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العوايف يا عمادنا.

العوايف يا وطن.

هي �سنة موا�سمها كثرية، ومباركة، على الرغم من كل الّتحديات.

�سنة اأ�سرقت فيها همم الرجال فوق اجلرود، ف�سّق نورها ظلمات الظالميني.

قّد�سته  ن�سٍر  بغار  مكّللني  وعادوا  والألغام،  وال�سخر  الوعر  رجالك  قارع 

ٌ اأزهر فرًحا يف بيوت ك�سرها احلزن.
ال�سهادة، ن�سر

ون�سفوا  خالياهم  كوا 
ّ
فك وجحورهم،  اأوكارهم  يف  الإرهابيني  رجالك  طارد 

�سبكاتهم، و�ساقوا ع�سرات الروؤو�س الكبرية من بينهم اإىل العدالة.

حيث  اإىل  واأف���راًدا  جماعات  ُي�ساقون  واملواطنني،  الع�سكريني  َقتلة 

ي�ستحقون.

حملها  ا�سُتعيدت،  الإرهابيون  بهم  غدر  الذين  الأبرار  ال�سهداء  جثامني 

الرفاق اإىل مثواها الأخري ُماطًة بكل ما يليق بال�سهداء من جالٍل وتكرمي.

�ساحات الوطن واإن كانت ترزح حتت وطاأة الكثري من الأزمات، ظّلت تنعم 

بالأمن وال�ستقرار، فيما جحيم احلرائق من حولنا.

واأي�ًسا  واملناقبية،  ال�سجاعة  جي�س  اأنه  والعامل  لّلبنانيني  اأثبت  جي�سنا 

اأتقنوا  اخلطر،  مع  التعامل  اأتقنوا  الذين  رجاله  والكفاءة.  الح��راف  جي�س 

التعامل مع التقنيات احلديثة، وحققوا اأف�سل النتائج.

ثكنات املوؤ�س�سة ومواقعها ومن�ساآتها كما مكاتبها، خاليا نحٍل تعمل على 

مدار ال�ساعة.

يف التعليم والتدريب ويف خمتلف املجالت، خطواٌت كبريٌة اإىل الأمام.

ناحيٍة  كل  ويف  املوؤ�س�سة.  هذه  اإىل  تتطّلع  والقلوب  العيون  الوطن،  يف 

ودرٍب، �سوٌت يقول: »العوايف يا وطن«.



يف  املتمّر�س  الأر�س  ابن  هو 

وتذليل  ال�صعاب  مواجهة 

الوا�صع  امليدان  ابن  العقبات. 

ومهماته  املتنّوعة  بتجاربه 

ال�صاقة. من احلدود اجلنوبية 

ال�صل�صلة  اأعايل جرود  اإىل  ال�صرائيلي،  العدّو  يف مواجهة 

ال�صرقية يف مواجهة �صرور الإرهابيني وخمططاتهم.

املعركة.  اأر�س  يف  رجاله  يتقّدم  الذي  ال�صلب  القائد  هو 

يوؤكد ثقته بكفاءتهم و�صجاعتهم، ويوؤّكد حر�صه على كل 

واحد منهم: »انتبهوا َع حالكن«. تعليمات على �صفر.

يحجب  ل  الفرح  لكن  مهنًئا،  منهم  كٍل  يد  على  ي�صّد  الن�صر،  حمّققني  يعودون 

دمعة ثمينة، كتلك التي غلبته يف وداع ال�صهداء الذين اأعدمهم اإرهابيو »داع�س«.

العماد جوزاف عون قائًدا للجي�س منذ �صنة. �صنة زاخرة باملحطات املف�صلية، اأمنًيا وموؤ�ص�صاتًيا. فماذا يقول قائد اجلي�س يف ما حتقق، ويف ما ي�صتمر 

العمل عليه؟

الأولويات

يف م�ستهّل حديثة اإىل جملة »اجلي�ش«، 

عن  �س�ؤال  على  رًدا  ع�ن  العماد  اأو�سح 

قيادته  يف  منه  انطلق  ال���ذي  الت�سّ�ر 

كثرية  كانت  الأول�يات  اأن  للم�ؤ�س�سة، 

وقال: »و�سعت ت�س�ًرا بح�سب الأهمية:

من  ال�����س��رق��ي��ة  اجل����رود  حت��ري��ر  اأوًل، 

الإرهابيني، وك�سف م�سري الع�سكريني 

املختطفني لدى التنظيمات الإرهابية.

 ثانَيا، التفّرغ ملعاجلة ال�س�ؤون الداخلية 

للم�ؤ�س�سة، ويف مقدمها:

الداخلية  بالهيكلية  النظر  اإع��ادة   -

تاأليف  �سعيد  على  �س�اء  للم�ؤ�س�سة، 

�سعيد  على  اأو  اأخ��رى  واإن�ساء  ال�حدات 

الهرمية الرتاتبية.

- تعزيز التدريب يف الكلّيات واملعاهد 

�سهاب  ف���ؤاد  كلّية  مثل:  الع�سكرية 

احلربية،  الكلّية  والأرك���ان،  للقيادة 

معهد التعليم، مدر�سة الرتباء، مع�سكر 

املن�ساآت  لهذه  ملا  للتدريب...  عرمان 

يف  اأ�سا�سي  دور  من  والتعليمية  التدريبية 

تن�سئة ال�سباط والرتباء والأفراد واإعدادهم 

لت�سّلم مراكز اأعلى يف امل�ستقبل.

معياًرا  الكفاءة  اعتماد  يف  الت�سدد   -

وحيًدا يف التعيينات والت�سكيالت.

التجاذبات  ع��ن  امل�ؤ�س�سة  اإب��ع��اد   -

ال�سيا�سية.

- تفعيل دور املراأة يف اجلي�ش.

ت�سرب  التي  امل��خ��درات  اآف��ة  حماربة   -

ظاهرة  خطرها  يف  ت�ازي  وهي  املجتمع، 

الإرهاب«.

يف الأمن: اأجنزنا الكثري 

والعمل م�صتمر

يف ما يتعّلق باإجنازات اجلي�ش الأمنية 

خالل العام املن�سرم، اأ�سار العماد ع�ن اإىل 

اأن اجلي�ش مدع�ًما بثقة �سعبية ورعاية 

من  قيا�سي  وقت  يف  متّكن  �سيا�سية، 

حتقيق العديد من الأهداف الع�سكرية 

الأب��رز كان  »الإجن���از  وق��ال:  الكربى. 

معركة »فجر اجلرود«، اإذ اأنهينا ظاهرة 

تنظيمي »داع�ش« و»الن�سرة« الإرهابيني 

يف لبنان، وا�ستعدنا اأر�سنا وك�سفنا م�سري 

من  متكّنا  كما  املخط�فني،  جن�دنا 

واخلاليا  ال�سبكات  ع�سرات  تفكيك 

الإرهابية يف عمليات ا�ستباقية ن�عية«.

مّما  الرغم  على  ع�ن:  العماد  واأ�ساف 

اجلرود«  »فجر  عملية  ا  خ�س��سً حتقق، 

اأ�سا�سًيا يف احلرب  التي �سكلت مف�ساًل 

�سد الإرهاب، يبقى اأمام اجلي�ش الكثري 

ميكن  ل  الأمني  اجلهد  العمل،  من 

الأوق���ات،  م��ن  وق��ت  اأي  يف  يت�قف  اأن 

وم�ستقبل  كثرية،  الأمنية  فالتحديات 

بالدرجة  الأمني  با�ستقراره  ال�طن يرتبط 

الأوىل.

اجلي�ش  اإجناز  �سر  عن  �س�ؤال  على  ورًدا 

قيا�سي  زمن  يف  اجل��رود«  »فجر  عملية 

وباإمكانات مت�ا�سعة، يف وقت جتد دول 

الإره��اب،  م�اجهة  يف  �سع�بات  كربى 

الف�سل يف حتقيق  اأّن  اأّكد قائد اجلي�ش 

هذا الإجناز يع�د لأ�سباب عديدة اأهمها: 

بها  يتمتع  التي  وال�سجاعة  »الإرادة 

املقّد�ش  بحّقه  واإميانه  اللبناين،  اجلندي 

امل�صرية تتوا�صل بخطى واثقة

قائد اجلي�س: الأمن واملوؤ�ص�صة ودماء ال�صهداء اأمانتنا الغالية

حديث 

القائد
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الإره��اب.  وجه  يف  لبنان  عن  الدفاع  يف 

باأف�سل  املتاحة  ال��ق��درات  وا���س��ت��خ��دام 

خطة  و�سمن  املمكنة  والطرق  ال��سائل 

ع�سكرية حمكمة. واللتفاف ال�سعبي 

العارم ح�ل اجلي�ش الذي حرم الإرهابيني 

الرعاية  عن  ف�ساًل  حا�سنة،  بيئة  اأي 

الع�سكري  والدعم  للجي�ش.  الر�سمية 

الذي تلقاه اجلي�ش من الدول ال�سديقة«.

يف  اجلي�ش  اأن  اإىل  ع�ن  العماد  ولفت 

اإجن��ازات��ه  حماية  على  عمله  م����ازاة 

اتخذ  ال��ب��الد،  يف  ال���س��ت��ق��رار  وتر�سيخ 

اأهمها:  الإج������راءات،  م��ن  جمم�عة 

ال�سرعية  غري  املعابر  جميع  »اإغ���الق 

ع��ل��ى احل����دود ال�����س��رق��ي��ة، وال��ت�����س��دد يف 

من  امل�سلحني  ت�سلل  ملنع  احل��دود  �سبط 

الأ�سلحة  تهريب  اأو  لبنان،  اإىل  �س�ريا 

املخابرات  مديرية  ومتابعة  واملمن�عات. 

اخلاليا  مالحقة  يف  ال����دوؤوب  عملها 

�سمن  امل�سب�هة،  والعنا�سر  الإرهابية 

اأو�ساع  ومتابعة  ال�قائي.  الأمن  �سيا�سة 

خميمات الالجئني ال�س�ريني واملخيمات 

حل�سم  الف�ري  والتدخل  الفل�سطينية. 

على  العتداء  وملنع  بالأمن،  اإخالل  اأي 

واخلا�سة،  العامة  واملمتلكات  امل�اطنني 

وال�ستمرار يف مكافحة اجلرائم املنّظمة 

على اأن�اعها«.

جمدًدا  اإرهابيني،  ت�سّلل  اإمكان  وعن 

بعد  ال�س�رية   – اللبنانية  احل��دود  عرب 

و�س�ريا،  العراق  يف  املتالحقة  هزائمهم 

اأ�سار العماد ع�ن اإىل وج�د حماولت من 

دائًما  ه�  اجلي�ش  »لكن  القبيل  ه��ذا 

باملر�ساد«، على حد ق�له.

الو�صع جنوًبا: اأمامنا حتديان

احلايل  لل��سع  تقييمه  اإىل  وبالن�سبة 

التهديدات  ت�ساعد  ���س���ء  يف  ج��ن���ًب��ا 

الإ�سرائيلية للبنان، وو�سط حماولت العدو 

لبنانية  اأرا���ش  ف�ق  الفا�سل  اجل��دار  بناء 

النفطية  الرثوة  يده على جزء من  وو�سع 

اللبنانية يف البل�ك الرقم 9، لفت العماد 

اجلي�ش  اأم���ام  حتديني  وج���د  اإىل  ع���ن 

اإره��اب��ي��ني  ت�سلل  حت���ّدي  اجل��ن���ب؛  يف 

وحتدي  �سبعا،  عرب  ال�س�رية  اجلهة  من 

الإ�سرائيلية  وال��ت��ه��دي��دات  اخل��روق��ات 

يف  ثابت  م�قفنا  »اإّن  وق��ال:  امل�ستجّدة. 

هذا املجال وقد اأبلغناه لل�»ي�نيفيل« التي 

ومفاده  الإ�سرائيلي،  للعدو  بدورها  اأبلغته 

لبنانية«.  اأرا�ٍش  اجلدار على  اإقامة  عدم 

واأ�ساف: »عند ر�سم اخلط الأزرق، بقيت 

13 نقطة نعتربها اأرا�ٍش لبنانية، واملجل�ش 

يف  لبنان  اأحقية  اأك��د  للدفاع  الأعلى 

الدفاع عن اأر�سه وحدوده الربية والبحرية، 

املهّمة  ه��ذه  ل��ت���يل  اجلي�ش  وج��ه���زي��ة 

اعتداء  اأي  لردع  ميدانًيا. نحن جاهزون 

ال�طن.  �سيادة  عن  والدفاع  اإ�سرائيلي 

ق�ى  تعزيز  مّت  �سابًقا،  ذك��رت  وكما 

اجلي�ش يف منطقة جن�ب الليطاين بعد 

انتهاء عملية »فجر اجلرود«، ومّت اإن�ساء 

هذه  عن  بالدفاع  خا�ش  من�ذجي  ف�ج 

الأخ��رى.  ال�حدات  جانب  اإىل  املنطقة، 

حيال  احلك�مة  تقرره  ما  نلتزم  ونحن 

خمتلف التط�رات وننفذه بدقة«.

ال��سع  اأن  اإىل  اأ�سار  مت�سل،  �سياق  ويف 

الأمني يف اجلن�ب م�ستقر ويخ�سع للقرار 

1701، واأن عالقة اجلي�ش مع »ال�ي�نيفل« 

ي�مي  وتن�سيق  تعاون  وهناك  ممتازة، 

اإىل  بالإ�سافة  العدو،  خروقات  ملعاجلة 

والدوريات  والتدريبات  امل��ن��اورات  تنفيذ 

اإىل مفه�م م�سرتك  ال��س�ل  بهدف  مًعا 

باإن�ساء  ع�ن  العماد  وذّك��ر  للعمليات. 

مكتب ملديرية التعاون الع�سكري املدين 

)CIMIC( يف منطقة مرجعي�ن بتم�يل 

من »ال�ي�نيفل«.

اأّما جلهة املهّمات الداخلية، فقد لفت 

هي  للجي�ش  الأ�سا�سية  املهّمة  اأّن  اإىل 

حماية احلدود والدفاع عن �سيادة لبنان، 

يف  الأم���ن  حفظ  مبهّمة  يق�م  لكّنه 

الأجهزة  والتن�سيق مع  بالتعاون  الداخل 

ال�زراء،  جمل�ش  من  بتكليف  الأمنية، 

وقال: »نحن نتطلع اإىل الي�م الذي ت�سبح 

لت�سّلم  الأمنية جاهزة متاًما  الق�ى  فيه 

اأمن الداخل، فين�سرف اجلي�ش كلًيا اإىل 

حماية احلدود«.

 

اأمن الإنتخابات والثقة املحلية 

والدولية باجلي�س

امل�ؤ�س�سة  اأن  على  اجلي�ش  قائد  �سّدد 

بال�س�ؤون  اإطالًقا  تتدخل  ل  الع�سكرية 

يعنيها  وم��ا  النتخابية،  اأو  ال�سيا�سية 

و�سمان  النتخابية  العملية  حماية  ه� 

وح�����س��اري،  �سلمي  ب�سكل  ح�س�لها 

ودمي�قراطي، واجلي�ش ب�سدد و�سع خطة 

لتاأمني �سالمة هذه العملية ومنع ح�س�ل 

اأي عمل اأمني خاللها.

باجلي�ش  والدولية  املحلية  الثقة  وح�ل 

قال  امل��ي��دان،  يف  و�سعه  على  وتاأثريها 

ال�سعب،  من  ه�  »اجلي�ش  ع�ن:  العماد 

اأبنائهم،  خرية  له  يقّدم�ن  واللبناني�ن 

وع��دم  ون��زاه��ت��ه  ب��ت��ج��ّرده  يثق�ن  وه��م 

يثق�ن  كما  واآخ��ر،  م�اطن  بني  متييزه 

وا�ستقرارهم  اأمنهم  حفظ  على  بقدرته 

دولتهم  ق���ة  �سمان  وعلى  وحرياتهم، 

نظامهم  ودمي�مة  م�ؤ�س�ساتهم  وحماية 

الإط��ار  ه��ذا  يف  منّ�ًها  الدمي�قراطي«، 

اجلي�ش  تلقاه  الذي  ال�ستثنائي  بالدعم 

امل�اطنني  م��ن  الإره����اب  م���اج��ه��ة  يف 

والبلديات واجلمعيات. وقال: »هذه الثقة 

كبري  ر�سيد  وهي  للجي�ش،  رافعة  هي 

وركيزة متنحه القّ�ة«.

فهي  الدولية،  الثقة  اإىل  بالن�سبة  اأّم��ا 

متاأّتية من اأداء اجلي�ش ومن القناعة باأن 

ا�ستثمار ناجح  اأي م�ساعدة تقدم له هي 

»تر�سخت  وق��ال:  ال�سحيح.  املكان  ويف 

هذه الثقة بفعل النجاحات الباهرة التي 

الإره��اب  م�اجهة  يف  اجلي�ش  حققها 

اإىل  اإ���س��اف��ة  مت�ا�سعة،  وب��اإم��ك��ان��اٍت 

مكافحة  جمال  يف  الأخ��رى  النجاحات 
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املخدرات والع�سابات الإجرامية والتعاون 

بّد  ل  وهنا،  الدويل.  املجتمع  مع  الأمني 

من الإ�سارة اإىل اأن ال�ستقرار يف لبنان ه� 

حاجة دولية ولي�ش فقط حاجة حملّية«. 

