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حزيران/متوز

كلمة الوزير

رئي�ش  ن��ائ��ب  دول���ة  اأه���دى 

اليا�ش  الدفاع  وزي��ر  ال��وزراء 

حققه  ال��ذي  االنت�صار  امل��ر 

نهر  يف  اللبناين  اجلي�ش 

 - الوطن  �صهداء  اإىل  البارد 

ال�صعب  واإىل  اجلي�ش  �صهداء 

اللبناين كله.

وقال الوزير املر اإن »اجلي�ش اللبناين من اأفقر جيو�ش العامل العربي جلهة العتاد والتجهيزات، 

لكنه اأغنى جي�ش جلهة عنفوانه وحبه للوطن وت�صحيته«.

النا�ش( يف  لالإر�صال )برنامج كالم  اللبنانية  اأدىل به للموؤ�ص�صة  الوزير املر جاء يف حديث  كالم 

اإىل حمطة  21 حزيران املن�صرم. كما كانت للوزير املر مواقف اأخرى عرب حديث اأدىل به الحقاً 

الكتيبة  ا�صتهدفت  التي  االرهابية  العملية  اأ�صا�صي  ب�صكل  تناول  حيث  الف�صائية،  »العربية« 

اال�صبانية التابعة لليونيفيل يف جنوب لبنان واأدت اإىل ا�صت�صهاد �صتة من عنا�صرها.

وزير الدفاع الوطني اليا�ش املر يف حتية اإىل جي�ش الوطن

انت�صار اجلي�ش 
مهدى اإىل �صهدائه 

وال�صع���ب

جي�صنا اأفقر اجليو�ش العربية جتهيزاً                     واأغناها عنفواناً وت�صحي�ًة
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جي�صنا اأفقر اجليو�ش العربية جتهيزاً                     واأغناها عنفواناً وت�صحي�ًة

دم ال�صهداء لي�ش ملك ال�صيا�صيني

بل ملك لبنان وجي�صه

ا�ستهل الوزير املر كالمه قائالً:

اأهدي االنت�سار اىل �سهداء الوطن، �سهداء اجلي�ش وال�سعب كله، بكل 

ملاذا؟  ال�سيا�سيني،  اىل  اأهديه  وال  كافة،  ومناطقه  ومذاهبه  طوائفه 

الأن دم ال�سهداء لي�ش ملك ال�سيا�سي، بل ملك لبنان واجلي�ش اللبناين 

وال�سعب«. واأكد للبنانيني انه »�سيكون هناك موقف �سارم من اجلي�ش 

اإذا حاول اأي فريق �سيا�سي اأن يتاجر بدماء ال�سهداء وانت�سارهم الذي هو 

انت�سار لل�سعب ولهوؤالء ال�سهداء، حفاظاً على ا�ستقالل لبنان وحريته«.

انتهت،  الع�سكرية  العملية  ان  اللبنانيني  ابلغ  ان  »ا�ستطيع  وقال: 

وما يح�سل على االأر�ش يف خميم نهر البارد هو بع�ش التنظيفات التي 

وقد  العمالنية،  االأمور  اللبناين، وغريها من  اجلي�ش  اأبطال  بها  يقوم 

دّمر اجلي�ش اللبناين جميع مراكز فتح اال�سالم و�سحق هوؤالء االرهابيني، 

وهو ي�ستكمل مت�سيط الو�سع على االأر�ش«.

يف  كالم  وجديد،  قدمي  »خميم  عن  احلديث  اأن  املر  الوزير  واعترب 

غري حمله، الأن هناك خميماً واحداً، واملراكز الع�سكرية التي كانت لدى 

الع�سرين  ال�سنوات  بناوؤه يف  الذي مت  املخيم  كانت يف  اال�سالم  فتح 

االخرية، وال�سبب والهدف االأ�سا�سي لدينا اال يذهب ابرياء«، م�سرياً اىل 

كل  ولغموا  ب�سرية،  كدروع  واأهله  املخيم  اتخذوا  املجرمني  »هوؤالء  اأن 

املباين واالأنفاق والطرق يف كل املخيم، لهذا ال�سبب ال �سيء بالن�سبة 

ارهابية،  منظمة  هناك  قدمي،  او  جديد  ا�سمه  والقيادة  اجلي�ش  اىل 

املعركة،  يف  قتلوا  القياديني  من  عدد  وهناك  جذورها  من  اقتلعت 

وهناك )�ساكر( العب�سي واأبو هريرة فّرا اىل املخيم القدمي كما �سّموه 

كي يتخذوا املدنيني مرة اأخرى دروعاً ب�سرية«.

واأو�سح وزير الدفاع، اأن »العمليات الع�سكرية واملخيم �سيبقيان يف 

الوقت احلا�سر م�سرح عمليات ع�سكرية ومنطقة ع�سكرية للجي�ش اىل 

اأن ينتهي هذا املو�سوع. املخيم �سيبقى مطّوقاً من اجلي�ش، وهناك 

عمليات �سيقوم بها كي ي�ستكمل املهمة«.

�ضروط اجلي�ش وا�ضحة

ال  ب���أن  وا�ضحة  وقي�دته  اجلي�ش  »�ضروط  اأن  الدف�ع  وزي��ر  واأعلن 

�سروري،  فل�سطينيني  وم�سايخ  علماء  مع  التفاو�ش  وان  تفاو�ش، 

املئة  وت�سليم  االرهابية،  وجمموعته  العب�سي  املطلوبني،  لت�سليم 

جريح من »فتح اال�سالم« لُي�ساقوا اىل امل�ست�سفيات وُيعاجلوا ويحالوا 

على املحاكمة، ويعاملوا معاملة عادلة، الأن اجلي�ش اللبناين موؤ�س�سة 

ع�سكرية عريقة ال تت�سرف كما يت�سرف االرهابيون، فال احد يقـول لنا 

�سلعـة  لي�سـت  ال�سهـداء  ودماء  ت�سّلم.  ان  يجـب  اجلثـة  العب�سي،  مات 

لكل املفاو�سات«.

النار  اطــالق  »وقــف  اأن  واأكــد 

اجلي�ش  وموقف  وارهابيني،  جي�ش  بني  ولي�ش  دولتني  بني  يح�سل 

وا�سح هو ت�سليم املطلوبني اأمواتاً اأو اأحياء، واذا مل يح�سل ذلك، املخيم 

يبقى حما�سراً. هناك قيادة جي�ش واركان تعرف كيف تت�سرف وهذا 

املو�سوع غري قابل للبحث، واترك التقدير الع�سكري واالمني للجي�ش 

وقياداته واأركانه«.

هي  ولكن  ع�سابة،  ت�سمية  املجموعة  هذه  على  »اأطلقوا  وقــال: 

العب�سي  �ساكر   ،2006 �سنة  البارد  اىل خميم  دخلت  ارهابية  منظمة 

كان يف »فتح االنتفا�سة« وكان ابو خالد العملة م�سوؤوالً عنه، ويف فرتة 

البداوي، حيث حاول ان يقوم  البقاع، ثم يف  الفرتات تواجد يف  من 

بانتفا�سة على املخيم، فف�سل وانتقل اىل البارد حيث قام بانتفا�سة 

وحّول »فتح االنتفا�سة« اىل ما �سماه بـ»فتح اال�سالم« والذي نعرفه ان 

لي�ش لديهم عالقة ال بفتح وال باال�سالم«.

تر�سانة  هناك  كانت  املخيم  »يف  قال:  ال�سالح،  دخول  كيفية  وعن 

موجودة منذ زمن، باعتبار ان املخيم من املمكن اأن يتعر�ش لهجوم 

الذي  وال�سالح  ال�سبب مل ينق�سهم ذخرية و�سالحاً،  ا�سرائيل، لهذا  من 

كان لف�سائل فل�سطينية اأ�سبح بيد هذه املنظمة االرهابية«.

الدول التي كانت تراقب

اعتربت اأن ن�صبة النجاح �صفر باملئة!

يف  االمريكي  »اجلي�ش  املر:  الوزير  قال  االأمــور،  لبع�ش  وتو�سيحاً 

 100 اىل  ا�سافة  افواج  و3  الوية   8 وا�ستخدم  الدخول  حاول  الفلوجة 

طيارة »اأبات�سي« و«اف 16« و«اف 15« وطائرات خمتلفة، ف�سالً عن 

ان كل ع�سكري كان جمهزاً ولديه ا�سلحة ا�سرتاتيجية متطورة، مع كل 

هذا ا�ستمروا اكرث من 60 يوماً ليدخلوا اىل الفلوجة. يف البارد ا�ستغرق 

كل  وكان  باملدنيني،  امل�سا�ش  عدم  اجلي�ش  هدف  الن  يوماً   30 االمر 

االلغام كي ت�ستطيع  الهند�سة يفكك  كان فوج  لذلك  املخيم مفخخاً، 

افواج امل�ساة التقدم«.

وا�سار اىل ان »كل الدول التي كانت تراقب البارد اعتربت ان لي�ش لدى 

النجاح تقارب  وان ن�سبة  االمكانية كي يخو�ش هذه املعركة،  اجلي�ش 

واالمريكي  اللبناين  اجلي�ش  بني  الفرق  ان  جوابنا  وكان  باملئة،  �سفر 

والربيطاين يف العراق هو ان اجلي�ش اللبناين هو جي�ش لبنان وراءه 

ال�سعب يقاتل لوطنه، اما اجلي�ش االأمريكي فمحتل ال يقاتل عن ار�سه. 

»باللحم  ويقاتل  نف�سه  على  يتكل  ان  على  تدرب  اللبناين  اجلي�ش 

احلي« الأنه يعرف امكاناته، وهذه بطولة هذا اجلي�ش«.

اإجراء  )تاريخ  اليوم  »حتى  قال:  اجلي�ش  �سفوف  يف  اخل�سائر  وعن 

�سهيداً   76 هناك  املقابلة( 

نحو  يـــزال  ال  جــريــحــاً  و150 

امل�ست�سفى  يف  منهم   46

الع�سكري. امل�ساب كان ينتظر 
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ان »يلحم« جرحه يف امل�ست�سفى 

كي يرجع اىل اأ�سدقائه االبطال 

املعركة يف  الأن  املعركة  ا�سرتك يف  كله  اجلي�ش  املعركة.  ار�ش  على 

النهاية كانت يف البارد، والأن اجلي�ش لي�ش ميلي�سيا، وعندما يقاتل، 

يقاتل كج�سم واحد، يعني كل لواء منت�سر على االر�ش كان يقاتل، ويف 

حالة ا�ستنفار عالية، والقيادات التي كانت تقود العمليات على االر�ش 

تقاتل،  كانت  للمعركة  املتابعة  العمليات  غرف  حتى  تقاتل،  كانت 

كان يقاتل،  االر�ش  الع�سكرية على  العملية  الذي يدير  اجلي�ش  وقائد 

لهذا ال�سبب االبطال الذين �ساركوا ميدانياً، �سميناهم االفواج، لكن ال 

يوجد ع�سكري يف اجلي�ش مل يكن ي�سارك يف هذه العملية«.

ً اأفقر اجليو�ش عتادا

واأغناها عنفواناً

ولفت وزير الدفاع الوطني اىل اأن »اجلي�ش اللبناين من اأفقر جيو�ش 

العامل العربي جلهة العتاد والتجهيزات، لكنه اأغنى جي�ش جلهة عنفوانه 

ا�ستطاع  ملا  احلقيقة  هذه  »لوال  اأنه  موؤكداً  وت�سحيته«،  للوطن  وحبه 

يقاتل  االوىل  للمرة  انه  البارد  واأهمية  انت�ساراً.  يحقق  ان  اجلي�ش 

اجلي�ش للبنان بجميع طوائفه كجي�ش �سرعي ومنظم، وللمرة االوىل 

يقاتل ولي�ش وراءه دولة حتميه. العام 1990 بعد اتفاق الطائف، بداأ 

بناء الدولة واجلي�ش، ولغاية العام 2005 كان اجلي�ش ال�سوري يف لبنان 

بكامل عتاده، وكلما تدخل اجلي�ش كان هناك جي�ش طويل عري�ش وراء 

ظهره، فللمرة االوىل يخو�ش اجلي�ش بقياداته وجنوده االبطال معركة 

من دون دول وراءه«.

ال�سالح اجلوي، قال: »ال احد »يربحنا جميل« يف  وعن مو�سوع نقل 

قذائف  اأر�سلوا  واالردنيون  وامل�سريون  االمريكيون  واحــدة،  خرطو�سة 

ان يخو�ش  للجي�ش  �سرف  وهذا  بثمنها ومل تكن هبة،  وكلها  للجي�ش 

معركته والدولة تدفع ثمن هذه القذائف، كي ال يكون لدى هذا اجلي�ش 

فواتري ي�سددها الأحد، وا�ستثني االمارات وال�سعودية اللتني مل تق�سرا 

يف الدعم املايل. عندما كنت يف وا�سنطن بناء التفاقات قدمية بني 

اجلي�ش االمريكي واللبناين مت توقيع بروتوكول لتجهيز اجلي�ش، اما يف 

م� يعود اىل هذه املعركة، ف�أحببت ان اأ�ضع النق�ط على احلروف«.

يتم  ان  ا�سا�ش  وعلى  »غازيل«  مروحيات  لـ»ار�سالها  االمارات  و�سكر 

التفاو�ش بني اللبنانيني والفرن�سيني لتجهيزهم«، م�سدداً على »اننا 

مل نطلب امل�ساعدة من احد، الأن اجلي�ش هو الذي يخو�ش معركة الول 

مرة، وال بد ان يخو�سها لوحده وال يريد ان ي�سدد فواتري الأحد«.

واعلن اأن »هذه املعركة مل حت�سل لن�سع الفل�سطينيني االأبرياء حتت 

رحمة اأي تنظيم م�سلح، الدولة واجلي�ش داخل املخيم، ومهمته يف كل 

لبنان، وقد نرى خمافر للدرك داخله«.

واأو�سح اأنه »مل يطلع على ملف التحقيقات وتفا�سيلها عن عالقة 

هناك  يكون  اأن  ي�ستبعد  »مل  اأنه  اىل  م�سرياً  ب�سوريا«،  االإ�سالم  فتح 

قاعدة و�سبكات اإرهابية، ومن املمكن اأن نكون قادمني على مزيد من 

ويجب  واالإغتياالت،  التفجريات 

و�سع خطة �سريعة ملكافحة هذا املو�سوع«.

باأن  املجموعات  لهذه  االأكرثية  من  اأركان  متويل  عن  الكالم  وو�سف 

اإذا كان يوؤيد ن�سر قوات دولية على  ال�سحة«. وعما  اأ�سا�ش له من  »ال 

احلدود مع �سوريا، قال: »اأنا مع اأن يجل�ش اجلانبان اللبناين وال�سوري 

باإ�سراف االأمم املتحدة، والبحث يف مو�سوع حماية احلدود من اجلانبني 

اللبناين وال�سوري«.

لبنان  االأملانية ل�سبط احلدود مل ت�سل اىل  اأن »املعدات  واأ�سار اىل 

بعد«، حمذراً من اأنه »ال يزال هناك تهديدات لـ»اليونيفيل««.

وعمن اأطلق �سواريخ الكاتيو�سا، قال: »املعلومات تقول انها بع�ش 

بهم«.  م�ستبه  وهناك  كلها،  ا�ستنكرت  التي  الفل�سطينية  الف�سائل 

برنامج  على  باالإتفاق  تكون  اجلي�ش  وحدة  على  »احلر�ش  اأن  واعترب 

وت�سكيل حكومة وحدة وطنية«.

وعن اإمكان تكرار �سيناريو غزة يف لبنان، قال: »اجلي�ش لن ي�سمح 

الأحد باأخذ مراكز الدولة بالقوة«.

االعتداء على اليونيفيل

حمور  كانت  اال�سبانية  الكتيبة  ا�ستهدفت  التي  االرهابية  العملية 

احلكومة  اإىل  التعزية  بتقدمي  ا�ستهلها  املر  للوزير  اخــرى  مقابلة 

ال�سهداء وقيادة  الع�سكريني  واأهايل  اال�سباين  الدفاع  اال�سبانية ووزير 

قوات »اليونيفيل« يف جنوب لبنان، وقال: »كانت لدينا معلومات منذ 

الأعمال  الدولية  القوات  تتعر�ش  ان  املمكن  من  اأن  �سهرين  من  اأكرث 

ارهابية، واأبلغت يف حينه م�سوؤويل االمم املتحدة والقوات الدولية بهذا 

االمر لكي يتخذوا االحتياطات الالزمة، ول�سوء احلظ ح�سل االعتداء«.

�سئل: من اأين هذه املعلومات؟

ولكن  »القاعدة«،  اإىل  ت�سري  كانت  اال�ستخبارية  »املعلومات  اأجاب: 

من يقف وراء هذه املجموعة االرهابية ومن يحركها فهذا �سوؤال يجري 

العمل على اإيجاد اجلواب عنه. هذه املعلومات التي وردتنا يف حينه 

الداخلية،  اأهداف منها وزارة  اي�ساً تهديدات ملجموعة  كانت تت�سمن 

اإىل مركز االمم املتحدة يف بريوت )االأ�سكوا( و  اإ�سافة  وزارة الدفاع، 

عدة اهداف«.

�سئل: ا�سافة اإىل �سخ�سيات �سيا�سية ودينية؟

اأجاب: »ال، مل تكن تت�سمن اأ�سماء �سخ�سيات«.

انتحارية؟ عمليات  هي  • وهل 
من  نتجت  لكونها  املعلومات  هذه  يف  اال�سلوب  يحدد  »مل  اجــاب: 

تقارير ا�ستخباراتية، ولي�ش من حتقيقات مع موقوفني. اآمل اأن يتم 

مع  التحقيقات  خالل  من  وا�ستثمارها  املعلومات  من  الكثري  ك�سف 

املوقوفني االآن والذين يفوق عددهم االربعني«.

وعن جن�سيات املوقوفني قال:

»اإنهم من جن�سيات خمتلفة، منهم لبنانيون و�سوريون و�سعوديون 

ومينيون ومن تون�ش وبنغالد�ش وغريها«.

اما بالن�سبة اإىل انتماءاتهم فقال:

»هذه املجموعات هي من القاعدة، اأما كيف و�سلت اإىل لبنان ومن 
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�سّهل مرورها، ومن عمل عليها، فهناك عالمات ا�ستفهام تطرح ويجري 

العمل على ك�سفها يف مديرية املخابرات يف اجلي�ش«.

ويف ما يتعلق بطريقة ح�سول االنفجار وحجم العبوة، قال:

»اإن املعلومات التي توافرت لدى �سالَحي الهند�سة يف »اليونيفيل« 

واجلي�ش اأ�سارت اإىل اأنها �سيارة من نوع »رينو �ستاي�سن« مّت تفجريها 

من ُبعد، وحجم العبوة نحو 30 كلغ«.

