية  �سلح  من  نارية  وبتغطية  الهند�سية 

ا لحتلل جبل راأ�ص الكف. ويف حني  ا وا�سعاً اجلو هجوماً

اىل  ا  نظراً التقدم  الهند�سية �سعوبات يف  الآليات  واجهت 

طبيعة املوقع، تابعت ال�سرية هجومها الراجل، واحتّلت 

اجلبل املذكور.

الأوي�سل  مرتفعات  فاحتّلت  التقدم  تابعت  بعدها، 

احل��دود  اإىل  و���س��ولاً  امل��دّق��ر  ثم  وم��ن  الكف،  و�سهرات 

قاعدة  الغاية  لهذه  �سّكلت  وقد  ال�سورية.   – اللبنانية 

نريان على جبل راأ�ص الكف بف�سيلة موؤللة، ومتّكنت 

الك�ف  راأ���ص  م�ن  املمت�دة  املنطق�ة  حترير  من  بذلك 

حت��ى املدّق��ر. ث��م قام��ت بتفتي�سها ومترك��زت فيه��ا 

م��ع  غادرته��ا  اأن  اإىل  حمايتها  عل��ى  عمل��ت  حي��ث 

انته��اء املهّم��ة.
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اإعداد:

رميا �سليم �سوميط

ا�ستناًدا اإىل اأمر حتّرك، انتقلت 

�سرية التدّخل املوؤللة الثالثة يف 

فوج التدخل الرابع )يف ال�ساد�ص 

ع�سر من اآب املا�سي(، من 

قطاع الفوج يف �ساحية بريوت 

اجلنوبية – طريق اجلديدة، اإىل 

قطاع فوج احلدود الربية الثاين 

حيث و�سعت حتت قيادته 

العمالنية، ومتركزت يف ثكنة 

الفوج يف راأ�ص بعلبك، اإىل حني 

بدء معركة »فجر اجلرود« حيث 

ُو�سعت حتت القيادة العمالنية 

للفيف التكتي 61 اعتباًرا من 

الرابع ع�سر من اآب وحتى اإ�سعار 

اآخر.

فوج التدخل الرابع:

حترّكنا، هاجمنا، 

وحقّقنا الهدف

العقيد

الركن

اإيلي

عقل

الكتف اإىل الكتف
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 قبل املعركة

�سبقت عملية »فجر  التي  التح�سريات  اأّما يف ما خ�ّص 

التدخل  فوج  اأن  عقل  الركن  العقيد  فيو�سح  اجلرود«، 

 )1601( اجلر�ص  حرف  املرتفعني  احتّل  قد  كان  الرابع 

و�سدر اجلر�ص )1593( يف مرحلة �سابقة، وقد توىّل عنا�سره 

وبالو�سائل  ا  يدوياً عليها  الد�سم  وبناء  التلتني  حت�سني 

املتوافرة.

واأ�ساف: خلل تلك املرحلة، توا�سلت ال�ستباكات مع 

امل�سّلحني املتمركزين يف التلل املقابلة للمرتفع )1593(، 

للرماية،  ود�سم  ترابي  �ساتر  اإن�ساء  من  القوى  ومتكنت 

بالإ�سافة اإىل م�ستوعب مطمور يف الأر�ص حلفظ الذخرية 

وحمايتها من رماية الهاون. وبذلك، اأ�سبح املرتفع 1593 

التدّخل  فوجا  تناوب  احلني،  ذلك  ومنذ  ا.  ناً حم�سّ ا  موقعاً

العملنية  القيادة  �سرّية حتت  و�سع  والرابع على  الثالث 

ال�سمايل.  البقاع  منطقة  يف  الثاين  الربية  احلدود  لفوج 

للم�سّلحني  املتمركزة  ال�سرايا  ت�سّدت  الفرتة  وطوال هذه 

التي  النريان  م�سادر  على  ورّدت  بعلبك  راأ���ص  ج��رود  يف 

الإجتاهات  الع�سكرية من خمتلف  املراكز  ا�ستهدفت 

وقامت  واخلفيفة  املتو�سطة  والر�سا�سات  الهاون  برمايات 

با�ستطلع املراكز وو�سع اخلطط املنا�سبة لحتلل تلتي 

»خمريمة 1 وخمريمة 2«.

..وبعدها

يوؤّكد العقيد عقل اأّن التمركز ال�سابق للفوج يف جرود 

عملية  وتنفيذه  �سنوات  ثلث  من  لأكرث  بعلبك  راأ�ص 

�سدر  مرتفعي  )اح��ت��لل  البقعة  يف  نوعية  ع�سكرية 

اجل����ر�����ص وح����رف 

�سّهل  اجل���ر����ص(، 

عنا�سره  م��ه��ّم��ة 

معركة  اأث��ن��اء  يف 

»فجر اجلرود« فلم 

اأي �سعوبة  يواجهوا 

مع  ال��ت��اأق��ل��م  يف 

طبيعة الأر�ص.

وح���������������ول م���ا  

اك����ت���������س����ب����ه 

من  الع�سكريون 

خ�������ربات خ���لل 

م��ع��رك��ة »ف��ج��ر 

اجل�������رود« ي��ق��ول: 

اأ�سافت الكثري اإىل 

ع�سكريي  خ��ربة 

زّودتهم  اإذ  الفوج، 

خ���ربة ج���دي���دة يف 

جم���ال ال��ق��ت��ال يف 

والطبيعة  اجلبال 

اجل���رداء وال��ظ��روف 

القا�سية،  املناخية 

واأك�������س���ب���ت���ه���م 

الثقة  م��ن  امل��زي��د 

بف�سل  باأنف�سهم 

تاأقلمهم  �سرعة 

م���ع امل��ت��ط��ل��ب��ات 

ال��������ط��������ارئ��������ة 

للمعركة.
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اإعداد: 

با�سكال معّو�ص بومارون

فوج الأ�سغال 

امل�ستقّل:

عملنا مل ينتِه 

بانتهاء املعركة

ل تقت�سر مهمة فوج الأ�سغال 

فهي  ال�سلم،  اأيام  على  امل�ستقّل 

لتاأمني  القتالية،  الأعمال  ترافق 

واحلماية  والنت�سار  احلركية 

وعرقلة  ال�سديقة،  للقوات 

القوات املعادية، وهو نّفذ يف هذا 

ال�سياق مهمات عديدة بح�سب 

حمية  عدنان  الركن  العميد 

قائد الفوج.

هذا  نّفذها  التي  املهمات  من 

التي  باملعارك  واملّت�سلة  الفوج 

الإرهاب،  �سد  اجلي�ص  خا�سها 

متركز  لتاأمني  من�ساآت  اإقامة 

وحمايتها،  الربّية  احلدود  اأفواج 

التح�سينات  اإقامة  عن  ف�ساًل 

املتحركة.

الكتف اإىل الكتف
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تاأمني احلركية واحلماية

 ،2014 العام  يف  عر�سال  اأح��داث  اإثر 

وتاأمني  الطرق،  �سّق  يف  الفوج  اأ�سهم 

املراقبة  اأبراج  واإقامة  القوى،  متركز 

)ب��ال���س��رتاك  نة  املح�سّ وامل���راك���ز 

بريطاين  وفريق  الهند�سة  ف��وج  مع 

تتّم  اأعمالنا  وكانت  �ص(.  متخ�سّ

اإهمال  دون  م��ن  خطرة  ظ��روف  يف 

الأع��م��ال  يف  الفاعلة  امل�����س��ارك��ة 

النقاط  الهجومية لحتلل  القتالية 

احلمرا-  )تلة  واحليوية  ا�سة  احل�سّ

ال��دور  ل��ه  اجل��ر���ص...( حيث ك��ان 

بتاأمني  وذل��ك  الهجوم  يف  ال��ف��ّع��ال 

احلركية واحلماية.

معركة  خلل  الفوج:  قائد  ويقول 

»ف��ج��ر اجل������رود«، ق��ّدم��ن��ا ال��دع��م 

واأّمنا  املهاجمة،  للوحدات  وامل�ساندة 

لها احلركية واحلماية )بال�سرتاك 

الطرق  �سّق  الهند�سة(، عرب  مع فوج 

على  والتح�سينات  ال�سواتر  واإقامة 

ملوؤازرة فوج  التقّدم  اأثناء  ويف  اأنواعها. 

منطقة  يف  هجومه  يف  الأول  التدخل 

اأ�سيب����ت  مرطب��ي����ا )2017/8/21(، 

للفوج:  تابعتان  هند�سيتان  اآليتان 

الع�سف  �سّدة  بفعل  اأ�سيبت  الأوىل 

�سيارة مفخخة،  انفجار  الناجم عن 

 )D9 وال��ث��ان��ي��ة )ج��ّراف��ة م��ن ن��وع

جراء  من  �سائقها  واأ�سيب  ت�سّررت 

انفجار عبوة نا�سفة.

..وتاأمني مراكز جديدة

اإىل  حمية  الركن  العميد  ي�سري 

انتهاء  مع  ينتِه  مل  الفوج  عمل  اأّن 

العمل  يف  م�ستمّر  فهو  املعركة، 

والنت�سار  ج��دي��دة،  مراكز  لتاأمني 

�سروط  تاأمني  عرب  احل��دود(،  )اأف��واج 

الطرق،  �سّق  وا�ستكمال  الإق��ام��ة، 

بال�سواتر  املراقبة املحمية  اأبراج  وبناء 

الرتابية والهي�سكو، وت�سييد خمازن 

املتحّركة  والتح�سينات  ال��ذخ��رية 

وحمار�ص  مات  وجم�سّ )مكّعبات 

اإ�سمنتية...(.
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خّطة اإعالمية

وفق  كان  العمل  اأّن  اإىل  قان�سو  العميد  ي�سري   ، بدايةاً

ا، اإذ ُعقدت اجتماعات عمل  خّطة مّت حت�سريها م�سبقاً

التي  ال��وح��دات  و�سباط  التوجيه  �سباط  بني  مكّثفة 

ر للم�ساركة يف العملّيات الع�سكرية. ثّم  كانت تتح�سّ

�ُسّكلت اأرهاط من التوجيه وزّودت العتاد املنا�سب لتاأمني 

التغطية الإعلمية بامل�ستوى املطلوب، ومّت توزيعها على 

نقطة  بح�سب  كلٌّ  باملهمات،  وتكليفها  الوحدات، 

تواجده.

: كانت جمموعات املديرية املتواجدة على  واأ�ساف قائلاً

اأر�ص املعركة تنتقل من بقعة اإىل اأخرى ثّم مّت حتريرها، 

ا. وهنا، اأ�ساد  فت�سّور وتر�سل ال�سور والأفلم اإىل املديرية فوراً

واإقدامهم  وب�سجاعتهم،  امل�سّورين  التوجيه بجهود  مدير 

على تنفي�ذ مهماتهم بكفاءة رغم املخاطر وال�سعوبات، 

وكذل�ك الأم�ر بالن�سب�ة اإل�ى عنا�س�ر مكت�ب ال�سري.

تن�سيق بني اجلّو والأر�ص

مّت  اجلوّية،  والقوات  التوجيه  مديرية  بني  بالتن�سيق 

تركيز اأجهزة BMS يف بقٍع قريبة من مكان املعركة 

لتلّقي ال�سور من طائرات ال�سي�سنا، ونقلها 

روؤية  اأتاح  ما  القيادة،  عمليات  غرفة  اإىل 

كذلك  مبا�سر.  ب�سكل  املعركة  حقل 

خلل  تتقّدم   SNG املبا�سر  النقل  �سيارات  كانت 

العمليات بح�سب تقّدم الوحدات يف امليدان، وتنقل ال�سورة 

حلظة بلحظة اإىل غرفة عمليات القيادة، بالإ�سافة اإىل 

وحت�سريها  بالعمليات،  ة  اخلا�سّ امل�سّورة  الأفلم  نقلها 

و�سائل  اإىل  واإر�سالها  اجلي�ص،  موقع  على  مبا�سرةاً  لبّثها 

الإعلم.

والعلقات  ال�سحافة  ق�سم  يف  غرفة  ُجّهزت  ذلك،  اإىل 

والأخبار  البيانات  لإع��داد  التوجيه  مديرية  يف  العامة 

والتقارير الإعلمية اليومية املتعلقة مبجريات العمليات 

العام  وال��راأي  الإع��لم  و�سائل  تفاعل  ور�سد  الع�سكرية، 

معها.

توثيق اأدّق التفا�سيل

املديرية على  �سباط  تناوب   : قائلاً التوجيه  مدير  وتابع 

متابعة �سري العمليات يف غرفة عمليات القيادة، فوّثقوا 

ذات  الأهداف  طالت  التي  ال�سربات  حول  التفا�سيل  اأدّق 

الأر�ص  على  الوحدات  تقّدم  اإىل  اإ�سافةاً  العالية،  القيمة 

حلظة بلحظة. هذه املتابعة اأتاحت اإعداد اخلرائط التي 

كانت تعر�ص يف امللّخ�ص الإعلمي.