وت��ع��ل��ي��ًق��ا ع��ل��ى ال��ت��ه��دي��دات ال��ت��ي 

ال�س�رية  ال��ن��زوح  خميمات  ت�سكلها 

العماد  اأّكد  الفل�سطينية،  واملخيمات 

ع�ن اأن اجلي�ش ينظر اإىل هذه التهديدات 

بكثري من اجلدية واملتابعة، وه� ي�اظب 

على اتخاذ املزيد من الإجراءات الأمنية 

اأر�ش ال�اقع. واأو�سح  ملنع ترجمتها على 

م�سب�طة  الفل�سطينية،  املخيمات  اأّن 

وج�د جلان  نتيجة  اإىل حد كبري  اأمنًيا 

ح�لها.  اجلي�ش  ق�ى  وانت�سار  م�سرتكة 

الالجئني  خميمات  اإىل  بالن�سبة  اأم��ا 

ل  لأن  يختلف  ف��ال������س��ع  ال�����س���ري��ني، 

بع�ش  ي�ستخدمها  وقد  م�سرتكة،  جلان 

م�ستغلني  لهم،  كملجاأ  الإره��اب��ي��ني 

يرزح  التي  واملعي�سية  الإن�سانية  الأو�ساع 

حتتها الالجئ�ن.

التوازن بني

الدور الع�صكري والدور الإن�صاين

الع�سكري  ال��دور  بت�ازن  يتعلق  فيما 

مع الدور الإن�ساين خالل تنفيذ عمليات 

دهم ملخيمات النازحني ال�س�ريني، اأكد 

قائد اجلي�ش اأن هناك تعليمات �سارمة 

الدويل  القان�ن  اح��رتام  ب�سرورة  للجن�د 

اإىل  الإن�سان  حق�ق  وم��راع��اة  الإن�ساين 

اأن  من  الرغم  على  ممكن،  حد  اأبعد 

قد يك�ن�ن  ت�قيفهم  املزمع  الأ�سخا�ش 

والقنابل  النا�سفة  بالأحزمة  م�سّلحني 

من  يتخذون  ما  غالًبا  وه���ؤلء  اليدوية، 

املدنيني دروًعا ب�سرية. واأ�ساف: »لقد اأن�ساأ 

الإن�ساين،  الدويل  القان�ن  اجلي�ش مديرية 

نتيجة حر�سه على التزام م�جبات هذا 

القان�ن. ومن مهمات هذه املديرية تعليم 

مع  التعاطي  ومبادئ  اأ�س�ش  الع�سكريني 

املدنيني العّزل، ل �سّيما الأطفال والن�ساء 

وال�سي�خ. وب�سبب حر�سنا، نعاين �سع�بات 

الت�سحية  اإىل  جن�دنا  ي�سطر  اإذ  كثرية، 

باأي  الأذى  اإحل��اق  من  خ�ًفا  باأنف�سهم 

ا.  مدين ي�ستخدمه الإرهابي�ن درًعا ب�سريًّ

ت�قيف  ما ح�سل يف طرابل�ش عند  وهذا 

جندي  ا�ست�سهد  فقد  الإرهابيني،  اأح��د 

واأ���س��ي��ب ع��دد م��ن اجل��رح��ى، فيما مل 

ُت�سّجل اأي اإ�سابة يف �سف�ف املدنيني على 

حماًطا  ك��ان  الإره��اب��ي  اأن  من  الرغم 

بعائلته. ويف مطلق الأح�ال عند ح�س�ل 

يتم  اجلي�ش،  عنا�سر  قبل  من  جتاوز  اأي 

يخالف  وم��ن  داخ��ل��ي،  حتقيق  اإج���راء 

التعليمات ُيعاقب«.

تعزيز قدرات اجلي�س

ق��درات  تعزيز  ح���ل  ���س���ؤال  على  رًدا 

العديد  اأن  ع�ن  العماد  اأّك��د  اجلي�ش، 

الع�ن  ي��د  م��دت  ال�سديقة  ال���دول  م��ن 

ن�عية  م�ساعدات  خالل  من  للجي�ش 

اأب��رزه��ا،  ق��درات��ه،  تعزيز  يف  اأ�سهمت 

)�سالح  الأمريكية  املتحدة  ال���لي��ات 

وتدريب(، وبريطانيا )تعزيز قدرات اأف�اج 

اإىل  ال��س�ل  يف  ي�ساعد  ما  الربية  احل��دود 

)تعزيز  واأملانيا  عالية(،  دفاعية  ق��درة 

رادارات  م��ن  البحرية  ال��ق���ات  ق���درات 

منها،  اأخ��رى  دول  اإىل  اإ�سافة  وزوارق(، 

العربية  والإم��ارات  وال�سني  فرن�سا وكندا 

امل�ساعدات  »هذه  وقال:  والأردن.  املتحدة 

احتياجات  جميع  لتلبية  كافية  غري 

املزيد  ت�فري  اإىل  ن�سعى  لكننا  اجلي�ش، 

من الدعم الع�سكري م�ستقباًل، ونتابع 

ات�سالتنا مع الدول ال�سديقة، مع التن�يه 

ال�ليات  من  ح�سل  اجلي�ش  ب��اأن  هنا 

املتحدة الأمريكية منذ العام 2006 ولغاية 

تاريخه على م�ساعدات بقيمة نح� 1.7 

مليار دولر«. واأ�ساف: »اإن خطة ت�سليح 

والعمل  مدرو�ش،  ب�سكل  ت�سري  اجلي�ش 

والحرتاف  املهارة  م�ست�ى  لرفع  م�ستمر 

وا�ستثمار  الن�عي،  التدريب  خالل  من 

مبا  الأق�سى،  احلد  اإىل  وال�سالح  العتاد 

الأ�سا�سية  امل�ستلزمات  تاأمني  يكفل 

للقيام باملهمات امل�كلة اإلينا. 

نحن ندرك اأن العدو الإ�سرائيلي ميلك 

املنطقة  جي��ش  اأك��رب  من  ُيَعد  ا  جي�سً

فالت�ازن  ل��ذا  متط�ًرا،  �سالًحا  وميلك 

�سنق�م  لكننا  �سعب،  معه  الع�سكري 

ب�اجبنا على اأكمل وجه، رغم قدراتنا 

�سعبنا  بالتفاف  مت�سلحني  املت�ا�سعة، 

وبدعم  معن�ًيا،  ول�  ودعمه  اجلي�ش  ح�ل 

الق�ى ال�سيا�سية وقرار جمل�ش ال�زراء الذي 

اأي  مقاومة  حق  اللبناين  ال�سعب  يعطي 

عدوان اإ�سرائيلي«. 

وح�ل م�ؤمتر روما، اأكد العماد ع�ن اأن 

هذا امل�ؤمتر ي�سكل فر�سة ثمينة بالن�سبة 

اإىل اجلي�ش للح�س�ل على دعم دويل، ل 

يف  فاعل  �سريك  ه�  اجلي�ش  واأن  �سيما 

م�اجهة الإرهاب، »ونحن ناأمل تلبية ما 

�سنعر�سه من احتياجات خمتلفة«،على 

حد ق�له.

نظرة اإىل الداخل

الذين  ال�سباط  بالتالمذة  لقائه  خالل 

الكلية  اإىل  الدخ�ل  مباراة  يف  جنح�ا 

ه���ؤلء  اجلي�ش  قائد  خاطب  احلربية، 

بانف�سكم  »افتخروا  قائاًل:  التالمذة، 

لأنكم جنحتم بقدرتكم وم�اظبتكم 

ودر�سكم وكفاءتكم«. ورًدا على �س�ؤال 

عن الر�سالة التي اأراد اإي�سالها من خالل 

»اأن  ع���ن  العماد  اأك��د  الكالم،  ه��ذا 

الأجيال  ن�سّلم  اأن  نريد  وا�سحة،  الر�سالة 

لأن  متما�سًكا،  ق�ًيا  ا  جي�سً الالحقة 

هم  احلربية  بالكلية  يلتحق�ن  الذين 

�سيك�ن  من  وبينهم  امل�ستقبل  ق��ادة 

لكل  ا  اأي�سً ر�سالة  وهي  للجي�ش.  قائًدا 

الكلية  دخ�ل  اإىل  يطمح  لبناين  �ساب 
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احلربية، باأن كفاءته هي املعيار ال�حيد. 

الأمر،  يعنيه  من  لكل  كذلك  ور�سالة 

بالتدخل  لأحد  ي�سمح  لن  اجلي�ش  باأن 

اأي  منع  حتدي  يف  جنحنا  لقد  �س�ؤونه.  يف 

تدخل، ومل�سنا جتاوًبا من قبل الفاعليات 

الأجهزة  باقي  حتذو  اأن  واآمل  ال�سيا�سية، 

الأمنية حذو اجلي�ش يف هذا ال�ساأن«.

القائد والإن�صان

وح�ل التجربة ال�سخ�سية لقائد اجلي�ش 

ا اأنه تنقل يف م�سريته  يف امليدان، خ�س��سً

وم��راك��ز  األ���ي��ة  ع��دة  ب��ني  الع�سكرية 

اجلن�بية  ب��احل��دود  م����روًرا  ع�سكرية 

وال�سرقية، و�س�ًل اإىل قيادة اجلي�ش، لفت 

الع�سكرية  م�سريته  اأن  اإىل  العماد ع�ن 

العمالنية  ال���ح��دات  يف  اأم�ساها  التي 

القيادة  فن�ن  اكت�ساب  يف  �ساعدته 

حاجات  على  ال���ق���ف  ويف  وال��ق��ت��ال، 

امل��ث��ال،  �سبيل  وع��ل��ى  اأك����رث.  اجل��ن���د 

التا�سع  امل�ساة  ل�اء  يف  اخلدمة  اأك�سبته 

الر���ش  طبيعة  فهم  خ��ربة  اجلن�ب،  يف 

العالقة  ك��ذل��ك  احل����دودي،  وال������س��ع 

تط�يرها  وكيفية  ال�»ي�نيفيل«،  مع 

ف�ساًل عن رفع م�ست�ى جه�زية اجلي�ش 

العدو  م�اجهة  وكيفية  اجل��ن���ب،  يف 

يف  نف�سه  الل�اء  قيادة  اأّم��ا  الإ�سرائيلي. 

عر�سال، فقد جعلته على اطالع دقيق 

يف  �ساهمت  وبالتايل  امليداين،  بال��سع 

واتخاذ  التخطيط لعملية »فجر اجلرود« 

القرارات املنا�سبة لإنهاء احلالة الإرهابية.

من كان�ا على مقربة من العماد ع�ن 

يف اأثناء تكرمي ال�سهداء يف الريزة عقب 

الدم�ع  �ساهدوا  اجل��رود«،  »فجر  عملية 

ورًدا  مرة،  من  اأكرث  عينيه  من  تت�سّلل 

التي  وامل�اقف  اللحظات  �س�ؤال عن  على 

على  الإن�سانية  امل�ساعر  خاللها  تتغّلب 

»اأ�سد  قال:  الق�ية،  الع�سكرية  امل�ساعر 

نك�ن  التي  تلك  هي  تاأثرًيا  اللحظات 

فيها اأمام ال�سهادة، �سعرت مبرارة وغ�سة 

يف وداع ال�سهداء يف الريزة. كذلك اللقاء 

وبعائالت  احل��رب،  وجرحى  باملعّ�قني 

ا له وقع خا�ش يف  ال�سهداء واأولدهم، اأي�سً

نف�سي«.

اأن  ع�سكري  كل  »قدر  قائاًل:  وتابع 

ال�طن،  �سبيل  يف  �سهيد  م�سروع  يك�ن 

وال�سهادة و�سام يعّلق على �سدورنا. نحن 

ون�سعر  ال�سهداء،  ت�سحيات  اأمام  ننحني 

اأفراد  حق�ق  يف  تق�سري  اأي  اإزاء  باخلجل 

يف  يك�ن  لهم  وف��اءن��ا  اإّن  عائالتهم، 

التي  الق�سية  �سعلة  بحمل  ال�ستمرار 

ا�ست�سهدوا من اأجلها، ويف مالحقة كل 

من اعتدى عليهم«.

املحطات  يف  ال��ق��رار  ي�سنع  ك��ي��ف 

املف�سلية؟ لفت قائد اجلي�ش اإىل اأن اتخاذ 

اأي قرار مهم، ي�ستلزم اآلية دقيقة واإحاطة 

مبا  املطل�بة،  املهمة  بج�انب  كاملة 

القيادة،  اأرك��ان  اآراء  ا�ستمزاج  ذلك  يف 

ودائًما  املنا�سب،  القرار  لتخاذ  متهيًدا 

حتت عن�ان احلفاظ على ال�سلم الأهلي 

والدفاع عن ال�طن، م�سرًيا اإىل اأن القائد 

وامل��رون��ة.  ال�سالبة  ب��ني  يجمع  امل��ث��ايل 

احلازمة  ال��ق��رارات  يف  تتجلى  ال�سالبة 

املرونة فتظهر من  اأما  ال�سعبة،  وامل�اقف 

الآراء،  خمتلف  اإىل  ال�ستماع  خ��الل 

ا اآراء القادة والأركان، واأخذ النقد  خ�س��سً

البّناء بالعتبار.

املراأة يف اجلي�س

اأكد  اجلي�ش،  املراأة يف  دور  اإىل  بالن�سبة 

دور  للمراأة  كان  لطاملا  اأنه  ع�ن  العماد 

ويف  الع�س�ر.  مّر  على  اجلي��ش  يف  فاعل 

يف  اأ�سا�سي  دور  لها  ا  اأي�سً اللبناين  اجلي�ش 

يف  م�ج�دة  وهي  ال�طني،  الدفاع  مهمة 

والطبابة  والل�ج�ستية  الإدارة  قطاعات 

واملخابرات...وقد  الع�سكرية  وال�سرطة 

حتقيق  يف  جناحها  التجارب  اأثبتت 

اإجنازات مهمة. »نحن نتطلع اإىل تعزيز 

هذا الدور و�س�ًل اإىل م�ساركتها يف �سف�ف 

ال�حدات املقاتلة«.

الأمانة الغالية

اللبنانيني  بطماأنة  ع�ن  العماد  وختم 

يف  امل�ستعلة  احل��رائ��ق  من  الرغم  على 

الذي  اجلي�ش  هذا  »اإن  قائاًل:  املنطقة، 

هذه  ق��در  على  ه�  ثقتكم  منحتم�ه 

الأمانة الغالية، ولن يبخل يف ت�فري الأمن 

كما  ال�طنية  والكرامة  والطماأنينة 

عّ�دكم دائًما، وه� الي�م بات ق�ًيا اأكرث 

من اأي وقت م�سى«.

»مت�سّك�ا  اأق���ل:  حتديًدا،  ولل�سباب 

اآف��ة  ع��ن  واب��ت��ع��دوا  وط��ن��ك��م  مبحبة 

ك�ا  املخدرات والأفكار الإرهابية. مت�سّ

ا  بالقيم ال�طنية. لبنان وطننا واأنتم اأي�سً

مدع�ون للم�ساركة يف الدفاع عنه«.

»ق�ة  لهم:  فاأق�ل  امل�ؤ�س�سة  اأبناء  اأّم��ا 

اجل��ي�����ش ه���ي يف ���س��الب��ة اإمي��ان��ك��م 

مهنيتكم  ويف  وواجبكم  ب�طنكم 

وابتعادكم  واحرتافكم، ومناقبيتكم 

احلفاظ  ويف  والطائفية،  ال�سيا�سة  عن 

دائًما على �سرف بزتكم الع�سكرية. ل 

للدفاع عن  امل�ؤ�س�سة  اإّل  اأمامكم  خيار 

لبنان«.

ع�ن  العماد  وّجهها  الأخرية  الكلمة 

واأف��راد  وجرحاها  امل�ؤ�س�سة  �سهداء  اإىل 

ع��ائ��الت��ه��م، ق��ائ��اًل: »ع��ه��دن��ا لكم 

باإجنازاته  اأب���ًدا  ي��ف��ّرط  ل��ن  اجلي�ش  اأن 

دمائكم  بف�سل  حتققت  التي  ال�طنية 

وحدة  �سمام  و�سيبقى  وت�سحياتكم، 

يت�انى عن  ولن  وا�ستقراره،  واأمنه  ال�طن 

يحاول  من  كل  حديد  من  بيد  ال�سرب 

تعي�سه  الذي  ال�سيا�سي  املخا�ش  ا�ستثمار 

ال�سلم  مب�سرية  للعبث  حالًيا  ال��ب��الد 

ال�طنية  ال���ح��دة  لتعري�ش  اأو  الأه��ل��ي 

للخطر.

الدماء التي روت تراب ال�طن لن تذهب 

هدًرا، هي اأمانة يف اأعناقنا، وهي حافزنا 

الق�ي ملتابعة امل�سرية بخطى واثقة«.
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يف الكلمة التي األقاها خالل احتفال 

الت�سليم والت�سّلم قال العماد ع�ن:

احلياة  يف  وال��ت��ج��ّدد  العطاء  ...»اإّن 

م�ستمّرة  عملّية  هما  الع�سكرية، 

من  ح��اٍل  اأّي  يف  تت�ّقف  اأن  ميكن  ل 

علة اإىل جيل،  الأح�ال، فجيل ي�سّلم ال�سّ

وقائد ي�سّلم الأمانة اإىل قائد، والأهّم من 

ذلك كّله، اأن ُيراكم اخللف على ما 

ي�سعى  واأن  اإجن��ازات،  من  ال�سلف  بناه 

اإط��ار  يف  والتحديث  التط�ير  اإىل  دائًما 

والقيم  واملبادئ  الث�ابت  على  احلفاظ 

الب��سلة  مبنزلة  تعترب  التي  الع�سكرية 

اأهدافه  حتقيق  نح�  اجلي�ش  ت�ّجه  التي 

املن�س�دة.