اجراءات جديدة

جندي  الف   15 وجود  يف  كهذا  ارهابياً  عمالً  تف�سرون  كيف  �سئل: 

لبناين و13 الف جندي دويل يف اجلنوب؟

اأجاب: »مع اال�سف، ح�سل االعتداء. وهذا ممكن. فلو اأخذنا مثالً العراق، 

هناك 200 الف جندي امريكي وبريطاين، ا�سافة اإىل اجلنود وال�سرطة 

اأن  العراقية، وال يكاد مير يوم من دون تعر�سهم حلادثة. االهم اليوم 

نك�سف من قام بهذا العمل االرهابي ومن يقف خلفه والقب�ش على 

الفاعلني وتقدميهم اإىل العدالة«.

وحول اتخاذ تدابري احرتازية ا�سافية قال:

»توجه قائد اجلي�ش اإىل اجلنوب واجتمع مع القيادة الدولية، واأعتقد 

التابعة  الع�سكرية  واملخابرات  املخابرات  مديرية  بني  بالتعاون  انه 

للحوؤول دون تكرار مثل هذه  اجراءات جديدة  لليونيفيل يتم تن�سيق 

االأحداث«.

اإنتهاء  التلفزيوين عن  النا�ش قراأوا ت�سريحك  �سئل: يبدو ان بع�ش 

حقيقة  هي  فما  منقو�سة،  بطريقة  البارد  نهر  يف  الع�سكري  العمل 

الو�سع اليوم؟

اأجاب: » ما قلته اإن كل املراكز الع�سكرية ومراكز التدريب التابعة لـ 

اأجنز  وبالتايل  »فتح اال�سالم« دمرها اجلي�ش بالكامل واحتلها ع�سكرياً 

يف   80 يف  اليوم  موجود  اجلي�ش  املر�سومة.  اخلطة  بح�سب  مهمته، 

املائة من رقعة املخيم ككل و 100 يف املئة من املخيم اجلديد، اأما 

املجموعة االرهابية التي تراجعت وفّرت اإىل ما ي�سمى املخيم القدمي 

اخلناق  و�سّد  حا�سرها  بعدما  على مطاردتها  اأمنياً  اجلي�ش يعمل  فاإن 

عليها حتى اإنهاء هذه املجموعة وت�سليمها اإىل الق�ساء وحماكمتها«.

اأجنز  اجلي�ش  لدى  كاأهداف  الع�سكري  العمل  اأن  جمدداً  »اأوؤكد  اأ�ساف: 

على  رداً  فياأتي  اجلي�ش  به  يقوم  الذي  املدفعي  الق�سف  اأما  كلياً، 

اإىل البقعة القدمية املتبقية والعالج هو  مواقع القنا�سة التي فّرت 

عالج اأمني وح�سار حتى اإنهاء هذه املجموعة«.

هدف اجلي�ش �صرب االإرهاب

يف  الباقني  اال�سالم«  »فتح  عنا�سر  لعدد  التقديرات  هي  ما  �سئل: 

املخيم؟

اأجاب: »ان العدد املتبقي يراوح بني 50 اإىل 60 �سخ�ساً، ولكن من هي 

معهم؟  وتعمل  ت�ساعدهم،  التي  الفل�سطينية  والف�سائل  املجموعات 

حري�سون  نحن  الذين  املخيم  يف  الفل�سطينيني  من  اهلنا  ان  لذلك 

اأن  عليهم  نتمنى  عليهم،  الفل�سطينية  القيادة  حر�ش  بقدر  عليهم، 

االرهابيني  هـــوؤالء  عــن  يتخلوا 

من  اأو  باتخاذهم  ي�سمحوا  واأال 

املطلوبني يف جنح  اال�سخا�ش  كذلك  ليحتموا خلفها،  دروعاً  منازلهم 

معينة كالتهريب اأو ال�سرقة اأال يعتربوا اأنف�سهم م�ستهدفني يف هذه 

هو  اجلي�ش  اإن هدف  االرهابيني.  هوؤالء  ي�ساعدوا  اأال  وعليهم  العملية، 

هوؤالء  اأما  اال�سالم«،  »فتح  ي�سمى  ما  جمموعة  واإنهاء  االرهاب  �سرب 

اال�سخا�ش فيعالج و�سعهم ق�سائياً ويف �سكل عادل«.

»على االرهابيني ت�صليم اأنف�صهم«

�سئل: �سبق اأن رفعت �سعار اال�ست�سالم اأو احل�سم ويبدو اأن اجلي�ش قد 

ح�سم، هل من جمال الأي و�ساطة مع الباقني؟

وامل�سايخ  فل�سطني  علماء  لرابطة  ال�ساكرين  من  »نحن  ــاب:  اأج

املحرتمني لكل اجلهود التي يقومون بها والتي هدفها، يف النهاية، 

نوؤيده،  �سيء  وهــذا  املخيم،  من  املهجرين  وعــودة  الو�سع  اإنــهــاء 

املف�و�ض�ت مبنية على �ضرط واحد للجي�ش ووزارة الدف�ع وهو ت�ضليم 

اأنف�سهم اإىل اجلي�ش ل�سوقهم اإىل الق�ساء، واإال فاإن العمل  االرهابيني 

�سي�ستكمل اأمنياً«.

�سئل: كم كان عدد فتح اال�سالم يف بدء املعركة؟

اأجاب: »كانوا اأكرث من 350 عن�سراً ما عدا املجموعات التي �ساعدتهم 

يف املرحلة االوىل«.

الفل�سطينية  الف�سائل  مــن  جمموعات  اأن  تق�سد  هــل  �سئل: 

�ساعدتهم؟

كل  بالعك�ش  بل  االمر،  لهذا  فل�سطيني  قرار  هناك  يكن  »مل  اأجاب: 

اأعداد من  التحقت بهم  الفل�سطينية ترباأت من هوؤالء، لكن  القيادات 

املطلوبني واملجرمني واملهربني. اأما اليوم فقد خّفت هذه الظاهرة. 

اأنهم  االعتبار  يف  ياأخذوا  اأن  اإىل  الفل�سطينيني  اأدعو  املنا�سبة،  ويف 

ي�ستكمل  لكي  اأحيائهم  من  املجموعة  هذه  طرد  يف  اأ�سا�سي  عامل 

اجلي�ش عمليته االأمنية«.

اجلي�ش لن يرتاجع ومل يقحمه اأحد

ورداً على �سوؤال، قال: »لن يرتاجع اجلي�ش قبل اإنهاء مهمته ب�سكل 

رجوع  ال  نهائي  القرار  وهذا  املجرمني.  هوؤالء  وتوقيف  وكامل  وا�سح 

عنه«.

�سئل: يقـال اإن اجلي�ش اأُقحم يف هذه املعـركـة واأن القـرار ال�سيـا�سي 

بني  التن�سيق  ونق�ش  احلكومة  البع�ش  وينتقـد  اجلانـب  اأحـــادي 

االأجهزة؟

اأجاب: » اجلي�ش ُغدر به ذبحاً حيث �سقط 30 �سهيداً قبل بدء املعركة. 

الع�سكريني؟  اقتحم مراكز اجلي�ش وذبح  الذي  هل رئي�ش احلكومة هو 

اأقحم  اأحد  ال  االرهابيون.  هــوؤالء  اأو  بذلك  قام  ال�سيا�سي  فريقه  وهل 

اجلي�ش، مبجرد اأن تعر�ست مراكزه للهجوم بداأت املعركة فبادر اجلي�ش 

اإىل ا�سرتداد مواقعه وهّياأ نف�سه خالل اأيام ع�سكرياً وميدانياً وا�ستكمل 

معركته«.
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التقى دولة نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير الدفاع الوطني االأ�ستاذ اليا�ش املّر بقائد اجلي�ش العماد مي�سال �سليمان يف مكتبه يف الريزة، وجرى تقييم الآخر 

امل�ضتجدات حول العملية االأمنية اجل�رية يف منطقة ال�ضم�ل، واأثنى الوزير املر على جهود ال�ضب�ط والع�ضكريني وثّمن غ�لب�ً ت�ضحي�تهم يف �ضبيل اإنق�ذ لبن�ن 

وحتقيق االأمن واالإ�ستقرار ل�سعبه.

وزير الدفاع الوطني يزور قائد اجلي�ش

جمل�ش  رئي�ش  نــائــب  ا�ستقبل 

الوزراء وزير الدفاع الوطني املحامي 

الريزة،  مكتبه يف  املّر، يف  اليا�ش 

النائب  امل�ستقبل  تيار  كتلة  رئي�ش 

اللقاء  ال�سيخ �سعد احلريري ورئي�ش 

جنبالط  وليد  الن�ئب  الدميقراطي 

يرافقهما وفد وزاري ونيابي كبري، حيث قدموا له التعازي ب�سهداء اجلي�ش.

وبعد اللقاء قال النائب احلريري: »اأتينا للتعزية ب�سهداء اجلي�ش اللبناين 

الذين اإ�ست�سهدوا على مذبح الوطن يف �سبيل حماية كل مواطن لبناين وكل 

الفل�سطينيني يف املخيمات هم ق�سيتنا  اإخواننا  اأن  اإننا نعترب  زائر للبنان. 

امل�ّش  لكن  والــتــاريــخــيــة،  االأوىل 

اللبنانيني  اجلنود  وقتل  باجلي�ش 

بالق�سية  عــالقــة  ــه  ل لي�ش  غــــدراً 

فتح  اأن  �سابقاً  قلت  الفل�سطينية. 

هي اأبو عّمار، نعرف تاريخها وكيف 

قاومت ونا�سلت. اأما »فتح االإ�سالم« 

فاإن االإ�سالم براء من هوؤالء االإرهابيني، هوؤالء الذين ال دين لهم، يغدرون النا�ش 

ويغدرون الع�سكريني اللبنانيني، لي�ش اأمامهم �سوى ت�سليم اأنف�سهم.

من  املجموعة  لهذه  ت�سمح  لن  الع�سكرية  والقوى  اللبناين  اجلي�ش  اإن 

االإرهابيني اأن تبقى، يجب نبذها والتخّل�ش منها«.

وي�صتقبل وفداً من قوى 14 اآذار
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... ونظريه

البولندي

ا�ستقبل نائب رئي�ش احلكومة 

وزير الدفاع الوطني اال�ستاذ اليا�ش 

املّر، نظريه البولندي ال�سيد 

الك�سندر �سيغو على راأ�ش وفد 

مرافق، وجرى البحث يف التعاون 

بني لبنان وبولندا خ�سو�ساً بني 

وزارتي الدفاع يف البلدين واإمكان 

التعاون بني اجلي�سني.

... ووزير اخلارجية 

الفرن�صية

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني 

اال�ستاذ اليا�ش املّر، وزير اخلارجية 

الفرن�سية برنار كو�سنري يف ح�سور 

ال�سفري الفرن�سي برنارد اإميييه 

ووفد مرافق. وجرى خالل اللقاء 

عر�ش للو�سع ال�سيا�سي ونتائجه 

واحتماالته وجهوزية اجلي�ش 

اللبناين.

ً ... ووفدا

اأملانياً

اإ�ستقبل وزير الدفاع الوطني، 

نائبة رئي�ش الكتلة الربملانية 

للحزب الليربايل االأملاين بريجيت 

هامربغر، ترافقها القائمة باأعمال 

ال�سفارة االأملانية اإيرين بالنك 

ورئي�ش الق�سم ال�سيا�سي يف 

ال�سفارة ميكائيل اأومنخت.
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ا�ستقبل الوزير املّر، ممثل اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية 

الفل�سطينية  املخيمات  مو�سوع  يف  البحث  وجرى  زكي،  عبا�ش  لبنان  يف 

الفل�سطيني- امل�سرتك  بالتعاي�ش  امل�سا�ش  التي حتاول  الكربى  و»املوؤامرة 

اللبناين«.

... وممثل اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 

الفل�صطينية

املــر،  الــيــا�ــش  ــر  ــوزي ال اإ�ستقبل 

املتحدة  لالأمم  العام  االأمني  م�ساعد 

ال�سيد ديفيد فين�سي  االأمن  ل�سوؤون 

ملنظمة  االأمني  امل�ست�سار  يرافقه 

االأمم املتحدة يف لبنان ال�سيد جان 

اأمن  جهاز  ورئي�ش  فيفر  فرن�سوا 

اليا�ش  املتقاعد  العميد  اال�سكوا 

االأو�ساع  يف  البحث  وجــرى  داوود. 

وتن�سيق  البالد  يف  العامة  االأمنية 

موظفي  حلماية  االأمنية  االجــراءات 

ومراكز االأمم املتحدة يف لبنان.

... وم�صاعد االأمني العام لالأمم املتحدة ل�صوؤون االأمن

منزله  يف  املــر،  الوزير  ا�ستقبل 

ال�سخ�سي  املــمــثــل  ــة،  ــي ــراب ال يف 

يف  املتحدة  لــالأمم  الــعــام  لــالأمــني 

وبحثا  بيدر�سون  غري  ال�سيد  لبنان 

كما  ال�سمال،  يف  الو�سع  يف  معاً 

نّوه ال�سيد بيدر�سون مبهام ال�سليب 

بعمل  يقوم  الذي  اللبناين  االأحمر 

ممتاز. ويف وقت الحق، كان لل�سيد 

الوزير  مــع  ثـــاٍن  لــقــاء  بــيــدر�ــســون 

يف  الو�سع  على  اأطلعه  الــذي  املر 

الذي  والــتــقــدم  الــبــارد  نهر  خميم 

جرى  كما  اللبناين.  اجلي�ش  احــرزه 

القرار  التداول يف مو�سوع تطبيق 

�سواريخ  ــالق  اإط ومو�سوع   1701

واجلهود  اإ�سرائيل  على  الكاتيو�سيا 

اللبناين  اجلي�ش  بها  يقوم  التي 

اإىل جنب  »اليونيفيل« جنباً  وقوات 

لتفادي تكرار مثل هذه االأعمال.

... واملمثل ال�صخ�صي لالأمني العام لالأمم املتحدة

االأمريكية  الفيدرالية  التحقيقات  اليا�ش املر، مدير مكتب  الوزير  اإ�ستقبل 

الواليات  �سفري  يرافقه  وفد  راأ�ــش  على  مولر  روبــرت  ال�سيد  »اأف.بـــي.اآي« 

و�سبل  الثنائية  ال�سوؤون  البحث  وتناول  فيلتمان،  جيفري  ال�سفري  املتحدة 

التعاون على �سعيدي التدريب والتجهيز.

... ومدير ال� »اأف. بي. اآي«
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حزيران/متوز

ا�ستقباالت القائد

قائد اجلي�ش ي�صتقبل 

ال�صفري ال�صعودي

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد 

مي�سال �سليمان، يف مكتبه يف 

الريزة، ال�سفري ال�سعودي الدكتور 

عبد العزيز خوجة، وبحثا يف الو�سع 

العام يف البالد.

... وال�صفري

امل�صري

ا�ستقبل العماد مي�سال �سليمان، 

يف مكتبه يف الريزة، �سفري م�سر 

ال�سيد ح�سني �سرار، ومّت التداول 

يف االو�ساع الراهنة.

... وال�صفرية 

الربيطانية

ا�ستقبل العماد �سليمان، يف 

مكتبه يف الريزة، �سفرية بريطانيا 

ال�سيدة فرن�سي�ش غاي يرافقها 

امللحق الع�سكري الربيطاين 

املقدم �ستيفان اندروز، حيث قّدما 

التعزية بال�سهداء الع�سكريني 

وجرى البحث يف االأو�ساع العامة.
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... وال�صفري

االإيطايل

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش، 

يف مكتبه يف الريزة، �سفري 

ايطاليا ال�سيد كربيال كيكيا 

يرافقه امللحق الع�سكري العقيد 

روزاريو مو�سكيلال. وتناول البحث 

االو�ساع الراهنة يف البالد وم�سائل 

ذات �سلة بالتعاون بني اجلي�سني 

اللبناين واالإيطايل.

... وال�صفري

االأمريكي

اإ�ستقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه 

يف الريزة، �سفري الواليات املتحدة 

االأمريكية ال�سيد جيفري فيلتمان، 

يرافقه امللحق الع�سكري الرائد 

دايفيد اآيل. وتناول البحث خالل 

اللقاء الو�سع العام، وتقدمي 

امل�ساعدات الع�سكرية اإىل اجلي�ش 

اللبناين.

... وال�صفري

الفرن�صي

اإ�ستقبل العماد �سليمان، يف 

مكتبه يف الريزة، �سفري فرن�سا 

ال�سيد برنارد اإميييه يرافقه 

امللحق الع�سكري العقيد لوك 

باتيني. وجرى التداول يف االأو�ساع 

العامة يف البالد.
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... ووزير الدفاع 

البولندي

اإ�ستقبل العماد �سليمان، يف 

مكتبه يف الريزة، وزير الدفاع 

البولندي ال�سيد الك�سندر �سزيغلو 

يرافقه قائد القوات الربية اجلرنال 

فالدمري �سكرزيبزاك وم�ساعد 

رئي�ش االأركان العامة اجلرنال 

مي�سزي�سالو وامللحق الع�سكري 

البولندي العقيد مارك �سزلنك. 

وتناول البحث مهمة وحدة بالده 

العاملة يف اإطار »اليونيفيل« 

واالو�ساع العامة يف البالد.

... ووزير الدفاع 

ال�صلوفاكي

اإ�ستقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه 

يف الريزة، وزير الدفاع ال�سلوفاكي 

ال�سيد فرانتيزك كازيكي، حيث 

تناول البحث مهمة وحدة بالده 

العاملة يف اإطار قوات االأمم 

املتحدة املوؤقتة يف لبنان، و�سبل 

تفعيل التعاون بني اجلي�سني 

اللبناين وال�سلوفاكي.

... واأمني عام وزارة 

الدفاع االإ�صبانية

اإ�ستقبل العماد قائد اجلي�ش، يف 

مكتبه يف الريزة، اأمني عام وزارة 

الدفاع االإ�سبانية ال�سيد لوي�ش 

مانويل غي�ستا �سيفي�ش على راأ�ش 

وفد من الوزارة. ومّت التداول يف 

مهمة الوحدة اال�سبانية العاملة 

�سمن »اليونيفيل« و�سبل تفعيل 

التعاون بني اجلي�سني اللبناين 

واال�سباين.
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... ورئي�ش اأركان

الدفاع االأملاين

اإ�ستقبل قائد اجلي�ش العماد 

�سليمان، يف مكتبه يف الريزة، 

رئي�ش اأركان الدفاع االأملاين 

اجلرنال وولفغانغ �سنيدرهام 

يرافقه قائد القوة البحرية يف 

»اليونيفيل« االأمريال االأملاين كارل 

بوللو، وقد جرى البحث يف مهمة 

وحدة بالده وموا�سيع ذات �سلة 

بالتعاون بني اجلي�سني اللبناين 

واالأملاين.