عملت  نحل  خلية  اجلرود«  »فجر  معركة  خالل  التوجيه  مديرية  كانت 

اأق�سامها بدّقة و�سرعة وتناغم، لنقل جمريات الأحداث اإىل الراأي العام. �سباط 

ويف  تاّمة.  بكفاءة  عملوا  املدنيني  املوظفني  اإىل  بالإ�سافة  وعنا�سرها  املديرية 

كامرياتهم  فعل  وكان  فعليني،  جنوًدا  التوجيه«،  »جنود  كان  الأحيان،  معظم 

و�سورهم مماثاًل لفعل قذائف من العيار الثقيل. وذلك لي�ص فقط على م�ستوى 

املديرية  اأداء  على  لالإ�ساءة  العمليات.  �سري  م�ستوى  على  ا  اأي�سً بل  العام،  الراأي 

لنا  كان  اللبناين،  اجلي�ص  تاريخ  يف  نوعها  من  الأوىل  هي  �سابقة  �سّكل  الذي 

حديث مع مديرها العميد علي قان�سو.
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اإعداد: روجينا خليل ال�سختورة

و�سام احلرب زّين رايتها

مديرية التوجيه

يف معركة »فجر اجلرود«:

اأداء لمع وتقنيات متطّورة

 بال�صوت

وال�صورة والكلمة
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يف  ا  نا�سطاً ك��ان  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  ف��رع 

مواكبة التطّورات منذ حلظة اإعلن قائد اجلي�ص العماد 

اأعطاه  ال��ذي  فالأمر  العمليات.  انطلق  عون  ج��وزاف 

على  اجلي�ص  ح�ساب  بّثها  تغريدة  اإىل  ا  فوراً حتّول  القائد 

ا. ومن ثّم ت�سارعت  موقع تويرت، وح�سدت تفاعلاً كبرياً

التطّورات التي كان يعلن عنها فور ورودها ب�سيغة اخلرب 

العاجل، بالإ�سافة اإىل بّث جميع الأخبار وال�سور والأفلم 

�سمن  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على  ال�سلة  ذات 

التعليقات  ر�سد  مّت  كذلك  التعاميم«.  »اأحدث  خانة 

واملواقف ال�سادرة عن الراأي العام وال�سحافة على حّد �سواء، 

لت�سحيح اأّي خرب غري �سحيح.

يف مركز التاأليل التابع للمديرية، كان العمل متوا�سلاً 

ل�ستقبال املعلومات من اأر�ص املعركة، وحت�سري امللّخ�ص 

من  وعر�سه   Power Point �سكل  على  الإع��لم��ي 

خلل و�سائل الإعلم، بالإ�سافة اإىل البث املبا�سر جلميع 

التقارير عرب �سفحة اجلي�ص على Facebook وعرب قناة 

 .Youtube

املوؤمترات ال�سحافية

اأ�سلوب  اعتماد  ا  لفتاً كان  ذكره،  �سبق  ما  م��وازاة  يف 

يف  الإع���لم  و�سائل  لو�سع  ال�سحافية  امل��وؤمت��رات  عقد 

تقّدم  وكيفية  املعركة  مراحل  و�سرح  يح�سل،  ما  �سورة 

جميع  التزام  اإىل  اأّدى  الأ�سلوب  هذا  خللها.  اجلي�ص 

ت�سدر  التي  املعلومات  والعاملية،  املحلية  الإعلم  و�سائل 

ا للبلبلة والت�سليل الإعلمي،  عن مديرية التوجيه، منعاً

قواعد  مع  ن�سرها  يتعار�ص  �سور  ت�سّرب  منع  عن  ف�سلاً 

القانون الدويل الإن�ساين.

كانوا  الذين  املديرية،  �سباط  نّظم  القتال،  انتهاء  بعد 

املحّررة،  الأماكن  يف  للإعلميني  جولت  امليدان،  يف 

الأ�سا�سية،  املواقع  من  موقع  كّل  اأهمّية  لهم  و�سرحوا 

وكيفّية التعامل معه.

عل��ى  ��ا  مثنياً املديري��ة  بعم��ل  التوجي��ه  مدي��ر  ينّوه 

اأّنه��ا  اأق�سامه��ا وفروعه��ا. وه��و يعتب��ر  جه��ود جمي��ع 

وعمل��ت  اجلي���ص  تاري��خ  يف  ا  كبي��راً ا  اإجن����ازاً �سّجل��ت 

م�ست��وى  ي��وازي  الحت��راف،  م��ن  ع��اٍل  مب�ست��وى 

وذل��ك  املتقدم��ة،  اجلي��و�ص  يف  التوا�س��ل  مديري��ات 

العت��اد  وبف�سل  والإق��دام،  والتدري��ب  اجله��د  بف�س��ل 

والأجه��زة والتقني��ات املتط��ّورة الت��ي بات��ت يف حوزته��ا. 

وهي لذلك نالت و�سام احلرب الذي ُزّينت به رايتها للمّرة 

الأوىل يف تاريخها.

ا، ماذا عن دور ق�سم املطبوعات؟ اأخرياً

اجلواب بني اأيديكم...
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...وراية

»َع بيوت الكل تفّيي«

بالغار... باملجد، كّللت هامات الأبطال، اأولئك العائدين اإىل مواقعهم وثكناتهم وبيوتهم، واأولئك العائدين اإىل ربهم.

وجهة العائدين جميًعا كانت الن�سر. كانت الوطن املر�سودة له اأعمارهم واأفراحهم وكل امل�سّقات.

والوطن كّرمهم، دولة وموؤ�س�سة ورفاًقا واأحباء ومواطنني، حملوا ال�سهادة من ميدان الت�سحية، وجعلوها راية فرٍح، 

»َع بيوت الكل تفّيي«.

بالغار باملجد
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�سهداء،  ..عييادوا 

وطني  حداد  وو�سط 

كييان وداعييهييم، يف 

مهيب  احييتييفييال 

اأقامته قيادة اجلي�ص.

وزارة  بييياحييية 

التي  الوطني  الدفاع 

الييوداع،  احت�سنت 

ما  كيييل  �ييسييهييدت 

من  بال�سهداء  يليق 

التكرمي وكل  مرا�سم 

ما يليق بالأبطال من فخر وتقدير.

اإىل  الدولة  اأركان  من  احل�سور  اأمام  نعو�سهم  مّرت  مبهابة 

الرفاق والأهل...حملت اجلدران �سورهم، ترّددت يف الوجدان 

دموع  التقت  العيون  ويف  نعو�سهم.  بالأو�سمة  ُزّينت  اأ�سماوؤهم، 

اأهلهم بدموع رئي�سهم وقائدهم.

على  حداًدا  نُّك�ص  ثّم  لتحّيتهم،  العلم  فيها  خفق  باحة  من 

يف  لبنان  ورافقهم  وقراهم،  بلداتهم  اإىل  انطلقوا  اأرواحهم، 

امل�سوار الأخري.
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عر�س ال�صهادة

اإعداد: تريز من�سور

رئي�ص اجلمهورية: 

ب�سهادتكم تكرُب املوؤ�س�سة ويكرب الوطن

قائد اجلي�ص: 

�سكنتم قلوب اللبنانيني جميًعا

قيادة اجلي�ش 

تكّرم ال�سهداء 

الع�سرة الذين 

اأعدمهم 

»داع�ش«

مرا�سم التكرمي

رئي�ص  اجلمهورية  رئي�ص  جانب  اإىل  احل�سور  تقّدم 

جمل�ص النواب نبيه بري، رئي�ص احلكومة �سعد احلريري، 

ال�سّراف، قائد اجلي�ص  ريا�ص  الوطني يعقوب  الدفاع  وزير 

العماد جوزاف عون، رئي�ص الأركان اللواء الركن حامت 

املتحدة  الأمم  قوات  وقائد  الأمنية  الأجهزة  وقادة  مّلك 

عن  وممثلون  ع�سكريون،  ملحقون  لبنان،  يف  املوؤقتة 

روؤ�ساء الطوائف والبعثات الديبلوما�سية، وعدد كبري من 

وعائلت  القيادة  �سباط  كبار  اإىل  اإ�سافة  ال�سخ�سيات، 

ال�سهداء املكّرمني.
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و�سل  الت�سريفات،  �سرية  برفقة  و�سول علم اجلي�ص  بعد 

ثم  ومن  اجلي�ص،  فقائد  الأرك��ان،  رئي�ص  التوايل،  على 

ورئي�ص جمل�ص  فرئي�ص احلكومة،  الوطني،  الدفاع  وزير 

ليكتمل  ال����ن����واب، 

احل�سور مع و�سول رئي�ص 

مت��ام  يف  اجل��م��ه��وري��ة 

و�سط  العا�سرة  ال�ساعة 

مرا�سم التكرمي.

ا���س��ت��ع��ر���ص رئ��ي�����ص 

كتيبة  اجل��م��ه��وري��ة 

ل��واء  م��ن  الت�سريفات 

ثم  اجلمهوري،  احلر�ص 

��ا  اإي��ذاناً الطبول  ُقرعت 

ال�سهداء  نعو�ص  باإدخال 

الع�سرة، امللفوفة بالعلم 

تقّدمت  والتي  اللبناين 

مب���ه���اب���ة ي��ح��م��ل��ه��ا 

ال�سرطة  م��ن  عنا�سر 

وقع  وعلى  الع�سكرية. 

م��و���س��ي��ق��ى ال��ت��ك��رمي 

مرتافقة مع حتليق للطوافات الع�سكرية، عربت نعو�ص 

اإىل �ساحة  ال�سهداء املمّر املغّطى بال�سجاد الأحمر، و�سولاً 

ومتركز  لها  املحّددة  الأمكنة  يف  و�سعت  حيث  العلم، 

حملة الأكاليل والأو�سمة خلفها.

ا لل�سهداء �سبقت التعريف  اإحدى وع�سرون طلقة تكرمياً

ومنحهم  منهم  كل  حياة  عن  نبذة  خلل  من  بهم 

اأو�سمة احلرب، واجلرحى والتقدير الع�سكري.

وبعد معزوفة املوتى ولزمة الن�سيد الوطني، وقف احل�سور 

نن�ساكم  »لن  عبارة  ال�سلح  رفاق  ورّدد  �سمت،  دقيقة 
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رئي�ص اجلمهورية: 

ب�سهادتكم تكرُب املوؤ�س�سة ويكرب الوطن

قائد اجلي�ص: 

�سكنتم قلوب اللبنانيني جميًعا
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عر�س ال�صهادة
ا«، ثلث مرات. ثّم و�سع رئي�ص  اأبداً

نعو�ص  على  الأو�سمة  اجلمهورية 

كل  عائلة  اجلي�ص  قائد  �سّلم  فيما  الع�سرة،  ال�سهداء 

كلمة  اأعقبتها  كلمة  واألقى  اللبناين،  العلم  �سهيد 

رئي�ص اجلمهورية.

رئي�ص اجلمهورية:

الأوطان ت�سان بال�سهادة

قال رئي�ص اجلمهورية يف م�ستهّل كلمته: »اإنها حمطة 

وطنية اأخرى يف تاريخنا، نقف فيها باإجلل اأمام جثامني 

رفاٍق لهم  وت�سحيات  اأمام ت�سحياتهم  �سهدائنا، ننحني 

ا�ست�سهدوا  و�سهداء  اإياها،  ال�سهادة  درِب  على  �سبقوهم 

وحّررت  الأر�ص  فحّررت  مهمتهم،  اأكملت  معركة  يف 

نوا  اأر�ص الوطن، وح�سّ ا بدمائِهم  جثامينهم، ف�سانوا معاً

اأمن املجتمع وم�ستقبل اأطفالنا والأحلم«.

واأ�ساف الرئي�ص عون: »اإنها حمطة متتزج فيها م�ساعر 

الأمل واحلزن مب�ساعر الفخر والعتزاز والكرامة الوطنية.

�سهداوؤنا امل�سجاة جثامينهم اأمامنا اليوم، وقفوا يف العام 

2014، على خطوط الدفاع عن لبنان، ملتزمني الواجب 

جلي�سهم  والوفاء  والت�سحية  ال�سرف  م  وَق�سَ وامل�سوؤولية، 

غري  واإمي��ان،  بعزٍم  والتحّديات  اخلطر  واجهوا  ووطنهم. 

مواقف  يف  غمو�ص  من  املرحلة  تلك  ظّلل  مبا  اآبهني 

يد  يف  فوقعوا  الوطن،  ج�سم  يف  ا  جراحاً �سّببت  امل�سوؤولني، 

 ، اجلماعات الإرهابية الطامعة با�ستباحة بلدنا كاملاً

�سجل  اإىل  وان�سّموا  �سرفاء،  ا،  اأعزاء كباراً �سهداء  و�سقطوا 

اخلالدين فداءاً عن لبنان وجميع اللبنانيني.