من هنا، ومن هذه اللحظة التي جتّدد 

ديناميتها،  الع�سكرية  امل�ؤ�س�سة  فيها 

وال�طن  امل�ؤ�س�سة  اأبناء  واأع��د  اأعدكم 

بالآتي:

هذه  لتبقى  ب��سعي  ما  كّل  اأعمل  اأْن 

امل�ؤ�س�سة ال�سمانة الأكيدة حلماية وحدة 

وا�ستقالله  �سيادته  على  واحلفاظ  لبنان 

وكرامة �سعبه.

جهٍد  من  اأوتيت  ما  بكّل  اأ�سعى  اأْن 

ب��داأمت  ما  ل�ستكمال  ومعرفة  وخ��ربٍة 

عديًدا  ق��درات��ه��ا،  تط�ير  �سعيد  على 

وعتاًدا و�سالًحا وتدريًبا، لتك�ن جاهزة 

عن  للدفاع  الظروف  من  ظ��رٍف  اأّي  يف 

ويف  ال���ط��ن،  اأع���داء  م�اجهة  يف  لبنان 

احلدود  على  الإ�سرائيلي  العدّو  مقّدمهم 

اجلن�بية والإرهاب وخالياه على احلدود 

انطالق 

امل�سرية

الوطن،  راي���ة  ظ��ّل  يف 

را�صًخا،  ال��ولء  ي�صتمّر 

العطاء  م�صرية  وتتوا�صل 

الأوفياء،  ال�صجعان،  الرجال  بهّمة  حمرو�صة 

ال�صرفاء.

العماد جوزاف عون ت�صّلم يف 9 اآذار 2017 راية 

اجلي�س من العماد جان قهوجي معلًنا: »اجلي�س 

انتقال  بكلمتني،  تخت�صر  عبارة  بقيادتي«. 

العزم يف  العهد، وتوؤّكد �صالبة  الأمانة ور�صوخ 

مواجهة جبال من التحديات وامل�صوؤوليات.

العماد 

جوزاف عون 

قائًدا للجي�ش

وعدي لكم
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مناطق  من  منطقة  اأّي  ويف  ال�سرقية 

ال�طن.

اأْن اأحافظ على مكانتها امل�ؤ�س�ساتية، 

يف  امل�ؤ�س�ساتي  للعمل  رائ��د  كنم�ذج 

الكفاءة  معايري  تطبيق  جلهة  الدولة، 

يف  وال�سفافية،  وال�ستقامة  والنزاهة 

والت�سكيالت  وال��رتق��ي��ات  التط�يع 

على  اأفرادها  وحت�سني  العام  املال  واإدارة 

مقابل  يف  والأخالقي،  املهني  امل�ست�يني 

ال�سهر على تاأمني احلماية الجتماعية 

لهم ولأفراد عائالتهم، وظروًفا معي�سية 

كرمية تليق بجه�دهم وت�سحياتهم.

اأْن اأحافظ على ثقة امل�اطنني باجلي�ش، 

ج��م��ي��ع امل����اط���ن���ني، ع��ل��ى اخ��ت��الف 

انتماءاتهم واأطيافهم ومناطقهم.

وفّية  اجلي�ش  م�ؤ�س�سة  ت�ستمر  اأْن 

ل��ت�����س��ح��ي��ات ال�����س��ه��داء وامل�����س��اب��ني 

اجله�د  اأق�سى  تبذل  واأن  وعائالتهم، 

لتحرير  املمكنة  ال������س��ائ��ل  وب��ك��ّل 

الع�سكريني املخط�فني لدى التنظيمات 

الإرهابية.

نة  حم�سّ امل�ؤ�س�سة،  بقاء  على  اأ�سهر  اأْن 

واملذهبية  الطائفية  الغرائز  �سم�م  من 

واملناطقية«...

العماد  اإىل  مت�ّجًها  كلمته  وختم 

قه�جي بالق�ل:

»ح�سرة العماد

على  ال��ك��ب��رية  اإجن���ازات���ك���م  اإّن 

يف  والع�سكري،  ال�طني  ال�سعيدين 

مرحلة عانى لبنان فيها ما عاناه، من 

�سر�سة  وهجمات  وجتاذبات،  انق�سامات 

على  الإرهابية  التنظيمات  قبل  من 

وخالياها  و�سبكاتها  ال�سرقية،  احلدود 

�ستبقى  الإجن����ازات  ه��ذه  ال��داخ��ل،  يف 

و�ستبقى  اجلي�ش،  ذاك���رة  يف  حم��ف���رة 

واثقة،  بخطًى  امل�سرية  ملتابعة  لنا  دلياًل 

ال�سم�د  واإرادة  بلبنان،  الإميان  عن�انها 

املحن  خ�سّم  يف  النجاح  على  والإ�سرار 

والتجارب القا�سية«.

تلك الكلمات ما لبثت اأن اأ�سبحت 

اأفعاًل ووقائع.



اأيها 

الع�سكريون

مهمات  ت�صّلمه  عقب 

القيادة، وّجه قائد اجلي�س 

اإىل  عون  جوزاف  العماد 

خالله  من  ودعاهم  اليوم«  »اأمر  الع�صكريني 

�صارت  التي  واملبادئ  القيم  على  احلفاظ  اإىل 

التي  واملكت�صبات  الع�صكرية،  املوؤ�ص�صة  عليها 

حّققتها. 

حافظوا على 

القيم واملبادئ 

واملكت�صبات

فهي اخلبز الذي 

به يحيا اجلي�س

والأمل الذي 

ي�صتمّر به لبنان

اأّيها الع�صكريون

الثقة  ���س��رف يل ه��ذه  مل��دع��اة  اإّن��ه��ا 

فخامة  اإّياها  منحني  التي  الكبرية 

الأع��ل��ى  القائد  اجل��م��ه���ري��ة،  رئي�ش 

ع�ن،  مي�سال  العماد  امل�سّلحة  للقّ�ات 

قائًدا  بتعييني  ال���زراء  جمل�ش  ومقام 

كان  كما  متاًما  اللبناين،  للجي�ش 

اأك���ن  اأن  ال��ب��داي��ة،  منذ  ال�سرف  يل 

والت�سحية  ال�سرف  م�ؤ�س�سة  يف  �سابًطا 

العريقة  ال�طنية  امل�ؤ�س�سة  هذه  وال�فاء، 

و�سيادته  ال�طن  وح��دة  على  امل�ؤمتنة 

منذ  انفّكت  ما  والتي  وا�ستقالله، 

�سهدائها  بدماء  تكتب  تاأ�سي�سها 

تاريخه  �سفحات  الأبطال  وجرحاها 

والأمل  رجالها  بعزمية  وتثبت  املجيد، 

املتجّدد يف نف��سهم، اأّنها دائًما امل�ؤ�س�سة 

اجلديرة باحلفاظ على هذا ال�طن، يف 

دولته و�سعبه وم�ؤ�س�ساته ومقّدراته.

اأّيها الع�صكريون

خ�سّم  يف  اجلي�ش  اأمانة  الي�م  اأت�سّلم 

متّر  التي  ال�سعبة  الإقليمية  الظروف 

التي  الإره��اب  وم�جات  املنطقة،  بها 

حماولًة  ال�طن،  ح��دود  تطرق  ت��زال  ل 

ا�ستدراج نار الفتنة والف��سى اإىل داخله. 

وكما واجهتم املرحلة ال�سابقة بكّل 

يف  مناعتكم  واأثبّتم  وع��زم  �سالبة 

ثقة  على  اإيّن  التحّديات،  م�اجهة 

حا�سًرا  �ستك�ن�ن  باأنكم  كاملة 

املعق�د  الأم���ل  ق��در  على  وم�ستقباًل 

عليكم. فك�ن�ا على اأمّت ال�ستعداد 

ما  مل�اجهة  اجلن�بية  احل���دود  على 

اأطماع  الإ�سرائيلي من  العدّو  له  يبّيت 

وخمّططاٍت تخريبية، جنًبا اإىل جنب 

 1701 القرار  تطبيق  على  ال�سهر  مع 

الدولية  الق�ات  والتعاون مع  بالتن�سيق 

ال�ستعداد  اأمّت  على  وك�ن�ا  ال�سديقة، 

الإره��اب  على  احل��رب  مل�ا�سلة  ا  اأي�سً

بكّل ما اأوتيتم من حزٍم وقّ�ة، و�سرب 

من  ا�ستئ�ساله  حتى  واأوك��اره  خمابئه 

حترير  العي�ن  ن�سب  وا�سعني  ج��ذوره، 

وع�دتهم  لديه  املخط�فني  رفاقكم 

يف  وم�ؤ�س�ستهم  عائالتهم  اأح�سان  اإىل 

اأ�سرع وقٍت ممكن.

اأيها الع�صكريون

يف  يراهن  اجلديد  العهد  اأّن  اإعلم�ا 

ما يراهن على دور م�ؤ�س�ستكم لت�فري 

وامل�ستدام،  ال�سامل  الأمني  ال�ستقرار 

ال���ذي ب���دوره ي���ّف��ر ق��اع��دة الن��ط��الق 

اإجن���ازات  م��ن  حتقيقه  اإىل  ي�سب�  مل��ا 

تنقل  واإمنائية  واإ�سالحية  اقت�سادية 

يف  وه���  اأخ���رى،  اإىل  �سفٍة  من  البالد 

اأبدى منتهى احلر�ش على  �سبيل ذلك 

عرب  �س�اء  م�ؤ�س�ستكم،  قدرات  تعزيز 

ال��دول  دع��م  عرب  اأو  الداخلي،  الدعم 

ال�سقيقة وال�سديقة، فال تتاأخروا حلظة 

عن القيام بهذا ال�اجب النبيل.

اأّيها الع�صكريون

ال�ستقالل،  حامية  م�ؤ�س�ستكم 

بعرق  امل�سان  اللتزام  يف  القدوة  لأنها 

من�ذج  وهي  ال�سهادة،  ودم  الت�سحية 

حيث  ال�سالح،  امل�ؤ�س�ساتي  العمل 

الكفاءة والأهلية والنزاهة وال�سفافية.

ال�سعب  م����راآة  ه��ي  م�ؤ�س�ستكم 

ت��ن��ّ�ع��ه  تعك�ش  ال��ت��ي  ال��ل��ب��ن��اين، 

وب��اإرادت��ه  احل�ساري،  ب��دوره  كه  ومت�سّ

والعي�ش  ال�طني  الن�سهار  يف  النهائية 

احلّر يف كنف الد�ست�ر والقان�ن.

اللبنانيني  اإرث  د  جت�سّ م�ؤ�س�ستكم 

وقّ�ة حا�سرهم وتطّلعات م�ستقبلهم.

واملبادئ  القيم  ه��ذه  على  فحافظ�ا 

يحيا  الذي  اخلبز  لأّنها  واملكت�سبات، 

به  ي�ستمّر  ال��ذي  والأم���ل  اجلي�ش،  به 

لبنان.

الريزة يف 2017/3/10

العماد عون قائد اجلي�س
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ال��ذي  ال��ي��وم«  يف »اأم���ر 

عيد  منا�صبة  يف  وّجهه 

اأّكد  والتحرير،  املقاومة 

قائد اجلي�س العماد جوزاف عون اأّن الع�صكريني 

الوطن،  بها  مّر  التي  التحديات  قدر  كانوا على 

واأّنهم �صيواجهون بالإرادة نف�صها اأّي حتٍد اآخر.

كنتم على قدر 

التحّديات

و�صتواجهون 

بالإرادة نف�صها 

اأي حتدٍّ اآخر

اأّيها الع�صكريون

يحّل عيد املقاومة والتحرير هذا العام، وعي�ن اللبنانيني م�سدودة اإليكم حيث 

اأنتم على حدود ال�طن، تدافع�ن عن اأر�سكم واأهلكم يف وجه العدّو الإ�سرائيلي 

لّقنه  اأن  بعد  العدّو  هذا  على  انت�سر  الذي  �سعبكم  اأمانة  وحتفظ�ن  والإره��اب، 

ا ل ُتن�سى يف البط�لة والت�سحية وال�ست�سهاد. ويف هذه املنا�سبة ال�طنية، نحّيي  درو�سً

باإكباٍر واإجالل، اأرواَح �سهدائنا الذين ب�سم�ا بدمائهم الزكّية �سفحاٍت م�سرقة 

من تاريخ ال�طن، وجعل�ا من اأنف�سهم وق�ًدا مل�سعل احلرية والكرامة ال�طنية.

اأّيها الع�صكريون

الإ�سرائيلي  العدوُّ  فال  ال�طن،  بها  مّر  التي  التحّديات  قدر  على  كنتم  لقد 

املجم�عات  اعتداءات  ول  عزميتكم،  اإ�سعاف  ا�ستطاع  الي�مية،  بتهديداته 

الإرهابية وخالياها يف الداخل، ا�ستطاعت النيل من ت�سميمكم على م�اجهتها 

رة، واأنا  و�سلِّ قدراتها من خالل عمليات ن�عّية ا�ستباقّية ا�ستهدفْت روؤو�سها املدبِّ

على ثقٍة تامة باأّنكم �ست�اجه�ن بالإرادة نف�سها اأّي حتّد اآخر، م�ستلهمني من 

واجب الدفاع عن ال�طن، واحلفاظ على ال�سلم الأهلي، و�س�ن ال�حدة ال�طنية، 

وم�اكبة ال�ستحقاقات الد�ست�رية املقبلة، العن�ان الأ�سمى ملهّماتكم املرتقبة.

اأمّت ال�ستعداد مل�اجهة ما يبّيته العدّو الإ�سرائيلي  لذا اأدع�كم اإىل البقاء على 

الدائم  احلر�ش  مع  الطبيعية،  وثرواتنا  و�سعبنا  اأر�سنا  ت�ستهدف  خمططات  من 

كما  الدولية.  الق�ات  مع  ال�ثيق  بالتعاون  ومندرجاته،   1701 القرار  التزام  على 

اليقظة  من  مزيٍد  اإىل  ال�سرقية  احل��دود  على  انت�ساركم  ع  ت��سّ مع  اأدع�كم 

اخلطر  هذا  ا�ستئ�سال  على  والعمل  الإره��اب،  على  احلرب  مل�ا�سلة  واجله�زية 

نهائًيا من ج�سم ال�طن، ونحن على ذلك مَل�سّمم�ن وقادرون.

اأّيها الع�صكريون

كان من امل�ؤ�سف اأن نحتفل بهذا العيد، فيما ل يزال جرح رفاقكم الع�سكريني 

املخط�فني ينزف يف ج�سم امل�ؤ�س�سة وال�طن، لكّن وعدي لهم ولذويهم ولّلبنانيني 

جميًعا، اأن يعمل اجلي�ش وبكّل ال�سبل املتاحة، لل�ق�ف على م�سريهم واإعادتهم 

�ستهم. اإىل اأح�سان عائالتهم وم�ؤ�سّ

يف الذكرى ال�سابعة ع�سرة للمقاومة والتحرير، يتطّلع اللبناني�ن اإليكم حماًة 

لهذا الإجناز التاريخي املعّمد بدماء ال�سهداء واجلرحى. �سعبكم معكم واحلّق 

لأمنه  و�سماًنا  ال�طن،  �سياًجا حلدود  اإىل جانبكم، فك�ن�ا كما عِهدتكم، 

ا لإرثه العريق. وا�ستقراره، وحّرا�سً

الريزة يف2017/5/24

العماد عون قائد اجلي�س

اأيها 

الع�سكريون
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با�صم لبنان ودماء ال�صهداء 

حتّقق الن�صر

»ب���ا����س���م ل���ب���ن���ان، وال��ع�����س��ك��ري��ني 

املختطفني، ودماء ال�سهداء الأبرار، وبا�سم 

اأبطال اجلي�ش اللبناين العظيم«، اأطلق 

العماد ج�زاف ع�ن �سباح  قائد اجلي�ش 

التا�سع ع�سر من اآب 2017 عملية »فجر 

اجلرود«.

اإرهابيي  مبهاجمة  املهمة  ح���ّددت 

»داع�ش« يف جرود راأ�ش بعلبك – القاع، 

والنت�سار  الأر���ش  ل�ستعادة  وتدمريهم 

على احلدود.

نّفذ اجلي�ش املهمة وفق خطة حُمَكمة 

تنفيذها  وواك��ب��ت  ال��ق��ي��ادة  و�سعتها 

العمليات  غرفة  من  بلحظة،  حلظة 

ومن ميدان القتال.

يعرف  الذي  امليدان  ابن  اجلي�ش،  قائد 

�سم�سها  ولهيب  �سخ�رها  بق�س�ة  الأر�ش 

و�سقيع لياليها، كما يعرف ع�سكرييه 

باأ�سمائهم وجه�زيتهم وقدراتهم، كان 

يف قلب امليدان.