... ورئي�ش اأركان

الدفاع االإيطايل

اإ�ستقبل العماد قائد اجلي�ش، 

يف مكتبه يف الريزة، رئي�ش 

اأركان الدفاع االإيطايل االأمريال 

جيامباولو دي باوال يرافقه رئي�ش 

العمليات امل�سرتكة يف القيادة 

االإيطالية الفريق مابريزيو 

كا�ستانييتي ووفد من القيادة. 

وقد مّت التداول يف مهمة القوة 

االيطالية العاملة يف »اليونيفيل« 

والو�سع العام يف البالد.

... واالأمني العام جلامعة الدول العربية ووفد اللجنة العربية

�سليمان،  مي�سال  العماد  اإ�ستقبل 

العام  االأمني  الريزة،  مكتبه يف  يف 

عمرو  ال�سيد  العربية  الدول  جلامعة 

مو�سى على راأ�ش وفد اللجنة العربية 

لل�سوؤون  الدولة  وزيــر  من  املوؤلفة 

اخلارجية ال�سعودي ال�سيد نزار مدين، 

اخلارجية  لل�سوؤون  ــة  ــدول ال ـــر  ووزي

اهلل  عبد  بن  احمد  ال�سيد  القطري 

اخلارجية  وزير  وم�ساعد  حممود،  اآل 

امل�سري ال�سيد هاين خالف واملندوب 

التون�سي عبد احلفيظ هرقام، بح�سور 

ال�سعودية  العربية  اململكة  �سفري 

و�سفري  خوجة،  العزيز  عبد  ال�سيد 

ال�سيد  العربية  م�سر  جمهورية 

ح�سني �سرار والقائم باأعمال ال�سفارة 

اهلل  عبد  بن  اأحمد  ال�سيد  القطرية 

ال�سفارة  باأعمال  والقائم  الــكــواري، 

التون�سية ال�سيد حممد م�سعود.
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... واللجنة امل�صتقلة 

لتقييم عملية 

مراقبة احلدود 

اللبنانية - ال�صورية

اإ�ستقبل قائد اجلي�ش العماد 

مي�سال �سليمان، يف مكتبه يف 

الريزة، اللجنة امل�ستقلة لتقييم 

عملية مراقبة احلدود اللبنانية 

- ال�سورية برئا�سة ال�سيد ال�ش 

كري�ستن�سن. وتناول البحث �سبل 

تقدمي امل�ساعدة  التقنية لتفعيل 

اعمال املراقبة احلدودية.

ً ... ووفدا

اأملانياً 

اإ�ستقبل العماد �سليمان، يف 

مكتبه يف الريزة، رئي�ش الفريق 

االأملاين - ع�سو جلنة ال�سهر على 

ح�سن مراقبة و�سبط املراكز 

احلدودية اجلرنال ديتل�ش ماريو�ش 

مع وفد مرافق. وخالل اللقاء، 

و�سع اجلرنال ماريو�ش العماد قائد 

اجلي�ش، ب�سورة اخلطوات املنفذة 

والتدابري املنوي اإتخاذها الحقاً.

... واالأمني العام 

للمجل�ش االعلى 

اللبناين- ال�صوري

اإ�ستقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه 

يف الريزة، االأمني العام للمجل�ش 

االأعلى اللبناين - ال�سوري االأ�ستاذ 

ن�سري اخلوري. وجرى التداول يف 

االأو�ساع العامة وم�سائل تتعلق 

ب�سبط احلدود اللبنانية -ال�سورية، 

واحللول املتداولة الإزالة اأ�سباب 

اخلالفات الناجتة عن تداخل االأمالك 

يف بع�ش النق�ط احلدودية.
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يف  اجلي�ش،  قائد  العماد  اإ�ستقبل 

االأمم  قائد قوات  الريزة،  مكتبه يف 

اللواء  لبنان  يف  املوؤقتة  املتحدة 

البحث  وتناول  غراتزيانو،  كالوديو 

م�سائل تتعلق مبهمة »اليونيفيل« 

البالد. يف  امل�ستجدة  واالو�ــســاع 

العماد  ا�ستقبل  الحق،  وقت  ويف 

غراتزيانو  ــواء  ــل ال اجلــيــ�ــش،  قــائــد 

يرافقه م�ست�ساره لل�سوؤون ال�سيا�سية 

�سرتوغر. ميلو�ش  ال�سيد  واالإعالمية 

... ووزير ال�صوؤون 

االإجتماعية 

الفل�صطينية

اإ�ستقبل قائد اجلي�ش، يف 

مكتبه يف الريزة، وزير ال�سوؤون 

االإجتماعية الفل�سطينية ال�سيد 

�سالح زيدان، حيث تناول البحث 

املرحلة الدقيقة التي متر بها 

البالد، و�سبل �سبط االأو�ساع 

االأمنية يف املخيمات وحت�سني 

ظروفها االإجتماعية.

... واملمثل ال�صخ�صي 

لالأمني العام لالأمم 

املتحدة

اإ�ستقبل العماد قائد اجلي�ش، 

يف مكتبه يف الريزة، املمثل 

ال�سخ�سي لالأمني العام لالأمم 

املتحدة ال�سيد غري بدر�سون، 

وتناول البحث االأو�ساع العامة يف 

البالد.

... وقائد قوات االأمم 

املتحدة املوؤقتة

يف لبنان
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... وم�صاعد االأمني 

العام لالأمم املتحدة 

ل�صوؤون االأمن

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد 

�سليمان، يف مكتبه يف الريزة، 

م�ساعد االأمني العام لالأمم املتحدة 

ل�سوؤون االأمن ال�سيد ديفيد 

فيني�ش.

... وجلنة تكرمي 

الرئي�ش الراحل الهراوي

ا�ستقبل العماد �سليمان، يف 

مكتبه يف الريزة، جلنة تكرمي 

الرئي�ش الراحل اليا�ش الهراوي 

تتقدمه ال�سيدة منى الهراوي، 

حيث قدمت له دعوة حل�سور ذكرى 

رحيل الرئي�ش الهراوي.

 ... وعائلة النائب 

ال�صهيد وليد عيدو

ا�ستقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه 

يف الريزة، عائلة النائب ال�سهيد 

وليد عيدو التي �سكرته على 

تقدمي واجب العزاء با�ست�سهاد 

النائب عيدو وجنله.
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حزيران/متوز

يف امليدان

قرب رجاله يف �صاحة املعركة، 

واحداً،  واحداً  اياديهم  على  ي�صّد 

يعانقهم، مي�صح عرقاً عن جبني 

رج��ال  �صالبة  ويحّيي  متعب، 

والت�صحية  ال�صرف  يعتمرون 

والوفاء. 

مي�صال  العماد  اجلي�ش  قائد 

عقالً  ع�صكره  مع  كان  �صليمان 

وقلباً وج�صداً. 

زاره���م  امل��ع��ارك  يف ح��م��اأة 

�ضباط  جهود  تفلح  مل  متفقداً، 

عن  ي��ع��دل  جعله  يف  مكتبه 

االأمامية  املراكز  اإىل  الو�صول 

حيطة  »قانون  خرق  املتقدمة، 

قرب  �صاعات  وع��ا���ش  ال��ق��ادة«، 

اخلطر  اإياهم  م�صاركاً  الع�صكريني 

والتعب والغبار والنار.

يف  ع�صكرييه  تفقد  وك��م��ا 

قدم  م���رة،  م��ن  اأك���ر  اجلبهة 

التعازي لأهايل ال�ضباط ال�ضهداء، 

اأه���ايل  ال�����ص��م��ال  وال��ت��ق��ى يف 

وع��اد  ال�����ص��ه��داء،  الع�صكريني 

اجلرحى. 

�صليمان  العماد  ج��والت  هنا 

خاللها  اعل�ن  التي  امليدانية 

»توقيف  على  القيادة  اإ���ص��رار 

القتل�ة«، موؤكداً اأن دم�اء ال�صهداء 

اأمانة يف اأعن�اق اجلي�ش الذي لن 

العدال�ة،  حتقيق  قب�ل  ي�صتكي�ن 

اإىل  الفل�صطينيني  االخ�وة  داعي�اً 

املجرمني  للقتلة  »الت�صدي 

ال�صعب  ن�صيج  ع��ن  ال��غ��رب��اء 

الفل�صط�يني وق�صيت�ه العادلة«.

العماد

�صليمان

اطماأن اإىل الع�سكريني املقاتلني يف �ساحة املعركة

واجلرحى يف امل�ست�سفيات وعّزى اأهايل ال�سهداء

دماء ال�صهداء وت�صحيات الع�صكريني 

اأمانة يف اأعناقنا ولن نرتاجع قبل 

الق�صاء على فلول االرهابيني
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يف حميط نهر البارد

واالإجرام  الغدر  يد  امتداد  اأثر  على 

يف  الع�سكريني  من  جمموعة  اإىل 

وقوع  اإىل  اأدى  ما  ال�سمال،  منطقة 

الــ�ــســهــداء، وبـــدء اجلي�ش  ــدد مــن  ع

قائد  قام  وا�سعة،  ع�سكرية  عمليات 

اجلي�ش العماد مي�سال �سليمان بزيارة 

الع�سكرية  الــوحــدات  اإىل  تفقدية 

طرابل�ش  مدينة  يف  املنت�سرة 

البحرية  والقطع  البارد  نهر  وخميم 

املنت�سرة قبالة هذه املنطقة، حيث 

واطلع  املتقدمة  املراكز  على  جال 

امليدانية  واالإجــراءات  التدابري  على 

املتخذة واعطى توجيهاته الالزمة.

اأثناء  يف  �سليمان  العماد  واأكـــد 

الت�ضميم  الق�دة،  ب�ل�ضب�ط  اجتم�عه 

اعتدوا  الذين  القتلة  توقيف  على 

اللبنانيني  واملدنيني  اجلي�ش  على 
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والفل�سطينيني االأبرياء، و�سوقهم اإىل 

الع�سابة  اأن هذه  اإىل  واأ�سار  العدالة. 

املجرمة ال متّت باأي �سلة اإىل ح�سارة 

جمتمعنا العربي وتقاليده العريقة، 

وال اإىل الق�سية الفل�سطينية العادلة، 

اأوقفهم  الذين  اأن معظم  تبنّي  وقد 

ــن هــــوؤالء املــجــرمــني ال  اجلــيــ�ــش م

الفل�سطيني  ال�سعب  اإىل  ينتمون 

ال�سقيق، بل هم عبارة عن مرتزقة 

يتبعون جلن�سيات خمتلفة ويخدمون 

مذّكراً  بحتة،  اإرهــابــيــة  خمّططات 

جانب  اإىل  اللبناين  ال�سعب  بوقوف 

مراحل  طــوال  الفل�سطيني  ال�سعب 

ال�سراع املرير مع العدو االإ�سرائيلي، 

والت�سحيات التي قّدمها اجلي�ش يف 

 50 تقدميه  اآخرها  ولي�ش  مواجهته 

الفائت،  متوز  عــدوان  خالل  �سهيداً 

حتقيقه  عن  عجز  ما  اأن  اإىل  الفتاً 



اجلي�ش  مــراكــز  با�ستهدافه  الــعــدو 

وحتديداً يف منطقة العبدة، حاولت 

بتعديها  ا�ستكماله  الع�سابة  هــذه 

معه  متالقية  نف�سها،  املراكز  على 

من  النيل  وهو  م�سرتك  هدف  على 

وحدة اجلي�ش ومتا�سكه.

اهايل  اجلي�ش  قائد  التقى  كما 

اأبناء  مــن  الــ�ــســهــداء  الع�سكريني 

�سقطوا خالل  الذين  ال�سمال  منطقة 

ــرية،  ـــداث االخ االح

مــــوؤكــــداً اعـــتـــزار 

من  الغالية  املنطقة  بهذه  اجلي�ش 

لبنان، والتي �سكلت وما تزال الرافد 

والدم  للجي�ش،  االأ�سا�سي  الب�سري 

الدافق يف عروقه وقد قدمت خرية 

مذبح  على  طاهرة  قرابني  ابنائها 

�سيادة الوطن وحريته. 

وا�ساف العماد قائد اجلي�ش:

اأمانـة يف  »اإن دمـاء ال�سهـداء هي 

ي�ستكيـن  لـن  الذي  اجليـ�ش  اعناق 

باتـت  التي  العدالـة  حتقيـق  قبل 

اجلامعة  الوطنيـة  ــــالإرادة  ل ملكاً 

حول  امللتف  اللبناين،  لل�سعـب 

وال  وانتماءاته،  فئاته  بكل  اجلي�ش 

اإخ�ساعها  اأو  عنها  التنازل  ميكن 

ال�سيا�سية،  والتجاذبات  للم�ساومات 

مفاهيم  �سلب  مــن  تنبع  كونها 

املواطن  وحــق  الوطنية  ال�سيادة 

اللبناين«.

ال�سهداء  ذوي  اجلي�ش  قائد  وعاهد 

على »بقاء اجلي�ش على قدر ثقتهم 

االأبرار  �سهدائه  لدماء  وفياً  الغالية، 

عنفوان  بت�سحياتهم  �سنعوا  الذين 

الوطن وعزته وكرامته«.

... ويف �صاحة املعركة

قائـد  ــال  جـــ ـــق،  الح وقـــــت  ويف 

على  �سليمـان  الــعــمــاد  اجليـ�ش 

املنت�سـرة  الع�سكريـة  ــدات  ــوح ال

�سري  على  وا�سرف  البارد،  نهر  يف 

امليدانية  ـــــراءات  واالإج العمليات 

قد  الــوحــدات  كانت  حيث  املتخذة، 

معظم  عــلــى  �سيطرتها  احــكــمــت 

املراكز الرئي�سـة التي كانت ت�سغلهـا 

ع�سابة ما ي�سمى بـ »فتح االإ�سالم«، 

العوائق  اإزالــة  اعمال  على  واطلع 

االأنفاق  وتدميـر  وااللغام  واالفخاخ 

الع�سابة  ت�ستخدمها  كانت  التي 

املذكورة.

امام  �سليمان  العماد  اأكـــد  ــد  وق

ال�ضب�ط والع�ضكريني، اأن قرار الق�ض�ء 

على فلول االإرهابيني هو نهائي وال 

هوؤالء  اأمــام  مفر  ال  واإن  عنه،  رجوع 

اأنف�سهم  وت�سليم  ال�سالح  اإلقـاء  اإال 

داعياً  االأوان،  فــوات  قبل  للعـدالة 

اتخاذ  اإىل  الفل�سطينيني  االخـــــوة 

بالت�سدي  وم�سوؤول  �سجاع  موقف 

عن  الــغــربــاء  املــجــرمــني،  للقتلة 

ن�سيج ال�سعب الفل�سطيني وق�سيته 

العادلة، واإقناعهم باخل�سوع للنظام 

ـــدم الــ�ــســمــاح لهم  والــقــانــون، وع

اإىل  ــلــل  بــالــتــ�ــس

والعمل  �سفوفهم 

�سي�سهم  الذي  االأمــر  طردهم،  على 

الظاهرة  هذه  اإنهاء  يف  تاأكيد  بكل 

ال�ساذة، ورفع االأذى اجل�سدي واملادي 

يف  واالإ�سراع  االأبرياء  املدنيني  عن 

منازلهم  اإىل  منهم  النازحني  عودة 

وال�سروع باإعادة اإعمار ما تهّدم.
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مع اجلرحى

مي�سال  الــعــمــاد  عــــاد  كـــذلـــك، 

يف  الع�سكريني  اجلــرحــى  �سليمان 

امل�ست�سفيات واطلع على او�ساعهم 

ومتنى  وحاجاتهم،  ال�سحية 

داعياً  العاجل  ال�سفاء  لهم 

بذل  اإىل  املعنية  اجلــهــات 

اأق�سى اجلهود لتوفري العناية 

ال�سحية الالئقة لهم. ونوه قائد 

اجلي�ش بت�سحيات الع�سكريني 

ال�سهداء واجلرحى، و�سجاعتهم 

اأداء  يف  واندفاعهم  الفائقة 

انهم  اإىل  ــاً  ــت الف الـــواجـــب، 

اخلمرية ال�ساحلة التي ي�ستمد 

منها اجلي�ش قوته ومناعته.

ان  �سليمان،  العماد  واأ�ساف 

دماء ال�سهداء الع�سكريني واملدنيني 

وحدة  عامل  هي  واآالمهم  وجراحهم 

توظيف  اأي  على  ت�سمو  للوطن، 

�سيا�سي، لرتتقي اإىل م�ساف االإرادة 

اجلي�ش  اأن  موؤكداً  اجلامعة،  الوطنية 

لن يفرط ابداً بهذه الت�ضحي�ت التي 

ال ميكن ان نفيها حقها اإال من خالل 

للمحاكمة  املجرمني  القتلة  تقدمي 

عن  اجلميع  وترّفع  الق�ساء،  ــام  اأم

وال�سخ�سية  الفئوية  احلــ�ــســابــات 

الوطن  ـــدة  وح مل�سلحة  ال�سّيقة 

وخال�ش اأبنائه.

ان  على  �سليمان  العماد  و�ــســّدد 

الذين  واجلــرحــى  الــ�ــســهــداء  دمـــاء 

خ�سبت تراب الوطن من اق�ساه اىل 

الدفاع  اجــل  من  تهرق  مل  اق�ساه 

دفاعاً  اي�ساً  امنا  فح�سب،  لبنان  عن 

ال�سقيق،  الفل�سطيني  ال�سعب  عن 

خالل  من  عبثاً  االإرهــاب  يحاول  الذي 

الفو�سى  ن�سر  ج�سمه  اىل  الت�سلل 

االأخـــوة  بــني  التقاتل  بـــذور  وزرع 

يف  اال�سا�سية  ق�سيته  عن  و�سرفه 

حترير االأر�ش ودعم حق العودة، وان 

قوافل  قدم  الــذي  اللبناين  اجلي�ش 

الق�سية  عن  دفاعاً  ال�سهداء 

منذ  الــعــادلــة  الفل�سطينية 

اال�سرائيلي  الــكــيــان  ن�سوء 

الغا�سب على ار�ش فل�سطني، 

�ستبقى  بندقيته  ان  يــوؤكــد 

ال�سحيح  اجتاهها  م�سّوبة يف 

ــرائــيــلــي  ـــعـــدو اال�ــس ــو ال ــح ن

واالرهاب املتالقيني معاً على 

وتهديد  ال�سرذمة  �سيا�سة 

املنا�سلة.  املجتمعات  ا�س�ش 

الأحد  اجلي�ش  هذا  ي�سمح  ولن 

التاريخية  العالقة  بت�سويه 

اللبناين  ال�سقيقني  ال�سعبني  بني 

والفل�سطيني، واالنزالق نحو م�ساريع 

م�سبوهة ت�سب اوالً واخرياً يف خدمة 

اعداء الوطن.
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... ومع عائالت

ال�ضباط ال�ضهداء

من جهة اأخرى، توجه قائد اجلي�ش 

بلدة  اإىل  �سليمان،  مي�سال  العماد 

التعازي  قدم  حيث  ال�سوف،   - نيحا 

مر�ساد،  خالد  ال�سهيد  الرائد  لعائلة 

نهر  ـــداث  اح ــالل  خ ا�ست�سهد  الـــذي 

البارد. 