واعتزاز  فخر  م�سدر  حياتهم  يف  �سهداوؤنا  ك��ان  لقد 

ا  ح�سوراً اأك��رث  ا�ست�سهادهم  يف  اليوم  وهم  لعائلتهم، 

يا  اإليكم  الوطن.  م�ساحة  على  والقلوب  العقول  يف 

ب�سربكم  رافقناكم  وقد  الأبطال  هوؤلء  عائلت  اأفراد 

تعزيتكم  اإن  اأق��ول،  واآلمكم  و�سهركم  واإميانكم 

واجب، وهي ل تكفي، بل عهدي لكم اأن دماء ابنائكم 

من  ا�سُت�سهدوا  التي  الأه��داف  حتقيق  حتى  لدينا  اأمانة 

اأجلها وجلء كل احلقائق«.

اإذا  لنا  قة  م�ستحَّ الأوطان  »لي�ست  عون:  الرئي�ص  وتابع 

غل  ما  وكل  بال�سهادة  ل�سونها  م�ستعّدين  نكن  مل 

اجلي�ص،  اأبناء  يا  �سهدائكم  وجثامني  حياتنا...  يف 

ا ملواجهاته  لبنان ثمناً للعامل على ما يدفعه  �سهادة  هي 

الطويلة مع الإرهاب على مر ال�سنني، ولإميانه باأن روح 

ظلمات  من  اأقوى  والنفتاح،  وال�سلم  والعتدال  احلق 

الإرهابيني، وفكرهم املتطرف الداعي اإىل العنف والإلغاء 

امة. والوح�سية �سبيلاً لتحقيق اأهدافهم الهدَّ

وفاءاً  ا،  جميعاً للبنانيني  ا  جم��دداً اأق��ول  املنا�سبة  وبهذه 

لت�سحيات �سهدائنا، علينا متتني وحدتنا الوطنية، ونبذ 

وال�سعب،  الوطن  م�سلحة  ح�ساب  على  ال�سّيقة  امل�سالح 

اأبنائه  بتنّوع  وثري  منفتح،  ع�سري،  وطن  لبناء  وال�سعي 

كفروا  الذين  �سبابنا  لأحلم  ا  حتقيقاً ح�سارته،  وغنى 

بالنق�سامات، والرتا�سق ال�سيا�سي، وامل�ساكل املتوارثة من 

جيل اإىل جيل«.

الع�سرة  الع�سكريني  ال�سهداء  ع��ون  الرئي�ص  واأعلن 

مغيط،  ابراهيم  املوؤهل  وه��م  ال�سرف،  �ساحة  �سهداء 

العريف  وهبي،  م�سطفى  الرقيب  امل�سري،  علي  الرقيب 

خالد  اأول  اجلندي  يو�سف،  حممد  العريف  ذبيان،  �سيف 
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اأول  اجلن�دي  عم�ار،  حمم�ود  ح�سني  اأول  اجلندي  ح�سن، 

اأول عب�ا�ص ِمدل�ج، اجلن�دي  علي احلاج ح�سن، اجلن�دي 

اأول يح�ي عل�ي خ�س�ر.

التي  الأو�سمة  »اإّن   : قائ�لاً كلمته  الرئي�ص  وختم 

من  و�سكر  حمبة  اأو�سمة  هي  نعو�سكم  على  و�سعتها 

اأجل  ومن  اأجلهم  من  لت�سحياتكم  اللبنانيني  كل 

وطنكم. ب�سهادتكم تكرب الأو�سمة ويكرب الوطن«.

قائد اجلي�ص: 

�سنبقى مرفوعي الراأ�ص بكم

: نلتقي  ا�ستهّل قائد اجلي�ص العماد عون كلمته قائلاً

واإياكم اليوم يف هذه املنا�سبة املوؤّثرة واملليئة بالت�سحيات 

اجلليلة لأبناء املوؤ�س��سة الع�سكرية، الذين ومنذ حلظات 

اأعلنوا  قد  الغا�سم،  الإره���اب  اأي��دي  على  اختطافهم 

�سبيله،  يف  وال�ست�سهاد  الوطن  عن  للدفاع  اإقدامهم 

فكانوا عنوان معركة »فجر اجلرود«.

كان  »ل��ق��د  اجل��ه��م��وري��ة:  رئي�ص  ��ا  خم��اط��باً واأ���س��اف 

اإىل  الأوىل  الفجر  �ساعات  م��ع  ا  �سخ�سياً حل�سوركم 

معنويات  رف��ع  يف  الأث��ر  بالغ  القيادة،  عمليات  غرفة 

وخاطبتم  ا  ميدانياً املعركة  �سري  تابعتم  حيث  اجلي�ص، 

املعركة،  �ساحة  يف  اأبطالاً  ا  وجنوداً ا  �سباطاً الع�سكريني 

الإرهاب،  على  وبانت�سارهم  بهم  واثقني  لهم،  داعمني 

اأرا�سي  وحدة  اأن  امللأ  على  وللعامل  للبنانيني  وموؤكدين 

لبنان ي�سونها اجلي�ص و�سهداوؤه، واأن الن�سر على الإرهاب 

اآٍت ل حمالة. وقد عرّب عن املوقف نف�سه دولة رئي�ص جمل�ص 

دعم  عن  ا  يوماً كلَّ  ما  الذي  بري،  نبيه  الأ�ستاذ  النواب 

الع�سكرية وموؤازرتها يف خمتلف الظروف، وهو  املوؤ�س��سة 

ا على حق«. وكذلك، دولة رئي�ص  القائل: »اجلي�ص دائماً

جمل�ص الوزراء ال�سيخ �سعد احلريري الذي بدوره زار الأرا�سي 

الّدعم  كامل  وقّدم  امليدان،  يف  جنودنا  وتفَقد  امل�ستعادة 

لعملية »فجر  وما كان  اإلينا.  املوكلة  املهّمات  لإجناز 

القرار  ولول  ا،  جميعاً دعمكم  لول  تتحّقق  اأن  اجل��رود« 

ال�سيادي اللبناين الذي اتخذته احلكومة اللبنانية«.

: »فرحتنا  وتوّجه القائد اإىل الع�سكريني ال�سهداء قائلاً

ناأمل  كنا  فقد  حزينة،  تبقى  الإره��اب  على  بالنت�سار 

�ساملني،  الإره���اب  خطف  من  حتريركم  على  ونعمل 

هذا  وت�ساركونا  وعائلتكم  جي�سكم  اإىل  لتعودوا 

الإجناز التاريخي. اإّل اأّن يد الإرهاب الوح�سي خافت من 

اأجّلَء  �سهداَء  َفاأَْخَفْتُكْم  بوطنكم،  الرا�سخ  الإميان 

حتت تراب الوطن الذي ارتوى من دمائكم الطاهرة. ففي 

ح�سرتكم اأيها ال�سهداء يت�سابق اخل�سوع مع الفتخار، 

ا  دائماً لكننا   ، اإجللاً الإنحناء  يتوجب  نعو�سكم  واأمام 

وبت�سحياتكم،  بكم  ال��راأ���ص  مرفوعي  �سنبقى  ا  واأب���داً

والأف��راد  والرتباء  ال�سباط  �سدور  على  ُق  ُيَعلَّ و�سام  فاأنتم 

ني يف هذه  الذين خا�سوا »فجر اجلرود« لأنكم اأول امل�سحِّ

املعركة«.

اجل��رود«  »فجر  معركة  اأبطال  عون  العماد  وخاطب 

ودماء  املختطفني  والع�سكريني  لبنان  »با�سم   : قائ�لاً

اأُطِلَقت  العظيم،  جي�سنا  اأبطال  وبا�سم  الأبرار،  ال�سهداء 

عملية »فجر اجلرود«، وحتققت اأهدافها. لقد ت�سابقتم 

تكم  حرفيَّ فكانت  ُتْقَهْر،  ل  قتاٍل  ب��اإرادة  امليدان  اإىل 

وب�سالتكم وبطولتكم، وكنتم تلك القّوة التي �سنعت 

النت�سار وا�ستعادت الأر�ص.

التاريخي،  الإجناز  هذا  اأهمية  من  الرغم  وعلى  اأنه  اإّل 

الإره��اب  خليا  وج��ود  بالنا  عن  ي�سهى  ولن  نن�سى  لن 

ال�سرطانية النائمة، التي قد ت�سعى اإىل النتقام لهزميتها 

الذئاب  اأ�سلوب  الأ�ساليب ويف مقّدمها  وطردها مبختلف 

وحا�سرين  متيقظني  البقاء  مّنا  يتطلب  وهذا  املنفردة، 

للت�سدي لها وللق�ساء عليها«.

وتوّجه القائد اإىل عائلت ال�سهداء، فقال: »اإن اأبناءكم 

ال�سهداء �سركاء اأ�سا�سيون يف �سنع النت�سار والفخر، اإنهم 

�سكنوا  اأنهم  والفخر  الإره��اب.  ودح��ر  التحرير  اأيقونة 
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اللبنانيني  قلوب 

�����ا،  ج�����م�����ي�����عاً

فبت��سحي��اته�����م 

خ�����س��ن��ا »ف��ج��ر 

اجل����رود«، وت��وّح��د 

فكانت  مهمته،  وقد�سية  اجلي�ص  حول  اللبنانيون 

ت�سحيات  نربا�سها  وبطولية،  ونظيفة  �سريفة  معركة 

بعودة  والأم��ل  النتظار  �سنوات  ال�سهداء.  اأبنائكم 

اأبنائكم، كانت ثقيلة وقا�سية عليكم، لكنكم 

الع�سكرية،  باملوؤ�س��سة  ثقتكم  حلظة  تفقدوا  مل 

اأغلى  �سبيله  يف  ت��ه��ون  ال���ذي  بالوطن  واإمي��ان��ك��م 

الت�سحيات«.

احل�سور  اإىل  ا  متوّجهاً كلمته  اجلي�ص  قائد  وختم 

بالقول: »على الرغم من هذا النت�سار، ل تزال اأمامنا 

للإرهاب،  اأهمية عن دحرنا  تقّل  ت�سحيات كربى ل 

ا على امتداد احلدود  فاجلي�ص �سينت�سر من الآن و�ساعداً

الإره��اب  نن�سى  ل  اأن  ويجب  عنها.  للدفاع  ال�سرقية 

األ  العزيز،  جنوبنا  بحدود  �ص  يرتبَّ الذي  والأهم  الأ�سا�سي 

الرتاب  الدفاع عن هذا  اإذ علينا  الإ�سرائيلي،  العدّو  وهو 

الغايل وحمايته، حيث ل ميكن اأن نكون حّرا�ص حدود 

للعدّوْ الغا�سب، ترفدنا يف ذلك عزمية ل تلني ول ت�سعف، 

اأركان الدولة، ويف مقّدمهم فخامة رئي�ص  مدعومة من 

ا من ال�سعب اللبناين الذي ما كلَّ  البلد، ومدعومة اأي�ساً

ا عن ممار�سة حقه يف مقاومة الإحتلل الإ�سرائيلي،  يوماً

نوؤّكد  الإط��ار  هذا  ويف  ودعمه.  اجلي�ص  حول  واللتفاف 

والتعاون  مندرجاته،  وجميع   1701 القرار  التام  التزامنا 

الأق�سى مع القوات الدولية للحفاظ على ا�ستقرار احلدود 

اجلنوبية«.

ومن على منرب ال�سهادة والإنت�سار، اأكد، »اأن رّد اجلي�ص 

م�ستقبلاً �سيكون هو نف�سه على كل من يحاول العبث 

بالأمن والتطاول على ال�سيادة الوطنية اأو التعّر�ص لل�سّلم 

على  �سيكون  واجلي�ص  امل�سرتك.  العي�ص  واإرادة  الأهلي 

م�سافة واحدة من خمتلف الأطياف والفرقاء ويف جميع 

درجات  اأعلى  يف  و�سيكون  الد�ستورية،  ال�ستحقاقات 

للدفاع  اجل��ه��وزي��ة 

الغايل.  وطننا  ع��ن 

ودع��م��ك��م ل��ن��ا يا 

قد  الرئي�ص  فخامة 

اأر�سى هذه القاعدة«.

 : وخ����ت����م ق����ائ����لاً

والت�سامن  لكم  وامل��وا���س��اة  التعزية  م�ساعر  »اأخل�ص 

تعاطفنا  باأن حجم  ِثُقوا  و  الأع��زاء،  الأهل  اأيها  معكم 

معكم واعتزازنا بكم، هو بحجم �سربكم وت�سحيات 

اأبنائكم، فاأنتم قدوة اأهل هذه الأر�ص، واأبناوؤكم عظماء 

موؤ�س���سة ال�سرف والت�سحية والوفاء«.

اأهايل  نحو  عون  الرئي�ص  توّجه  الحتفال،  نهاية  يف 

ال�سهداء وقّدم لهم التعازي، وكذلك فعل الرئي�سان بري 

مرا�سم  وجرت  اجلي�ص...  وقائد  الدفاع  ووزي��ر  واحلريري 

ا على اأرواح ال�سهداء. تنكي�ص العلم حداداً

مغادرة اجلثامني

غادرت اجلثامني �ساحة العلم على وقع مرا�سم التكرمي 

اإىل  ال�سلح،  ريا�ص  �ساحة  اإىل  طريقها  و�سلكت  ذاتها 

وخيباتهم  ذويهم  انتظار  وجع  على  ال�ساهدة  اخليمة 

يف  كان  هناك  واليقني.  ال�سك  بني  ال�سائعة  واآمالهم 

انتظارهم ح�سد من اللبنانيني الذين نرثوا عليهم الأرّز 

والورد، عربون �سكر وامتنان واإكبار لت�سحياتهم.