زار غرفة عمليات  باأيام  قبل املعركة 

اجلبهة، عاين التح�سريات، اّطلع على 

اأدّق التفا�سيل، وحني دّقت �ساعة ال�سفر، 

اأو�سى قادة الق�ى: »انتبه�ا َع حالكن«، 

وانطلقت املعركة.

و�سباطها  امل�ساركة  ال���ح��دات  ق��ادة 

يف  اأمن����ذًج���ا  ك��ان���ا  وع�سكري�ها، 

التن�سيق  اأّم����ا  وال��ب�����س��ال��ة.  ال��ك��ف��اءة 

امل�ساركة  ال���ح��دات  اأداء  يف  والتناغم 

جتّلى يف اأف�سل �سَ�ره، ووّفر فاعلية ق�س�ى 

لالأ�سلحة والتجهيزات والعتاد.

املقاتلة،  ال���ح��دات  اجل���ي��ة،  ال��ق���ات 

القتال،  وح���دات دع��م  ال��ن��اري،  ال��دع��م 

جميعها  عملت  والإعالم،  الل�ج�ستية 

بان�سجام ودقة.

انتهى الي�م الأول باجتماع يف مكتب 

الأرك��ان  ال�سباط  ح�سره  اجلي�ش  قائد 

وكانت  ال��سع،  تقييم  خالله  وج��رى 

الأه��داف  يحقق  اجلي�ش  اأّن  النتيجة 

امل��س�عة ب�سرعة. 

كان  اآب(   20( ال��ت��ايل  ال��ي���م  �سباح 

املعركة  اأر���ش  يف  اجلي�ش  قائد  العماد 

من  اّطلع  اجلبهة  عمليات  غرفة  يف 

قائدها وقادة ال�حدات الكربى على ما 

اأُحرز من تقّدم. 

التقى  حتريرها  مّت  التي  امل��راك��ز  ويف 

اأو�ساعهم،  وتفّقد  والع�سكريني  ال�سباط 

وزّوده����م  معن�ياتهم،  اإىل  مطمئًنا 

املنطقة،  يغادر  اأن  وقبل  الت�جيهات. 

امليدانيني، ثم  القادة  التقى قائد اجلي�ش 

كانت له التفاتة �سكر وتقدير لالأهايل 

فزار  جي�سهم،  جانب  اإىل  وقفتهم  يف 

يف  ا�سُتحدث  الذي  الع�سكري«  »املطبخ 

املتطّ�عات  جه�د  وحّيا  بعلبك،  راأ���ش 

الل�اتي ا�ستقبلنه بالزغاريد وبنرث ال�رود.

نهايتها  م��ن  املعركة  اق���رتاب  م��ع 

�سعد احلريري  لرئي�ش احلك�مة  كانت 

زيارة اإىل غرفة عمليات اجلبهة، حيث 

احلرب 

على 

الإرهاب

�صرباته  اجلي�س  �صّدد 

اأوك��ار  اأعماق  عمق  يف 

ونّفذت  الإره��اب��ي��ني، 

ن��ادرة  و�صجاعة  عالية  بكفاءة  وح��دات��ه 

العدّو.  خطوط  خلف  جريئة  نوعية  عمليات 

جنودنا  كان  اخلطورة  البالغة  العمليات  هذه 

يف  خ�صائر  دون  من  ويعودون  بدّقة  ينّفذونها 

وقد  باأقّل ما ميكن من خ�صائر.  اأو  �صفوفهم، 

وبداية   2017 ربيع  بني  املمتدة  الفرتة  �صهدت 

�صيفه تكثيًفا للعمليات النوعية، اإىل اأن كانت 

املعركة احلا�صمة »فجر اجلرود«.

قبل 

»فجر اجلرود« 

وبعدها
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اأطلعه قائد اجلي�ش على اآخر التطّ�رات 

ملعاينة  اجل��رود  اإىل  مًعا  ينتقال  اأن  قبل 

حّررها  التي  وامل��ن��اط��ق  القتال  حم��اور 

الدفاع  ل���زي��ر  كانت  ��ا  اأي�����سً اجلي�ش. 

اإىل  زيارة  ال�سراف  ريا�ش  يعق�ب  ال�طني 

قيادة اجلبهة يف وقت لحق.

خالله  اأجُن��زت  ال��ذي  القيا�سي  الزمن 

املهم��ة، ك��ان نقط��ة م�سيئ��ة حُت�س��َب 

��ك  التم�سّ البا�س��ل؛ وكذل��ك  جلي�سن��ا 

باملناقبي��ة يف املي��دان القا�س��ي، املي��دان 

املزروع ب�س�ر ال�سه��داء ودمائه��م، وباألغ�ام 

الإره�اب�ي�ني وكمائنه��م ووح�سيته��م.

لبنان  ك��ان  كله،  ذل��ك  جانب  اإىل 

اجلمه�رية  رئي�ش  من  جي�سه:  خلف 

غرفة  من  املعركة  واكب  الذي 

منذ  اجل��ي�����ش  ق��ي��ادة  عمليات 

البلدات  يف  امل�اطنني  اإىل  انطالقها، 

من  بقعة  كل  ويف  احل��دودي��ة،  وال��ق��رى 

وال�سهداء  الع�سكريني  واأه��ايل  لبنان، 

اإىل  يتطلع  لبنان  ك��ان  واملخط�فني، 

الن�سر وه� م�ؤمن باأن اجلي�ش �سيحّققه. 

وحتّقق الن�سر...
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غار الفرح 

يعانق غار ال�صهادة

ارت��ف��ع��ت راي��ت��ن��ا يف اأع����ايل اجل���رود. 

بالغ��ار،  مكّلل��ني  ع���ادوا  ج��ن���دن��ا 

فه��در الف����رح يف مالقاته��م، وزغردت 

لهاماته��م  والطرق��ات  ال�سرف��ات 

املرف�ع��ة.

�سهداء  �سبعة  ارتفع  ال�سرف  �ساحة  يف 

ت�سييعهم  م�اكب  رّبهم.  ج���ار  اإىل 

ال�س�ارع و�سط احتفالت  املهيبة عربت 

التكرمي التي تليق بالأبطال.

من  ع���دد  ك���ان  امل�ست�سفيات  يف 

الع�سكريني اجلرحى ي�سارع�ن اآلمهم. 

ع�ن  مي�سال  العماد  اجلمه�رية  رئي�ش 

الذي زارهم متمّنًيا لهم ال�سفاء العاجل، 

اأعرب عن فخره ببط�لتهم وقال: »هذا 

ه� جي�سنا وه�ؤلء هم اأبطالنا«.

اجلي�ش  وق��ائ��د  ال�طني  ال��دف��اع  وزي��ر 

لقيت  الذين  اجلرحى  عيادة  يف  كانا 

على  �سّدا  الق�س�ى،  العناية  اأو�ساعهم 

وثّمنا ت�سحياتهم. اأياديهم 

اأعلن  الق�سر اجلمه�ري يف بعبدا،  من 

الرئي�ش مي�سال ع�ن انت�سار لبنان على 

الدفاع  وزي��ر  مع  لقاء  عقب  الإره���اب 

وقائد اجلي�ش.

اإىل  الن�سر  اجلمه�رية  رئي�ش  اأه��دى 

اأن  حّقهم  م��ن  ال��ذي��ن  »اللبنانيني 

الأمنية«.  وق�اهم  بجي�سهم  يفاخروا 

واإذ هّناأ قيادة اجلي�ش على هذا الإجناز، 

وقال:  الن�سر،  �سانعي  الع�سكريني  حّيا 

يف  �سقط�ا  الذين  ال�سهداء  اأمام  »اأنحني 

كان�ا  الذين  واأولئك  ال�سرف،  �ساحة 

الذين  ال�سهداء  طليعة  خلت  ل�سن�ات 

الإره��اب��ي��ة  اجل��م��اع��ات  ب��غ��در  �سقط�ا 

نف�سها...«.

كلمته  ا�ستهّل  ال��ذي  اجلي�ش  قائد 

اجلرود«،  »فجر  عملية  انتهاء  باإعالن 

الع�سكرية  العملية  م�سار  اإىل  تطّرق 

حتقيق  اأج��ل  من  اجلي�ش  نّفذها  التي 

الأرا�سي  من  الإرهابيني  طرد  هدفني: 

ومعرفة  فيها،  م�ج�دين  كان�ا  التي 

اختطفهم  الذين  الع�سكريني  م�سري 

ع�ن  العماد   .2014 اآب  يف  الإرهابي�ن 

اأّن خّطة املناورة التي اعتمدها  ك�سف 

ما  وه��ذا  الإره��اب��ي��ني  ف��اج��اأت  اجلي�ش 

وفراره�م،  ب�سرعة  انهياره�م  يف  �ساهم 

اإىل  التحي�ة  بت�جي�ه  كلمت�ه  وخت�م 

اأرواح ال�سه�داء. 12

احلرب 

على 

الإرهاب



معركة  يف  الن�صر  اإعالن  يوم   ،2017/8/30

العماد  اجلي�س  قائد  اعترب  اجل��رود«،  »فجر 

الإجناز  »اأّن  اليوم«  »اأم��ر  يف  عون  ج��وزاف 

مرحلة  طوى  قد  اجلي�س...  م�صرية  يف  الباهر 

األيمة من حياتنا الوطنية«.

الإجناز الباهر 

يف م�صرية 

اجلي�س

طوى مرحلة 

األيمة من 

حياتنا الوطنية

اأّيها الع�صكريون

الي�م، وبعد اأن اأنهيتم عملية »فجر اجلرود« التي حّققتم فيها انت�ساًرا حا�سًما 

راأ�ش بعلبك والقاع، ورفعتم علم البالد خّفاًقا  على الإرهاب بطرده من جرود 

ال�طنية،  ال�سيادة  كنف  اإىل  العزيزة  املنطقة  هذه  تع�د  وتاللها،  قممها  ف�ق 

معّمدًة بدماء رفاقكم ال�سهداء واجلرحى وبعرق جباهكم ال�ساخمة.

ال�سهداء  لرفاقكم  الأليمة  النهاية  ه�  النت�سار،  هذا  يف  علينا  يعّز  ما  اأّن  اإّل 

اأّي  يقيم  اإرهاٍب جمرٍم حاقد، ل  الذين عان�ا ما عان�ه من وح�سية  املخط�فني، 

م�ساعر  باأحّر  اأت�ّجه  فبا�سمكم  والأخالقية.  والإن�سانية  ال�سماوية  لل�سرائع  وزٍن 

التعزية والت�سامن لأفراد عائالتهم، واأق�ل له�ؤلء الأبطال:

»لقد كنتم حا�سرين يف وجداننا و�ستبق�ن، لن نن�ساكم اأبًدا«.

اأيها الع�صكريون

اإّن هذا الإجناز الباهر يف م�سرية اجلي�ش، الذي �سنعتم�ه بكفاءتكم القتالية 

مرحلًة  ط�ى  قد  امليدان،  يف  خط�اتكم  رافقت  التي  وال�سجاعة  البط�لة  وبروح 

من  غ��اٍل  ج��زٍء  يف  خاللها  يجثم  الإره��اب  كان  ال�طنية،  حياتنا  من  األيمة 

واأفراًدا، �ساركتم يف �سنع  ورتباَء  ال�طني. فتحّيتي املخل�سة لكم �سباًطا  ترابنا 

هذا الن�سر، وحتّيتي لل�سعب اللبناين الأبّي الذي التّف ح�لكم بكّل مكّ�ناته 

ل�سهداء  الكربى  وحتّيتي  ثمن،  باأي  تقّدر  ل  التي  ثقته  ومنحكم  ومناطقه، 

�ساحات  واأرواحهم يف  ا�سرتخ�س�ا دماءهم  الذين  ال�طن،  �سهداء  اجلي�ش وجميع 

ال�سرف والبط�لة، لي�سرق فجر النت�سار.

اأيها الع�صكريون

بات  ال�ا�سع  بالنفراج  والأمل  اأكرث جالًء،  اأ�سبحت  بال�طن  الثقة  اإذا كانت 

اأكرث و�س�ًحا، فال تزال اأمامكم م�ساعب وحتّديات، تتمّثل بالعدّو الإ�سرائيلي 

ا بال�طن على احلدود اجلن�بية، وبخاليا اإرهابية قد تطّل  الذي ل يزال يرتّب�ش �سرًّ

الأخطار،  لهذه  باملر�ساد  دائًما  ك�ن�ا  لذا  الفر�ش،  لها  تهّياأت  كّلما  براأ�سها 

متاأّهبني للقيام بكّل ما ميليه عليكم ال�اجب الع�سكري، دفاًعا عن احلدود 

اللبنانية وعن كّل �سرٍب من تراب ال�طن.

الريزة يف 2017/8/30

العماد عون قائد اجلي�س

اأيها 

الع�سكريون
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كلمات

ال�سهداء  اأعلن  الذي  رئي�ش اجلمه�رية 

ق��ال:  ال�سرف.  �ساحة  �سهداء  الع�سرة 

مل  اإذا  لنا  م�ستحّقة  الأوط���ان  »لي�ست 

بال�سهادة  ل�س�نها  م�ستعّدين  نكن 

وجثامني  حياتنا...  يف  غال  ما  وك��ل 

اأبناء اجلي�ش، هي �سهادة  �سهدائكم يا 

ثمًنا  لبنان  يدفعه  م��ا  على  للعامل 

مل�اجهاته الط�يلة مع الإرهاب على مّر 

ال�سنني...«.

قائد اجلي�ش العماد ج�زاف ع�ن قال يف 

وداع ال�سهداء:

املنا�سبة  الي�م يف هذه  واإياكم  »نلتقي 

اجلليلة  بالت�سحيات  واملليئة  امل���ؤّث��رة 

ومنذ  الذين  الع�سكرية،  امل�ؤ�س��سة  لأبناء 

حلظات اختطافهم على اأيدي الإرهاب 

الغا�سم، قد اأعلن�ا اإقدامهم للدفاع عن 

فكان�ا  �سبيله،  يف  وال�ست�سهاد  ال�طن 

عن�ان معركة »فجر اجلرود«.

اجلهم�رية:  رئي�ش  خماطًبا  واأ���س��اف 

مع  �سخ�سًيا  حل�س�ركم  ك��ان  »لقد 

�ساعات الفجر الأوىل اإىل غرفة عمليات 

معن�يات  رف��ع  يف  الأث��ر  بالغ  القيادة، 

اأيقونة 

ال�سهادة

قيادة اجلي�س 

تكّرم ال�صهداء 

الذين كانوا 

خمَتطفني

من  اأ�صبوع  نحو  بعد 

اإعالن الن�صر، كان م�صري 

الع�صكريني املختطفني قد 

بات حم�صوًما بنتيجة الفحو�صات التي اأُجريت 

كّرمت  مهيب  احتفال  ويف  هوياتهم.  لتحديد 

ال�صهداء بح�صور رئي�س  قيادة اجلي�س يف الريزة 

النواب واحلكومة،   اجلمهورية ورئي�صا جمل�س 

بلداتهم  اإىل  ت�صييعهم  مواكب  تنطلق  اأن  قبل 

وقراهم.
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املعركة  �سري  تابعتم  حيث  اجلي�ش، 

�سباًطا  الع�سكريني  وخاطبتم  ميدانًيا 

املعركة،  �ساحة  يف  اأب��ط��اًل  وج��ن���ًدا 

وبانت�سارهم  بهم  واثقني  لهم،  داعمني 

للبنانيني  وم�ؤكدين  الإره���اب،  على 

وللعامل على املالأ اأن وحدة اأرا�سي لبنان 

ي�س�نها اجلي�ش و�سهداوؤه، واأن الن�سر على 

عن  ع��رّب  وق��د  حمالة.  ل  اآٍت  الإره���اب 

الن�اب  امل�قف نف�سه دولة رئي�ش جمل�ش 

الأ�ستاذ نبيه بري، الذي ما كلَّ ي�ًما عن 

يف  وم�ؤازرتها  الع�سكرية  امل�ؤ�س��سة  دعم 

القائل: »اجلي�ش  وه�  الظروف،  خمتلف 

دائًما على حق«. وكذلك، دولة رئي�ش 

احلريري  �سعد  ال�سيخ  ال����زراء  جمل�ش 

وتفَقد  امل�ستعادة  الأرا�سي  زار  بدوره  الذي 

الّدعم  كامل  وقّدم  امليدان،  يف  جن�دنا 

لإجناز املهّمات امل�كلة اإلينا. وما كان 

ل�ل  تتحّقق  اأن  اجل��رود«  »فجر  لعملية 

ال�سيادي  القرار  ول�ل  جميًعا،  دعمكم 

ال��ل��ب��ن��اين ال����ذي ات��خ��ذت��ه احل��ك���م��ة 

اللبنانية«.