ال�سيخ فوؤاد  ال�سهيد  والد  وقد عرّب 

مر�ساد، عن فخره واعتزازه باجلي�ش، 

ال�سديد  القيادة باالقت�سا�ش  مطالباً 

غدروا  الذين  املجرمني  القتلة  من 

جنّله  �سهاده  ان  واعترب  بع�سكرييه، 

اأمامه  تهون  الذي  للبنان  فداء  هي 

كل الت�سحيات.

التعازي  �سليمان  العماد  تقبل  ثّم 

اأثناء  يف  ــّوه  ون العائلة،  ــراد  اف مع 

ال�سهيد  مبناقبية  بــهــم  لــقــائــه 

ال�سهداء  دمــاء  ان  موؤكداً  و�سجاعته 

اجلي�ش  �سمري  يف  اأمانة  هي  االأبرار 

توقيف  قبل  ي�ستكيـن  لــن  الـــذي 

اإىل  و�سوقهم  واملجرمني  القتلة 

العدالة.

ويف بلدة �سحيم، قّدم قائد اجلي�ش 

على راأ�ش وفد من ال�ضب�ط، التع�زي 

فادي عبداهلل،  ال�سهيد  الرائد  لعائلة 

تفقد قائد اجلي�ش العماد مي�سال �سليمان موقع االنفجار الذي تعر�ست 

له دورية تابعة للكتيبة االإ�سبانية يف منطقة اخليام - مرجعيون واأدى 

اإىل ا�ست�سهاد �ستة عنا�سر واإ�سابة عن�سرين اآخرين بجروح خمتلفة، ثم 

املذكورة  الكتيبة  قيادة  مقر  يف  التقى 

خو�سيه  ال�سيد  االإ�سباين  الدفاع  وزيــر 

مرافق،  وفد  راأ�ش  على  األون�سو  اأنتونيو 

بح�سور �سفريي اإ�سبانيا وكولومبيا وقائد 

لبنان  يف  املوؤقتة  املتحدة  االأمم  قوات 

قدم  حيث  غراتزيانو،  كــالوديــو  الــلــواء 

ال�سفاء  للجرحى  ومتنى  والكولومبيني  االإ�سبان  بالع�سكريني  التعازي 

العاجل واأثنى على ت�سحيات عنا�سر الكتيبة االإ�سبانية.

بعدها تفقد العماد �سليمان الوحدات الع�سكرية املنت�سرة يف القطاع 
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ال�سهيد  مناقبية  على  اثنى  وقــد 

اأداء  يف  واندفاعه  الفائقة  و�سجاعته 

الواجب، كما عاهدهم مبوا�سلة ال�سري 

على درب ال�سهداء حتى الق�ساء على 

دابر االإرهاب اأينما ُوِجد.

 - مطانيو�ش  ــار  م كني�سة  ويف 

قائد  العماد  �سارك  املــن،  جديدة 

اجلي�ش يف القدا�ش الذي اأقيم على 

راحة نف�ش النقيب ال�سهيد روي ابو 

غزالة الذي ا�ست�سهد على اأثر اعتداء 

خميم  حميط  يف  مركزه  له  تعر�ش 

نهر البارد.

ر�سا  ال�سهيد  �سقيقة  األقت  وقــد 

اعتزازها  عــن  فيها  عــربت  كلمة 

باجلي�ش معتربة ان �سهادة �سقيقها 

العماد  تقّبل  وقد  للبنان.  فداء  هي 

العائلة  افــراد  مع  التعازي  �سليمان 

خالل لقائه بهم ب�سجاعة  اأي�ساً  ونّوه 

يف  واندفاعه  ومبناقبيته  ال�سهيد 

اأداء واجبه.

اجلي�ش  قائد  العماد  قــّدم  كذلك، 

ال�ضب�ط،  ك��ب���ر  م��ن  ع��دد  ي��راف��ق��ه 

ال�سهيد  النقيب  لعائلة  التعازي 

منوهاً  احلدث،  يف  الليطاين  مارون 

وتفانيه  ال�سهيد  ال�سابط  مبناقبية 

يف اأداء واجبه الع�سكري.

ب�جلهود  ونّوه  والع�ضكريني،  ال�ضب�ط  اىل  واجتمع  اجلنوب  من  ال�ضرقي 

والت�سحيات التي يبذلها رفاقهم يف مهمة الت�سدي لالإرهاب يف منطقة 

ال�سمال والتي ال تقل اأهمية عن مهمتهم يف مواجهة العدو اال�سرائيلي 

واحلفاظ على اأمن املواطنني، ودعاهم اىل مزيد من اليقظة واجلهوزية، 

م�سرياً اىل اأن االعتداء االإرهابي الذي ا�ستهدف قوات »اليونيفيل« ياأتي 

لن  و�سواه،  االعتداء  وهذا  وا�ستقراره،  الوطن  وحدة  النيل من  �سياق  يف 

يحولوا دون متابعة تنفيذ القرار 1701، 

وحتديداً  لبنان  لكل  م�سلحة  فيه  الــذي 

اإ�سرار  موؤكداً  واأهلها،  اجلنوب  ملنطقة 

املت�سلل  االإرهــاب  مواجهة  على  اجلي�ش 

واالإمكانات  ال�سبل  بكل  الــوطــن،  اىل 

املتوافرة، ومهما بلغت الت�سحيات.
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زار قائد اجلي�ش العماد مي�سال �سليمان 

التقى  حيث  وعــكــار  البقاع  منطقتي 

عائالت الع�سكريني ال�سهداء، وقّدم اليهم 

مبا  منّوهاً  اأبنائهم،  با�ست�سهاد  التعازي 

اأظهروه من �سجاعة وتفاٍن يف اأداء الواجب 

اأثناء القتال، كما عاد الع�سكريني اجلرحى 

اأو�ساعهم  على  واطلع  امل�ست�سفيات  يف 

ال�سحية.

االإجنــازات  اأن  �سليمان  العماد  اأكــد  وقد 

التي حققها اجلي�ش يف مواجهة االإرهاب، 

م�سرية  يف  م�سيئة  تاريخية  حمطة  هي 

من  االإرهـــاب  ي�سّكله  ملا  نظراً  الــوطــن، 

تهديد للكيان. واأ�ساف قائالً: حني ا�ستعاد 

نهر  خميم  حميط  يف  مــراكــزه  اجلي�ش 

اأمام  الفر�ش  من  العديد  ــاح  اأت الــبــارد، 

لت�سليم  االإ�سالم«  »فتح  تنظيم  عنا�سر 

واإيقاع  ــاء  دم اإراقـــة  دون  مــن  اأنف�سهم 

واالخــوة  اللبنانيني  مبمتلكات  ــرار  اأ�ــس

الفل�سطينيني على حٍد �سواء، اإال اأن هوؤالء 

املجرمني ا�ستمروا يف عنادهم العبثي، ال 

بنقل  التهديد  على  وقاحة  بكل  داأبوا  بل 

والتباهي  املخيم،  خــارج  اىل  اإرهابهم 

بحق  وتنكيل  غدر  من  عليه  اأقدموا  مبا 

الع�سكريني، كما مل ياأبهوا جلميع النداءات 

واحل�سول  لال�ست�سالم  اليهم  ُوّجهت  التي 

االأمر  الق�ساء،  اأمــام  عادلة  حماكمة  على 

اتخاذ  �سوى  القيادة  اأمــام  يرتك  مل  الذي 

القرار باإنهاء هذه الظاهرة ال�ساذة بالقوة، 

ال �سيما واأن هذا القرار م�ستمد من واجب 

لالإرادة  واال�ستجابة  ال�سهداء  لدماء  الوفاء 

الوطنية اجلامعة، ومن اأهمية احلفاظ على 

دخول  دون  واحلوؤول  الفل�سطينية  الق�سية 

النزاعات اىل �سفوف ال�سعب الفل�سطيني 

من  الع�سكريون  يبذله  ومــا  ال�سقيق، 

ذلك،  حتقيق  �سبيل  يف  ج�سام  ت�سحيات 

التي  ووحدته  اجلي�ش  منعة  اأمــام  يهون 

ت�سّكل املرتكز االأ�سا�ش للحفاظ على وحدة 

الوطن واأمنه وا�ستقراره.

مقدماً التعازي لعائالت الع�صكريني ال�صهداء

قائد اجلي�ش: ما حّققه الع�صكريون حمطة تاريخية يف م�صرية الوطن
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حزيران/متوز

تكرمي وذكرى

قال قائد اجلي�ش العماد مي�صال �صليمان اإن الدماء التي قّدمها الع�صكريون يف عدوان متوز العام املا�صي 

جعلت من املوؤ�ص�صة الع�صكرية مرجالً تن�صهر فيه الوحدة الوطنية. وقال اإن اجلي�ش يواجه بهذه الوحدة 

االإرهاب الذي يتقاطع مع العدو االإ�صرائيلي يف ا�صتهدافه وحدة الوطن وا�صتقراره.

كالم العماد �صليمان جاء خالل االحتفال الذي تراأ�صه يف الريزة تكرمياً للع�صكريني الذين اأ�صيبوا خالل 

ت�صّديهم للعدوان اال�صرائيلي يف ال�صيف املا�صي.

تقليد اأو�صمة

جلرحى اجلي�ش اللبناين 

الذين ت�صّدوا

لالإعتداءات االإ�صرائيلية 

يف حرب متوز 2006

العماد �صليمان:
اجلي�ش يواجه االإرهاب 

الذي يتقاطع مع العدو 

االإ�صرائيلي يف ا�صتهدافه 

لوحدة الوطن وا�صتقراره

اجلميع مدعوون ملزيد من 

التما�صك والت�صحيات واحللول

ال ميكن اأن تاأتي من اخلارج

القائد التكرميي وكلمة  االحتفال 

�سليمان  مي�سال  العماد  اجلي�ش  قائد  تراأ�ش 

باحة  يف  اأقيم  ــذي  ال االأو�سمة  تقليد  احتفال 

تكرمياً  الريزة،  الوطني يف  الدفاع  وزارة  مبنى 

ت�سديهم  ــالل  خ اأ�سيبوا  الــذيــن  للع�سكريني 

والبالغ  املا�سي  متوز  يف  االإ�سرائيلي  للعدوان 

رئي�ش  بح�سور  وذلــك  ع�سكرياً،   450 عددهم 

الركن �ضوقي امل�ضري وكب�ر �ضب�ط  اللواء  االأرك�ن 
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القيادة.

القوى  �سليمان  العماد  ا�ستعر�ش  و�سوله  لدى 

قائد  عزفة  املو�سيقى  عزفت  بينما  امل�ساركة 

التذكارية  اللوحة  باجتاه  تقدم  َثم  ومن  اجلي�ش، 

الزهر  من  اإكليالً  عليها  و�سع  حيث  لل�سهداء، 

الن�سيد  وعزفت املو�سيقى عزفة املوتى والزمة 

ال�سهداء. ون�سيد  الوطني 

التحية  تــقــدمي  مــرا�ــســم  مــن  االنــتــهــاء  بــعــد 

بتقليد  اجلي�ش  قائد  العماد  قــام  لل�سهداء، 

حيث  املكّرمني  والع�ضكريني  لل�ضب�ط  االأو�ضمة 

الكلمة  واألقى  واجلرحى،  احلرب  و�ساَمي  قّلدهم 

ن�سها: االآتي 

اأيها احلفل الكرمي

القلب  اإىل  القلب  من  لكم  وتقدير  �سكر  حتية 

اجلي�ش  موؤ�س�سة   - موؤ�س�ستكم  عرين  يف  واأنتم 

ت�سحياتكم  اأمــام  واعتزاز  فخر  بكل  تقف  التي 

الوطن  هامة  كما  هامتها  �سفرمت  وقد  اجل�سام، 

الوطنية،  والكرامة  والعنفوان  املجد  باأكاليل 

بالتكرمي،  منكم  واأجدر  اأوىل  وَمن  اليوم  نكّرمكم 

وقد تفانيتم يف اأداء الواجب الع�سكري، وم�سيتم 

على طريق ال�سرف والت�سحية والوفاء م�ستعدين 

�سبيل  االأرواح يف  لبذل 

تبقوا  اأن  �ساء  القدر  لكن  الوطن، 

العدو  غطر�سة  على  �سهوداً  احلياة،  قيد  على 

، اأ�سفتم  االإ�سرائيلي واإجرامه، وعلى عظمة جي�شٍ

اإىل اإرثه العريق �سفحات م�سرقة مبعاين االإيثار 

والبطولة والعطاء الذي ي�سمو على كل عطاء.

اأيها االأخوة االأعزاء

قبل �سنة اأقدم العدو االإ�سرائيلي على �سن حرب 

باأكرث  واحلجر  الب�سر  م�ستهدفاً  لبنان  �سد  وح�سية 

الع�سكري  عاملنا  وفتكاً يف  وتطوراً  دقة  االأ�سلحة 

املواثيق  كل  احلائط  بعر�ش  �سارباً  املعا�سر، 

املتحاربني  تفر�ش على  التي  الدولية  وال�سرائع 

ا�ستعمال  يف  والتماثل  التنا�سب  مببداأي  التقيد 

القوة، ولقد ظّن هذا العدو اأن ب��ضتخدامه املفرط 

اللبناين  ال�سعب  اإخــ�ــســاع  ي�ستطيع  للقوة، 

اللبنانية  ال�ساحة  جعل  وبالتايل  اإرادتــه،  وك�سر 

التو�سعية،  واأطماعه  ملخططاته  مباحة  جمدداً 

املوقَفني  وحدة  اأمام  بالف�سل  باءت  اأحالمه  لكن 

واملالحم  العدو،  مواجهة  يف  وال�سعبي  الر�سمي 

وتفاين  املقاومة،  �سّطرتها  التي  البطولية 

العديد  واإحباطه  للعدوان  ت�سديه  يف  اجلي�ش 

جانب  اإىل  واجلوي،  البحري  االإنزال  حماوالت  من 

الوحدة الوطنية العارمة التي جتّلت يف اإحت�سان 

واملواطنية،  الوطن  يف  الإخوتهم  املواطنني 

اإ�سطـر  ممـا  والك�ساء،  الرغيف  معاً  واإقت�سامهم 
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بعد  العـدو  هــذا 

اإىل  ـر  املدمِّ الق�سـف  من  يومـاً  وثالثيـن  ثالثة 

بقـرار  والقبـول  اللبنانييـن،  الإرادة  الر�سـوخ 

مبوجبه  انت�سر  الذي   ،1701 رقم  االأمن  جملـ�ش 

العلم  وعـــاد  اجلــنــوبــيــة،  ـــدوده  ح على  اجلي�ش 

ناهز  غياٍب  بعد  ترابها  فوق  يرفرف  اللبناين 

الثالثني عاماً.

اأيها االأخوة االأعزاء

بذل  يف  ــتــمــرار  اال�ــس ــو  ه جي�سكم  قـــدر  اإن 

االأبـــرار  ال�سهداء  قــوافــل  وتــقــدمي  الت�سحيات 

باأن  وتاأكدوا  لبنان،  مذبح  على  طاهرة  قرابني 

يف  الع�سكريون  رفاقكم  قّدمها  التي  الــدمــاء 

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  من  جعلت  متــوز،  عــدوان 

وروحاً،  الوحدة الوطنية ج�سماً  مرجالً تن�سهر فيه 

وبف�سل هذه الوحدة ا�ستطاع اجلي�ش يف ال�سابق 

جتنيب الوطن خماطر وحتديات جّمة يف اأكرث من 

يواجه  اأي�ساً  الوحدة  وبهذه  م�سريي.  ا�ستحقاق 

مع  يتقاطع  الذي  االإرهــاب  تعلمون  كما  اليوم 

الوطن  لوحدة  ا�ستهدافه  يف  االإ�سرائيلي  العدو 

وا�ستقراره، ول�سيغته احل�سارية الفريدة يف هذا 

العدو حني ق�سف  هذا  ما عجز عنه  وكاأن  العامل، 

قد  العبدة،  منطقة  يف  وحتديداً  اجلي�ش  مراكز 

االإ�سالم«  اإرهابيو ما ي�سمى بتنظيم »فتح  حاول 

نف�سها،  املــراكــز  على  باعتدائهم  ا�ستكماله 

من  النيل  وهو  م�سرتك  على هدف  معاً  ليتالقيا 

من  يتطلب  الذي  االأمر  ومتا�سكه.  اجلي�ش  وحدة 

اجلميع املزيد من التما�سك وتقدمي الت�سحيات، 

التي  للموؤامرات  واإجها�ساً  ال�سهداء  لدماء  وفاًء 

الداخلي  االنق�سام  مناخ  يف  تنمو  اأن  ميكن 

العبثي. ال�سيا�سي  والتجاذب 

امل�ساكل  ملختلف  احللول  اأن  اأحد  يتوهمن  فال 

القائمة ميكن اأن تاأتي يوماً من اخلارج، بل هي 

�سجاعة  بكل  وحتّملهم  اللبنانيني  وعي  وليدة 

م�سوؤولياتهم التاريخية يف احلفاظ على وطنهم 

�سعبهم. م�سلحة  و�سون 

عدوان  يف  �سقطوا  الذين  ال�سهداء  دماء  با�سم 

واالإ�ستقالل،  واحلــريــة  االأر�ــش  عن  دفــاعــاً  متــوز 

عن  الدفاع  معركة  يف  باالأم�ش  �سقطوا  والذين 

ت�سحياتكم  وبا�سم  الوطنية،  وال�سيادة  الكرامة 

يبقى  اأن  نعاهدكم  ثمن،  ــاأي  ب تقدر  ال  التي 

وملا  به  اآمنتم  ملا  وفياً  جانبكم،  اإىل  اجلي�ش 

بذلتم يف �سبيله، جي�ساً را�سخاً يف والئه الوطني 

واإميانه املطلق بلبنان املوّحد ال�سيد امل�ستقل.

ع�صتم - عا�ش اجلي�ش - عا�ش لبنان

املكّرمون

اأ�ضيبوا  الذين  والع�ضكريون  ال�ضباط   •
ومّت تكرميهم ونالوا اأو�صمة هم:

االأ�سغال  )فوج  م�سّلم  اإميل  الركن  املقدم   -

امل�ستقل(.

- الرائد كابي كتور )لواء امل�ساة الثامن(.

املـ�ســاة  )لــواء  عيــد  حمـمــد  النقيــب   -

ع�سر(. الثــاين 

امل�ساة  )لـــــواء  عبـداللـه  فـــــادي  النقيـب   -

ال�ساد�ش - ك 64(.