م�سقط  اإىل  كل  الطرق  اجلثامني  مواكب  �سّقت  ثم 

واحلزن،  ال�سواد  لّفها  التي  اللبنانية  البلدات  ويف  راأ�سه. 

ك�����م�����ا ال���ف���خ���ر 

الوطنية،  والكرامة 

اللبنانيون  لقاهم 

ب���ك���ل م����ا ي��ل��ي��ق 

ب��ه��م م���ن اإك��ب��ار 

وتكرمي.
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عر�س ال�شهادة
�شهدا�ؤنا

ال�شهداء الذين اختطفتهم جمموعات »داع�ش« الإرهابية يف اآب 2014 ��جدت جثامينهم بعد حترير اجلر�د من الإرهابيني.

املعا�ن اأ�ل ال�شهيد

 ابراهيم �شمري مغيط

يف   1981/7/22 م��وال��ي��د  م��ن   -

حمافظة  طرابل�س،  ق�ضاء  القلمون، 

ال�ضمال.

ب��ت��اري��خ  اجل��ي�����س  يف  ت���ط���ّوع   -

.2000/11/3

- حائز:

• و�ضام التقدير الع�ضكري.
• و�ضام مكافحة الإرهاب.

من  اللبناين  ال�ضتحقاق  و�ضام   •
الدرجة الرابعة برونزي.

• تنويه العماد قائد اجلي�س خم�س 
مّرات.

�ضبع  اجلي�س  قائد  العماد  تهنئة   •
مّرات

�ضّت  اجلي�س  اللواء  قائد  تهنئة   •
مّرات

- متاأهل وله ثالثة اأولد.

بعد  م���وؤه���ل  رت��ب��ة  اإىل  ُرّق�����ي   -

احلرب،  اأو�ضمة  وُمنح  ال�ضت�ضهاد، 

وتنويه  الع�ضكري  والتقدير  اجلرحى 

العماد قائد اجلي�س.

العريف اأ�ل ال�شهيد 

علي زيد امل�شري

يف   1983/6/6 م��وال��ي��د  م���ن   -

بعلبك-  حم��اف��ظ��ة  ح���ورت���ع���ال، 

الهرمل.

- ُمّددت خدماته يف اجلي�س اعتباًرا 

من 2005/5/24، ثّم ُنقل اإىل اخلدمة 

الفعلية بتاريخ 2006/9/4.

- حائز:

• و�ضام مكافحة الإرهاب.
• و�ضام التقدير الع�ضكري

اأربع  اجلي�س  قائد  العماد  تنويه   •
مّرات.

اأربع  اجلي�س  قائد  العماد  تهنئة   •
مّرات.

• تهنئة قائد اللواء
- متاأهل وله خم�ضة اأولد. 

بعد  رق��ي��ب  رت��ب��ة  اإىل  رّق����ي   -

احلرب،  اأو�ضمة  وُمنح  ال�ضت�ضهاد، 

وتنويه  الع�ضكري  والتقدير  اجلرحى 

العماد قائد اجلي�س.

العريف اأ�ل ال�شهيد

م�شطفى علي �هبي

اللبوة،  يف   1979/1/1 مواليد  من   -

حمافظة بعلبك- الهرمل.

- ُمّددت خدماته يف اجلي�س اعتباًرا 

من 2006/8/18، ثّم ُنقل اإىل اخلدمة 

الفعلية بتاريخ 2010/5/4.

- حائز:

• و�ضام مكافحة الإرهاب.
• تنويه العماد قائد اجلي�س مرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�س مرتني.

• تهنئة قائد اللواء مرتني.
• تهنئة قائد الكتيبة.
- متاأهل من دون اأولد.

بعد  رق��ي��ب  رت��ب��ة  اإىل  رق����ّي   -

احلرب،  اأو�ضمة  وُمنح  ال�ضت�ضهاد، 

وتنويه  الع�ضكري  والتقدير  اجلرحى 

العماد قائد اجلي�س.
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اجلندي اأ�ل ال�شهيد

�شيف ح�شن ذبيان

يف   1977/4/23 م��وال��ي��د  م��ن   -

الكحلونية، ق�ضاء ال�ضوف، حمافظة 

جبل لبنان.

- ُمّددت خدماته يف اجلي�س اعتباًرا 

من 2006/8/23، ُثّم ُنقل اإىل اخلدمة 

الفعلية بتاريخ 2008/12/27.

- حائز:

• و�ضام مكافحة الإرهاب.

اأربع  اجلي�س  قائد  العماد  تنويه   •
مرات.

اأربع  اجلي�س  قائد  العماد  تهنئة   •
مرات.

- متاأهل وله ولدان.

بعد  ع��ري��ف  رت��ب��ة  اإىل  رق����ّي   -

احلرب،  اأو�ضمة  وُمنح  ال�ضت�ضهاد، 

وتنويه  الع�ضكري  والتقدير  اجلرحى 

العماد قائد اجلي�س. 

اجلندي اأ�ل ال�شهيد 

حممد ح�شني يو�شف

يف   1985/7/22 م��وال��ي��د  م��ن   -

حمافظة  زح��ل��ة،  ق�ضاء  تعلبايا، 

البقاع.

- ُمّددت خدماته يف اجلي�س اعتباًرا 

من 2006/8/12، ثّم ُنقل اإىل اخلدمة 

الفعلية بتاريخ 2010/5/4.

- حائز:

• و�ضام مكافحة الإرهاب.
اأربع  اجلي�س  قائد  العاماد  تنويه   •

مّرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�س ثالث 
مّرات.

• تهنئة قائد اللواء مّرتني.
• تهنئة قائد الكتيبة مّرتني.

- متاأهل وله ولد واحد.

بعد  ع��ري��ف  رت��ب��ة  اإىل  رّق����ي   -

احلرب،  اأو�ضمة  وُمنح  ال�ضت�ضهاد، 

وتّنويه  الع�ضكري  والتقدير  اجلرحى 

العماد قائد اجلي�س.
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ال�شهداء الذين اختطفتهم جمموعات »داع�ش« الإرهابية يف اآب 2014 ��جدت جثامينهم بعد حترير اجلر�د من الإرهابيني.

 اجلندي ال�شهيد

خالد مقبل ح�شن

- من مواليد 1989/5/3 يف فنيدق، 

حمافظة عكار.

- ُمّددت خدماته يف اجلي�س اعتباًرا 

من 2010/2/16، ثّم ُنقل اإىل اخلدمة 

الفعلية بتاريخ 2014/4/28.

- حائز:

• تنويه لعماد قائد اجلي�س مّرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�س.

• تهنئة قائد اللواء.
• تهنئة قائد الكتيبة.

- متاأهل وله ولدان.

بعد  ع��ري��ف  رت��ب��ة  اإىل  رق����ّي   -

احلرب،  اأو�ضمة  وُمنح  ال�ضت�ضهاد، 

وتنويه  الع�ضكري  والتقدير  اجلرحى 

العماد قائد اجلي�س.

 

اجلندي ال�شهيد 

ح�شني حممود حممود عّمار

- من مواليد 1991/9/10 يف فنيدق، 

حمافظة عكار.

- ُمّددت خدماته يف اجلي�س اعتباًرا 

اإىل اخلدمة  ُنقل  ثّم   ،2010/11/2 من 

الفعلية بتاريخ 2014/4/28.

- حائز:

• تنويه العماد قائد اجلي�س مّرتني.

• تهنئة العماد قائد اجلي�س مّرتني.
- عازب.

بعد  ع��ري��ف  رت��ب��ة  اإىل  رّق����ي   -

احلرب،  اأو�ضمة  وُمنح  ال�ضت�ضهاد، 

وتنويه  الع�ضكري  والتقدير  اجلرحى 

العماد قائد اجلي�س. 

اجلندي ال�شهيد 

علي يو�شف احلاج ح�شن

يف   1990/6/5 م��وال��ي��د  م���ن   -

 – بعلبك  حم��اف��ظ��ة  �ضم�ضطار، 

الهرمل.

- ُمّددت خدماته يف اجلي�س اعتباًرا 

اخلدمة  اإىل  ُنقل  ثّم   ،2012/5/4 من 

الفعلية بتاريخ 2014/4/28.

- حائز:

• تّنويه العماد قائد اجلي�س
• تهنئة العماد قائد اجلي�س مّرتني.

• تهنئة قائد اللواء.
- عازب.

بعد  ع��ري��ف  رت��ب��ة  اإىل  رق����ّي   -

احلرب،  اأو�ضمة  وُمنح  ال�ضت�ضهاد، 

وتنويه  الع�ضكري  والتقدير  اجلرحى 

العماد قائد اجلي�س. 
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اجلندي ال�شهيد 

عبا�ش علي مدلج

يف   1994/2/7 م��وال��ي��د  م���ن   -

 - بعلبك  حم��اف��ظ��ة  احل��رف��و���س، 

الهرمل. 

- ُمّددت خدماته يف اجلي�س اعتباًرا 

اخلدمة  اإىل  ُنقل  ثّم   ،2012/5/4 من 

الفعلية بتاريخ 2014/4/28.

- حائز:

• تنويه العماد قائد اجلي�س
• تهنئة العماد قائد اجلي�س مّرتني.

• تهنئة قائد اللواء.
- عازب.

بعد  ع��ري��ف  رت��ب��ة  اإىل  رق����ّي   -

احلرب،  اأو�ضمة  وُمنح  ال�ضت�ضهاد، 

وتنويه  الع�ضكري  والتقدير  اجلرحى 

العماد قائد اجلي�س.

 

اجلندي ال�شهيد 

يحيى حممد علي خ�شر

- من مواليد 1993/1/19 يف عزقي، 

حمافظة  ال�����ض��ّن��ي��ة،  امل��ن��ي��ة  ق�����ض��اء 

ال�ضمال.

- مّددت خدماته يف اجلي�س اعتباًرا 

من 2013/12/4، ثّم ُنقل اإىل اخلدمة 

الفعلية بتاريخ 2015/7/27.

- عازب.

بعد  ع��ري��ف  رت��ب��ة  اإىل  رق����ّي   -

احلرب،  اأو�ضمة  وُمنح  ال�ضت�ضهاد، 

وتنويه  الع�ضكري  والتقدير  اجلرحى 

العماد قائد اجلي�س.
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مرا�شم تكرمي �شهداء »فجر اجلر�د«

اأُقيمت مرا�ضم تكرمي الرقيب اأول ال�ضهيد وليد فريج، 

عبا�س  ال�ضهيد  والعريف  مو�ضى،  با�ضم  ال�ضهيد  والرقيب 

اأمام  ال�ضديد،  ع�ثمان  ال�ضهيد  واجلندي  جع�فر،  كمال 

مرا�ضم  واأُقيمت  بدارو.   – املركزي  الع�ضكري  امل�ضت�ضفى 

اأم��ام  دي��ب  ع��ارف  ال�ضهيد  للعريف  تكرمًيا  مماثلة 

ال�ضهيد  وللجندي  طرابل�س،  يف  احلكومي  امل�ضت�ضفى 

اإيلي فريجه اأمام م�ضت�ضفى دار الأمل اجلامعي - بعلبك، 

وللمجّند ال�ضهيد يا�ضر اأحمد اأمام م�ضت�ضفى دار احلكمة 

– بعلبك.
اأّدت  اجلي�س  ومو�ضيقى  الع�ضكرية  ال�ضرطة  من  ثّلة 

الدف�اع  وزير  ممّثلو  قّلده�م  الذي��ن  لل�ض�هداء  التحّية 

واجلرحى  احل��رب  اأو�ضمة  اجلي�س  قائد  والعماد  الوطني 

ُنقلت  ث��ّم  الربونزية،  الدرجة  من  الع�ضكري  والتقدير 

اجلثامني اإىل القرى والبلدات التي كانت بانتظار اأبنائها.

�شعدنايل - البقاع

موكب الرقيب اأول ال�ضهيد وليد حممود فريج ُنقل اإىل 

رفاق  من  ق��ّوة  كانت  بينما  البقاع،   - �ضعدنايل  بلدة 

و�ضول  وبعد  منت�ضرة.  املعركة  اأر�س  من  عائدة  ال�ضالح 

الزّفة،  تقّدمته  ا�ضتقبال حا�ضد  اأقيم  البلدة  اإىل  اجلثمان 

اأ�ضدقاء  وحمل  الّنارية،  املفرقعات  واأُطلقت  الورود  فُنرثت 

على  اللبناين  بالعلم  امللفوف  النع�س  ورفاقه  ال�ضهيد 

الأكّف و�ضط زغاريد الن�ضوة.