وت�ّجه القائد اإىل الع�سكريني ال�سهداء 

قائاًل: »فرحتنا بالنت�سار على الإرهاب 

تبقى حزينة، فقد كنا ناأمل ونعمل على 

�ساملني،  الإرهاب  حتريركم من خطف 

وعائالتكم  جي�سكم  اإىل  ل��ت��ع���دوا 

وت�سارك�نا هذا الإجناز التاريخي. اإّل اأّن 

يد الإرهاب ال�ح�سي خافت من الإميان 

�سهداَء  ْخَفْتُكْم  َفاأَ ب�طنكم،  الرا�سخ 

اأجاّلَء حتت تراب ال�طن الذي ارت�ى من 

دمائكم الطاهرة. ففي ح�سرتكم اأيها 

يت�سابق  ال�سهداء 

اخل���������س�����ع م��ع 

الف��ت��خ��ار، واأم���ام 

نع��سكم يت�جب 

اإج��الًل،  النحناء 

لكننا دائًما واأبًدا 

مرف�عي  �سنبقى 

ال�����راأ������ش ب��ك��م 

 ، تكم بت�سحيا و

ف���اأن���ت���م و����س���ام 

�سدور  على  ُق  ُيَعلَّ

والرتباء  ال�سباط 

والأف�������راد ال��ذي��ن 

خ���ا����س����ا »ف��ج��ر 

لأنكم  اجل����رود« 

يف  ��ني  امل�����س��حِّ اأول 

هذه املعركة«.

العماد  وخاطب 

ع�������ن اأب����ط����ال 

»با�سم  قائ�اًل:  اجل��رود«  »فجر  معركة 

ودماء  املختطفني  والع�سكريني  لبنان 

جي�سنا  اأبطال  وبا�سم  الأب��رار،  ال�سهداء 

العظيم، اأُطِلَقت عملية »فجر اجلرود«، 

اإىل  ت�سابقتم  لقد  اأهدافها.  وحتققت 

فكانت  ُتْقَهْر،  ل  قتاٍل  ب��اإرادة  امليدان 

وبط�لتكم،  وب�سالتكم  تكم  حرفيَّ

وكنتم تلك القّ�ة التي �سنعت النت�سار 

وا�ستعادت الأر�ش.

هذا  اأهمية  من  الرغم  وعلى  اأن��ه  اإّل 

ولن  نن�سى  لن  التاريخي،  الإجن��از 

خاليا  وج���د  بالنا  ع��ن  ي�سهى 

قد  التي  النائمة،  ال�سرطانية  الإره��اب 

وطردها  لهزميتها  النتقام  اإىل  ت�سعى 

مبختلف الأ�ساليب ويف مقّدمها اأ�سل�ب 

مّنا  يتطلب  وه���ذا  امل��ن��ف��ردة،  ال��ذئ��اب 

البقاء متيقظني وحا�سرين للت�سدي لها 

وللق�ساء عليها«.

ال�سهداء،  عائالت  اإىل  القائد  وت�ّجه 

�سركاء  ال�سهداء  اأبناءكم  »اإن  فقال: 

اأ�سا�سي�ن يف �سنع النت�سار والفخر، اإنهم 

والفخر  الإره��اب.  ودحر  التحرير  اأيق�نة 
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اأيقونة 

ال�سهادة

اأنهم �سكن�ا قل�ب اللبنانيني جميًعا، 

فبت��سحي��اته�����م خ�سنا »فجر اجلرود«، 

وقد�سية  اجلي�ش  ح�ل  اللبناني�ن  وت�ّحد 

�سريفة  م��ع��رك��ة  ف��ك��ان��ت  مهمته، 

ت�سحيات  نربا�سها  وبط�لية،  ونظيفة 

النتظار  �سن�ات  ال�سهداء.  اأبنائكم 

ثقيلة  كانت  اأبنائكم،  بع�دة  والأمل 

تفقدوا  مل  لكنكم  عليكم،  وقا�سية 

الع�سكرية،  بامل�ؤ�س��سة  ثقتكم  حلظة 

واإميانكم بال�طن الذي ته�ن يف �سبيله 

اأغلى الت�سحيات«.

»على  ب��ال��ق���ل:  احل�س�ر  اإىل  وت���ّج��ه 

اأمامنا  تزال  النت�سار، ل  الرغم من هذا 

عن  اأهمية  تقّل  ل  ك��ربى  ت�سحيات 

�سينت�سر  فاجلي�ش  ل��الإره��اب،  دح��رن��ا 

احلدود  امتداد  على  و�ساعًدا  الآن  من 

ل  اأن  ويجب  عنها.  للدفاع  ال�سرقية 

الذي  والأه��م  الأ�سا�سي  الإره��اب  نن�سى 

وه�  األ  العزيز،  جن�بنا  بحدود  �ش  يرتبَّ

عن  الدفاع  علينا  اإذ  الإ�سرائيلي،  العدّو 

ل  حيث  وحمايته،  الغايل  ال��رتاب  هذا 

للعدّوْ  حدود  حّرا�ش  نك�ن  اأن  ميكن 

الغا�سب، ترفدنا يف ذلك عزمية ل تلني 

ول ت�سعف، مدع�مة من اأركان الدولة، 

ال��ب��الد،  رئي�ش  فخامة  مقّدمهم  ويف 

اللبناين  ال�سعب  من  ا  اأي�سً ومدع�مة 

الذي ما كلَّ ي�ًما عن ممار�سة حقه يف 

مقاومة الإحتالل الإ�سرائيلي، واللتفاف 

الإط��ار  ه��ذا  ويف  ودع��م��ه.  اجلي�ش  ح���ل 

1701 وجميع  القرار  التام  التزامنا  ن�ؤّكد 

الق�ات  الأق�سى مع  والتعاون  مندرجاته، 

احلدود  ا�ستقرار  على  للحفاظ  الدولية 

اجلن�بية«.

والنت�سار،  ال�سهادة  منرب  على  وم��ن 

اأّكد »اأن رّد اجلي�ش م�ستقباًل �سيك�ن 

العبث  يحاول  من  كل  على  نف�سه  ه� 

ال�طنية  ال�سيادة  على  والتطاول  بالأمن 

العي�ش  واإرادة  الأهلي  لل�سّلم  التعّر�ش  اأو 

على  �سيك�ن  واجل��ي�����ش  امل�����س��رتك. 

م�����س��اف��ة واح���دة 

م�����ن خم��ت��ل��ف 

والفرقاء  الأطياف 

ج���م���ي���ع  ويف 

ال���س��ت��ح��ق��اق��ات 

ال���د����س���ت����ري���ة، 

و����س���ي���ك����ن يف 

اأع���ل���ى درج����ات 

للدفاع  اجله�زية 

ع������ن وط���ن���ن���ا 

الغايل...«.

مت�ّجًها  وختم 

اأه��������ايل  اإىل 

بالق�ل:  ال�سهداء 

م�ساعر  »اأخل�ش 

وامل�ا�ساة  التعزية 

والت�سامن  لكم 

م��ع��ك��م اأي���ه���ا 

الأه���ل الأع����زاء، 

وث�����ق������ا ب�������اأّن 

تعاطفنا  حجم 

واعتزازنا  معكم 

ب������ك������م، ه���� 

�سربكم  بحجم 

وت�������س���ح���ي���ات 

اأبنائكم، فاأنتم قدوة اأهل هذه الأر�ش، 

ال�سرف  م�ؤ�س�سة  عظماء  واأب��ن��اوؤك��م 

والت�سحية وال�فاء«.

يف الي�م التايل، ا�ستقبل رئي�ش اجلمه�رية قائد اجلي�ش 
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ال�سباط  التهنئة بالنت�سار، متمنًيا على  وقادة عملية »فجر اجلرود«، وجّدد 

احلا�سرين اأن ينقل�ا تهنئته اإىل مروؤو�سيهم.



التكرمي

للق�ى  اجلي�ش  قائد  ا�ستعرا�ش  بعد 

الزهر  من  اإكلياًل  و�سع  الع�سكرية، 

على الن�سب التذكاري لل�سهداء، وعزفت 

ون�سيد  امل���ت،  عزفة  اجلي�ش  م��سيقى 

بالن�سيد  الحتفال  افتتح  ثّم  ال�سهداء. 

�سمت  دقيقة  اأعقبه  اللبناين،  ال�طني 

ال�سهداء،  الع�سكريني  اأرواح  حداًدا على 

البيارق  وجمم�عة  اجلي�ش  علم  ليتقّدم 

والرايات اإىل و�سط �ساحة التكرمي، حيث 

قّلد قائد اجلي�ش ال�حدات املكّرمة و�سام 

احلرب.

�سهداء  اجلي�ش  قائد  ك��ّرم  كذلك 

ذويهم  بت�سليمه  اجلرود«  »فجر  عملية 

الذين  الع�سكريني  وقّلد  دروًعا تقديرية، 

اأ�سيب�ا يف املعركة و�سام اجلرحى.

معركة اأكرث من ناجحة

يف  ع���ن  العماد  اجلي�ش  قائد  ت��ن��اول 

رافقت  التي  ال��ظ��روف  كلمته، 

وحجم  الع�سكرية  العملية 

نحتفل  وق���ال:  حتقق،  ال��ذي  النت�سار 

التي  اجل��رود  فجر  عملية  بانتهاء  الي�م 

احلا�سم  بانت�ساركم  غبارها  اجنلى 

عزميتكم  بف�سل  الإره����اب...  على 

الالحمدود  القتال  واإرادة  و�سجاعتكم 

لديكم، وبف�سل دماء رفاقكم ال�سهداء 

ال�سبعة واجلرحى الب�ا�سل...

املعركة  هذه  اإّن  ع���ن:  العماد  وتابع 

وروؤية  حازم  بقرار  غمارها  خ�ستم  التي 

العمالين  امل�ست�ى  على  كانت  وا�سحة، 

وب�سهادة قادة اجلي��ش ال�سديقة، واخلرباء 

املحليني  ال��ع�����س��ك��ري��ني،  وامل��ح��ل��ل��ني 

بكل  ناجحة  م��ن  اأك���رث  وال��دول��ي��ني، 

�سرعة  من  الع�سكرية:  واملبادئ  املعايري 

معدودة،  اأي��ام  خالل  واإجنازها  ح�سمها 

والتن�سيق  الأداء  يف  القتالية  احلرفية  اإىل 

والتكامل بني خمتلف اأ�سلحة اجلي�ش، 

الربية منها واجل�ية والل�ج�ستية والإدارية، 

الإن�ساين  الدويل  القان�ن  التزام  اإىل  و�س�ًل 

تكرمي

اجلي�س  قائد  ت��راأ���س 

يف  عون  جوزاف  العماد 

قاعدة رياق اجلوية، احتفاًل تكرميًيا للوحدات 

وعلى  اجلرود«  »فجر  معركة  يف  �صاركت  التي 

راية  عليها  ارتفعت  التي  اجلرود  من  مقربة 

النت�صار.

الركن  اللواء  الأركان  ح�صر الحتفال رئي�س 

حامت ماّلك، قائد قوات الأمم املتحدة املوؤقتة 

ملحقون  ب��ريي،  مايكل  اجل��رال  لبنان  يف 

الع�صكري، ممثلو  املجل�س  اأع�صاء  ع�صكريون، 

الع�صكرية  الوحدات  قادة  الأمنية،  الأجهزة 

ال�صباط،  كبار  من  عدد  العملية،  نّفذت  التي 

اإىل عائالت الع�صكريني ال�صهداء، والع�صكريني 

اجلرحى.

تكرمي الوحدات 

امل�صاركة 

يف املعركة

قائد اجلي�س: 

هنيًئا لكم 

وللجي�س هذا 

الإجناز التاريخي
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التزاًما تاًما.

ال��ه��دف��ني  ح��ق��ق��ت��م  اخل��ال���س��ة  ويف 

الأ�سا�سيني للمعركة: حترير الأر�ش من 

الع�سكريني  م�سري  وك�سف  الإره��اب، 

املخط�فني...

واأردف قائاًل:

انت�سرمت فانت�سر بكم اجلي�ش وال�طن، 

اللتفاف  ظ��ّل  يف  م�ؤ�س�ستكم  وب��ات��ت 

البالد  تت��سط  ح�لها،  العارم  ال�سعبي 

انت�سرمت  العلم...  الأرزة  تت��سط  كما 

اأ�سبحت  لأنها  الدولة  بكم  فانت�سرت 

التحديات  م�اجهة  يف  مناعة  اأك��رث 

على  قدرة  واأكرث  والداخلية،  القليمية 

والمنائي  القت�سادي  النه��ش  ور�سة  دفع 

يف البالد.

من  الرغم  على  ع���ن:  العماد  وتابع   

ذلك، ما زال اأمامنا الكثري من اجلهد 

والعمل، فال يجب اأن حترفنا ن�س�ة الن�سر 

�سّد  ال�ستباقية  احل��رب  م�ا�سلة  عن 

الإرهاب، بخالياه النائمة وذئابه املنفردة، 

وعن متابعة م�سرية الأمن وال�ستقرار يف 

الداخل، ومالحقة كل من تطاول على 

اأمن لبنان واجلي�ش. وها قد بداأت �سل�سلة 

على  القب�ش  اإلقاء  و�سيجري  الت�قيفات 

امل�اطنني  على  اعتداوؤه  يثبت  من  كل 

الفرتة  خالل  ومراكزه  اجلي�ش  على  اأو 

ال�سابقة، وهذا عهد قطعناه على اأنف�سنا 

و�سنم�سي به حتى النهاية...

يجب  اأن���ه  اإىل  ع����ن  ال��ع��م��اد  ول��ف��ت 

مل�اجهة  وال�ستعداد  اجله�زية  م�ساعفة 

اإرهاب الدولة اأي العدّو الإ�سرائيلي املرتب�ش 

الغايل،  جن�بنا  حدود  على  بال�طن  �سًرا 

على  اجلي�ش  انت�سار  تعزيز  اإىل  م�سرًيا 

احلدود اجلن�بية للدفاع عنها...

بالق�ل:  الع�سكريني  اإىل  ت�ّجه  كما 

خطفهم  ال��ذي��ن  ل��رف��اق��ك��م  ال��ف��خ��ر 

الآثمة،  اأيديه  على  وا�ست�سهدوا  الإرهاب 

لأنهم �سكن�ا �سمري ال�طن... 

ال�سبعة  ال�سهداء  لرفاقكم  الفخر 

اأ�سيب�ا  الذين  الأبطال  اجلرحى  وجلميع 

لكم  الفخر  كما  املعركة...  خ��الل 

اأنتم، �سباًطا ورتباء واأفراًدا...

الفخر جلميع اللبنانيني على اختالف 

واأطيافهم ومناطقهم، فما  مكّ�ناتهم 

وقراهم  بلداتهم  م��ن  جن�د  اإل  نحن 

وبي�تهم وعائالتهم ال�طنية ال�فية.

بال�سكر  مت�جًها  ع�ن  العماد  وختم 

امل��دين  املجتمع  هيئات  اإىل  والتقدير 

ب��ادروا  ال��ذي��ن  والأ�سخا�ش  وامل�ؤ�س�سات 

والعينية  املادية  امل�ساعدات  تقدمي  اإىل 

املعركة  خالل  الع�سكرية  لل�حدات 

وبعدها...

وال��دول  ال���دويل  املجتمع  �سكر  كما 

ال�سديقة على دعمها الع�سكري واملعن�ي 

تاأمني  يف  بفعالية  اأ�سهم  ما  للجي�ش، 

مقّ�مات املعركة.

تكرمي
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رئي�س اجلمهورية يزور قيادة اجلي�س

ويتابع عملية نوعّية

ن�عّية  عملية  ع�ن  مي�سال  العماد  اجلمه�رية  رئي�ش  تابع 

الإرهابية  للتنظيمات  اأهداف  �سّد  اجلي�ش  طّ�افات  نّفذتها 

يف جرود منطقتي عر�سال وراأ�ش بعلبك. وكانت ق�ى اجلي�ش 

قد ر�سدت حتّركات ملجم�عات اإرهابية يف هذه اجلرود ف�سدر 

الأمر ب�سربها.

رئي�ش اجلمه�رية الذي زار قيادة اجلي�ش، تابع العملية عرب 

ج�زاف  العماد  اجلي�ش  قائد  مع  وبحث  املبا�سر،  النقل  تقنّية 

ع�ن اأو�ساع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ومهّماتها واحتياجاتها، ثم 

ال�سّراف  ريا�ش  يعق�ب  ال�طني  الدفاع  وزير  برفقة  مًعا  انتقال 

ع�ن  الرئي�ش  ا�ستمع  حيث  القيادة،  عمليات  غرفة  اإىل 

اجلي�ش،  ل�حدات  والأمني  الدفاعي  النت�سار  ح�ل  اإيجاز  اإىل 

ا املهّمات التي تق�م بها على احلدود ال�سرقية. وخ�س��سً

رئي�س احلكومة يف وزارة الدفاع الوطني: نحن معكم

يف  ال�طني  الدفاع  وزارة  احلريري  �سعد  احلك�مة  رئي�ش  زار 

ال�سّراف  ريا�ش  يعق�ب  ال�زير  ا�ستقباله  الريزة، حيث كان يف 

وقائد اجلي�ش العماد ج�زاف ع�ن.

انتقل  ال�سّراف،  ال�زير  ُعقد يف مكتب  الذي  الجتماع  بعد 

ا�ستمع�ا  حيث  اجلي�ش،  قيادة  عمليات  غرفة  اإىل  اجلميع 

ل ح�ل الإجراءات الأمنية التي اّتخذها اجلي�ش  اإىل �سرح مف�سّ

منا�سبة  يف  ا  وخ�س��سً اللبنانية،  املناطق  جميع  يف  اللبناين 

الأعياد.