- النقيب ماجد ياغي )لواء امل�ساة الثامن(. 

االأ�سغال  ـــوج  )ف طــربــيــه  عــمــاد  النقيب   -

امل�ستقل(.

- النقيب البحري اليا�ش القزي )قاعدة جونيه 

البحرية(.

االأ�سغال  )فـــوج  ر�ــســتــم  ــا�ــش  ري ــل  ــوؤه امل  -

امل�ستقل(.

- املعاون مروان ن�سار )لواء امل�ساة العا�سر(.

االأ�سغال  )فــوج  اال�سمر  يو�سف  املــعــاون   -

امل�ستقل(.

االأ�سغال  )فــوج  املو�سوي  عبا�ش  املــعــاون   -

امل�ستقل(.

امل�ساة  )لواء  احلميد  خالد عبد  االأول  الرقيب   -

الثاين - ك 22(.

امل�ساة  )لــواء  دروي�ش  حممد  االأول  الرقيب   -

اخلام�ش - ك 53(.

امل�ساة  ــواء  )ل تفاحة  حممد  االأول  الرقيب   -

ال�ساد�ش - ال�سرية 606(.

امل�ساة  ــواء  )ل حبل�ش  نزيه  االأول  الرقيب   -

ال�ساد�ش - ال�سرية 606(.

�سرطة  )�سرية  نعمة  جوزيف  االأول  الرقيب   -

اجلنوب(. منطقة 

- الرقيب اإيلي مراد )فوج االأ�سغال امل�ستقل(.

االأ�سغال  )فوج  امل�سري  خ�سر  االأول  العريف   -

امل�ستقل(.

- العريف االأول حنا اإ�سحق )لواء امل�ساة الثاين 

ع�سر - ال�سرية 1200(.
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امل�ساة  )لـــواء  را�ــســد  ــوزف  ج االأول  العريف   -

اخلام�ش - ك 55(.

- العريف خالد يون�ش )لواء امل�ساة اخلام�ش - ك 

.)55

االأ�سغال  )فـــوج  ب�سنق  ريــا�ــش  الــعــريــف   -

امل�ستقل(.

الثاين  امل�ساة  ــواء  )ل زكريا  حممد  العريف   -

ع�سر(. 

- العريف خمايل نهرا )لواء امل�ساة اخلام�ش - ك 

.)55

- العريف �سكيب الزعرت )لواء امل�ساة اخلام�ش 

- ك 53(.

ــغــال  ــالح عــربــيــد )فـــوج االأ�ــس - الــعــريــف �ــس

امل�ستقل(.

- العريف علي خليفة )لواء امل�ساة اخلام�ش - ك 

.)55

- العريف طوين كريوز )لواء امل�ساة اخلام�ش - 

ك 55(.

- العريف خالد احلجار )فوج االأ�سغال امل�ستقل(.

 - ال�سمال  )منطقة  ابراهيم  زيــاد  العريف   -

موقع عندقت(.

االأ�سغال  )فـــوج  �سعيب  عبا�ش  الــعــريــف   -

امل�ستقل(.

)لواء  عيا�ش  النا�سر  عبد  جمال  االأول  اجلندي   -

امل�ساة ال�ساد�ش - ك 62(.

امل�ساة  )لواء  نا�سيف  االأول م�سطفى  اجلندي   -

الثامن(.  

- اجلندي االأول عبدو نده )لواء امل�ساة الثاين - 

ك 22(.

- اجلندي االأول هاين علوة )لواء امل�ساة اخلام�ش 

- ك 55(.

- اجلندي االأول مروان اخلوري )لواء امل�ساة الثاين 

ع�سر(.

االأ�سغال  )فــوج  نعمة  اليا�ش  االأول  اجلندي   -

امل�ستقل(.

االأ�سغال  )فوج  ب�سور  حنا  ماريو  االأول  اجلندي   -

امل�ستقل(.

- اجلندي االأول جورج ال�سهيوين )فوج االأ�سغال 

امل�ستقل(.

امل�ساة  ــواء  )ل �سابا  اأبــي  جــان  االأول  اجلندي   -

اخلام�ش - ك 55(.

االأ�سغال  )فــوج  م�سيك  حمد  االأول  اجلندي   -

امل�ستقل(.

- اجلندي االأول ح�سن ال�سمري )لواء امل�ساة الثاين 

ع�سر(.

الدعم - فوج  االأول علي عربية )لواء  - اجلندي 

الهند�سة(.

- اجلندي جورج االأ�سمر )فوج املدفعية االأول(.

- اجلندي حلود حلود )فوج االأ�سغال امل�ستقل(.

- اجلندي ب�سام احلاج )فوج االأ�سغال امل�ستقل(.

- اجلندي داين حمفو�ش )ال�سرطة الع�سكرية(.

ــواء  )ل االأحــمــد  اجلــنــدي عمر   -

الدعم - فوج الهند�سة(.

)لواء  يون�ش  �سياء  اجلندي   -

الدعم - فوج الهند�سة(.

ا�سماعيل  حافظ  اجلندي   -

)لواء امل�ساة الثاين ع�سر(.

الذين  الع�صكريون   •
ت�������ص���دوا ل���ل���ع���دوان 

م��ارون  يف  اال�صرائيلي 

ال��را���ش وج���ل ال��ب��ح��ر - 

مفرق العبا�صية:

- النقيب ن�سال بلقي�ش 

)لواء امل�ساة احلادي ع�سر(.

- املالزم حممد املو�سوي 

)لواء امل�ساة احلادي ع�سر(.

عبد  االأول  ــب  ــي ــرق ال  -

امل�ساة  ــواء  )ل حمــرز  العزيز 

الثاين ع�سر(.

علي  االأول  ــب  ــي ــرق ال  -

احلادي  امل�ساة  )لواء  ال�ساحلي 

ع�سر(.

)لواء  متــراز  وائــل  الرقيب   -

امل�ساة احلادي ع�سر(.

- الرقيب عدنان �سحادة )لواء 

امل�ساة احلادي ع�سر(.

)لواء  العثمان  طالل  الرقيب   -

امل�ساة احلادي ع�سر(.

- العريف االأول جورج زغيب )لواء امل�ساة الثاين 

ع�سر(.

- العـريف مـارون البـدوي )لــواء امل�سـاة الثـاين 

ع�سر(.

- العـريـف الفــرد �سهـدان )لـواء امل�سـاة احلـادي 

ع�سر(.

املـ�ســاة  )لــواء  دلــــة  و�ســام  العـريــف   -

الثــاين ع�سر(.

- اجلنـدي االول علي �سالمي )لواء امل�ساة احلادي 

ع�سر(.

امل�ساة  )لــواء  الــرز  جميل  جالل  االول  اجلندي   -

الثاين ع�سر(.

- اجلنــدي تــادي اخلـوري )لــواء امل�ســاة احلــادي 

ع�سر(.

- اجلــنــدي �سامـــر دورة )لــواء امل�ســـاة احلــادي 

ع�سر(.

امل�ساة  ــواء  )ل املذبــوح  ح�سيــن  اجلنــدي   -

احلادي ع�سر(.
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مبنا�صبة الذكرى االأوىل لعدوان اإ�صرائيل على لبنان. عّممت قيادة اجلي�ش - مديرية التوجيه ن�صرة توجيهية 

على الع�صكريني حتت عنوان: »اإرادة تنت�صر«، هنا ن�صها.

�سنة م�ست على حرب همجية �سنها العدو االإ�سرائيلي �سد 

هذا  جّراء  من  �سقط  وقد  ومقد�ساته،  واأر�سه  باإن�سانه  لبنان 

واملقاومني  الع�سكريني  من  واجلرحى  ال�سهداء  اآالف  العدوان 

واملدنيني االأبرياء، فيما هدفت اإ�سرائيل من خالل عدوانها الذي 

ا�ستمر ثالثة وثالثني يوماً من الق�سف اجلوي والربي والبحري 

اإىل ك�سر اإرادة ال�سعب اللبناين واإخ�ساعه بالقوة، لكن اأحالمها 

رها املقاومون،  باءت بالف�سل، اأمام املالحم البطولية التي �سطَّ

وتفاين اجلي�ش يف ت�سديه للعدو واإحباطه العديد من حماوالت 

االإنزال الربي والبحري، اإىل جانب الت�سحيات اجل�سام التي بذلها 

مار�ستها  التي  ال�سيا�سية  واملمانعة  باأ�سره،  اللبناين  ال�سعب 

احلكومة اللبنانية، و�سالبتها يف الدفاع عن ق�سية الوطن اأمام 

القرار  �سدور  ذلك  ثمار  من  فكان  واالإقليمية،  الدولية  املحافل 

1701، ومن ثم انت�سار اجلي�ش يف موقعه الطبيعي على احلدود 

اجلنوبية توؤازره وحدات من قوات االأمم املتحدة، وقد عاد العلم 

اللبناين يرفرف �ساخماً فوق تلة اللبونة بعد غياب ق�سري ناهز 

الثالثني عاماً.

لعله من املفيد اليوم الوقوف على احلالة الوطنية التي جتّلت يف 

اأثناء العدوان وبعده من خالل الوقائع االآتية:

اجلامعة  الوطنية  اإرادتــه  بف�سل  اللبناين  ال�سعب  متكن  لقد   -

ومت�سكه بقوة حقه وجتذره باأر�سه وتاريخه، والتفافه حول اجلي�ش 

واملقاومة، من ردع العدو االإ�سرائيلي وك�سر هيبة جي�سه الذي قيل 

عنه اأنه ال ُيقهر، يف �سابقة مل يعهدها منذ اإن�ساء كيانه الغا�سب 

على اأر�ش فل�سطني، االأمر الذي جعله يدرك باأن اأي اعتداء مماثل 

على لبنان يف امل�ستقبل لن يكون �سهالً على االإطالق، كما ر�سم هذا 

ال�سعب بدماء اأبنائه، احلدود املعنوية لوطنه، قبل احلدود املادية التي 

بدورها �ستتحقق حتماً بتحرير اآخر �سرب من اأر�سنا املحتلة يف مزارع 

�سبعا وتالل كفر�سوبا.

االربعماية  واجلرحى  اخلم�سني  الع�سكريني  ال�سهداء  دمــاء  اإن   -

من  جعلت  والكرامة،  ال�سمود  �ساحات  يف  �سالت  التي  واخلم�سني 

املوؤ�س�سة الع�سكرية مرجالً تن�سهر فيه الوحدة الوطنية ج�سماً وروحاً، 

الوطن خماطر  ا�ستطاع اجلي�ش الحقاً جتنيب  الوحدة  وبف�سل هذه 

وحتديات جّمة يف اأكرث من ا�ستحقاق م�سريي. وبهذه الوحدة اأي�ساً 

واجه وما يزال االإرهاب الذي يتقاطع مع العدو االإ�سرائيلي 

يف ا�ستهدافه وحدة الوطن وا�ستقراره، و�سيغته 

احل�سارية الفريدة يف هذا العامل، 

وكاأن ما عجز عنه هذا العدو حني ق�سف مراكز اجلي�ش وحتديداً 

يف منطقة العبدة، قد حاول اإرهابيو ما ي�سمى بتنظيم »فتح 

االإ�سالم« ا�ستكماله باعتدائهم على املراكز نف�سها، ليتالقيا معاً 

على هدف م�سرتك وهو النيل من وحدة اجلي�ش ومتا�سكه.

- ا�ستطاع اجلي�ش ب�سرعة قيا�سية ن�سر نحو 15 األف ع�سكري 

مع  تزامناً  فقط،  الذاتية  قدراته  على  وباالعتماد  اجلنوب  يف 

ن�سره وحدات اأخرى على امتداد احلدود الربية والبحرية، االأمر الذي 

اأظهر كفاءة اجلي�ش اللبناين، واأكد مدى توق هذا اجلي�ش اإىل اأداء 

دوره االأ�سيل يف الدفاع عن االأر�ش وال�سعب والذود عن ال�سيادة 

الوطنية.

- اإن وجود اجلي�ش على حدود اجلنوب الذي طاملـا كان لفرتة طويلة 

من الزمن، بوابة القلق ومدخل الرياح، قد طوى �سفحة األيمة من 

تاريخه، واأعاد االأمن واال�ستقرار اإىل اأهله، الذين يتطلعون بكل فخر 

واعتزاز اإىل هذا اجليـ�ش امل�ستعد اأبداً ملواجهة اأي اعتداء اإ�سرائيلي 

كما جرى يف مارون الرا�ش وغريها، وما ح�سل من اعتداءات اإرهابية 

مـوؤازرة   1701 القـرار  مبوجـب  املكلفـة  اليونيفيل  قـوات  على 

اجلي�ش يف مهامه، كان مبثابة ا�ستهداف للجي�ش نف�سه الذي لن 

تثنيه هذه االعتداءات عن القيام بدوره الوطني، فاجلي�ش ذهب اإىل 

اجلنوب ليبقى فيه، ال ليرتاجع اأمام تهديد من هنا اأو هناك، م�ستنداً 

يف ذلك اإىل ثوابته الوطنية الرا�سخة واإىل قناعة املواطنني وال �سّيما 

اأبناء اجلنوب الذين اأجمعوا على ا�ستنكار ما جرى من اأحداث ال تخدم 

�سوى م�سلحة اأعداء الوطن.

بها  مير  التي  املرحلة  دقة  جيداً  تدرك  اجلي�ش  قيـادة  • اإن 
لبنان، وحجم االأعباء التي يكابدها الع�سكريون يف مهام الدفاع عن 

اجلنوب و�سبط املعابر الربية والبحرية على امتـداد احلدود اللبنانيـة، 

و�سـون م�سيـرة االأمن واال�ستقرار يف الداخل ال �سّيما الت�سدي لالإرهاب 

ويف  البارد  نهر  يف  اليوم  يح�سل  وما  املختلفة.  واأ�ساليبه  باأ�سكاله 

هذا  مواجهة  على  اجلي�ش  ت�سميم  على  دليل  خري  هو  اأخــرى،  اأماكن 

االإرهاب حتى ا�ستئ�ساله من جذوره، وهـذه القيـادة على ثقـة تامة باأن 

هوؤالء الع�سكريني الذين اجتازوا اأكرث من اختبار بنجاح م�سرِّف، بف�سل 

وحدتهـم ال�سلبة وت�سحياتهم اجل�سام، وا�ستعدادهم لتقدمي الدماء 

والوفاء  والت�سحية  ال�سرف  م�سرية  �سيوا�سلون  ح�ساب،  دون  من 

بعزمية ال تكّل واإرادة ال تلني، حتى الو�سول ب�سفينة الوطن 

اإىل �ساطئ االأمان وال�سالم.

اإرادة تنت�صر





اجلي�ش - العدد رقم 265/264

35

زارت قيادة اجلي�ش 

�سخ�سيات ووفود، قّدمت 

التعازي لقائد اجلي�ش 

العماد مي�سال �سليمان 

بال�سهداء الع�سكريني 

الذين �سقطوا على يد 

االإرهاب الغادر ويف �ساحة 

ال�سرف يف مواجهات 

طرابل�ش ونهر البارد. 

كما متّنت ال�سفاء العاجل 

للجرحى من رفاقهم، 

واأثنت على ما بذله 

الع�سكريون من جهود 

م�سنية وتفاٍن يف القيام 

بالواجب واأكدت دعمها 

الكامل للجي�ش اللبناين. 

وفود اأّمت

مكتب القائد

معزية مت�صامنة

املمثل ال�صخ�صي لالأمني العام لالأمم املتحدة ال�صيد غري بيدر�صون

�صفري دولة االمارات العربية املتحدة ال�صيد حممد �صلطان ال�صويدي

وفد من ال�صفارة الكويتية برئا�صة القائم باأعمال ال�صفارة طارق احلمد
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وزيرة ال�صوؤون االجتماعية ال�صيدة نايلة معو�ش

وزير الدولة ل�صوؤون جمل�ش النواب ال�صيد مي�صال فرعونوزير ال�صحة الدكتور حممد جواد خليفة

وفد من قوى »14 اآذار«وفد من حركة »اأمل«

النائب غ�صان تويني
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وفد نواب »الكتلة ال�صعبية«

وفد من »تكتل التغيري واال�صالح«وفد من »كتلة الوفاء للمقاومة«

مدير عام قوى االأمن الداخلي اللواء اأ�صرف ريفيوفد من احلزب ال�صوري القومي االجتماعي

 وفد من قيادة قوى االأمن الداخلي
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املدير العام لالأمن العام اللواء وفيق جزيني ووفد مرافق

املدير العام للدفاع املدين العميد الركن الطيار املتقاعد دروي�ش حبيقةمدير عام اأمن الدولة بالوكالة العميد اليا�ش كعيكاتي ووفد من ال�ضباط

و�ضباط من املديرية

 النائب مي�صال املر ووفد من روؤ�صاء بلديات وخماتري ق�صاء املنتوفد رابطة قدماء القوى امل�صلحة اللبنانية

وفد »حركة التجدد الدميقراطي« برئا�صة النائب ال�صابق ن�صيب حلود
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رئي�ش موؤ�ص�صة ال�صليب االأحمر اللبناين ال�صيخ �صامي الدحداح

واأع�صاء اللجنة التنفيذية

وفد موؤ�ص�صة ع�صام فار�شوفد جمعية امل�صارف برئا�صة الدكتور فرن�صوا با�صيل

وفد من اللجنة االأوملبية اللبنانية برئا�صة اللواء الركن املتقاعد �صهيل خوريوفد من جمعية ال�صناعيني برئا�صة ال�صيد فادي عبود

وفد جتمع اأ�صدقاء اجلي�ش
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وفد �صركة »ميدغلف« برئا�صة رئي�ش جمل�ش االإدارة ال�صيد لطفي الزين

وفد نقابة اأطباء لبنان يف بريوت وال�صمال

برئا�صة النقيب الطبيب جورج افتيمو�ش

وفد نقابة امل�صت�صفيات اخلا�صة برئا�صة الدكتور �صليمان هارون

رئي�ش املجل�ش االأعلى للجمارك االأ�صتاذ اأكرم �صديد ومدير اجلمارك العام العميد الركن وفد جمعية �صركات ال�صمان برئا�صة ال�صيد اإيلي ن�صنا�ش

املهند�ش البحري املتقاعد اأ�صعد غامن

وفد من النواب ال�صابقني
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مدير مكتب منظمة التحرير الفل�صطينية ال�صيد عبا�ش زكي

رابطة علماء فل�صطني برئا�صة ال�صيخ داوود م�صطفىوفد اأع�صاء جمل�ش نقابة ال�صحافة برئا�صة النقيب حممد البعلبكي

رئي�ش املجل�ش املاروين العام الوزير ال�صابق وديع اخلازن وعميد املجل�ش الوزير ال�صابق االمري طالل ار�صالن ووفد من احلزب الدميقراطي اللبناين