رئي�س  ممّثاًل  عراجي  عا�ضم  النائب  الت�ضييع  ح�ضر 

احلكومة �ضعد احلريري، والعميد عطية حّنا ممّثاًل وزير 

الدفاع الوطني والعماد قائد اجلي�س، وممّثلو قادة الأجهزة 

البلدة  واأهايل  ال�ضالح،  ورفاق  ال�ضباط  من  وعدد  الأمنية 

ب�ضجاعة  فيها  نّوه  كلمة  حنا  العميد  واألقى  واجل��وار. 

اجلي�س  يزّف  اليوم  فقال:  لر�ضالته،  وباإخال�ضه  ال�ضهيد 

ال�ضهيد  اأول  الرقيب  اأبطاله  خرية  من  واحًدا  الوطن  اإىل 

وليد فريج، اأحد رجال الهند�ضة. لقد اأراد اأن ينزع اأ�ضواك 

الإرهاب من دروب رفاقه، �ضرًبا �ضرًبا، حتى لو كّلفه ذلك 

ال�ضت�ضهاد على مذبح الوطن، فكان له ما اأراد وم�ضى اإىل 

حيث م�ضى، �ضامخ الراأ�س عايل اجلبني...

برقايل - عكار

�ضّيعت بلدة برقايل - عكار بحزٍن �ضديد ابنها الرقيب 

ال�ضهيد با�ضم مو�ضى يف م�ضرية حا�ضدة تقّدمها رفاق ال�ضالح 
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البلدات �القرى،  يف �داعهم: ح�شر الأهل �الأقارب، ح�شرت 

باإكبار،  �شهادتهم  �حّيا  الوطن،  ح�شر  �الر�ؤ�شاء،  الرفاق  ح�شر 

فانحنت الهامات اأمام عظمة العطاء.

با�شم  ال�شهيد  �الرقيب  �ليد حممود فريج،  ال�شهيد  اأ�ل  الرقيب 

�العريف  جعـفر،  كمال  عبا�ش  ال�شهيد  �العريف  مو�شى،  مو�شى 

فريجة،  ابراهيم  اإيلي  ال�شهيد  �اجلندي  ديب،  عارف  ال�شهيد 

يا�شر  ال�شهيد  �املجّند  ال�شديد،  حممود  عـثمان  ال�شهيد  �اجلندي 

حيدر اأحمد: �شهداء معركة »فجر اجلر�د«، �شهداء لبنان، �شّيعوا 

تباًعا يحت�شنهم الَعَلم �ترافقهم ال�شلوات.

الأهل والرفاق والوطن يف وداع الأبطال

الهامات انحنت اأمام عظمة العطاء
اإعداد: نينا عقل خليل
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ح�ضور  يف  الأكاليل،  وحملة 

الوطني  ال��دف��اع  وزي��ر  ممّثل 

ومب�ضاركة  يزبك،  توفيق  العقيد  اجلي�س  وقائد 

�ضخ�ضيات من املنطقة. يف دارة ال�ضهيد كان اللقاء 

مع العائلة موؤّثًرا امتزجت فيه الزغاريد بالدموع.

ممّثل  األقى  ال�ضهيد،  نف�س  لراحة  ال�ضالة  وبعد 

»فجر  اأّن  فيها  اعترب  كلمة  اجلي�س  قائد  العماد 

اأبطالنا  فيها  يخو�س  اأخ��رى،  ملحمة  هي  اجل��رود« 

احلرب بال هوادة على الإرهاب املرتّب�س �ضًرا باأهلنا، 

ب��الإج��رام  الب�ضع،  وجهه  يظهر  انفّك  ما  وال��ذي 

ل من املبادىء الإن�ضانية والأخالق...  والعدوان والتن�ضّ

واإذ حّيا مناقبية ال�ضهيد واندفاعه وحما�ضته، اأّكد 

اأّن اجلي�س ما�ٍس يف اجتثاث جذور الإرهاب.

 

�شور

احلزن نف�ضه لّف مدينة �ضور، حيث �ضّيعت القيادة 

مب��اأمٍت  جعفر  عبا�س  ال�ضهيد  العريف  والأه���ايل 

والعماد  الوطني  الدفاع  وزير  ممّثل  ح�ضره  مهيب، 

قائد اجلي�س العميد الركن علي مّكة و�ضخ�ضيات 

روحية واجتماعية. 

منزل  اأمام  من  الت�ضييع  موكب  انطالق  وقبيل 

العائلة اأُّديت له التحّية وعزفت املو�ضيقى حلن املوتى، ثّم 

م�ضتهّلها  يف  ذّكر  كلمة  مّكة  الركن  العميد  األقى 

ما  وقال:  الوطن.  وت�ضحياته يف خدمة  ال�ضهيد  مبناقبية 

كان رفيقنا يف ال�ضالح العريف ال�ضهيد عبا�س، باندفاعه 

ذلك  امليامني  رفاقه  مع  يواجه  وهو  وب�ضالته،  و�ضجاعته 

اإّل  ب��الده،  ح��دود  على  ب��الإره��اب  املتمّثل  الأ���ض��ود  ال�ضّر 

ا اأن ياأتيه قدر ال�ضهادة يف اأّي حلظة، لأّنه  حمت�ضًبا مفرت�ضً

قدر الأبطال املخل�ضني، الذين اإن اأق�ضموا وفوا، واإن عاهدوا 

�ضدقوا، واإن ناداهم الواجب �ضبقوا �ضوت النفري اإىل �ضاحات 

املجد والبطولة...

بيت الفق�ش - ال�شّنية

بلدة بيت الفق�س - ال�ضّنية، خرجت اإىل مالقاة جثمان 

فزّينت  حا�ضد،  با�ضتقبال  ديب  عارف  ال�ضهيد  العريف 

ال�ضوارع بال�ضرائط البي�س وب�ضوٍر لل�ضهيد، ورافقت جثمانه 

اإىل منزل ذويه، ومن ثّم اإىل امل�ضجد حيث اأُقيمت ال�ضالة 

لراحة نف�ضه.



وقد اأُقيم حفل تاأبيني يف باحة امل�شجد �شارك فيه النائب 

قا�شم عبد العزيز ممّثلاً رئي�س احلكومة، العميد الركن 

اجلي�س،  وقائد  الوطني  الدفاع  وزي��ر  ممّثلاً  احل��اج  وليد 

بلديات  وروؤ�شاء  وع�شكرية  ودينية  �شيا�شية  و�شخ�شيات 

وخماتري وح�شد من اأهايل البلدة واجلوار ورفاق ال�شهيد.

واألقى العميد الركن احلاج كلمة حّيا فيها ال�شهيد 

الذي  الإرهاب  على  ا  كبرياً ا  انت�شاراً حققوا  الذين  ورفاقه 

ا  ا، مثنياً تاريخياً ا  اإجنازاً و�شّطروا  لبنان،  كان خطره يهدد 

ا  دفاعاً اجلي�س يف معاركه  اللبنانيني خلف  وقوف  على 

عن وحدة لبنان وا�شتقراره.

والإج��لل،  الإكبار  مب�شاعر  الكلمة:  يف  جاء  ومّم��ا 

العريف  ا من خرية رجاله،  واحداً الوطن  اإىل  يزّف اجلي�س 

الدنيا،  يرتفع من هذه احلياة  اأن  اأبى  الذي  ال�شهيد ديب 

بحرب  يخّط  اأن  قبل 

اآلمه وجراحه �شفحة 

ملحم  من  م�شرقة 

�شبيل  يف  الت�شحية 

لبنان...

ك����ذل����ك، األ���ق���ى 

الكرمي  عبد  ال�شّيد 

با�شم  كلمة  دي��ب 

فيها  اأّك��د  العائلة 

الفق�س  بيت  »وق��وف 

ال��ت��ي ب��ات��ت ُت��ع��رف 

اإىل  ال�شهداء،  ببلدة 

ا  جانب اجلي�س دفاعاً

عن الوطن«.

رعيت - زحلة

ب��ع��ر���س ان��ت�����ش��رت 

�شوارعها،  يف  زينته 

رعيت  بلدة  �شّيعت 

ب����دوره����ا اجل���ن���دي 

ال�شهيد اإيلي ابراهيم 

فريجة الذي ا�شُتقبل عند مدخل البلدة بنرث الورود والأرز.

اأُقيمت ال�شلة لراحة نف�س ال�شهيد يف كني�شة ال�شليب 

للروم  وبعلبك  زحلة  اأبر�شية  راعي  وتراأ�شها  البلدة،  يف 

ح�شور  يف  ال�شوري،  اأنطونيو�س  املرتوبوليت  الأورثوذك�س 

النائب عا�شم عراجي ممّثلاً رئي�س احلكومة، والعقيد 

والعماد  الوطني  الدفاع  وزير  ممّثلاً  جمعة  يا�شر  الركن 

الأمنّية،  الأج��ه��زة  ق��ادة  عن  وممّثلني  اجلي�س،  قائد 

وعائلته  ال�شهيد  ورفاق  ال�شباط  من  وعدد  و�شخ�شيات، 

والأهايل.

تعزية  ال�شوري يف عظته بكلمة  املرتوبوليت  توّجه  وقد 

اإىل اأهل ال�شهيد ورفاقه، فقال: نتاأّل ونتوّجع على هوؤلء 

ال�شباب الذين يحاربون لأجل الوطن، لكننا اأبناء الرجاء... 

ا�شت�شهدوا  الذين  كّل  اأنف��س  لراحة  ال�شلة  اإىل  ودع��ا 

من  وي�����ش��ت�����ش��ه��دون 

اأجل لبنان...

واأل����ق����ى ال��ع��ق��ي��د 

ال����رك����ن ج��م��ع��ة 

فيها  ن����ّوه  ك��ل��م��ة 

الع�شكرية  باملزايا 

لل�شهيد  والأخلقية 

وبوفائه لق�شمه، ومّما 

تنتابنا  بينما  قاله: 

والأل  احلزن  م�شاعر 

ع��ل��ى ف��ق��دان واح��د 

م��ن خ���رية ج��ن��ودن��ا 

اإيلي،  البار  ال�شهيد 

بالفخر  ا  اأي�شاً ن�شعر 

والع����ت����زاز ب���ج���راأة 

ال�����ش��ه��ي��د واإق���دام���ه 

التي  وباملاآثر البطولية 

املعركة،  يف  �شّطرها 

���ا ع���ن ت���راب  دف���اعاً

ال���وط���ن و���ش��ي��ادت��ه 

وكرامة �شعبه...
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الكويخات - عكار

مبوكب مهيب ويف ح�شور ر�شمي 

عثمان  ال�شهيد  اجلندي  جثمان  و�شل  حا�شد،  و�شعبي 

خلفه  و�شارت  عكار،   - الكويخات  بلدة  اإىل  ال�شديد 

مواكب امل�شّيعيني، من مدخل البلدة اإىل منزله، حيث 

ا�شُتقبل بالورود والزغاريد.

حملة  يتقّدمه  ال�شهيد  منزل  من  املوكب  انطلق 

نف�شه،  لراحة  ال�شلة  اأُقيمت  ثّم  والأو�شمة،  الأكاليل 

وزير  ممّثلاً  ال�شاتر  عبد  جان  الركن  العقيد  ح�شور  يف 

الدفاع الوطني وقائد اجلي�س، وعدد من ال�شخ�شيات، اإىل 

الرفاق والأهل.

اجلندي  مب�شرية  ال�شاتر  عبد  الركن  العقيد  ن��ّوه  وقد 

»كنتم  قاله:  ومّما  ووطنه،  ملوؤ�ش�شته  وباإخل�شه  ال�شديد 

ترون يف اجلندي ال�شهيد ال�شديد مقدار ت�شامنه مع رفاق 

ا كما كان رفاق ال�شلح يتلّم�شون فيه،  ال�شلح، متاماً

والتي غاب  ن�شاأ يف ظللها،  التي  للبلدة  اإخل�شه  مقدار 

عنها يف خلل خدمته الع�شكرية، ليعود بطلاً ي�شرتيح 

يف اأح�شانها، ويف حمى م�شاعركم، ووفاء موؤ�ش�شته التي 

اأخل�س ملبادئها النبيلة حتى ال�شهادة«.

جديدة يابو�س

خدماته  املمّددة  املجّند  اجلي�س  قيادة  �شّيعت  كذلك، 

اأمام  التكرمي  مرا�شم  اإقامة  فبعد  اأحمد،  حيدر  يا�شر 

دار  م�شت�شفى 

احل�����ك�����م�����ة 

ب���ع���ل���ب���ك،   –
التحّية  وت��اأدي��ة 

وال��ت�����ش��ري��ف��ات 

قبل  من  الّلزمة 

ال�شرطة  من  ثّلة 

ال��ع�����ش��ك��ري��ة 

وم���و����ش���ي���ق���ى 

اجل��ي�����س، ُن��ق��ل 

اإىل  اجل���ث���م���ان 

امل�شنع  حم��ّل��ة 

ع���ل���ى احل������دود 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة – 

وكان  ال�شورية. 