عن  فيها  اأعرب  كلمة  احلريري  الرئي�ش  األقى  ذلك،  بعد 

به  يق�م  مبا  منّ�ًها  املّتخذة،  الأمنّية  لالإجراءات  ارتياحه 

وال�ستقرار.  الأم��ن  حفظ  �سبيل  يف  الأمنية  والق�ى  اجلي�ش 

وقال: »�سنكمل مع ال�زير ال�سّراف وقائد اجلي�ش امل�سرية، واأنا 

هنا الي�م، لأوؤكد دعم احلك�مة للجي�ش وملا يق�م به، ونحن 

جميعنا يف خدمة امل�اطن«.

متابعة 

�سوؤون 

املوؤ�س�سة

حركة  اجلي�س  قيادة  عمليات  غرفة  �صهدت 

العماد  قيادة  من  الأوىل  ال�صنة  طوال  متوا�صلة 

فر�صتها  احلركة  هذه  للجي�س.  عون  ج��وزاف 

اللبنانية على �صعيد احلرب  ال�صاحة  التي �صهدتها  الأحداث واملحطات 

رئي�س  الغرفة  هذه  زّوار  اأبرز  ومن  الأمن.  على  واحلفاظ  الإرهاب  �صد 

اجلمهورية ورئي�س احلكومة.

اأركان الدولة يف غرفة 

عمليات القيادة
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»اإّن  واأ����س���اف: 

اأع��������داء ل��ب��ن��ان 

اأردنا  لذلك  كرٌث، 

الق�ى  تك�ن  اأن 

على  الع�سكرية 

عهدناه  كما  اللبناين  اجلي�ش  اأثبت  وقد  ال�ستعداد.  اأهبة 

وحمى  اللبنانية،  الأرا�سي  ل�سالمة  ال�حيد  احلامي  اأّنه  دائًما، 

الل�ه لبنان من �سّر كّل عدّو«.

�سلة  ل  الإره��اب  به  يق�م  ما  »اإّن  احلريري:  الرئي�ش  وتابع 

امل�سلمني  بني  اخلالفات  زرع  يحاول�ن  فه�ؤلء  بالدين،  له 

وختم  بالإ�سالم«.  لهم  عالقة  ل  بالطبع  وهم  وامل�سيحيني، 

الع�سكرية  امل�ؤ�س�سة  اإىل  بالعيد  التهنئة  م�ّجًها  كلمته 

عي��ًدا  ولعائالته��م  له��م  ومتمّنًي��ا  واأف��راًدا،  و�سباًط��ا  قيادًة 

مبارًك��ا.

بدوره، قال قائد اجلي�ش يف كلمته: »اإّن ما نق�م به ه� واجبنا، 

ونحن ن�سهر ليعّيد النا�ش ب�سالم، ونعدكم باأّننا �سنق�م مبا ه� 

اأكرث يف �سبيل حماية لبنان«.

... ويف ثكنة هري �صهاب

وقيادتي فوجي التدخل الثالث والرابع

زار رئي�ش احلك�مة �سعد احلريري، ليلة راأ�ش ال�سنة، ثكنة 

هرني �سهاب وقيادتي ف�جي التدخل الثالث والرابع يف بريوت، 

ع�ن  ج�زاف  العماد  اجلي�ش  قائد  ا�ستقباله  يف  كان  حيث 

اجلي�ش  اتخذها  التي  الأمنية  اخلّطة  �سري  على  اأطلعه  الذي 

املناطق  وخمتلف  ب��ريوت  يف  الأمنية  الق�ى  مع  بالتعاون 

اللبنانية، مل�اكبة احتفالت عيد راأ�ش ال�سنة اجلديدة.

يف  والع�سكريني  ال�سباط  احلريري  الرئي�ش  هّناأ  جهته،  من 

اجلي�ش  �سهر  على  واأثنى  ال�سنة،  وراأ�ش  امليالد  عيدي  منا�سبة 

وجه�دهم  امل�اطنني  اأمن  على  للحفاظ  الأمنية  والأجهزة 

ال�ستثنائية لتح�سني ال�ستقرار يف البالد. 20

متابعة 

�سوؤون 

املوؤ�س�سة



متاأهبون 

جنوًبا

يف موازاة احلرب على الإرهاب ظّلت عني القيادة 

الوحدات  وحافظت  اجلنوبية،  حدودنا  على 

يف  اجلهوزية  درجات  اأق�صى  على  هناك  املنت�صرة 

مواجهة العدّو الإ�صرائيلي.

لقائد  كانت  جنوًبا،  الأو�صاع  ملواكبة  املتالحقة  الجتماعات  واإىل 

اجلي�س عدة جولت ميدانية �صملت قيادة قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف 

لبنان ف�صاًل عن وحدات اجلي�س املنت�صرة يف اجلنوب.

لن نفّرط 

باأي من حقوق لبنان

يرافقهما  الدفاع  ووزير  رئي�ش احلك�مة  زار  ال�سياق  يف هذا 

العماد قائد اجلي�ش مقّر ق�ات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان 

اجل��رنال  ال��ق���ات  ه��ذه  بقائد  اجتمع�ا  حيث  ال��ن��اق���رة،  يف 

عدة  �سملت  بج�لة  قام�ا  ثّم  ال�سباط،  وكبار  بريي  مايكل 

متركز  نقطة  اإىل  الأقرب  امل�قع  بينها  من  حدودية  م�اقع 

الإ�سرائيلي. للعدو 

والأجانب  العرب  الع�سكريني  امللحقني  ا�ستقباله  وخالل 

الأمم  ق���ات  م��ن  ووف���ًدا  الهدنة  مراقبة  منظمة  وممثلي 

اأّن  على  ع�ن  ج�زاف  العماد  �سّدد  لبنان،  يف  امل�ؤقتة  املتحدة 

اجلي�ش يف ا�ستعداد دائم للدفاع عن احلدود، �س�اء يف م�اجهة 

واإذ  الإ�سرائيلي.  العدو  م�اجهة  يف  اأو  الإرهابية،  التنظيمات 

يق�م  التي  اخلروقات  اإىل  اأ�سار 

واإىل  الإ�سرائيلي  ال��ع��دو  بها 

و�سع  وحم��اولت��ه  تهديداته 

ثرواتنا  من  ق�سم  على  اليد 

اجلي�ش  اأّن  اأّك��د  البحرية، 

تنفيذ  الكامل  التزامه  مع 

قيد  ي��ف��ّرط  ل��ن   ،1701 ال��ق��رار 

لبنان وبحق�قه  اأمنلة ب�سيادة 

وث��روات��ه  اأر���س��ه وم��ي��اه��ه  يف 

الطبيعية.



الأج��ان��ب  امل�س�ؤولني  بع�ش 

كان لهم اّطالع عن كثب 

اجلي�ش  متركز  نقاط  على 

قبل  الإرهابيني  م�اجهة  يف 

م��ع��رك��ة »ف��ج��ر اجل����رود«، 

وبالتايل على احتياجاته من 

اأ�سلحة ومعدات.

من بني ه�ؤلء قائد املنطقة 

اجلرنال  الأمريكية  ال��سطى 

رافق  ال��ذي   Joseph Votel
وال�سفرية  العماد قائد اجلي�ش 

 Elizabeth الأم��ريك��ي��ة 

Richard يف ج�لٍة ميدانيٍة يف 
عر�سال. ي�مها �سّرح اجلرنال

Votel قائاًل: »يبقى اجلي�ش 
اللبناين من اأكرث �سركائنا 

قدرًة وكفاءًة، ونحن فخ�رون 

بدعمنا له....«.

الت�ا�سل امل�ستمر مع اجلهات ال�سديقة اأ�سفر عن دعم مهم للجي�ش اللبناين، وقد 

كان ملا ت�سّلمه من اأ�سلحة وجتهيزاٍت حديثة ف�ساًل عن التدريبات املتخ�س�سة، 

دور كبري يف ح�سم املعركة �سد الإرهاب.

تعزيز قدرات اجلي�س وجتهيزه �صّكال حموًرا مهًما يف عمل القيادة. ويف هذا 

الإطار كانت للعماد جوزاف عون زيارة ر�صمية اإىل الوليات املتحدة الأمريكية 

بوفوٍد  اللقاءات  ع�صرات  ف�صاًل عن  الها�صمية.  الأردنية  اململكة  اإىل  واأخرى 

رفيعٍة ومب�صوؤولني كبار اأمريكيني واأوروبيني اإىل �صفراء اأجانب وعرب.

يف ال�ليات املتحدة الأمريكية، التقى العماد ع�ن قائد القيادة ال��سطى الأمريكية 

للجي�ش  امل�ساعدات  تقدمي  �ست�ا�سل  بالده  اأن  اأّكد  الذي   Joseph Votel اجلرنال 

اللبناين، مهّناأً العماد ع�ن على النت�سار الذي حّققه اجلي�ش يف »فجر اجلرود«.

كذلك، نّظمت جامعة الدفاع ال�طني احتفاًل تكرميًيا للعماد ع�ن.

الق�سر  يف  ع�ن  العماد  عبدالله  امللك  ا�ستقبل  الها�سمية،  الأردنية  اململكة  يف 

امللكي، وهّناأه على الإجناز الكبري الذي حّققه اجلي�ش اللبناين �سّد الإرهاب، معرًبا 

امل�سّلحة  الق�ات  امل�س�ؤولني يف  العماد ع�ن كبار  التقى  عن دعمه املطلق له. كما 

الأردنية وبحث معهم يف عالقات التعاون بني جي�سي البلدين و�سبل تفعيلها. 

يف ما خ�ّش اللقاءات التي عقدت يف مكتب قائد اجلي�ش مع �سي�فه، كان دعم 

اجلي�ش اللبناين وتعزيز قدراته جتهيًزا وتدريًبا املح�ر الأ�سا�سي فيها.

اللبناين،  اجلي�ش  ب��اأداء  اإعجابهم  عن  الأوروبيني  امل�س�ؤولني  من  العديد  عرّب  وقد 

اأمن  من  اأوروب��ا  اأمن  اأّن  معتربين  الإره��اب،  �سد  معركته  يف  لدعمه  وا�ستعدادهم 

لبنان...

العالقة 

مع اجليو�ش 

ال�سديقة

زيارات ر�صمية ولقاءات
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تعزيز 

قدرات 

اجلي�ش

خالل  اجلي�س  ت�صّلم 

قاعدة  يف  اأقيم  احتفال 

طائرتي  اجلوية،  حامات 

»�صوبر توكانو A-29« مقّدمتني من ال�صلطات 

امل�صاعدات  برنامج  اإط��ار  يف  الأمريكية 

الوليات  �صفرية  ح�صور  يف  وذلك  الأمريكية، 

 Elizabeth لبنان  يف  الأمريكية  املتحدة 

Richard على راأ�س وفد من ال�صفارة، وقائد 
الأمريكية  الو�صطى  القيادة  يف  اجلوية  القوات 

وقائد   ،Jeffrey L. Harrigian الفريق 

الطيار  الركن  العميد  اللبنانية  اجلوية  القوات 

زياد هيكل وعدد من ال�صباط والإعالميني.

اجلي�س يت�صّلم 

طائرتي 

»�صوبر توكانو« 

واآليات براديل

العماد جوزاف عون

ج���زاف  ال��ع��م��اد  اجلي�ش  ق��ائ��د  لفت 

هذه  اأّن  اإىل  كلمته،  م�ستهّل  يف  ع�ن 

م�سرية  يف  جديدة  حمّطة  متّثل  الهبة 

اجلي�سني  ب��ني  التاريخية  ال��ع��الق��ات 

يف  حتمل  حمّطة  والأمريكي،  اللبناين 

واملعاين،  الدللت  من  الكثري  طّياتها 

الأم��ريك��ي��ة  ال�سلطات  ع��زم  اأّول���ه���ا: 

الدعم  تقدمي  م�ا�سلة  على  ال�سديقة 

هذه  وحتديًدا  اللبناين،  للجي�ش  الن�عي 

ت�كان�«  ال�»�س�بر  طائرات  من  الدفعة 

وال�ستطالعية  القتالية  امل�ا�سفات  ذات 

نقلة  اإحداث  �ساأنها  من  والتي  العالية، 

الق�ات  ق��درات  تعزيز  م�سار  يف  ن�عية 

هذه  ثقة  وثانيها:  اللبنانية.  اجل�ية 

ي�ؤّديه  ال��ذي  ال�طني  ب��ال��دور  ال�سلطات 

الأخطار،  من  لبنان  حماية  يف  اجلي�ش 

والإجن��ازات  الإره���اب،  خطر  ا  وخ�س��سً

الباهرة التي حّققها على هذا ال�سعيد يف 

و�س�ًل  وامل�اجهات،  املعارك  من  العديد 

وثالثها:  اجل���رود«.  »فجر  عملية  اإىل 

ا�ستقرار  على  املتحدة  ال�ليات  حر�ش 

التي  والأحداث  الأزمات  خ�سّم  يف  لبنان 
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ال�سكر  ف��ك��ّل  امل��ن��ط��ق��ة.  ت�سهدها 

ولقيادة  الأمريكية  لل�سلطات  والتقدير 

امل�ساعدة  هذه  على  الأمريكي  اجلي�ش 

الع�سكرية القّيمة.

واأ�ساف العماد ع�ن: لقد اأثبت جي�سنا 

�سّد  خا�سها  التي  امل��ع��ارك  جميع  يف 

اإمكاناته  من  الرغم  وعلى  الإره��اب، 

على  جي�ش  اأّنه  املت�ا�سعة،  الع�سكرية 

جي��ش  بني  ممّيزة  بل  ل  عالية  درج��ة 

العامل يف اإرادة القتال واحلرفية والكفاءة 

ا�ستكمال  اإىل  نطمح  ونحن  القتالية، 

الكافيني،  والعتاد  بال�سالح  جتهيزه 

الظروف،  اأّي ظرف من  قادًرا يف  ليك�ن 

و�سمان  لبنان  حدود  عن  الدفاع  على 

اجلي�ش  فاإّن  وللتذكري  وا�ستقراره.  اأمنه 

اللبناين مل يكن ي�ًما يف م�قع الهج�م 

اأو العتداء على اأحد، بل يف م�قع الدفاع 

وا�ستقالله  و�سيادته  لبنان  وح��دة  عن 

اأّي  اأّن  نرى  هنا،  من  اأرا�سيه.  و�سالمة 

اجلي�ش،  اإىل  تقّدم  ع�سكرية  م�ساعدة 

ت�سّب  لأّنها  ال�سحيح،  مكانها  يف  هي 

ال�طنية، كما  الأهداف  هذه  يف خدمة 

وال���دويل،  الإقليمي  ال���س��ت��ق��رار  ت��خ��دم 

و�سراكة لبنان �سمن منظ�مة التحالف 

العاملي مل�اجهة الإرهاب.

ال�ليات  �سلطات  اجلي�ش  قائد  وحّيا 

قّدمته  م��ا  على  الأم��ريك��ي��ة  املتحدة 

م�����س��اع��دات  م��ن  ال��ل��ب��ن��اين  للجي�ش 

ب�سكٍل  اأ�سهمت  ن�عية،  ع�سكرية 

وا�سح يف متكينه خالل عملية »فجر 

اجلرود« من النت�سار على الإرهاب...

ال�صفرية الأمريكية

اأّن��ه  اإىل  الأمريكية  ال�سفرية  اأ���س��ارت 

م�ج�دة  تك�ن  اأن  �سرورها  دواع��ي  من 

لتكري�ش حلظة مهمة يف تطّ�ر اجلي�ش 

كاأحد  اللبناين 

اأك����رث اجل��ي������ش 

املنطقة.  يف  ق��درة 

اإّن  وق������ال������ت: 

طائرات  امتالك 

ت�كان�  ال�»�س�بر 

وه��ي   ،»A-29
ط���راز ج��دي��د من 

يتمّيز  الطائرات 

بتقنية متط�رة، �س�ف ي�سّكل حت�ًل يف 

والتي  اللبناين،  للجي�ش  اجل�ية  القدرات 

عن  الدفاع  يف  اأ�سا�سية  كانت  لطاملا 

البلد.

واأ�سافت: نحن ندرك مدى متّيز ال�سباط 

واجلن�د اللبنانيني الذين يتّم اختيارهم 

والتعليم  التدريب  برامج  يف  للم�ساركة 

وامل�ساعدون  الطيارون  اأثبت  وقد  لدينا... 

على  التدريب  تابع�ا  الذين  العائدون 

 ،»A-29 ت�كان�  ال�»�س�بر  ط��ائ��رات 

اللبناين،  اجلي�ش  ل��دى  العايل  امل�ست�ى 

وجي�سنا يفخر باخلدمة معهم. 

ال�سيدة  وق��ال��ت 

اإّن  ري���ت�������س���ارد 

ال�»�س�بر  طائرتي 

 »A-29 ت�كان� 

الأوىل  الدفعة  هما 

طائرات  �ست  من 

نف�سه  الطراز  من 

���س��ت�����س��ّل��م خ��الل 

القليلة  الأ���س��ه��ر 

واإّن  امل���ق���ب���ل���ة. 

احلديثة  التقنية 

بها  تتمّيز  ال��ت��ي 

ط��ائ��رة ال���»���س���ب��ر 

 »A-29 ت�كان� 

������س������ف ت�����ّف����ر 

اللبناين  للجي�ش 

م�ّجهة  اأ�سلحة 

ب����دق����ة وق�������درة 

الت�س�يب  ع��ل��ى 

ذلك  ويف  املتقّدم. 