املهند�ش رميون روفايل واأع�صاء املكتب التنفيذي

وفد من الرابطة اللبنانية للروم االرثوذك�ش برئا�صة ال�صيد نقوال عالم
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الداعية الدكتور فتحي يكن ووفد من جبهة العمل االإ�صالمي

وفد من دار الفتوى برئا�صة ف�صيلة ال�صيخ خليل املي�ش وفد من حمافظي املناطق اللبنانية

وروؤ�صاء بلديات وخماتري البقاع الغربي

وفد خماتري حمافظة النبطيةوفد جمعية امل�صاريع اخلريية االإ�صالمية برئا�صة ف�صيلة ال�صيخ ح�صام قراقرية

وفد من كهنة منطقة ال�صمال يتقدمه املطران بول�ش بنديل
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�صماحة مفتي عكار ال�صيخ اأ�صامة الرفاعي يرافقه وفد علماء الدين

وفد اللقاء االإ�صالمي امل�صتقلوفد املوؤمتر القومي العربي

وفد م�صايخ موؤ�ص�صة العرفان التوحيديةوفد جبهة احلرية برئا�صة ال�صيد جو اإده

وفد املكتب ال�صيا�صي لتيار التوحيد وم�صايخ هيئة العمل التوحيدية برئا�صة الوزير 

ال�صابق وئام وهاب
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وفد من جامعة اآل خوري

وفد م�صيخة العقل الدرزيةوفد من الرابطات واملجال�ش اللبنانية امل�صيحية

وفد املن�صقية العامة للقاء حق العودة ورف�ش التوطنيوفد االأحزاب والقوى وال�صخ�صيات الوطنية اللبنانية

وفد نواب عكار
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االأمني العام للحزب ال�صيوعي اللبناين الدكتور خالد حدادة ووفد مرافق

وفد التنظيم ال�صعبي النا�صري، يتقدمه النائب اأ�صامة �صعدوفد الرابطة املارونية برئا�صة ال�صيد جوزف طربيه

وفد اللقاء االإ�صالمي الوحدوي - بريوت برئا�صة احلاج عمر عبد القارد غندور ورئي�ش وفد املجل�ش ال�صرعي االإ�صالمي برئا�صة الوزير ال�صابق عمر م�صقاوي

املجل�ش اللبناين الفل�ضطيني ف�ضيلة ال�ضيخ الدكتور حممد منر دغموط

رئي�ش الهيئة العليا لالإغاثة اللواء الركن املتقاعد يحيى رعد
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عمداء كليات اجلامعة اللبنانية برئا�صة الدكتور زهري �صكر

وفد نقابة الفنانني املحرتفني احلركة الي�صارية اللبنانية برئا�صة اال�صتاذ منري بركات

ال�صيد ندمي مراد والعميد املتقاعد الدكتور حممد يا�صر االيوبي ووفد مرافقاملهند�ش فوؤاد خمزومي

االأمني العام للمجل�ش االأعلى اللبناين ال�صوري اال�صتاذ ن�صري اخلوري
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وفد من ال�ضباط املتقاعدين

وفد جمل�ش بلدية بريوتوفد اإحتاد روؤ�صاء بلديات ال�صنية

وفد روؤ�صاء بلديات وخماتري قرى: ال�صنية - بحنني - دير عمار - البداوي - وادي نخلة - 

ببنني - وادي اجلامو�ش - مركبتا والرو�صة

وفد روؤ�صاء بلديات عكار

وفد روؤ�صاء بلديات وخماتري عاليه
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وفد اإحتاد بلديات مدينة �صيدا وجوارها

وفد بلدية راأ�ش م�صقا - الكورةوفد بلديات ق�صاء زحلة

وفد جمعية املزارعني اللبنانينيوفد اإحتاد بلديات ق�صاء ب�صري

وفد اإحتاد بلديات منطقة جزين
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وفد اإدارة ح�صر التبغ والتنباك برئا�صة ال�صيد نا�صيف �صقالوي

وفد روؤ�صاء بلديات وخماتري ق�صاء جبيل يتقدمه قائمقام الق�صاءوفد بلدية القلمون

 ال�صيخ حبيب كريوز

وفد بلدية قلحاتوفد روؤ�صاء بلديات وخماتري ق�صاء را�صيا

وفد بلديات زغرتا الزاوية
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حزيران/متوز

ا�ستقباالت رئي�س االأركان

رئي�ش االأركان ي�صتقبل وفداً بولندياً

اللواء  ــــان  االأرك رئي�ش  ا�ستقبل 

مكتبه  يف  امل�سري،  �سوقي  الركن 

االأمــن  مكتب  رئي�ش  ـــريزة،  ال يف 

القومي البولندي ال�سيد فالدي�سالف 

وزير  م�ساعد  يرافقه  �ستا�ساك، 

اخلارجية  ال�سيا�سة  ل�سوؤون  الدفاع 

على  فينيد  �ــســالف  بــوغــو  ال�سيد 

البحث  وتناول  مرافق.  وفــد  راأ�ــش 

اإطار  العاملة يف  بالده  وحدة  مهمة 

بني  التعاون  و�سبل  »اليونيفيل« 

اجلي�سني اللبناين والبولندي.

... ومدير ال�صرق 

االأدنى واخلليج 

للتحليل الع�صكري

اإ�ستقبل رئي�ش االأركان، يف 

مكتبه يف الريزة، مدير مركز 

ال�سرق االأدنى واخلليج للتحليل 

الع�سكري الدكتور ريا�ش قهوجي، 

وجرى التداول يف م�سائل ذات �سلة 

بال�سوؤون الع�سكرية.

... ومدير برنامج 

ال�صرق االأو�صط

و�صمال اأفريقيا

اإ�ستقبل اللواء الركن �سوقي 

امل�سري، يف مكتبه يف الريزة، 

مدير برنامج ال�سرق االأو�سط 

و�سمال افريقيا يف مركز جنيف 

للمراقبة الدميقراطية على القوات 

امل�سلحة ال�سيد ارنولد لوتهولد، 

لالطالع على مدى التزام لبنان 

تطبيق الرقابة الدميقراطية على 

القوات امل�سلحة.
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حزيران/متوز

جوالت رئي�س االأركان

تفقد رئي�ش االأركان اللواء الركن �سوقي امل�سري، 

الوحدات الع�سكرية امل�ساركة يف تنفيذ العمليات 

البارد،  نهر  وخميم  طرابل�ش  مدينة  يف  االأمنية 

املتخذة،  امليدانية  التدابري  على  اأ�سرف  حيث 

اجلي�ش  ق�ئد  توجيه�ت  الق�دة  ال�ضب�ط  اىل  ونقل 

على  احلا�سم  الرد  بوجوب  �سليمان  مي�سال  العماد 

باملدنيني  االأذى  اإحلــاق  وجتنب  النريان  م�سادر 

اإال  التعر�ش  وعــدم  والفل�سطينيني  اللبنانيني 

للمخّلني باالأمن. ثم عاد اجلرحى يف م�ست�سفيات 

لهم  اجلي�ش  قائد  العماد  متنيات  ناقالً  املنطقة 

املخت�سة  اجلهات  اىل  وطلب  العاجل.  بال�سفاء 

العمل على توفري كل ما يلزم وبذل اأق�سى اجلهود 

يف �سبيل تاأمني العناية ال�سحية الالئقة باجلرحى.

وكانت لرئي�ش االأركان جولة اأخرى على الوحدات 

البارد،  نهر  خميم  حميط  يف  املنت�سرة  نف�سها 

على  واأثنى  والع�ضكريني  ال�ضب�ط  التقى  حيث 

جــهــودهــم املــبــذولــة وبــطــوالتــهــم الــتــي جتّلت 

العماد  توجيهات  اليهم  ونقل  املواجهات،  خالل 

واأدائهم  مبناقبيتهم  واعــتــزازه  اجلي�ش،  قائد 

الوطنية  بوقفتهم  منوهاً  اجل�سام،  وت�سحياتهم 

ال�سجاعة التي �ست�سكل نقطة حتول يف م�سري هذا 

الوطن وم�ستقبل اأبنائه.

ال�ضب�ط  اأم���م  امل�ضري  الركن  اللواء  �ضّدد  وقد 

اجلهود  اأق�سى  بذل  �سرورة  على  والع�سكريني، 

لبنانيني  االبرياء،  املدنيني  اأرواح  على  للحفاظ 

وفل�سطينيني، موؤكداً لهم اأن املهمة التي يقومون 

التي  املهمة  عن  اأهمية  تقل  ال  حالياً،  بتنفيذها 

نذروا لها اأنف�سهم يف اجلنوب. فكلتاهما تهدفان 

ال�سعب  واأمن  و�سيادته،  لبنان  وحدة  عن  للدفاع 

وكرامته.

عمليات  اجلي�ش  من  وحــدات  تنفيذ  اأثر  وعلى 

الركن  الــلــواء  تفقد  �سمرا،  اأبــي  حملة  يف  دهــم 

اللواء الركن امل�صري

تفقد الوحدات يف ال�صمال وعاد اجلرحى

واأثنى على ح�صن االأداء
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اجليـ�ش  وحـدات  امل�سري،  �سـوقي  الركن  اللـواء  االأركـان  رئي�ش  تفقــد  االأخيـرة،  االأحـداث  قبيل 

امليدانية  واالإجــراءات  التدابري  وعاين  مراكزها  على  جـال  حيث  الليطاين،  جنوب  قطاع  املنت�سـرة يف 

املتخذة، ونقل اىل الع�سكرييـن توجيهـات قائد اجلي�ش العماد مي�سال �سليمان، م�ســدداً على اجلهوزيـة 

حمتمل،  اإ�سرائيلي  اعتداء  اأي  ملواجهـة  الكاملـة 

اجلنوبية،  املناطق  يف  واالإ�ستقرار  االأمن  و�سمان 

واالإ�ستمرار بتنفيذ تعليمات القيادة، حفاظاً على 

اإياهم  منبهاً  املوقف،  ووحدة  املوؤ�س�سة  متا�سك 

ال�سيا�سية  التجاذبات  عن  االبتعاد  �سرورة  اىل 

واملذهبية.

القيادة  خميم  يف  ليلته  بــات  امل�سري  اللواء 

حفل  و�ــســارك يف  اإبــل،  بلدة عني  ـــان يف  واالأرك

جمل�ش  �سر  اأمانة  اأقامته  الذي  التكرميي  الع�ساء 

النواب اللبناين يف مدينة بنت جبيل على �سرف 

رئي�ش اأركان القوات امل�سلحة القطرية اللواء الركن 

حممد بن علي العطية. 

مدينة  يف  املنت�سرة  الوحدات  امل�سري  �سوقي 

واطلع  مراكزها  على  وجال  البارد،  ونهر  طرابل�ش 

اىل  اجتمع  ثم  االأمنية،  العمليات  �سري  على 

اليهم توجيه�ت ق�ئد  والع�ضكريني ونقل  ال�ضب�ط 

اجلي�ش العماد مي�سال �سليمان.

بت�سحيات  املــ�ــســري  الــركــن  ــواء  ــل ال نـــّوه  ــد  وق

التي  الدهم  عملية  خالل  و�سجاعتهم  الع�سكريني 

االرهابيني  الق�ساء على جميع  متكنوا خاللها من 

اأن  نني يف اأحد املباين، موؤكداً  الذين كانوا متح�سّ

�سريبة الدم اجل�سيمة التي دفعها اجلي�ش يف هذه 

املرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان، هي اأقل بكثري 

من الثمن الذي كان �سيدفعه اللبنانيون جميعاً لو 

مل يت�سدَّ هذا اجلي�ش بحزم وقوة لع�سابات االإرهاب 

العابثة باأمن الوطن وا�ستقراره.

... وجال على الوحدات

جنوباً
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اللواء  االأركـــان  رئي�ش  اإ�ستقبل 

الركن �سوقي امل�سري، يف مكتبه 

و�سخ�سيات  وفــــوداً  الــــريزة،  يف 

على  ـــم  االآث ــداء  ــت االع ا�ستنكرت 

التعازي  اللبناين، وقدمت  اجلي�ش 

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  ب�سهداء 

للجرحى.  العاجل  ال�سفاء  متمنية 

بدور  اعــتــزازهــا  عــن  اأعــربــت  كما 

وت�سامنها  قيادته  وحكمة  اجلي�ش 

الكامل معها.

املدير العام لقوى 

االأمن الداخلي اللواء 

اأ�سرف ريفي ووفد 

من القيادة

وفد من ال�ضب�ط 

املتقاعدين

وفد موؤ�س�سة 

العرفان التوحيدية

وفد م�سيخة

العقل الدرزية

روؤ�ساء بلديات 

وخماتري

ق�ساء را�سيا

ا�صتقبل  االأركان  رئي�ش 

وفوداً معزية

ب�صهداء اجلي�ش
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وفد منظمة

فر�سان مالطا

احلركة الي�سارية 

اللبنانية برئا�سة 

اال�ستاذ منري بركات

ال�سيد ندمي مراد

والعميد املتقاعد

الدكتور حممد يا�سر االيوبي

وفد جمعية 

املزارعني

 وفد جتمع �سباب 

عني زحلتا -

نبع ال�سفا







حزيران/متوز

البطولة ملء ال�ساحات

كالماً..  الكالم  يظل 

وت���ظ���ل ال�����ص��ورة 

نب�ش  اأّم���ا  ���ص��ورة، 

احلقيقي  املعركة 

اأين  اأم��ر  اآخ��ر،  فاأمر 

الكلمة  بالغة  منه 

وو�صوح ال�صورة؟

هناك حيث البارود والنار، حيث الغبار واحلمم، 

وحيث اخلطر مقيم يف كل حلظة وحركة...

باإيقاع  ت�صري  ولياليها  بنهاراتها  االأيام  هناك 

حمموم واحد:

ن�ذروا  للوط�ن  ورجال  ودم،  عرق  بطول�ة، 

والنخ�وة.  واالميان  الع�زم  زادهم  اأنف�صه�م، 

رج�ال يحرتف�ون ال�صج�اعة والنب�ل والت�صحية.

يف �صاحة املعركة زند واحد وقلب واحد هم. 

رماة  جموقلون،  وبحر،  بر  مغاوير  م�صاة، 

قادة،  �ضباط  وبحارون،  طيارون  مدفعية، 

واحد،  �صالح  امليدان  يف  كلهم  وجنود  رتباء 

رجل واحد.

ويقاتل  ال�صهيد  ي�صقط  اإي��اه  بالعزم  

املعافى منهم واجلريح. وباالإقدام 

الوغى.  �صاحات  يجوبون  اإي���اه 

ودٌم  يتقنونها  لغة  ال�صجاعة 

يغلي يف عروقهم، واإذا تكلموا فب�صوت واحد 

و�صرخة واحدة: حياتنا فداء للبنان.

اأو  تراه  ما  و�صف؛  اأي  ناق�ش  كالم؛  اأي  باهت 

اأولئك  قرب  البارد  نهر  جنبات  يف  ت�صمعه 

�صمو  هو  بعينها،  البطولة  بهاء  هو  الرجال، 

الر�صالة ورهبة االميان.

طهر  يو�صف  ك��الم  ب��اأي 

و�صيته  ك��ت��ب  �صهيد 

واج��ب��ه  اىل  وم�����ص��ى 

مرتاح   املحّيا  با�صم 

ال�صمري؟

باأي كالم ميكن و�صف 

نباأ  بلغه  ع�صكري 

�صقيقه،  ا�صت�صهاد 

ف��ح��ب�����ش دم��ع��ت��ه 

بطالً  القتال  وتابع 

�صنديداً؟

هل للقلم اأن يرتقي 

كلما  الذين  االأبطال  هوؤالء  قلوب  يف  ما  اىل 

باتوا  جريح  اأو  �صهيد  �صفوفهم  يف  �صقط 

اأ�صر�ش واأ�صلب واأكر ثباتاً؟

اندفاع  ح��دود  تالم�ش  اأن  للمخيلة  ه��ل 

ماأذونية  منهم  الواحد  يرف�ش  ع�صكريني 



على  ف���»ي��ت��م��رد«  نقاهة 

�صاحة  يف  ويظل  قائده  اأمر 

فور  اليها  يعود  اأو  اخلطر، 

مئات  ج���راح���ه؟  ت�صميد 

ه��ذه  ك��ان��ت  الع�صكريني 

اال�صت�صهاد  ح��ال��ه��م. 

ترك  من  لهم  اأهون 

�صاحة  يف  رفاقهم 

املعركة.

ميكن  ه��ل  وب��ع��د، 

جي�صنا  �صوى  جلي�ش 

اأبهى  يف  العالية  مناقبيته  يلتزم  اأن 

اأحلك الظروف؟ املناقبية  متظهراتها وو�صط 

ثمن  غالياً  يدفعون  ع�صكريينا  جعلت  التي 

املدنيني  حياة  على  احل��ف��اظ  التزامهم 

دروعاً  االرهابيون  وقد جعلهم  وممتلكاتهم، 

يحتمون بهم؟

وقد  واأوالدهم  عيالهم  اىل  امل�صتاقون  هوؤالء 

هوؤالء  مطارحهم،  البيوت  يف  لهم  ا�صتاقت 

اأطفالهم  وجوه  وبريء  مدين  كل  يف  يرون 

واأهلهم ومن يحبون. اإنهم مثال املناقبية. 

هذه املناقبية التي مل تف�صح جماالً ل�صوؤال اأو 

تذمر اأو �صكوى.. وهذه املناقبية التي جتعل 

�صاحة  يف  جي�صنا 

رائعاً  منوذجاً  الواجب 

والتفاين  والتالحم  للتما�صك 

بينما الوطن �صاحات للت�صرذم واالنق�صام.

الواجب  يعرفون  الذين  االبطال  ع�صكريونا 

منذ  هناك  هم  ها  وحيدة،  �صاحة  الوطني 

حلظة  ك��ل  يتعمدون  اأ���ص��اب��ي��ع 

ال ح��دود  وال����دم،  ب��ال��ع��رق 

بطولة  وال  لت�صحياتهم، 

ت�صاهي بطوالتهم.

ا. ن. ت



مدير العمليات:

ما حققه اجلي�ش يعترب يف العلم الع�صكري 

اإجنازاً كبرياً

مدير  احلــاج،  فران�سوا  الركن  العميد  مكتب  من 

انطلقنا  للعمليات،  اجلي�ش  ــان  اأرك يف  العمليات 

يف رحلتنا اال�ستطالعية اىل نهر البارد، ومعه كان 

يف  رحاها  الدائرة  املعركة  حول  �سامل  حديث  لنا 

منطقة نهر البارد، بداياتها، �سري عملياتها، بع�ش 

تفا�سيلها.