ا���ش��ت��ق��ب��ال��ه  يف 

اأن��ط��وان  العميد 

ا���ش��ت��ن��ب��ول��ل��ي 

مم����ّث����لاً وزي����ر 

وال�شباط  الأهل  وقائد اجلي�س وح�شد من  الوطني  الدفاع 

كلمة  ا�شتنبوللي  العميد  األقى  وق��د  والع�شكريني. 

الواجب  اأداء  يف  وتفانيه  ال�شهيد  مبناقبية  فيها  ن��ّوه 

امليامني  جنودنا  اأثبتها  التي  القتال  وب��اإرادة  الع�شكري، 

يف ميدان املعركة، والدماء الزكية التي قّدمها �شهداوؤنا 

الأب��ط��ال،  وجرحانا 

الر�شمي  وباللتفاف 

وال�����ش��ع��ب��ي ال���ع���ارم 

ح���ول اجل��ي�����س، ما 

عبور  ج�شر  �شّكل 

النت�شار  لتحقيق 

ع���ل���ى الإره��������اب. 

نتائج  اأّن  اإىل  ولفت 

على  النت�شار  ه��ذا 

الوطني  امل�شتويني 

وال����ع���������ش����ك����ري، 

ملرحلة  �����س  ���ش��ت��وؤ���شّ

جديدة... 

مّت  ذل������ك  ب���ع���د 

اإىل  اجلثمان  ت�شليم 

ال�شهيد  عائلة  اأفراد 

ب��ل��دة  اإىل  ل��ن��ق��ل��ه 

داخل  يابو�س  جديدة 

الأرا�شي ال�شورية.
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ال�سهداء يف �سطور

الرقيب اأول ال�سهيد 

وليد حممود فريج

الرقيب ال�سهيد

با�سم مو�سى مو�سى

العريف  ال�سهيد

عبا�س كمال جعفر

العريف ال�سهيد 

عارف ديب

 1986/5/15 مواليد  من   -

زحلة،  ق�شاء  تعلبايا،  يف 

حمافظة البقاع.

ا  اعتباراً خدماته  ُم��ّددت   -

اإىل  وُنقل   ،2007/5/27 من 

بتاريخ  الفعلية  اخل��دم��ة 

.2008/2/26

 – الدعم  ل��واء  ع��داد  من   -

فوج الهند�شة.

- حائز:

الداخلية  وزي���ر  تهنئة   •
والبلديات.

• تنويه العماد قائد اجلي�س 
اأربع مّرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�س 
ثلث مّرات.

• تهنئة مدير العمليات.
• تهنئة قائد الفوج.

- متاأهل وله ولد واحد.

ب��ت��اري��خ  ا���ش��ت�����ش��ه��د   -

.2017/8/23

بعد  اأعلى  رتبة  اإىل  ُرّق��ي   -

اأو�شمة:  وُمنح  ال�شت�شهاد، 

والتقدير  اجل��رح��ى  احل���رب، 

الع�شكري وتنويه العماد قائد 

اجلي�س.

يف   1979/4/5 مواليد  من   -

برقايل، حمافظة عكار.

بتاريخ  اجلي�س  يف  تطّوع   -

.2000/11/2

امل�شاة  ل���واء  ع���داد  م��ن   -

ال�شاد�س – الكتيبة 63.

- حائز: 

• و�شام التقدير الع�شكري.
• و�شام مكافحة الإرهاب.

الداخلية  وزي���ر  تهنئة   •
والبلديات.

• تنويه العماد قائد اجلي�س 
�شت مّرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�س 
�شبع مّرات.

ثماين  اللواء  قائد  تهنئة   •
مّرات.

• تهنئة قائد الكتيبة.
- متاأهل وله ولدان.

ب��ت��اري��خ  ا���ش��ت�����ش��ه��د   -

.2017/8/20

بعد  اأعلى  رتبة  اإىل  ُرّق��ي   -

اأو�شمة:  وُمنح  ال�شت�شهاد، 

والتقدير  اجل��رح��ى  احل���رب، 

الع�شكري وتنويه العماد قائد 

اجلي�س.

- من مواليد 1983/3/19 يف 

�شور، حمافظة اجلنوب.

ا  اعتباراً خدماته  ُم��ّددت   -

اإىل  وُنقل   ،2008/10/28 من 

بتاريخ  الفعلية  اخل��دم��ة 

.2009/12/26

امل�شاة  ل���واء  ع���داد  م��ن   -

ال�شاد�س – الكتيبة 63.

- حائز:

الداخلية  وزي���ر  تهنئة   •
والبلديات.

• تنويه العماد قائد اجلي�س 
اأربع مّرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�س 
ثلث مّرات.

• تهنئة قائد اللواء.
• تهنئة قائد الكتيبة.
- متاأهل من دون اأولد.

ب��ت��اري��خ  ا���ش��ت�����ش��ه��د   -

.2017/8/22

بعد  اأعلى  رتبة  اإىل  ُرّق��ي   -

اأو�شمة:  وُمنح  ال�شت�شهاد، 

والتقدير  اجل��رح��ى  احل���رب، 

الع�شكري وتنويه العماد قائد 

اجلي�س.

- من مواليد 1983/6/18 يف 

بيت الفق�س - ال�شنية.

بتاريخ  اجلي�س  يف  تطّوع   -

.2006/9/4

امل�شاة  ل���واء  ع���داد  م��ن   -

ال�شاد�س- الكتيبة 63.

- حائز:

الداخلية  وزي���ر  تهنئة   •
والبلديات.

• تنويه العماد قائد اجلي�س.
• تهنئة العماد قائد اجلي�س

- متاأهل وله ولد واحد.

ب��ت��اري��خ  ا���ش��ت�����ش��ه��د   -

.2017/8/29

- متاأهل وله ولد واحد.

بعد  اأعلى  رتبة  اإىل  ُرّق��ي   -

اأو�شمة:  وُمنح  ال�شت�شهاد، 

والتقدير  اجل��رح��ى  احل���رب، 

الع�شكري وتنويه العماد قائد 

اجلي�س.

125



يف   1989/4/1 مواليد  من   -

غزيلة – حمافظة عكار.

ا  اعتباراً خدماته  ُم��ّددت   -

اإىل  وُن��ق��ل   ،2009/3/31 م��ن 

بتاريخ  الفعلية  اخل��دم��ة 

.2013/7/30

امل�شاة  ل���واء  ع���داد  م��ن   -

ال�شاد�س – الكتيبة 63.

- حائز:

الداخلية  وزي���ر  تهنئة   •
والبلديات.

• تنويه العماد قائد اجلي�س 
ثلث مّرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�س 

ثلث مّرات.

- متاأهل وله ولد واحد.

ب��ت��اري��خ  ا���ش��ت�����ش��ه��د   -

.2017/8/20

بعد  اأعلى  رتبة  اإىل  ُرّق��ي   -

اأو�شمة:  وُمنح  ال�شت�شهاد، 

والتقدير  اجل��رح��ى  احل���رب، 

الع�شكري وتنويه العماد قائد 

اجلي�س.
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ذكراهم خالدة

ال�سهداء يف �سطور

اجلندي ال�سهيد عثمان حممود ال�سديد

- من مواليد 1994/9/17 يف رعيت، ق�شاء 

زحلة، حمافظة البقاع.

- تطّوع يف اجلي�س بتاريخ 2012/2/18.

- من عداد لواء امل�شاة ال�شاد�س – الكتيبة 

.63

- حائز:

• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�س.
- عازب.

- ا�شت�شهد بتاريخ 2017/8/20.

- ُرّقي اإىل رتبة اأعلى بعد ال�شت�شهاد، وُمنح 

اأو�شمة: احلرب، اجلرحى والتقدير الع�شكري 

وتنويه العماد قائد اجلي�س.

اجلندي ال�سهيد اإيلي ابراهيم فريجة

 – املعلقة  يف   1994/1/4 مواليد  من   -

زحلة.

ا  اعتباراً اجلي�س  يف  خدماته  ُم��ّددت   -

من 2016/2/8.

ال�شاد�س-  امل�����ش��اة  ل���واء  ع���داد  م��ن   -

الكتيبة 63.

- حائز:

• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�س.

- عازب.

- ا�شت�شهد بتاريخ 2017/8/25.

ال�شت�شهاد،  اأعلى بعد  رتبة  اإىل  ُرّقي   -

والتقدير  اجلرحى  احلرب،  اأو�شمة:  وُمنح 

الع�شكري وتنويه العماد قائد اجلي�س.

املجّند املمّددة خدماته ال�سهيد يا�سر علي حيدر اأحمد
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التكرمي

للقوى  اجلي�س  قائد  ا�شتعرا�س  بعد 

الزهر  اإكليلاً من  و�شع  الع�شكرية، 

لل�شهداء،  التذكاري  الن�شب  على 

وعزفت مو�شيقى اجلي�س عزفة املوت، 

ا.  دائماً لنتذّكرهم  ال�شهداء  ون�شيد 

الوطني  بالن�شيد  الحتفال  افتتح  ثّم 

ا  حداداً �شمت  دقيقة  اأعقبه  اللبناين، 

ال�شهداء،  الع�شكريني  اأرواح  على 

وجمموعة  اجل��ي�����س  ع��ل��م  ل��ي��ت��ق��ّدم 

�شاحة  و�شط  اإىل  وال��راي��ات  البيارق 

اجلي�س  قائد  قّلد  حيث  التكرمي، 

الوحدات املكّرمة و�شام احلرب.

»فجر  عملية  �شهداء  اجلي�س  قائد  ك��ّرم  كذلك 

وال�شهداء  تقديرية،  ��ا  دروعاً ذويهم  بت�شليمه  اجل��رود« 

الهند�شة(،  فوج  )من  فريج  وليد  ال�شهيد  املعاون  هم: 

الرقيب اأول ال�شهيد با�شم مو�شى، الرقيب ال�شهيد عبا�س 

ال�شهيد  العريف  ديب،  عارف  ال�شهيد  الرقيب  جعفر، 

اجلندي  ال�شديد،  عثمان  ال�شهيد  العريف  فريجه،  اإيلي 

ال�شهيد يا�شر حيدر اأحمد )من لواء امل�شاة ال�شاد�س(.

و�شام  اجل��رود«  »فجر  جرحى  اجلي�س  قائد  قّلد  كما 

ال�شمعة  عمر  النقيب  من:  كل  ت�شّلمه  الذي  اجلرحى 

)الفوج  كروم  بو  وئام  الرقيب  ال�شاد�س(،  امل�شاة  )ل��واء 

ال�شاد�س(  امل�شاة  )ل��واء  يو�شف  علي  العريف  املجوقل(، 

اجلندي اأحمد العلي )فوج التدخل الثاين(، املجّند �شمري 

الدين  �شعد  ربيع  املجّند  ال�شاد�س(،  امل�شاة  )لواء  فا�شل 
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اإعداد: 

جان دارك اأبي ياغي

التي �ساركت يف  العماد جوزاف عون يف قاعدة رياق اجلوية، احتفااًل تكرميًيا للوحدات  تراأ�س قائد اجلي�س 

معركة »فجر اجلرود« وعلى مقربة من اجلرود التي ارتفعت عليها راية االنت�سار.

ح�سر االحتفال رئي�س االأركان اللواء الركن حامت ماّلك، قائد قوات االمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان اجلرنال 

مايكل بريي، ملحقون ع�سكريون، اأع�ساء املجل�س الع�سكري، ممثلو االأجهزة االأمنية، قادة الوحدات الع�سكرية 

التي نّفذت العملية، عدد من كبار ال�سباط، اإىل عائالت الع�سكريني ال�سهداء، والع�سكريني اجلرحى.

تكرمي الوحدات امل�شاركة يف املعركة

قائد اجلي�س: هنيًئا لكم وللجي�س هذا االإجناز التاريخي
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)فوج التدخل الأول(، املجّند حممود ديب )فوج التدخل 

الأول(، املجّند اإيهاب عو�س )لواء امل�شاة ال�شاد�س(.

معركة اأكرث من ناجحة

الظروف  كلمته،  يف  عون  العماد  اجلي�س  قائد  تناول 

الإنت�شار  وحجم  الع�شكرية  العملية  راف��ق��ت  التي 

فجر  عملية  بانتهاء  اليوم  نحتفل  وقال:  حتقق،  الذي 

على  احلا�شم  بانت�شاركم  غبارها  اجنلى  التي  اجلرود 

واإرادة  و�شجاعتكم  عزميتكم  بف�شل  الإره���اب... 

رفاقكم  دم��اء  وبف�شل  لديكم،  ال��لحم��دود  القتال 
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ال�����ش��ه��داء ال�����ش��ب��ع��ة واجل��رح��ى 

البوا�شل...