قناعتنا  يعّزز  ما 

ب��������اأن اجل��ي�����ش 

ق�ة  ه���  اللبناين 

على  متاًما  ق��ادرة  رائ��دة  اإقليمية  قتال 

اإىل  ولفتت  لبنان...  حدود  عن  الدفاع 

اأّن��ه  اأثبتت  اجل��رود«  »فجر  عملية  اأّن 

اأن يثق بقدرة  اللبناين  لل�سعب  ميكن 

اأه��داف  حتقيق  على  اللبناين  اجلي�ش 

ا�سرتاتيجية وطنية...

... واآليات قتال مدرعة

الق��درات  تعزي��ز  اإط��������ار  يف  ��ا  اأي�سً

مدّرع��ة  قت��ال  اآلي��ات  اجلي���ش  ت�سّل��م 

ذخائ��ر  مت�ي��ن  واآلي��ات  برادل��ي  ن���ع 

مدفعي��ة م��ن ال�سلط��ات الأمريك�ي��ة.

العالقة 

مع اجليو�ش 

ال�سديقة
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يف الأول من اآب 2017 ت�سّلم 226 �سابًطا 

غاب  احتفال  يف  الق�سم  واأّدوا  �سي�فهم 

اإىل  وح�سره  �سن�ات،  ثالث  مدى  على 

رئي�سا جمل�ش  اجلمه�رية  رئي�ش  جانب 

مع  اجلي�ش  وقائد  واحلك�مة،  الن�اب 

ف�ساًل عن عدد كبري  القيادة،  اأركان 

ال�سخ�سيات. من 

كلمته  يف  قال  ع�ن  مي�سال  الرئي�ش 

اإىل املتخّرجني:

من  ت��ع��رف���ن  كما  اجل��ن��دي��ة،  »اإن 

وظيفة  لي�ست  الع�سكرية،  عقيدتكم 

ي�ستب�سل  فعندما  ر���س��ال��ة؛  ه��ي  اإمن���ا 

اخلطر  وي���اج��ه  اجلبهة  على  اجلندي 

ب�سدره، فه� ل يفعل ذلك طمًعا براتب 

وب��دوره،  بر�سالته  اإمي��اًن��ا  بل  برتبة،  اأو 

حماية  م�س�ؤولية  لك�ن  منه  واإدراًك��ا 

ول�  واأهله تقع على عاتقه، حتى  اأر�سه 

كلفه ذلك حياته.

»مبجدك 

احتميت« 

عيد 

اجلي�ش

اجلرود«،  فجر   « ملعركة  التح�صري  وقع  على 

احتفل اجلي�س بعيده يف الأول من اآب. 



ولكن، اإذا كان ال�ست�سهاد حا�سًرا يف 

وعينا دائًما فه� لي�ش غايتنا، فنحن ل 

بكرامة  لنحيا  اإمّنا  لن�ست�سهد،  نقاتل 

واإذا  �سعبنا.  وكل  واأولدنا  نحن  وباأمان 

ال�سرف،  �ساحات  يف  �سهداء  مّنا  �سقط 

نكّمل  اأن  دائًما  يك�ن  لهم  ف�عدنا 

امل�سرية، من دون اأن نن�سى من هم على 

عاتقهم«...

وختم بالق�ل: 

التي  والتحّديات  ال�طن،  درع  »اأنتم 

اأكرث  تفر�ش  وجمتمعنا  وطننا  ت�اجه 

ي��ًدا  ت��ك���ن���ا  اأن  م�سى  وق��ت  اأي  م��ن 

واحدة، اأنتم وكل اإخ�ة ال�سالح يف �سائر 

للهدف  مًعا  تعمل�ا  واأن  الأمنية،  الق�ى 

حدوده،  حماية  لبنان،  حماية  نف�سه: 

اأمن داخله، و�سيادة القان�ن فيه«...

تخّطى  ل��ق��اء  ويف  الح��ت��ف��ال،  عقب 

باأبعاده �سكليات الربوت�ك�ل والتقاليد 

رئي�ش  ا�ستقبل  املنا�سبات،  ترافق  التي 

قائد  ع�ن  مي�سال  العماد  اجلمه�رية 

راأ�ش  على  ع�ن  ج�زاف  العماد  اجلي�ش 

القيادة، قّدم�ا له  وفد من كبار �سباط 

التهاين بعيد اجلي�ش.

ت�ّجه  امل�سّلحة  للق�ات  الأعلى  القائد 

ا�ستهّلها  م�ؤثرة  بكلمة  مهنئيه  اإىل 

مثلما  اأخاطبكم  اأن  »اأوّد  بالق�ل: 

كاأ�سرة  دائ��ًم��ا،  اأخاطبكم  كنت 

اخلدمة  �سن�ات  م�ستذكًرا  ورف���اق«، 

لبنان.  عن  دفاًعا  ال�سعبة  والتجارب 

»امل�ؤ�س�سة  اأّن  فاأّكد  اجلي�ش،  قائد  اأّما 

لديها  م��ا  ك��ل  ت�����س��ع  ال��ع�����س��ك��ري��ة 

للقي��ام  وق��������درات  اإم��ك��ان��ات  م��ن 

ب�اجبه��ا«.

لقائد  ك��ان��ت  نف�سها  املنا�سبة  يف 

للع�سكريني.  معايدة  كلمة  اجلي�ش 

بات  الإره��اب  خطر  اأّن  اإىل  طماأن  واإذ 

ع���ن:  ال��ع��م��اد  ق��ال  ال�سيطرة،  حت��ت 

وج�هكن  على  من�س�ف  ما  »ان�سالله 

اإّل الفرح ودم�ع الفرح، لكّننا جاهزون 

الت�سحيات...«. لكّل 

عيد 

اجلي�ش
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للجي�س،  وال�صبعني  الثاين  العيد  منا�صبة  يف 

اللبنانيني  عيون  اأّن  عون  جوزاف  العماد  اأّكد 

وب�صالتهم يف  الع�صكريني  �صجاعة  اإىل  �صاخ�صة 

امليدان...

ما قمتم به 

مدعاة فخر

واأنتم 

من ي�صع 

اخلطوط 

احلمر

اأّيها الع�صكريون

�سجاعتكم  اإىل  �ساخ�سة  اللبنانيني  وعي�ن  العام،  هذا  اجلي�ش  عيد  يح�سر 

وب�سالتكم يف امليدان، تقّدم�ن الت�سحيات اجل�سام دفاًعا عن اأر�سكم و�سعبكم 

ا�ست�سهدوا،  اأبطال  ع�سكري�ن  ا،  اأي�سً العيد  هذا  يف  ويح�سرنا  بالدكم.  وعلم 

واآخرون اأ�سيب�ا اأو اختطف�ا على يد التنظيمات الإرهابية. والإرهاب ه� نف�سه �س�اء 

اأتى من احلدود اجلن�بية اأو من احلدود ال�سرقية، حيث اأحكمتم خالل ال�سن�ات 

ال�سابقة ح�ساًرا على الإرهابيني و�سّيقتم اخلناق عليهم اإىل احلد الأق�سى، والي�م 

ت�ا�سل�ن ا�ستهدافهم بقّ�ة خالل الأحداث اجلارية لإحباط اأّي حماولة من قبلهم 

النازحني بهدف جعل  باجتاه خمّيمات  اأو  الآمنة  والقرى  البلدات  باجتاه  للنفاذ 

�سكانها الأبري�اء دروًع�ا ب�سرية لهم.

اأّيها الع�صكريون

اإّن ما قمتم به ول تزال�ن، من عمليات وقائية مت�الية يف اإطار الأمن ال�ستباقي، 

واملمتلكات، ه� مدعاة فخر  الأرواح  اأخطاًرا ج�سيمة يف  واأهلها  البالد  جّنبت 

واعتزاز جلي�سكم ولكل واحد منكم، وه� حمط ثقة ال�سعب وقيادته ال�سيا�سية 

وت�سحياتكم،  جله�دكم  تقديرها  منا�سبة  كل  يف  ت�ؤّكد  انفّكت  ما  التي 

والتزامكم املبادىء والقيم الإن�سانية العليا.

اأن  لأحد  ميكن  ل  التي  احلمر،  اخلط�ط  �سّكلتم  فقد  كذلك،  ولأّنكم 

يتجاوزها، لأّنه جتاوز مل�سالح الدولة وم�ؤ�س�ساتها، وجتاوز ل�سالمة امل�اطنني، وحّقهم 

املقّد�ش يف العي�ش الآمن احلر الكرمي.

والنظام،  الأمن  زعزعة  يحاول  من  كّل  اأمام  احلمر  اخلط�ط  ي�سع  من  اأنتم 

و�سرب امل�ؤ�س�سات والعبث باحلياة الدميقراطي�ة روًح�ا وممار�س�ة. وكما حميتم 

انتخاب  اإىل  و�س�ًل  اجلمه�رية،  رئا�سة  م�قع  فراغ  مّدة  ط�ال  ال�طني  ال�ستقرار 

الأمنية  امل�اكبة  اإىل  الي�م  مدع�ون  اأنتم  للبالد،  ا  رئي�سً ع�ن  مي�سال  العماد 

امل�كلة  املهمة  تدّخل خارج  اأي  بعيًدا عن  املقبل  النيابي  لال�ستحقاق  الالزمة 

اإليكم، مبا ي�سمن اإجراءه يف مناخ من الأمان واحلرية والدميقراطي�ة.

اأّيها الع�صكريون

يف  بالأمن،  العابثني  ومالحقة  الإره��اب  م�اجهة  على  م�اظبتكم  يف  اإّن 

م�ازاة جه�زيتكم الكاملة مل�اجهة تهديدات العدو الإ�سرائيلي، بال�ستناد اإىل 

قدراتكم واإىل حّق م�اطنيكم يف مقاومته ورّد اعتداءاته، وتعاونكم البّناء مع 

الق�ات الدولية ال�سديقة تنفيًذا للقرار 1701، ما ي�ؤدي اإىل حماية الدولة وم�ؤ�س�ساتها 

الأر�سية  تهيئة  يف  ا  اأي�سً ي�سهم  وما  خارجي،  اأو  داخلي  خطر  اأي  من  وحت�سينها 

املتين�ة ل�ر�س�ة النه���ش القت�س�ادي والجتماعي والإ�سالحي، الأمر الذي يك�سب 

جه�دك�م اأبع�اًدا وطني�ة متع�ّددة ويحّت�م عليك�م حتّم�ل م�س�ؤولي�ات اإ�سافي�ة.

يف عيدكم متالأ �س�رتكم النا�سعة �سمري ال�طن، وت�سّع حمبة جي�سكم يف 

وال�فاء والأمل  والت�سحية  عي�ن م�اطنيه، فك�ن�ا على عهدكم، رمًزا لل�سرف 

الذي ل يخيب.

 

الريزة يف 2017/7/31

العماد عون قائد اجلي�س

اأيها 

الع�سكريون



لبنان  احتفل  الإرهاب،  على  الن�صر  اأجواء  يف 

بعيد ال�صتقالل.

بالدك األبك 

عطيها

ت��راأّ���ش  ال�ستقالل،  عيد  منا�سبة  يف 

ع�ن  مي�سال  العماد  اجلمه�رية  رئي�ش 

يف  اجلي�ش  قيادة  اأقامته  الذي  الحتفال 

جادة �سفيق ال�زان، حتت �سعار »بالدك 

األبك اعطيها«. ومتّيز الحتفال بارتداء 

عيد 

ال�ستقالل



العر�ش  يف  امل�ساركني  اجلي�ش  �سباط 

الأوىل،  للمرة  وعنا�سره،  الع�سكري 

البّزة الع�سكرية اجلديدة التي كان قد 

اأهداها قائد اجلي�ش العماد ج�زاف ع�ن 

ع�سّية ال�ستقالل اإىل رئي�ش اجلمه�رية 

يف ق�سر بعبدا.

اأج�اء الن�سر الذي حّققه اجلي�ش على 

اجل��رود«  »فجر  معركة  يف  الإره���اب 

حيث  الحتفال،  يف  حا�سرة  كانت 

عر�ش فيلم وثائقي عن م�سار املعركة. 

ال�»�س�برت�كان�«  م�ساركة  ولفتت 

وجيزة  ف��رتة  منذ  اجلي�ش  ح�سل  التي 

اإذ حّلقت مقدمة  على طائرتني منها، 

امل�ست�ى  عك�ش  جمياًل  ا  ا�ستعرا�سً

العايل الذي بلغه طيارو اجلي�ش.
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اأيها 

الع�سكريون

اجلي�س  قائد  دعا  ال�صتقالل،  عيد  منا�صبة  يف 

اتخاذ  اإىل  الع�صكريني  عون  ج��وزاف  العماد 

جميع التدابري الكفيلة باحلفاظ على ال�صتقرار 

لإثارة  حماولة  لأي  وقّوة  حزم  بكل  والت�صّدي 

الفتنة.

ال�صتقرار 

ج�صر عبور 

من القلق 

اإىل اخلال�س

اأّيها الع�صكريون

لعملية  الإيجابية  الأ�سداء  تزال  ل  وقت  يف  العام،  هذا  ال�ستقالل  ذكرى  تع�د 

»فجر اجلرود« ترتّدد حملًيا ودولًيا، بعد اأن تكّللت بانت�ساركم على الإرهاب.

اأّيها الع�صكريون

اإّن الأو�ساع ال�سيا�سية ال�ستثنائية التي ميّر بها لبنان، ت�ستدعي منكم التحّلي 

باأق�سى درجات ال�عي واليقظة، وامل�اظبة على اتخاذ التدابري الكفيلة باحلفاظ 

اإنتاج  لإعادة  �سلبة  قاعدًة  ي�سّكل  ال�ستقرار  هذا  لأّن  الأمني،  ال�ستقرار  على 

احلل�ل ال�سيا�سية املن�س�دة، وج�سر عب�ر لالنتقال جمدًدا من �سّفة القلق وال�سّك 

اإىل �سّفة اخلال�ش والإنقاذ.

اأّيها الع�صكريون

وممتهني  والنظام،  القان�ن  على  اخلارجني  مع  التهاون  عدم  اإىل  اأدع�كم 

اجلرائم املنّظمة والعتداء على امل�اطنني، واإىل الت�سّدي بكّل حزٍم وقّ�ة لأّي حماولة 

ل�ستغالل الظروف الراهنة بهدف اإثارة الفتنة والتفرقة والف��سى، وتعري�ش وحدتنا 

ال�طنية و�سلمنا الأهلي وم�سالح اللبنانيني للخطر. كما اأدع�كم مب�ازاة ذلك 

اإىل متابعة العمليات ال�ستباقية �سّد اخلاليا وال�سبكات الإرهابية، حتى ت�قيف 

واإحالتهم على الق�ساء املخت�ش  اللبناين،  وال�سعب  كّل املت�رطني بدماء اجلي�ش 

مل�اجهة  اجلن�بية  احلدود  على  التامة  اجله�زية  واإىل  العادل،  جزاءهم  لينال�ا 

لبنان  �سّد  عدوانية  نّيات  من  يبّيته  وما  وخروقاته،  الإ�سرائيلي  العدو  تهديدات 

و�سعبه وجي�سه، كما اإىل ال�سهر الدائم على ح�سن تنفيذ القرار 1701، بالتن�سيق 

والتعاون مع ق�ات الأمم املتحدة يف لبنان، حفاًظا على ال�ستقرار.

 

الريزة يف 2017/11/21

العماد عون قائد اجلي�س

30



على  كلمته  يف  ع���ن  العماد  ���س��ّدد 

اأه��م��ي��ة ت��ك��ام��ل الخ��ت�����س��ا���س��ات 

الع�سكرية يف تاأمني جه�زية اجلي�ش. 

كّل  اأهلية  �سنعت  لقد  قاله:  ومم��ا 

لالن�س�اء  له  عب�ر  ج���از  منكم  واح��ٍد 

حت��ت راي���ة اجل��ي�����ش، وال��ي���م وب��ع��د اأن 

اأ�سا�سية  ع�سكرية  تن�سئة  دورة  اأنهيتم 

احل��رب��ي��ة،  الكلية  يف  ه��ن��ا  ب��ن��ج��اح، 

الغد،  وقادة  الأ�سّداء  الرجال  م�سنع  وهي 

ا�ستحق لكم ج�از عب�ر اآخر، يخّ�لكم 

النطالق اإىل ميدان احلياة الع�سكرية، 

ومعارفكم  جه�دكم  ت�ّظف�ن  حيث 

الأ�سمى  الهدف  خدمة  يف  وطاقاتكم، 

ا  للجي�ش، األ وه� الدفاع عن لبنان، اأر�سً

�س�ن  على  وال�سهر  وم�ؤ�س�سات،  و�سعًبا 

وحدته و�سيادته وا�ستقالله.

يف  الخت�سا�سات  اأّن  اإعلم�ا  وتابع: 

القتال،  من  ت�سعبها،  وعلى  اجلي�ش 

وامل��سيقى  والإدارة  والهند�سة  الطب  اإىل 

وغريها، هي مبنزلة الأع�ساء من اجل�سم 

الع�سكري، فاإذا اختّل ع�س� منه، اختّلت 

ت�سّكل  فجميعها  الأع�ساء،  �سائر  معه 

حاجة للم�ؤ�س�سة، وكّلما ازدادت اأدوارها 

قدرة  ازدادت  كّلما  وتكاماًل،  فاعلية 

اجلي�ش على تنفيذ 

بكفاءة  مهّماته 

ا  خ�س��سً ع��ال��ي��ة، 

الراهن،  عاملنا  يف 

تط�ًرا  ي�سهد  ال��ذي 

العل�م  يف  ه��ائ��اًل 

وال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا 

وال��سائل والتقنيات 

ال���ع�������س���ك���ري���ة، 

على  ي��ف��ر���ش  م���ا 

املعا�سرة  اجلي��ش 

م�����اك����ب����ة ه���ذا 

ال���ت���ط����ر، خ��ط���ة 

لتك�ن  خ���ط����ة، 

ع���ل���ى ا���س��ت��ع��داد 

دائ�������م مل����اج���ه���ة 

التط�رات  خمتلف 

والحتمالت.