بداية �ساألنا العميد الركن احلاج اأن يروي لنا كيف 

بداأت املعركة فاأجابنا:

يف  والزاهرية  املئتني  �سارع  حادث  اأثر  على   -

منا�سرو  اأقــدم  الداخلي،  االأمــن  قوى  مع  طرابل�ش 

اال�سالم«  »فتح  ع�سابة 

البارد  نهر  خميم  داخل 

ـــداء على  ـــت االع عــلــى 

مراكز اجلي�ش املحيطة 

باملخيم فغدروا بالقوى 

اجلهة  يف  املتمركزة 

املخيم.  من  ال�سرقية 

وقد ك�نت نق�ط مراقبة 

وذلك  اأمنياً،  ومتــركــزاً 

قرابة الثالثة والدقيقة اخلم�سني من �سباح 20 اأيار 

2007. وجتاوزوا خط اجلي�ش اىل تلة املحّمرة. اأما 

يف اجلهتني ال�سمالية واجلنوبية فقد �سّدت القوى 

على  حمافظة  امل�سلحة  العنا�سر  هناك  املوجودة 

العبدة  يف  مواقعها 

وبحنني.

���ص��ارت  ك��ي��ف   •
العمليات بعد ذلك؟

دقائق  ع�سر  بعد   -

باحلادث  علماً  اأخـــذت 

وحـــدات  فا�سُتنفرت 

ـــواءان  ـــل ــال: ال ــم ــس ــ� ال

املغاوير  واأفـــواج  6و7 

اللواء  اىل  وطلب  الثالث.  والتدخل  البحر  ومغاوير 

فيها  انت�سر  التي  االأهــداف  معاجلة  بدء  اخلام�ش 

امل�سلحون وت�سكيل لفيف تكتي الحتالل تلة املحّمرة 

البقعة املحيطة  الأر�ش املعركة يف  كونها مفتاحاً 

حزيران/متوز

البطولة ملء ال�ساحات
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حتقيق

العقيد اأنطوان جنيم

يف حماأة املعارك ق�صدت »اجلي�ش« نهر البارد: رئي�ش ق�صم 

املطبوعات، »جنديات املجلة« وبع�ش جنودها دخلوا �صاحة املعركة، 

التقوا ال�ضباط والرتباء واجلنود ويف البال �ضوؤال: »�ضو اأخبارن؟« »كيف 

اأحوالن؟«.

يف عرين البطولة عا�ش مندوبو »اجلي�ش« جتربة مل يعرفها �صواهم 

من االعالميني الذين واكبوا العمليات الع�صكرية من م�صارف املخيم.

هنا ح�صيلة جولتني ا�صتمرت كل منهما نهاراً بكامل �صاعاته 

وا�صتباكاته. اأّما املندوبون الذين كان لهم �صرف م�صاركة االبطال 

بع�صاً من غبار املعركة، فقد عادوا ب�صوت واحد: »اهلل حمّيي 

ع�صكرنا...«.

فاإىل م�ضاهدات مندوبينا واإمنا، بعد وقفة مع العميد الركن فران�ضوا 

احلاج مدير العمليات الذي قدم عر�صاً �صامالً ملجريات االأمور.

اهلل حمّيي ع�صكرنا...

مدير العمليات

العميد الركن 

فران�صوا احلاج



�سكل  وقت ق�سري،  وفعالً، خالل  البارد.  نهر  مبخيم 

ا�ستكمل متركزه قبل  بحيث  الهجوم  وبداأ  اللفيف 

ومنع  املعادية  القوى  وثّبت  البقعة،  على  الظهر 

ويف  املخيم.  خارج  وامتدادهم  امل�سلحني  انت�سار 

االأثناء و�سلت طالئع فوج املغاوير اىل بلدة  هذه 

بحنني حيث طلب اليه املهاجمة على 3 حماور:

- املحّمرة حتى الطريق العام.

- من بحنني باجتاه املحّمرة.

اجلهة  بــاجتــاه  بــحــنــني  مــن   -

اجلنوبية للمخيم.

كما كلفت القوات البحرية تنفيذ 

متت  وهكذا  بــحــراً.  الغرب  من  باالأ�سلحة  هجوم 

ا�ستعادة املراكز كافة التي �سقطت يف بدء االعتداء. 

تزامن مع العملية خالل النهار االأول من املعارك 

طريق  على  ــالم«  اال�ــس »فتح  مــن  عنا�سر  قيام 

طرابل�ش - القلمون الدولية باالعتداء على ع�سكريني 

فطاردتهم  االأنظار.  عن  والتواري  عليها  منتقلني 

قوى اجلي�ش حيث مّت اكت�سافهم يف 

وق�سي  القلمون  ــراج  خ يف  مــغــارة 

عليهم بتاريخ 2007/6/28.

�صاركت  التي  القوى  هي  • من 
يف العمليات؟

املذكورة  القوى  اىل  باال�سافة   -

البحر،  مغاوير  فوج  اأُ�ــســِرك  �سابقاً، 

فوج  من  و�سرية  املجوقل  والــفــوج 

الهند�سة، و�سرية من فوج املدفعية 

املدفعية  فوج  من  و�سريتان  االأول، 

املدرعات  فوج  من  و�سرية  الثاين، 

الثاين، وطواقم من فوج املدرعات االأول، باال�سافة 

اىل مفارز طبية، و�سرية ال�سرطة يف ال�سمال.

وتتابع الهجوم على ثالثة حماور لالأفواج اخلا�سة 

وحمور تثبيت للواء اخلام�ش.

ثم اأُ�سِرك فوج التدخل الثالث يف منطقة طرابل�ش 

ل�سبط االأمن فيها وتاأمني خلفية اآمنة للقوى التي 

تعمل حول املخيم.

اجلوية  ــوات  ــق ال ــركــت  اأ�ــس كــمــا 

جوي  ودعــم  اإ�ستطالعية  بطلعات 

واإخالء �سحي.
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امل�صلحون ا�صتعملوا اأ�صلحة قّنا�صة

جمّهزة باملناظري الليلية

حاجز املحمرة حيث وقعت املجزرة بحق الع�صكريني
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نهر  خميم  معركة  مراحل  هي  ما   •
البارد؟

املرحلة  اإجنــاز  مت  االأوىل  ال�سربة  تلقي  بعد   -

االأوىل من املعركة والتي متثلت با�ستعادة املراكز 

واأخذ املبادرة. وكّرت �سبحة املراحل كاالآتي:

- املرحلة الثانية: احتالل مراكز امل�سلحني حتى 

اخلان من جهة البحر.

وم�ست�سفى  النور�ش  احتالل  الثالثة:  املرحلة   -

جنني وجامع القد�ش.

املخيم  تنظيف  ا�ستكمال  الرابعة:  املرحلة   -

اجلديد حتى تخوم املخيم القدمي، حيث حو�سر ما 

تبقى من ع�سابة »فتح اال�سالم« التي قتل معظم 

القدمي حيث  داخل املخيم  اأو جرحوا. ومن  اأفرادها 

منهم  متخذين  املدنيني  ال�سكان  بني  تغلغلوا 

نار  يطلقون  الع�سابة  عنا�سر  راح  ب�سرية  دروعــاً 

القن�ش على قوى اجلي�ش.

اجلي�ش  ا�صتعملها  التي  االأ�صلحة  هي  • ما 
يف هذه املعركة؟

ا�ستعمال  اىل  املعركة  هذه  يف  اجلي�ش  جلاأ   -

االأهداف املحددة بدقة  االأ�سلحة املنا�سبة ملعاجلة 

فائقة حر�ساً على حياة املدنيني االآمنني يف خميم 

اجلديد  املخيم  �سكان  اأن  العلم  مع  البارد،  نهر 

جنح اجلي�ش بتنظيف املخيم اجلديد

باأقل ما ميكن من اخل�صائر

العميد الركن احلاج

ي�صرح للعقيد 

انطوان جنيم

�صري العمليات

يف البارد

.. واللواء التا�صع 

كان هناك
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قبل  منازلهم  اأخلوا  قد  كانوا  املعارك  دارت  حيث 

بدء املعركة للم�سلحني الذين عاثوا ف�ساداً وخراباً، 

غري موّفرين املقّد�سات اإذ كانوا ي�ستعملون اأماكن 

العبادة مراكز قتل وقن�ش وق�سف.

اال�صالم«  »فتح  م�صّلحي  اأن  ُيحكى   •
�صحيح  هذا  فهل  حديثة.  اأ�صلحة  ا�صتعملوا 

وم�����ا ه����ي اأن������واع 

االأ�صلحة التي ا�صتخدموها؟

عيار  الكاتيو�سا  �سواريخ  امل�سلحون  ا�ستعمل   -

ملم،  و60   82 عياري  من  والــهــاون  ملم،   107

امل�سادة  الر�سا�سة  واملدافع  »اآر بي جي«  وقواذف 

للطائرات عيار 23 ملم، ور�سا�سات »الدو�سكا« عيار 

وقد  اخلفيفة.  االأ�سلحة  اىل  باال�سافة  ملم،   14.5

اأ�سلحة القنا�سة املجهزة  لوحظ ا�ستعمالهم بع�ش 

باملناظري احلديثة.

اليوم؟ اىل  حتقق  ما  اأهمية  هي  • ما 
- يف العلم الع�سكري يعترب ما حتّقق اىل اليوم 

اإجنازاً كبرياً، ال �سيما اأن قوى اجلي�ش اىل حني بدء 

املعركة كانت من�سرفة اىل دور اآخر هو حفظ االأمن. 

كما اأن قتال مثل هذه املجموعات االإرهابية تعرّث 

ال�ضرق  من  عديدة  نق�ط  يف  جن�ح�ً  يعرف  ومل 

االأو�سط. فلقد جنح اجلي�ش بتنظيف املخيم اجلديد 

ممكنة،  خ�سائر  باأقل  اال�سالم«  »فتح  ع�سابة  من 

�سفوف  يف  مــعــدومــة،  اعتبارها  ميكن  والــتــي 

املدنيني االآمنني يف خميم نهر البارد. 

ت�سوير: املعاون هاين قازان

قتال املجموعات االإرهابية تعر

ومل يعرف جناحاً يف نقاط

عديدة من ال�صرق االأو�صط
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وباللحم احلي 
يقاتلون...

خام�ش

وجموقل

ومغاوير بر وبحر

ا�صتب�صال مكّلل بغبار العز والفخر

حزيران/متوز

البطولة ملء ال�ساحات

حتقيق

جان دارك ابي ياغي

الكرنتينا  انطلقنا من موقع  ال�صفر! يوم اجلمعة 15 حزيران  ودّقت �صاعة 

ق�صم  رئي�ش  اجلميع،  وجوه  على  بادية  احلما�صة  العمل(.  مركز  )حيث 

مرق�ش  روبري  البلعة،  ندين  الزميلة  جنيم،  اأنطوان  العقيد  املطبوعات 

)م�صّور(، املعاون املجند املمددة خدماته روميو مو�صى )م�صّور(، العريف 

يحيى خ�صر )م�صّور(، وال�صائَقني: املعاون ب�صام �صومان والرقيب ب�صام جبور.

لكن احلما�صة مل متنع اإح�صا�صنا اىل حد ما باخلطر، وقبيل انطالقنا التقينا 

�صكرترية حترير املجلة فمازحناها قائلني:

اإذا مل نعد )ال �صمح اهلل( اكتبوا حتت �صورنا عبارة »�صهداء الواجب االإعالمي«. 

اللبنانيني  ال�صباب حّب  انقلوا اىل  فكان رّدها: »تروحوا وترجعوا بال�صالمة، 

واإعجابهم«. وانطلقنا مّتكلني على اهلل.

قن�ٌش  البارد...  نهر  خميم  من  اقرتبنا   ...

ُي�صمع، قذائف ُتطلق من هنا وهناك ورائحة 

املنطقة،  �صماء  لتمالأ  تت�صاعد  الدخان 

احلكاية  وهنا  بداأت،  قد  املهمة  اأن  اأدركنا 

كاملة. 



املحطة االأوىل لقاء مع قائد العمليات

العميد بانو: جي�صنا يقاتل باللحم احلي

قائد  زيــارة  من  بّد  ال  كان  امل�سوار،  بداية  يف 

العميد  املحّمرة  املتقدمة يف منطقة  العمليات 

العامة  االأجــواء  �سورة  يف  لو�سعنا  بانو  اأنطوان 

بني  ال�سهر  حواىل  منذ  الدائرة  املعارك  لطبيعة 

اجلي�ش اللبناين وجماعة »فتح اال�سالم«.

هو  حديثه،  يف  بانو  العميد  اليه  اأ�سار  ما  اأول 

نهر  خميم  داخل  الع�سكرية  التح�سينات  »�سخامة 

و�سول  مع   1948 العام  اىل  تعود  والتي  البارد 

الالجئني الفل�سطينيني اىل لبنان، والتي تنامت 

يف  امل�سلح  الفل�سطيني  العمل  بدء  مع  الحقاً 

اأر�ش املعركة،  فرتة ال�ستينيات. من هنا �سعوبة 

التي تعترب غريبة على اجلي�ش اللبناين، واأقّل ما 

ميكن و�سفها باأنها �سر�سة ومعّقدة للغاية«.

الت�سّدي  يف  امل�ساركة  القوى  عن  حتــدث  ثم 

اأفــواج  ثالثة  وهــي  ــالم«  ــس اال� »فتح  الإرهــابــيــي 

خا�سة )فوج املغاوير، فوج مغاوير البحر والفوج 

»وقد  اخلام�ش.  اللواء  اىل  باال�سافة  املجوقل( 

يف  التام  والتن�سيق  بالت�سامن  جميعها  عملت 

ما بينها ال�سرتداد املراكز التي احتلها االرهابيون 

اللواء  بعنا�سر  الغدر  بعد  للمعارك  يوم  اأول  يف 

اخلام�ش«. 

تقومون  عندما  ــوج،  ف لكل  »�ــســاأتــرك  وقـــال: 

الذي  املحور  عن  يتحدث  اأن  امليدانية،  بجولتكم 

بها،  يقوم  التي  املهام  وعن  م�سوؤوليته،  يت�سلم 

فتكون بذلك ال�سورة اأو�سح ومو�سوعية اأكرث«.

لكن  ــّي،  احل باللحم  يقاتل  »جي�سنا  ــاف:  واأ�ــس

ال  ع�سكريونا  مندفعون،  �سجعان  �سباب  عنا�سره 

يهابون املوت واال�ست�سهاد يف �سبيل بقاء الوطن، 

من  التي  واالأخـــرية  االأوىل  ق�سيتهم  هي  وهــذه 

اأجلها ارت�سوا اأن يكونوا حتت لواء »�سرف، ت�سحية، 

وفاء«.

وختم قائالً: »اأعدكم اأنه خالل فرتة وجيزة �سيتم 

وت�سليم  اال�سالم«  »فتح  ي�سمى  ما  على  الق�ساء 

اأ�سحاب  العدالة، الأننا  اىل  َمن �سيبقى منهم حياً 

حق«.

يف  تطّن  ظّلت  التي  االأمنية  هذه  وقع  على 

العميد  كالم  فينا  اأثــاره  وما  النهار،  طوال  اآذاننا 

ب�سوق  جولتنا  يف  انطلقنا  وحتفز،  اأمل  من  بانو 

واندفاع.

قائد اللواء اخلام�ش:

هكذا بداأت العمليات

اخلام�ش  اللواء  يتمركز  حيث  من  بداأت  جولتنا 

على تلة املحّمرة، التي �سهدت اأوىل املعارك بني 

اجلي�ش اللبناين و»فتح اال�سالم«.

الركن  العميد  اللواء  قائد  مع  تلقفناه  نباأ  اأول 

نبيل ن�سر ا�ست�سهاد اأربعة ع�سكريني اإثر دخولهم 

يف  ع�سكرياً  �سقوطه  بعد  املفّخخة  املباين  اأحد 

مع  وجل�سنا  اخلرب،  �سدمة  ا�ستوعبنا  اجلي�ش.  يد 

األواناً  اللواء اىل طاولة عليها خريطة حملت  قائد 

و�سارات خمتلفة بالقرب من ماللة القيادة، حيث 

ملتابعة  االأ�سوات  ي�سدر  ينفك  ال  اال�سارة  جهاز 

جمريات االأحداث.

نباأ  قلوبنا،  اأدمــى  الذي  االأول  النباأ  مــوازاة  يف 

حديثه  بداية  اأخربنا يف  اللواء  فقائد  اأفرحنا،  اآخر 

ربت كلياً  اإن البنية الع�سكرية لـ»فتح اال�سالم« �سُ

ومل يعد ُي�سمع يف اليومني االأخريين )قبيل 15 

قبل  من  ثقيلة  عيارات  من  نار  اإطالق  حزيران( 

االرهابيني.

واأ�ساف:

ق�سف  اىل  ــارك  املــع بــدايــة  يف  عــمــدوا  لقد 

منهم  حماولة  يف  بال�سكان  املاأهولة  املناطق 

لتاأليب الراأي العام �سد اجلي�ش اللبناين عرب اإيذاء 

املواطنني، اإال اأن حماولتهم باءت بالف�سل. فالراأي 

مل  وقفة  جي�سه،  جانب  اىل  وقف  اللبناين  العام 

ي�سهدها لبنان من قبل. 

وعن متركز اللواء ومهماته االأ�سا�سية قال العميد 

الركن ن�سر: يتمركز اللواء اخلام�ش يف قطاع عكار 

احلدودية.  املعابر  �سبط  هي  اأ�سا�سية  مهمة  يف 

وتتوزع قطعه بني احلدود وعرمان، و�سمنها خميم 

نهر البارد، يف عمليات حفظ اأمن.

كانت  االأمــنــي،  الو�سع  تدهور  قبل  ــاف:  واأ�ــس
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قائد العمليات العميد انطوان بانو

العميد بانو

ي�صرح �صري العمليات على االر�ش

قائد اللواء اخلام�ش العميد الركن نبيل ن�صر

يتحدث اىل فريق »اجلي�ش«



على  ــات(  دوري �سكل  )على  ظرفية  حواجز  للواء 

وجود  عن  معلومات  ورود  وعند  املخيم،  مدخل 

على  حواجز  اأقمنا  داخله،  يف  م�سلحة  جمموعات 

مداخله االأربعة الرئي�سة: املدخل ال�سمايل، مدخل 

اجلنوبي )جهة بحنني( ومدخل  املحّمرة، املدخل 

جامع �ساكر )من اجلهة اجلنوبية(. وبهذه الطريقة 

ا�ستطعنا �سبط حركة الدخول واخلروج من املخيم 

واليه عرب التدقيق يف هويات العابرين وت�سجيل 

ا�سمائهم.

قد  ت�سلل  عمليات  عن  معلومات  وردت  الحقاً، 

على  مراقبة  نق�ط  فو�ضعن�  الليل،  يف  حت��دث 

اأن ي�سلكوها ليالً وهي متتد  التي ميكن  امل�سالك 

على طول الطريق بني العبدة وج�سر نهر البارد. 