خ�شتم  التي  املعركة  ه��ذه  اإّن  ع��ون:  العماد  وتابع 

غمارها بقرار حازم وروؤية وا�شحة، كانت على امل�شتوى 

واخل��رباء  ال�شديقة،  اجليو�س  ق��ادة  وب�شهادة  العملين 

من  اأكرث  والدوليني،  املحليني  الع�شكريني،  واملحللني 

�شرعة  من  الع�شكرية:  واملبادئ  املعايري  بكل  ناجحة 

احلرفية  اإىل  م��ع��دودة،  اأي��ام  خ��لل  واإجن��ازه��ا  ح�شمها 

القتالية يف الأداء والتن�شيق والتكامل 

الربية  اجلي�س،  اأ�شلحة  خمتلف  بني 

والإداري��ة،  واللوج�شتية  واجلوية  منها 

ال��دويل  ال��ق��ان��ون  ال��ت��زام  اإىل  و���ش��ولاً 

ا. ا تاماً الإن�شاين التزاماً

ال��ه��دف��ني  حققتم  اخل��ل���ش��ة  ويف 

الأ���ش��ا���ش��ي��ني ل��ل��م��ع��رك��ة: حت��ري��ر 

وك�شف  الإره�������اب،  م���ن  الأر������س 

لدى  املخطوفني  الع�شكريني  م�شري 

حيث  املجرمة  الإرهابية  اجلماعات 

اإىل  ال��ط��اه��رة  جثامينهم  ا���ش��رتّدت 

تكرمي  اأج��لَّ  موا  وكِرّ وقراهم،  وبلداتهم  عائلتهم 

ا لكم هذا  فهنيئاً باأ�شره.  والوطن  اجلي�س  م�شتوى  على 

�شدره  ر�شعتم  الذي  للجي�س  ا  وهنيئاً التاريخي  الإجن��از 

باأو�شمة العزة والكرامة والعنفوان.

: واأردف قائلاً

وباتت  وال��وط��ن،  اجلي�س  بكم  فانت�شر  انت�شرمت 

حولها،  العارم  ال�شعبي  اللتفاف  ظّل  يف  موؤ�ش�شتكم 

انت�شرمت  العلم...  الأرزة  تتو�شط  كما  البلد  تتو�شط 

يف  مناعة  اأكرث  اأ�شبحت  لأنها  الدولة  بكم  فانت�شرت 

قدرة  واأكرث  والداخلية،  القليمية  التحديات  مواجهة 

على دفع ور�شة النهو�س القت�شادي والمنائي يف البلد.

 

اأمامنا عمل كثري

زال  ما  ذل��ك،  من  الرغم  على  ع��ون:  العماد  وتابع 

اأن  يجب  ف��ل  وال��ع��م��ل،  اجلهد  م��ن  الكثري  اأم��ام��ن��ا 

ال�شتباقية  احل��رب  موا�شلة  عن  الن�شر  ن�شوة  حترفنا 

وعن  املنفردة،  وذئابه  النائمة  بخلياه  الإره��اب،  �شّد 

وملحقة  الداخل،  يف  وال�شتقرار  الأمن  م�شرية  متابعة 

كل من تطاول على اأمن لبنان واجلي�س. وها قد بداأت 

�شل�شلة التوقيفات و�شيجري اإلقاء القب�س على كل من 

ومراكزه  اجلي�س  على  اأو  املواطنني  على  اعتداوؤه  يثبت 

اأنف�شنا  قطعناه على  وهذا عهد  ال�شابقة،  الفرتة  خلل 

و�شنم�شي به حتى النهاية.

كونوا  بالقول:  الع�شكريني  اإىل  عون  العماد  وتوجه 

اآمن  اأي مكان  البلد  داخل  يبقى يف  لن  اأنه  ثقة  على 

املتفّلت،  ال�شلح  من  النار  وملطلقي  ال�شغب  ملثريي 

عليها  �شنحافظ  اأعناقنا  يف  اأمانة  املواطنني  ف�شلمة 

ا  اآمناً مكان  ل  كذلك  ت�شحيات،  من  تطلبت  مهما 
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بالأمن  يعبث  ملن 

الج����ت����م����اع����ي 

ال�شباب  وم�شتقبل 

من  ال���ل���ب���ن���اين، 

املخدرات  مروجي 

وجّت���������اره���������ا، 

ا  زوراً ظ��ن��وا  مهما 

ع���ل���ّو م��ق��ام��ه��م 

فكما  و�شاأنهم، 

ك���ن���ا ال�����ش��ي��ف 

وج��ه  ال��ق��اط��ع يف 

الإرهاب، كذلك �شنكون يف وجه هوؤلء العابثني.

املهمات  ه��ذه  م��وازاة  يف  اأن��ه  اإىل  ع��ون  العماد  ولفت 

ملواجهة  وال�شتعداد  اجلهوزية  م�شاعفة  يجب  كّلها، 

بالوطن  ا  �شراً املرتب�س  الإ�شرائيلي  العدّو  اأي  الدولة  اإرهاب 

يطلق  ان��ف��ّك  م��ا  وال���ذي  ال��غ��ايل،  جنوبنا  ح��دود  على 

التي  العدوانية  ممار�شاته  ويوا�شل  لبنان  �شد  تهديداته 

ا للقرار 1701. لكّن ذلك لن يرهبنا  ا وا�شحاً ت�شكل خرقاً

املقّد�س، بحيث عمدنا بعد  واجبنا  اأداء  يثنينا عن  ولن 

انتهاء عملية فجر اجلرود اإىل تعزيز انت�شار اجلي�س على 

ا اإىل جنب مع  احلدود اجلنوبية للدفاع عنها، وذلك جنباً

مندرجاته،  مبختلف  املذكور  القرار  الكامل  التزامنا 

الأق�شى  واحلر�س 

ع���ل���ى ال���ت���ع���اون 

مع  وال��ت��ن�����ش��ي��ق 

الدولية،  ال��ق��وات 

ل��رت���ش��ي��خ اأم����ن 

احل�����دود، وت��ع��زي��ز 

يف  اأه��ل��ن��ا  �شمود 

وقراهم،  بلداتهم 

جميع  ومواجهة 

حم����اولت ال��ع��دو 

الهادفة اىل �شرب 

املنطقة. ا�شتقرار 

بني حّدي الن�سر وال�سهادة

الذي  لرفاقكم  الفخر  بالقول:  اإليهم  توّجه  كما 

خطفهم الإرهاب وا�شت�شهدوا على اأيديه الآثمة، لأنهم 

�شكنوا �شمري الوطن، واأ�شاوؤوا باأ�شمائهم �شجل اخللود، 

وكانوا نربا�س عملية »فجر اجلرود«.

اجلرحى  وجلميع  ال�شبعة  ال�شهداء  لرفاقكم  الفخر 

رووا  لأنهم  املعركة،  خ��لل  اأ�شيبوا  الذين  الأب��ط��ال 

النت�شار،  لوحة  ولّونوا  الوطن  تراب  الزكية  بدمائهم 

وكانوا وقود م�شعل التحرير. 
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ك���م���ا ال��ف��خ��ر 

ل���ك���م اأن����ت����م، 

كنتم  لأنكم  ا،  واأف��راداً ورتباء  ا  �شباطاً

�شهداء،  م�شاريع  املعركة  اأر���س  على 

بني  وا�شتب�شلتم  جابهتم  لكنكم 

تهابوا  فلم  وال�����ش��ه��ادة،  الن�شر  ح��ّدي 

اخلطر حلظة ول ترتّددوا.

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني على  ال��ف��خ��ر جل��م��ي��ع 

اخ��ت��لف م��ك��ّون��ات��ه��م واأط��ي��اف��ه��م 

من  جنود  اإل  نحن  فما  ومناطقهم، 

وعائلتهم  وبيوتهم  وقراهم  بلداتهم 

الوفية. الوطنية 

ا بال�شكر والتقدير  وختم عون متوجهاً

واملوؤ�ش�شات  املدين  املجتمع  هيئات  اإىل 

تقدمي  اإىل  ب���ادروا  ال��ذي��ن  والأ�شخا�س 

للوحدات  والعينية  املادية  امل�شاعدات 

وبعدها،  املعركة  خ��لل  الع�شكرية 

ا للتلحم الوطني بني  لأّنهم كانوا رمزاً

اجلي�س واأهله.

وال��دول  ال��دويل  املجتمع  �شكر  كما 

الع�شكري  دعمها  على  ال�شديقة 

مقّومات  تاأمني  يف  بفعالية  اأ�شهم  ما  للجي�س،  واملعنوي 

املعركة.

�شهداء  اأرواح  اإىل جميع  واإجلل  اإكبار  بتحية  وتوّجه 

خوف  ل  اجلي�س  اأبطال  يا  لهم:  بالقول  الأبرار  املوؤ�ش�شة 

على وطن اأنتم رجاله و�شياج حدوده.

عر�س ع�سكري

الوحدات  قامت  ع��ون،  العماد  كلمة  انتهاء  عند 

املن�شة  اأم��ام  ع�شكري  بعر�س  امل�شاركة  الع�شكرية 

�شلح  نّفذ  كما  التحية،  لعر�س 

طوافات  من  املكّون  اللبناين  اجلو 

ال�شي�شنا  وط��ائ��رة  والبوما  الغازيل 

�شماء  يف  م���ّر  ��ا  ج��وياً ��ا  ا���ش��ت��ع��را���شاً

اللبناين  العلم  حاملاً  الحتفال 

وعلم اجلي�س. كما ت�شّمن العر�س، 

اإنزالاً باملظلت للقوة ال�شاربة، تقدم 

الركن  العميد  العر�س  قائد  بعدها 

روج��ي��ه احل��ل��و )ق��ائ��د ق��اع��دة ري��اق 

العماد  اجلي�س  قائد  من  اجل��وي��ة( 

ا  ومعلناً التحية  ا  موؤّدياً عون  جوزف 

انتهاء الحتفال. 

يف  ا  معر�شاً نّظمت  اجلوية  ري��اق  قاعدة  اأن  اإىل  ن�شري 

�شاحة الحتفال �شّم الأ�شلحة التي �شاركت يف عملية 

»فجر اجلرود« وهي: �شواريخ »تاو«، و»ميلن«، ودبابات 

 155 »م198«  ميدان  ومدفعية   ،55 ت  و   ،60 م  و   ،48 م 

ومدفعية  ملم،   130 اأ3«  »م109  ميدان  ومدفعية  ملم، 

ذاتية احلركة 155 ملم، ومدرعات »براديل«، وراجمات 

كا�شحات  اإىل  اإ�شافة  فوهة،   40  »21 م  »ب  �شواريخ 

الألغام، وروبوتات كا�شفة للألغام، وطائرات م�شرّية من 

دون طيار.
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الوحدات املكّرمة

اأركان اجلي�س  التي مّت تكرميها هي:  القتالية  والقطع  الوحدات 

التوجيه،  مديرية  املخابرات،  مديرية  القوامة(،  )مديرية  للتجهيز 

امل�شاة  لواء  ال�شاد�س،  امل�شاة  لواء  البقاع،  منطقة  الع�شكرية،  الطبابة 

الإ�شارة(،  الهند�شة-  للدروع-  امل�شاد  )الأف��واج:  الدعم  لواء  التا�شع، 

اللواء اللوج�شتي، فوج التدخل الأول، فوج التدخل الثاين، فوح التدخل 

الرابع، الفوج املجوقل، فوج املدفعية الأول، فوج املدفعية الثاين، فوج 

املدرعات الأول، فوج احلدود الربية الثاين،القوات اجلوية، فوج الأ�شغال 

امل�شتقل.
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دير االأحمر يف ا�ستقبال االأبطال

م ا�شتقبال حا�شد لقائد اللواء ال�شاد�س  يف دير الأحمر ُنظِّ

العميد الركن فادي داوود، و�شباط اللواء ورتبائه واأفراده، 

احت�شد  بعلبك، حيث  وراأ�س  القاع  العائدين من جرود 

والأرز  الزهور  ونرثوا  الراهبات،  مدر�شة  اأمام  امل�شتقبلون 

امل�شتقبلني  تقّدم  وقد  احلما�شّية.  املو�شيقى  وقع  على 

املطران  املارونية  الأحمر  دير   - بعلبك  اأبر�شية  راع��ي 

رينيه  الركن  العميد  اللواء اخلام�س  وقائد  حنا رحمة، 

اإىل  اإ�شافة  القزح،  والعميد الركن �شعيد �شمري  حب�شي، 

الفخري،  الأحمر جان  دير  بلديات منطقة  احتاد  رئي�س 

وعدٍد من روؤ�شاء بلديات املناطق املجاورة وفاعليات.

واألقيت كلمات �شّددت على اأّن اجلي�س تاج على راأ�س 
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اإعداد: 

رميا �سليم �سوميط

بالغار 

والورد...
ا�ستقبل لبنان جنوده 

العائدين من اجلرود

بالورود والزغاريد وال�سموع ا�ستقبل اللبنانّيون اأبطال اجلي�س العائدين من »فجر اجلرود« مكّللني بغار الن�سر. عر�ٌس وطني �سامل عّم 

االأكتاف،  الع�سكريون على  ُحِمل  اللبنانّية.  واالأعالم  اأعالم اجلي�س  اللبنانّية، رفعت خالله  املناطق  والطرقات يف خمتلف  ال�ساحات 

زغردت الن�سوة، هتف الرجال وحمل ال�سغار باقات الورد...



الذهبية  الثلثية  واملعادلة  لبناين،  كل 

التي توحد كل  وفاء هي  �شرف ت�شحية 

لبناين وكل اإن�شان �شريف يحب لبنان.