تخريج

تراأ�س قائد اجلي�س العماد جوزاف عون احتفال 

الكلية  يف  اخت�صا�صيني  �صباط  دورة  تخريج 

احلربية، وكانت له كلمة يف املنا�صبة.

اأهلية كّل واحٍد منكم جواز عبور له لالن�صواء حتت راية اجلي�س



جولت 

ميدانية

م����ن احل�����دود 

وال�صمالية  ال�صرقية 

اإىل احلدود اجلنوبية، 

م�����روًرا ب��ب��ريوت 

وج��ب��ل ل��ب��ن��ان، مل 

اجلي�س  قائد  يوّفر 

لالّطالع  جهد  اأي 

على  ك��ث��ب  ع���ن 

الع�صكريني.  اأح��وال 

املعركة،  حماأة  يف 

اأوق����ات  يف  ك��م��ا 

يف  دائًما  كان  الهدوء 

متوا�صلة  ج��ولت 

ع��ل��ى الأر�������س، 

التفا�صيل،  يتابع 

الإج���راءات  يتفّقد 

يعطي  واملعنويات، 

ال��ت��وج��ي��ه��ات، 

جنود  اإزر  وي�صّد 

تعرف  ل  اأّي��ام��ه��م 

وعيونهم  ال��راح��ة، 

���ص��اه��رة اأب�����ًدا، 

ت�صحياتهم  مقّدًرا 

و�صجاعتهم. لكّنه يف 

يطالب  كان  مّرة  كّل 

العطاء،  من  باملزيد 

الدائمة:  وتو�صيته 

من  الكثري  اأمامنا 

العمل بعد.

القائد اإىل جانب جنوده يف جميع املواقع



ج�������لت ق��ائ��د 

امليدانية  اجلي�ش 

على  تقت�سر  مل 

املقاتلة  ال�حدات 

م������راك������ز  يف 

ان���ت�������س���اره���ا ب��ل 

��ا  ���س��م��ل��ت اأي�����سً

التدريب  من�ساآت 

فكما  والتعليم. 

ت��ف��ّق��د ال���ح��دات 

ع�����ك�����ار  يف 

وعر�سال  وبعلبك 

تفّقد  واجلن�ب... 

احلربية  الكلية 

اأك����رث م���ن م���ّرة 

م�����اك����ًب����ا ع��ن 

المتحانات  قرب 

لها  خ�سع  ال��ت��ي 

لدخ�ل  ح�ن  املر�سّ

ويف  ال���ك���ل���ي���ة، 

نف�سه  ال�����س��ي��اق 

ال���ط���ب���اب���ة  زار 

ال���ع�������س���ك���ري���ة 

ح���ي���ث ك��ان��ت 

الخ�����ت�����ب�����ارات 

ال��ط��ب��ي��ة، وم��ن 

ث����������ّم م����رك����ز 

الم���ت���ح���ان���ات  

اخل�����ط�����ّي�����ة يف 
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جولت 

ميدانية

اللبنانية  اجلامعة 

م�سّدًدا  احلدت،   -

الكفاءة  اأّن  على 

ال�حيد  املعيار  هي 

اإىل  ل����ل����دخ�����ل 

احلربية،  الكلّية 

على  وم�����ؤك����ًدا 

لن  اجل��ي�����ش  اأن 

جهة  لأي  ي�سمح 

�سري  يف  بالتدخل 

المتحانات. 

ك���ل���ّي���ة ف������ؤاد 

للقيادة  ���س��ه��اب 

كان  والأرك����ان 

ة  ح�سّ ��ا  اأي�����سً لها 

القائد،  ج�لت  يف 

ك���ن��ه��ا ال�����س��رح 

الأعلى  التعليمي 

اجل����ي���������ش،  يف 

وك���ذل���ك الأم����ر 

اإىل  ب��ال��ن�����س��ب��ة 

العديد من القطع 

ف�ساًل  وال�حدات، 

ع�����ن ح�������س����ره 

مناورة  من  اأك��رث 

ومترين.
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�سكر

وتقدير
الت�صامن هو حجر الزاوية يف البنيان الوطني

خا�ش اجلي�ش معركة » فجر اجلرود« 

بطرق  جتّلى  دعم  اأهله.  بدعم  حماًطا 

خمتلفة ومبادرات كثرية.

قائد اجلي�ش كانت له اأكرث من لفتة 

ا تقديًرا  كّرم خاللها م�ؤ�س�سات واأ�سخا�سً

معترًبا  للجي�ش،  ودعمهم  لعطاءاتهم، 

والت�سامن  عم�ًما،  ال�طني  الت�سامن  اأّن 

بني اجلي�ش و�سعبه على وجه اخل�س��ش، 

ي�سّكالن حجر الزاوية يف البنيان ال�طني 

الكبري، القادر يف اأي ظرف من الظروف 

على م�اجهة رياح الأزمات واملحن.

الأ�سخا�ش  م��ن  ع���دًدا  تكرميه  اإىل 

اجلي�ش  لدعمهم  تقديًرا  وامل�ؤ�س�سات 

خالل املعركة، كّرم العماد ع�ن و�سائل 

الإعالم وال�سليب الأحمر اللبناين.



موؤمترات

36

حقوقنا با�صتثمار ثرواتنا 

مقّد�صة و�صندافع عنها

ال�سابع  الإقليمي  امل�ؤمتر  افتتاح  ع�ن  ج�زاف  العماد  ح�سر 

الذي نّظمه مركز البح�ث والدرا�سات ال�سرتاتيجية يف اجلي�ش 

الذي انعقد برعاية رئي�ش اجلمه�رية، حتت عن�ان: »تناق�سات 

ال�سراع والتحّ�ل يف العامل العربي«.

اعترب قائد اجلي�ش يف الكلمة التي األقاها اأن ال�سراع القائم 

ل�حدة  الأ�سا�سية  البنية  يهّدد  بات  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف 

العنف واحتدام  اأوطانها ومتا�سك جمتمعاتها، نتيجة تفاقم 

التناق�سات وانت�سار الإرهاب على نطاق وا�سع، واتخاذ النزاعات 

اأبعاًدا �سيا�سية واإيدي�ل�جية معّقدة...

واأّكد العماد ع�ن اأّن اجلي�ش اللبناين يعطي الأول�ية الق�س�ى 

جتتاح  التي  احلرائق  و�سط  ال�طني  ال�ستقرار  على  للحفاظ 

املنطقة، مطمئًنا اللبنانيني اإىل اأن جه�زيته الي�م هي اأف�سل 

من اأي وقت م�سى.

كذلك، كانت لقائد اجلي�ش كلمة يف افتتاح امل�ؤمتر نف�سه 

بن�سخته الثامنة والذي كان بعن�ان: »دعم ال�ستقرار والتنمية 

يف الدول العربية ومنطقة ال�سرق الأو�سط«. 

ت�سرب  التي  اليد  تتعاون  اأن  �سرورة  على  ع�ن  العماد  �سّدد 

الإرهاب وتدّمره مع اليد التي تبني وتزرع. وقال: »اإّن التنمية 

امل�ستدامة، مبا تت�سّمنه من حم� اآثار الفقر واجلهل والبطالة، 

مقارعة  يف  التقليدي  ال�سالح  من  فاعلية  اأكرث  تك�ن  قد 

الإرهاب«.

وحّذر قائد اجلي�ش من التهديدات واملمار�سات اخلطرية التي 

بحق  مت�ّش  التي  الخرية  الآون��ة  يف  الإ�سرائيلي  العدّو  بها  قام 

يف  ال�اقعة  تلك  وحتديًدا  النفطية،  ثروته  يف  الثابت  لبنان 

»البل�ك« رقم 9، بالإ�سافة اإىل حماولته اإقامة جدار عازل على 

احلدود اجلن�بية قد ميّر يف اأرا�ٍش لبنانية. وقال يف هذا ال�سياق: 

القاطع  رف�سنا  الي�م  جمدًدا  اأوؤّكد  املنرب  هذا  على  من  »اإنني 

اإقدام العدّو الإ�سرائيلي على امل�ّش ب�سيادة لبنان وبحّقه املقّد�ش 

يف ا�ستثمار جميع م�ارده القت�سادية، ولن ي�ّفر اجلي�ش و�سيلة 

متاحة للت�سّدي لأي عدوان اإ�سرائيلي، مهما كّلفه ذلك من 

اأثمان وت�سحيات«.



م�ساريع 

ومبادرات
املن�صاآت الع�صكرية م�صاريع خ�صراء

من  ممّ�لة  واملياه  امل�ستدامة  للطاقة  ا�سرتاتيجية  اجلي�ش  اأطلق  فقد  خ�سراء...  م�ساريع  الع�سكرية  املن�ساآت 

الحتاد الأوروبي، ويتّم تنفيذها بالتعاون بني مديرية الهند�سة يف اجلي�ش وم�سروع »�سيدرو« التابع لربنامج الأمم 

املتحدة الإمنائي.

ح�سر احتفال اإطالق ال�سرتاتيجية عدد كبري من ال�سخ�سيات من بينهم ممثلة الأمني العام لالأمم املتحدة 

قرار  اإىل  م�سرًيا  اجلي�ش  قائد  ل�سن، وحتّدث خالله  لبنان كري�ستينا  الأوروبي يف  الحتاد  و�سفرية  �سيغريد كاغ 

واملياه،  امل�ستدامة  للطاقة  ا�سرتاتيجية اجلي�ش  اأن تك�ن  اآماًل  العمل يف قطاع حي�ي ملّح،  اإىل  املبادرة  القيادة 

من�ذًجا يحتذى حذوه لدى �سائر م�ؤ�س�سات الدولة.



الرفاق  مع  للفرح  م�صاحة  الجتماعات،  و�صغط  امليدان  غبار  من  بعيًدا 

والأهل، وم�صاحة للوفاء احلا�صر اأبًدا تخليًدا لذكرى ال�صهداء.

مع الرفاق 

والأهل

العماد  اإليها  ينتمي  التي  اجلي�ش«  �سهداء  »دورة 

ج�زاف ع�ن، احتفت به قائًدا للم�ؤ�س�سة.

ف�ج املدفعية الأول احتفل بعيد �سالح املدفعية يف ح�س�ر رئي�ش اجلمه�رية يرافقه قائد اجلي�ش.

كذلك، كان العماد ج�زاف ع�ن حا�سًرا يف احتفال »دورة �سباط ي�بيل اجلي�ش الذهبي« بي�بيلها الف�سّي.

لقاءات يف ظل امل�ّدة يزهر فيها الفرح وت�ستعاد ذكريات...
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م�صاحة للفرح... للوفاء



جمّللني  ال�سهادة  اإىل  �ساروا  اأبطال  ذك��رى  يخّلد  ال�فاء  وه� 

باإميانهم بال�طن. ذكرى ه�ؤلء الأبطال يحفظها الأهل واجلي�ش 

الل�اء  ل�ست�سهاد  العا�سرة  الذكرى   2017 الأّول  كان�ن  وال�طن. 

الر�سمية  ال�سلطات  ممّثلي  جانب  واإىل  احلاج،  فران�س�ا  الركن 

والأهل، كان العماد ج�زاف ع�ن يف طليعة امل�ساركني باإحياء 

الذكرى، يف قدا�ش دعت اإليه قيادة اجلي�ش.
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من �سمن لقاءات »اأهل البيت«، لقاء العماد ج�زاف ع�ن مبديرية الت�جيه، »�سبحية« خبز وملح. عبارة »يعطيكم العافية«، 

اأكرث من تكرمي وفرح...

اإّنه ال�فاء  اأ�ساءت الب�سمة وج�ه ال�سغار.  اأُ�سيئت، ويف ظّلها  اأبناء ال�سهداء، احتفل قائد اجلي�ش بعيد امليالد، �سجرة العيد  مع 

د اأفعاًل مل�ؤها املحبة... يتج�سّ



الأر���ش  يف  وج�دهم  ا  بهًيّ ك��ان  كم 

ا  التي انتظرتهم ُعْمًرا... كم كان بهًيّ

الطرقات،  ويف  امل��داخ��ل،  على  وق�فهم 

على ال�سط�ح، ويف ال�سرفات، والقل�ب.

كان  العي�سّية،  يف  الأول  ت�سرين   29

ي�م اإعالن الفرح يف بلدٍة انتظرت فرًحا 

ده بّزة بل�ن الأر�ش و�سجرها، ورجال  جت�سّ

ودفن  الأمان  وعَد  يحمل�ن  ال�طن  ِبَلْ�ن 

اأوجاع املا�سي.

بني ي�م اجلرح يف العام 1976 وي�م الفرح 

يف العام 2017، 41 عاًما. ُعْمر. َمن كان�ا 

�ساروا  �سباًبا  كان�ا  من  كرِبوا،  اأطفاًل 

يف املقلب الأخري من الأيام، ومن كان�ا 

وتعبهم،  ذكرياتهم  ح��زم���ا  ك��ب��اًرا 

ورحل�ا.

اأطفال  ولد  الأر���ش،  مدن  ويف  املدينة  يف 

عن  حكاياٍت  مع  ك��ربوا  كثريون، 

»يف  وظّلت  اأهلهم،  عنها  ان�سلخ  اأر�ش 

ي�سّلي  �سبٌح  العي�ن  ويف  اأغنية«،  البال 

على اأقدام �سن�بر يف ترابه تراُب اأحّباء.

والر�سى  التعب  كان  نا�ٍش  حكايات 

خبز اأيامهم ولياليهم. بالفرح ياأكل�ن 

تبغ  اأوراق  »ي�سّك�ن«  وهم  املّرة  اللقمة 

اإّياه  وبالفرح  لقطافها،  الليل  ي�سابق�ن 

يجاهدون ط�ال م��سٍم اأّيامه ل تنتهي.

ح�����ّل اجل���ن����ن 

كّل  رت  وتك�سّ

احل����ك����اي����ات. 

اأك�����ل ال�����س���ك 

ح����ق�����ل ال������زرع 

ال�سرفات.  وَحَبق 

انطفاأت القناديل، 

وما عادت للبي�ت 

ال�ساج  خبز  رائحة 

اإىل  ت��ْن��َده  وق��ه���ة 

جل�سة هنّية.

بيت  كّل  هناك  طف�لتي  من  اأذك��ر 

لكّن  ورائحة.  �س�ٍت  كّل  وحاك�رة، 

ا�ستقبال قائد  بالأم�ش، ونحن هناك يف 

واحد  �س�ٌت  ذاكرتي  يف  كان  اجلي�ش، 

وب�سع كلمات: »ما تخاف�ا بابا، بكرا 

بيجي اجلي�ش«. يف م��سم اخل�ف واجلن�ن 

اأتت  ياأِت اجلي�ش.  ال�طن، مل  اأخذ  الذي 

وذهبنا،  الكريهة«.  احل��رب  »جي��ش 

اإىل  وذهب�ا  اأر�سهم  تراب  ارَتدوا  ع�سرات 

وَم�س�ا...  قَدَرهم  حمل�ا  واآلف  رّبهم، 

وّف��ره  مبا  ��َي  َر���سِ اأو  وجهته  اختار  ك��ٌل 

التي  الع�سكرية  امل�ؤ�س�سة  ال��ق��در.  ل��ه 

الكثريين،  ُحُلم  اإليها  النتماء  كان 

بلدتنا.  اأبناء  من  الع�سرات  احت�سنت 

�سف�فها  يف  خدم�ا  واأف��راد  رتباء  �سباط، 

ابن  ه�  وها  ل�طنهم.  خمل�سني  جن�ًدا 

للجي�ش،  ق��ائ��ًدا  بلدته  ي��زور  العي�سّية 

مفاتيح  حاماًل  ال�طن،  اأمانة  حاماًل 

الفرح والأمل.

�سجاعة  وم��ن  النت�سار  م��ي��دان  م��ن 

�سّلم  ال���اِدع��ة.  البلدة  اإىل  اأت��ى  امل�قف، 

على الكبار، تعّرف اإىل ال�سغار، اأ�سرقت 

وانطلقت  ق��ل��ب،  ك��ل  يف  ابت�سامته 

»الآويها« من حناجر اأّمهات مل يخلعن 

تكّلف،  اأّي  من  بعيًدا  بعد.  الأ���س���د 

وامللح،  واخلبز  ال�سالة  بلدته  اأهل  �سارك 

واأم�سى بينهم �ساعات، قْبل اأن يع�د اإىل 

الريزة.

وفخًرا  فرًحا  �سداها  �سيبقى  �ساعاٌت 

واأَماًل، يف بلدة ا�ستاقت للحياة، وها هي 

ُتزغِرد بفرٍح وتق�ل:

»الع�ايف يا وطن«.

العوايف 

يا وطن
يف الأر�س التي انتظرت ُعْمًرا...
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