...ومن بعلبك اإىل زحلة فاملنت

بعلبك  ب��ل��دي��ة  ن��ظ��م��ت  ب���دوره���ا، 

ا�شتقبال  حفل  �شعبية  وفود  مب�شاركة 

اجلنوبي،  املدينة  مدخل  عند  حا�شد 

ال�شاد�س  اللواء  و�شباط  داوود،  للعميد 

اأبر�شية  راعي  ح�شور  يف  واأف��راده،  ورتبائه 

امللكيني  ل��ل��روم  ال��ه��رم��ل  بعلبك- 

رح��ال،  اليا�س  امل��ط��ران  الكاثوليك 

املتقاعد  العميد  بعلبك  بلدية  رئي�س 

ح�شني اللقي�س، وروؤ�شاء بلديات املنطقة 

الع�شكرية  وفاعلياتها  وخم��ات��ريه��ا 

و�شوله،  وف��ور  والجتماعية.  والأمنية 

ليعتلي  الأك��ت��اف،  على  داوود  ُحمل 

ال�شباط �شهوة خيول  بعدها، مع كبار 

فرقة »هياكل بعلبك« الأ�شيلة، و�شط 

فرقة  قدمتها  تراثية  ولوحات  اأهازيج 

والأرز  ال��ورود  الن�شوة  ونرثت  »الفر�شان«، 

على وقع الزغاريد والأنا�شيد الوطنية.

اجلي�س  قوافل  �شّقت  القاع،  بلدة  يف 

ال��ع��ائ��دة م��ن م��ع��ارك »ف��ج��ر اجل���رود« 

الرفوعة،  والرايات  و�شط احل�شود  طريقها 

الأهايل   . ودعاءاً ا  فرحاً ال�شرفات  واأمطرت 

وبعودة  ا  منت�شراً اجلي�س  بعودة  احتفلوا 

الأمان اإىل بلدتهم. و�شارك يف ال�شتقبال 

وفاعليات  واأع�شاوؤها  البلدية  رئي�س 

وريا�شية  ك�شفية  وفرق  واملخاتري  البلدة 

و���ش��ط الأه���ازي���ج والأ���ش��ه��م ال��ن��اري��ة 

واملفرقعات.

الفوج  الأه��ايل  لقى  بعلبك،  راأ���س  يف 

وال���ورود،  الأرز  ون��رث  بالزغاريد  املجوقل 

الذي حتّقق على  للنت�شار  منهم  حتّيةاً 

يد اجلي�س اللبناين. وحّيا الأب ابراهيم 

اجلمهورية  رئي�س  الأه��ايل  با�شم  نعمو 

العماد مي�شال عون واحلكومة ورئي�شها 

اإحراز  يف  �شارك  من  وكل  اجلي�س،  وقائد  احلريري  �شعد 

هذا الن�شر وطرد الإرهاب من اجلرود.

وا�شُتقِبل الفوج باحلفاوة نف�شها يف بلدة دور�س البقاعية، 

عند  الع�شكريني  ال�شهداء  اأهايل  من  عدد  نّظم  حيث 
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م�شتديرة البلدة جلهة مدخل بعلبك اجلنوبي، ا�شتقبالاً 

الورود  خلله  نرثوا  ُثكنهم،  اإىل  العائدين  للع�شكريني 

ورايات  اللبنانية  الأعلم  ورفعوا  والأرّز، 

اجلي�س و�شور ال�شهداء.

م��ن دور����س اإىل زح��ل��ة، ال��ت��ي اأع���ّدت 

وقد  بالعائدين،  يليق  ا  حا�شداً ا�شتقبالاً 

اخلراف،  ونحروا  الأرّز  املدينة  اأه��ايل  نرث 

احتفالاً  ال��ن��ارّي��ة  املفرقعات  مطلقني 

بعودة الع�شكريني �شاملني.

طريقه  املجوقل  الفوج  �شق  زحلة،  بعد 

ح�شوٌد  ا�شتقبلته  حيث  امل��ن  ق��رى  اإىل 

�شعبّية ور�شمية و�شط احتفالت تخّللها 

واإط��لق  وال���ورود  الأرز  ون��رث  اخل��راف  نحر 

اأجواء من  النارية يف  املفرقعات والأ�شهم 

الفرح والعتزاز بالأبطال العائدين.

 م�سرية الفرح �سماال

ا  اأي�شاً عّمت  والفرح  الحتفالت  اأجواء 

ا�شتقبلت  حيث  ع��ّك��ار،  حمافظة 

وقع  على  املنت�شرة  اجلي�س  وح���دات 

ورفع  الطبول  وق��رع  والرق�س  الزغاريد 

العائدة،  الوحدات  اللبنانية.  الأع��لم 

عرب  طرابل�س   - البقاع  طريق  �شلكت 

بيت جعفر والقبّيات ولقتها الفاعليات 

والبرية  القبيات  يف  والأه���ايل  البلدّية 

وبحنني  وببنني  وحلبا  وال��ك��وي��خ��ات 

�شاحات  يف  حا�شدة  باحتفالت  واملنية، 

البلدات وعند مداخلها.

كذلك، ُنّظمت احتفالت يف خمتلف 

التي  الطريق  امتداد  على  العكارّية  والبلدات  القرى 

�شلكها موكب اآليات اجلي�س، حيث ارتفعت اللفتات 
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الدعم  عبارات  املت�شّمنة  الرتحيبية 

والت�شحية  ال�شرف  �شة  وملوؤ�شّ للجي�س 

والوفاء.

ملدينة  ال�����ش��م��ايل  امل��دخ��ل  وع��ن��د 

فوج  الأه����ايل  ا�شتقبل  ط��راب��ل�����س، 

املفرقعات  باإطلق  الأول،  التدخل 

النارّية ونرث الأرز والورود. واأقيم جتّمع 

يف  اجلنود  ل�شتقبال  حا�شد  �شعبي 

وعلت  اخل���راف  نحر  ومت  ال��ب��داوي، 

والدولة،  للجي�س  امل��وؤي��دة  الهتافات 

فيما جالت �شوارع طرابل�س م�شريات 

�شّيارة رفعت اأعلم اجلي�س والأعلم 

ا بالنت�شار يف املعركة  اللبنانية فرحاً

على الإرهاب.

�سّكا والبرتون

فوج  البلدية  ا�شتقبلت  �شّكا،  يف 

رئي�شها  الأّول،ب��ح�����ش��ور  ال��ت��دّخ��ل 

واأه��ايل  البلدة  وخماتري  واأع�شائها 

�شكا الذين حملوا الأعلم اللبنانية 

الأغاين  وقع  على  اجلي�س،  واأع��لم 

الوطنّية والطبول والزغاريد ونرث الورود 

والأرز.

ا�شتقبالت  اأقيمت  ال��ب��رتون،  يف 

ال�شرقي  امل�����ش��ل��ك  ع��ل��ى  �شعبية 

للأوتو�شرتاد يف املدينة و�شط الت�شفيق 

والزغاريد ونرث الورود.

لأوتو�شرتاد  ال�شرقي  امل�شلك  و�شهد 

جبيل – عم�شيت جتّمعات حا�شدة، 

عنا�شر  الأه����ايل  ا�شتقبل  ح��ي��ث 

بفرٍح  اجل��رود  من  القادمني  اجلي�س 

عارم.

 

�سموع و�سلوات يف �ساحة ال�سهداء

بريوت،  و�شط  يف  ال�شهداء  �شاحة  يف 

نّفذ عدد من املواطنني، وقفة ت�شامنّية 

اإ�شاءة  اللبناين، تخّللها  مع اجلي�س 

املوؤ�ش�شة  �شهداء  �شور  اأم��ام  �شموع 

يف  لأرواحهم،  وال�شلة  الع�شكرية، 

جوٍّ من اخل�شوع وال�شمت.



ا عن دعمهم للجي�س ووقوفهم اإىل جانبه، قام اللبنانيون يف خمتلف املناطق اللبنانّية بحملت ترّبع  تعبرياً

بالدم للموؤ�ش�شة الع�شكرية.

ا من املواطنني ف�شلاً عن  ا كبرياً يف اجلديدة –البو�شرية، دعا التّيار الوطني احلّر اإىل حملة ترّبٍع لقت جتاوباً

فاعليات و�شخ�شّيات من عّدة مناطق.

ويف طرابل�س، اأطلقت جمعّية �شباب لبنان نحو الوطنية بالتعاون مع ال�شليب الأحمر اللبناين حملة »دمك 

اليا�س  الوطنية الأرثوذك�شية- مار  الثانوية  واآخر يف  اأقيم مركز للترّبع يف م�شتو�شف الكرامة  دمي« حيث 

امليناء، و�شهد املركزان اإقبالاً لأهايل املدينة وفعالياتها.

للموؤ�ش�شة  بالدم  التربع  تخّلله  اجلي�س  مع  ت�شامني  لقاء  اإىل  املدين  املجتمع  هيئات  دعوات  الأهايل  ولّبى 

الع�شكرية يف �شاحة مبنى بلدّية املنية. الأمر نف�شه ح�شل يف بلدة قرطبا وجوارها حيث نّظم املجل�س البلدي 

حملة ترّبع بالدم.

كذلك، نّظم حزب الطا�شناق حملة ترّبع بالدم حتّيةاً من ال�شعب اإىل اجلي�س، بالتعاون مع جمعّية عطاء 

بل مقابل، وذلك يف �شاحة برج حّمود، ومب�شاركة عدٍد كبري من املواطنني.

اف الرتبية الوطنّية- مفّو�شّية بعلبك- الهرمل، حملة ترّبع بالدم بالتعاون  ويف بلدة الفاكهة، اأطلق ك�شّ

ا، �شاأنها يف ذلك �شاأن احلملة التي اأطلقت يف البقاع الغربي،  مع جمعّية عطاء بل مقابل، لقت اإقبالاً كثيفاً

ويف عدٍد من املناطق اللبنانّية.

دمك دمي
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العميد علي قان�سو

مدير التوجيه

ال�شلح  ع��ن  ي�شتغني  اأن  للجي�س  لي�س 

ا.  جميعاً نعرفه  ما  هذا  ظرف،  اأي  يف  الع�شكري 

ا. يف  اأي�شاً املعركة  التدريب هناك �شلح، ويف  يف 

احلرب.  يف  كما  ال�شلم  ويف  والدفاع،  الهجوم 

اإّل  احل��دود.  تراب  عن  الذود  ويف  الأمن  حفظ  يف 

من  نحفظه  اآخ��ر  نوع  من  ا  �شلحاً هناك  اأّن 

به  نحتمي  عليه،  نحافظ  نرثه،  املا�شي.  الزمن 

ونورثه  به،  ونثق  فعاليته  على  نّتكل  ونحميه. 

وتو�شية  وتنبيه  مت��ّن  مع  املتعاقبة  للأجيال 

�شلح  اإّن���ه  عليه:  احل��ر���س  ب�����ش��رورة  ون�شيحة 

م�شنع  من  لي�س  ال�شلح  هذا  الوطنية.  الوحدة 

ول م�شتودع ول خمزن، اإّنه من قلوب املواطنني، 

اآمالهم  وب��راءة  وعيونهم  الأطفال  حناجر  ومن 

واأمنياتهم، ومن �شواعد اجلنود.

جتّلى  ما  اأكرث  ا  اأخرياً ال�شلح  هذا  جتّلى  وقد 

واإىل  اجلي�س،  خلف  ال�شاملة  الوقفة  تلك  يف 

»فجر  لعملية  التح�شري  فرتة  يف  �شواء  جانبه، 

الأيام  ويف  خ�شّمها،  يف  اأو  الإرهاب،  �شد  اجلرود« 

اأعرا�شهم  املواطنون  اأعلن  حني  تلتها  التي 

ال�شاحات  يف  والأح��ي��اء،  البيوت  يف  الوطنية 

والدروب حيثما مّرت القوافل الع�شكرية العائدة 

يف  فاجلي�س  ا،  اأي�شاً متر  ل  وحيثما  اجلرود،  من 

اأّما  مكان.  كل  يف  موجود  اللبنانيني  عرف 

فقد  والتاأثري  التعبري  يف  والأ�شد  الأبلغ  الأعرا�س 

ال�شهداء،  لأبنائهم  الأهايل  ا�شتقبال  يف  جتّلت 

�شبقتها.  التي  واملعارك  املعركة  هذه  �شهداء 

الأعرا�س،  الت�شحية يف تلك  ارتفعت معاين  لقد 

اأعتاب  فوق  والبطولة  ال�شجاعة  دلئل  وارت�شمت 

الواجب  يوؤدون  ال�شهداء  اإليها  ح�شر  التي  املنازل 

الأخري، واجب التكرمي وال�شكر لأمهات رّبني، 

ولآباء اعتنوا ووّجهوا، واأ�شاروا بالأيدي والعيون اإىل 

الثكنات  وكّل  والبعيدة،  القريبة  الثكنات 

ت�شفي.

الوحدة الوطنية دائًما
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