ول�سبط الت�سلل الليلي كان ال بّد من اإقامة �سريط 

�سائك. اىل اأن تدهور الو�سع االأمني واأدى اىل ما 

اأدى اليه...«.

طليعة ال�صهداء

و�ساألنا العميد الركن ن�سر: 

عنا�صر  على  التعّدي  ح�صل  كيف   •
اجلي�ش اللبناين على حاجز املحّمرة؟

- يجدر باال�سارة اأوالً اأن جماعة »فتح اال�سالم« قد 

اأعدوا للمعركة م�سبقاً، لذا كان هجومهم على كل 

املخيم  داخل  االأبرياء  بال�سكان  اآبهني  املحاور غري 

مع  معركة  اىل  اجلميع  جّر  حاولوا  لقد  وخارجه، 

اجلي�ش اللبناين. ويف املقابل، كان اجلي�ش حري�ساً 

على عدم تعري�ش املدنيني املقيمني يف حميط 

املخيم لالأذى. 

وحول تفا�سيل احلادث قال: يقع حاجز املحّمرة 

بني املنازل وهو اأول حاجز للجي�ش تعّر�ش للهجوم 

اىل  اأدى  مــا  ــالم«،  ــس اال� »فتح  قبل  مــن  الــغــادر 

�سابط(  بينهم  )16ع�سكرياً  عنا�سره  ا�ست�سهاد 

حتركت  ذلــك  ــر  اإث املعتدين.  يــد  يف  و�سقوطه 

الكتيبة 53 يف اللواء اخلام�ش �سالكة طريق ببنني 

ا�ستخدام  حتا�سينا  االأمر  بادئ  يف  التلة،  وطّوقت 

احلاجز.  عنا�سر  م�سري  جنهل  كنا  الأننا  املدفعية 

ويف غ�سون �ساعات قليلة ا�سرتجع اللواء اخلام�ش 

احلاجز )حتديداً يف متام ال�ساعة العا�سرة اإال ع�سر 

دقائق من �سباح اأول يوم للمعارك( ما اأدى اىل 

تراجع »فتح اال�سالم« اىل اأبنية جماورة. يف هذا 

على  ال�سيطرة  واأحكم  املغاوير  فوج  و�سل  الوقت 

من  املوؤدية  الطريق  على  والحقاً  املحّمرة  حاجز 

بحنني اىل العبدة.

يف  اعتمدمتوها  التي  اخلطة  هي  • وما 
م�صار الهجوم؟

- لقد و�سعنا خطة من مرحلتني:

الغاز   بت�سّلم خط  كانت تق�سي  االوىل،  املرحلة 

يف  املغاوير  فــوج  جنــح  وقــد  للمخيم  املتاخم 

ال�سيطرة عليه من اجلهة ال�سمالية.

املرحلة الثانية، كانت اال�ستيالء على خط ال�سكة. 

على  التقدم  يف  املغاوير  فوج  مع  �ساركنا  وقد 

من  جــداً  عنيفة  مقاومة  واجهنا  هنا  اخلــط.  هذا 

تعزيز  اىل  اجلي�ش  قيادة  دفع  ما  املخيم،  داخل 

القوى املوجودة على االأر�ش بفوجي مغاوير البحر 

واملجوقل. وبذلك باتت ثالث قوى اأ�سا�سية اإ�سافة 

اإجتاهات  اللواء اخلام�ش، تعمل على خمتلف  اىل 

املخيم.

الو�صع امليداين بعيد االعتداء ب�صاعات

من  اعتباراً  اللواء  و�سع  كان  االأر�ش  على  عملياً 

خط ال�سكة على ال�سكل االآتي:

من  قوى  والبحرية  ال�سمالية  الناحية  • من 
 12 الــلــواء  من  �سرية  ت�ساندها  اخلام�ش  الــلــواء 

املجوقل  الفوج  لقوى  اخللفية  احليطة  توؤمن 

الذي كان يتقدم.

اجلنوبية  والتخوم  ال�سكة  خط  علو  على   •
اأي�ساً  ت�ساندهم  البحر،  مغاوير  يعمل  للب�ستان، 

املباين )حتديداً  لتعبئة  اأثناء تقدمهم  قوى يف 

اخلام�ش( كي يتمكنوا من  اللواء  الكتيبة 53 يف 

متابعة تقدمهم نحو االأق�سام، مدعومني مبالالت 

اللواء اخلام�ش.

خط  من  واجلنوبية،  ال�سرقية  الناحية  • من 
ناحية  من  اأما  ال�سكة.  خط  علو  اىل  دخلنا  الغاز 

اخللف فقواتنا على م�ستوى خط الغاز.

اجلي�ش تقدم وهو مك�صوف 

اأمام نريان االرهابيني

واجهتكم؟ التي  العقبات  اأبرز  • ما 
- لقد ا�ستفاد م�سلحو »فتح اال�سالم« كثرياً من 

العالية منها للقن�ش على  كثافة االبنية خ�سو�ساً 

الأننا  بكاملها،  كان يعيق تقدم �سرية  اجلي�ش ما 

ب�سهولة.  روؤيتهم  ميكننا  وال  عليهم  مك�سوفون 

العلوية  الطوابق  ق�سف  اىل  ا�سطرنا  ما  وهــذا 

اىل  النزول  على  الإرغامهم  والدبابات  باملدفعية 

اىل  يــعــودون  كانوا  لكنهم  ال�سفلية،  الطوابق 

القن�ش عندما يتوقف الق�سف املدفعي. م�سكلة 

اأخرى اأعاقت عملنا متثلت باتخاذ االرهابيني من 

هوؤالء  اأن  ذلك  اىل  ي�ساف  ب�سرية،  دروعاً  ال�سكان 

م�سريهم  اأن  مقتنعون  وهم  يقاتلون  املجرمني 

املوت على اأي حال.

التن�سيق  اأن  اىل  ن�سر  الركن  العميد  واأ�ــســار 

على  ووحداته  اجلي�ش  قوى  جميع  بني  والتعاون 

دون  امل�ستطاع،  قدر  للحوؤول،  تاماً  كان  االأر�ــش 

يف  املجرمون  ن�سبها  التي  االأفخاخ  يف  الوقوع 

املواقع التي كانوا يخلونها عندما ي�سّيق اجلي�ش 

اخلناق عليهم.

عمليات  يف  �صعوبات  واجهتكم  هل   •
اإخالء اجلرحى؟

- يف البداية فقط، لكن قيادة اجلي�ش ا�ستدركت 

عن  )عبارة  طبية  مفرزة  وركــزت  ب�سرعة  االأمــر 

)العبدة(  الزراعة  مركز  يف  ميداين(  م�ست�سفى 

بقيادة الكتيبة 53، ومفرزة اأخرى يف بحنني )يف 

اجلهة اجلنوبية للمخيم(.

عن  �ساألناه  اخلام�ش،  اللواء  قائد  نودع  اأن  قبل 

معنويات الع�سكر خ�سو�ساً اأن اللواء قّدم 23 �سهيداً 

يف اأول يوم من املعارك، فقال:

باأن  مقتنعون  هم  رائعة،  ال�سباب  معنويات 

هيبة  اأن  ويعتربون  وقفتهم،  رهن  الوطن  م�سري 

الأنها  اعتبار  كل  فــوق  و�سرفه  وكرامته  اجلي�ش 

لبناين.  مواطن  كل  و�سرف  وكرامة  هيبة  ت�ساوي 

نحن نعمل بتوجيهات قائد اجلي�ش الذي قال خالل 

اال�ست�سالم  اإال  االرهابيني  اأمام  لنا: »ال حّل  زيارته 

اأو املوت. فال ثمن لدماء  العدالة  وت�سليمهم اىل 
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العميد الركن نبيل ن�صر

قائد اللواء اخلام�ش



ال�سهداء، اإال بقاء الوطن«.

اخلام�ش  اللواء  مقّر  غادرنا  النية،  هــذه  على 

اأن  اهلل  راجني  ــراده،  واأف و�سباطه  قائده  موّدعني 

يحفظهم من كل مكروه متوجهني اىل حيث مقر 

الفوج املجوقل.

وقفة مع نائب رئي�ش االأركان للعمليات

حتّول معمل احلالب يف العبدة اىل غرفة عمليات 

للفوج املجوقل بعد احتالله وتطهريه من م�سّلحي 

»فتح االإ�سالم« الذين جلاأوا اليه يف بداية املعارك.

للعمليات  ــان  االأرك رئي�ش  نائب  التقينا  هناك 

الذي كان يف جولة  الركن حممد قعفراين  العميد 

ال�سمال  عمليات  غرفة  خاللها  تفّقد  ميدانية 

الع�سكرية  العمليات  يف  امل�ساركة  ــقــوات  وال

واملراكز االأمامية للجي�ش.

وما  الع�سكرية  العمليات  �سري  عن  و�ساألناه 

الو�سول  ا�ستطعنا  االآن،  لغاية  فقال:  حتقق، 

املخيم،  يف  ا�سرتاتيجية  جــّد  تعترب  مراكز  اىل 

تفخيخ  ب�سبب  رويداً  رويداً  تتقدم  اجلي�ش  وقوى 

املراكز  وتبقى  خمتلفة  وطرق  بعبوات  البنايات 

االأخرية التي �سيطر  عليها اأي�ساً اجلي�ش بالنريان 

بانتظار التقدم نحوها.

واأ�ساف:

املقاومة خّفت وامل�سلحون حما�سرون م�سريهم 

ي�ستطيعون  ما  كل  القتل.  اأو  اال�ست�سالم  اأو  االأ�سر 

وهذا  والتفخيخ،  القن�ش  اأعمال  هو  االآن  فعله 

يعيق عمل اجلي�ش لكنه لن يوقف تقدمه.

والحظ العميد الركن قعفراين ارتفاع معنويات 

الع�سكر واندفاعهم منوهاً باجلرحى الذين يرف�سون 

مغادرة املخيم اإذا كان باالإمكان معاجلتهم ميدانياً، 

وال يطالبون باأي ماأذونية حتى انتهاء املعارك ولو 

موؤمنون  الأنهم  طالت، 

باأن الن�سر اآٍت. 

وختم بالقول: 

الع�سكريـون ي�سعـون 

ـــب اأعـــيـــنـــهـــم  نـــ�ـــس

توجيهات قائد اجلي�ش 

املعركة  ــش  ــو� خ يف 

بقاء  معركة  اأنها  على 

ي�سمحوا  ولــن  الوطن، 

كعـ�سابــة  لــزمــــــــرة 

اأن  ـــالم«  ـــس اال� ــح  ــت »ف

تتحّكـم مب�سيـر لبنـان. 

املجوقل: ا�صتدعينا 

للموؤازرة وحققنا انت�صارات من اليوم االأول

قائد الفوج املجوقل العقيد الركن �سربل فغايل 

الفوج  بها  يقوم  التي  املهام  �سورة  يف  و�سعنا 

الق�ساء  يف  القوى  باقي  ملــوؤازرة  ا�ستدعائه  بعد 

على »فتح اال�سالم«.

قال:

 3 )بتاريخ  الفوج  لو�سول  االأول  اليوم  منذ 

اأبنية  واحتالل  انت�سارات  بتحقيق  بداأ  حزيران( 

ال�سعوبات  اأبرز  االإرهابيون قد متركزوا فيها.  كان 

اأعمال  هي  القوى  باقي  كما  الفوج  واجهت  التي 

املنازل  ــواب  اأب �سيء:  كل  فخخوا  لقد  التفخيخ. 

واأثاثها، قوارير الغاز، االألعاب، قذائف مدفعية... 

االأبرز  اليوم  عند  فغايل  الركن  العقيد  وتوّقف 

بها  قــام  التي  الع�سكرية  العمليات  م�سار  يف 

الفوج مع فوج املغاوير، فقال: »كان يوم االأربعاء 
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نائب رئي�ش االركان للعمليات يتابع مع القيادة 

تنفيذ اخلطط املو�صوعة

نائب رئي�ش االركان للعمليات

العميد الركن حممد قعفراين

قائد الفوج املجوقل

العقيد الركن �صربل فغايل

العميد الركن قعفراين يتحدث اىل

مندوبة »اجلي�ش« جان دارك ابي ياغي



معارك  خالله  دارت  اإذ  االأ�سعب  اليوم  حزيران   6

طاحنة مع »فتح االإ�سالم« اأّدت اىل احتالل مواقع 

اأ�سا�سية »كا�سرتاحة النور�ش« و»ا�سرتاحة الوح�ش« 

و»مدار�ش  �سامد«  »مركز  على  بالنار  وال�سيطرة 

هذه  وخــالل  اليها.  الــدخــول  بانتظار  ــــروا«  االأون

وعدد  �سهيداً  املجوقل 12  للفوج  �سقط  املعركة، 

كبري من اجلرحى عاد الق�سم االأكرب منهم اىل اأر�ش 

املعركة بعد معاجلتهم، لقد رف�سوا اال�ستفادة من 

فرتة النقاهة كي يكونوا ذخرية حية لرفاقهم«.  

نقاتل باأ�صلحة عمرها 20 عاماً

الذي  ال�سالح  نوعية  اىل  الفوج  قائد  وتطرق 

 ،107 �سواريخ  ي�ستعمل  فهو  العدو،  به  يقاتل 

للطائرات،  م�ساد  و120،  و60   82 عيار  هواوين 

قنا�سات واآر. بي. جي باال�سافة اىل كميات هائلة 

بينما  للتفخيخ.  ي�ستعملونها  املتفجرات  من 

عمرها  تقليدية  باأ�سلحة  اللبناين  اجلي�ش  يقاتل 

20 عاماً على االأقل.

وختم قائالً: »عدونا جمموعة اإرهابيني ال ياأبهون 

لهم  ن�سمح  ولــن  باملر�ساد،  لهم  لكننا  للموت 

برتويع مواطنينا وتهديد اأمن وطننا«. 

يف �صيافة املغاوير:

»وجبة ق�صف اإك�صرتا« 

نهر  خميم  داخل  املغاوير  فوج  عمليات  غرفة 

البارد اجلديد خلية نحٍل ال تهداأ. الو�سع هنا اأ�سعب 

�ضب�ط  يعي�ضه  ال��ذي  ال��دائ��م  اال�ضتنف�ر  ب�ضبب 

اخلرائط  �ساعة.   24 على   24 وعنا�سره  الفوج 

فوج  قائد  منها  اتخذ  التي  الغرفة  جــدران  متالأ 

املغاوير العقيد الركن �سالح قي�ش مقراً له الإدارة 

جهاز  هنا،  ات�ساالت  اأجهزة  الع�سكرية،  العمليات 

م�سادر  ملراقبة  موّجهة  كامريا  هناك،  كومبيوتر 

ومراقبة  املدفعية  رمايات  ول�سبط  النار  اإطالق 

اأمام  نحن  اإذاً  املخيم..  داخل  امل�سلحني  حتركات 

فر�سة ملراقبة كيف يتّم م�سار الهجوم على »فتح 

اال�سالم« عن كثب. 

مل يهداأ الق�سف املتبادل بني اجلي�ش اللبناين 

عند  وجودنا  فرتة  طوال  اال�سالم«  »فتح  وعنا�سر 

ال�سغل«  »عجقة  من  الرغم  وعلى  املغاوير.  فوج 

حاولنا �سرقة بع�ش الوقت من قائد الفوج لو�سعنا 

لنا  التي ينفذها فوجه، ف�سرح  يف �سورة املهام 

املراكز  ال�سرتجاع  ُنّفذت  التي  الهجومية  اخلطة 

التي كان احتلها االرهابيون يف اأول يوم للمعركة 

حاجز  على  اخلام�ش  الــلــواء  بعنا�سر  الغدر  بعد 

املحّمرة. فقال:

بعد تثبيت املواقع، احتل عنا�سر الفوج احلاجز 

ال�سمايل ملخيم نهر البارد، وذلك يف اليوم الثالث 

م�سافة  التوغل  من  ومتكنوا  املعارك،  بدء  على 

العملية 6 قتلى  اأوقعت هذه  الداخل.  200م نحو 

تدمري  اىل  واأدت  امل�سلحة،  الع�سابة  �سفوف  يف 

للطائرات،  م�سادة  اأ�سلحة  حتمل  ع�سكرية  اآليات 

م�سادرة  كما مّتت  ملم،  عيار 107  وراجمات من 

اأنواع  وخمتلف  الفردية  االأ�سلحة  من  كبري  عدد 

الذخائر. ومثل هذه العمليات كانت تتكرر كل يوم. 

فّخخوا امل�صتو�صفات

امل�سلحون  اعتمدها  التي  التفخيخ  تقنية  عن 

قال قائد الفوج: عندما كنا ندهم االأبنية مبواكبة 

خمّلفات  من  لتفتي�سها  الهند�سة  فوج  عنا�سر 

امل�سلحني، كنا ن�سطدم بن�سفيات معّقدة وجمهزة 

ب�سيارات  االأبنية  ربط  بطريقة  بعد  عن  للتفجري 

مفخخة كانت متوقفة على جوانب الطرقات ويف 

مدفعية  بقذائف  ومو�سولة  الداخلية  ال�سوارع 

خالل  عرثنا  ولقد  االأنـــواع.  خمتلفة  غاز  وعبوات 

عمليات الدهم على خمزٍن ُمعدٍّ لرتكيب العبوات 

املتفجرات  اأنواع  بجميع  جمّهز  وهو  وت�سنيعها، 

متطورة،  تفجري  و�ساعات  وفتائل  �سواعق  من 

كل  »فخخوا  واأ�ساف:  عليها.  للك�سف  ف�سادرناها 

التي  الطبية  امل�ستو�سفات  ي�ستثنوا  ومل  �سيء، 

ُجّهزت للتفجري عند دخولها«.

بف�سل  الع�سكريون  »ا�ستطاع  قــائــالً:  وتابع 

خربتهم ووعيهم التام تخطي هذه ال�سعوبات«.

�سقط  الوقائية،  التدابري  كل  من  الرغم  وعلى 

املقابلة(  هــذه  ـــراء  اإج املــغــاويــر )حلــني  لــفــوج 

جريحاً  و149  �سابط(  )بينهم  �سهداء  �ستة 

ت�سميد  بعد  املعركة  اأر�ــش  اىل  معظمهم  )عاد 

جراحهم(. قد نقول هذا هو قدرهم، نعم. اإال اأنهم 
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قائد فوج املغاوير العقيد قي�ش يتحدث اىل مندوبة »اجلي�ش«العقيد الركن �صربل فغايل مع فريق جملة »اجلي�ش«

قائد فوج املغاوير

العقيد الركن �صالح قي�ش



الَقَدر  االأقل( هذا  هم َمن �سنع )هذه املرة على 

حباً بوطنهم ودفاعاً عنه.

وجهاً لوجه

عن املواجهات املبا�سرة مع االإرهابيني قال:

»خ�سنا مواجهات �سر�سة مع ع�سابة االرهابيني 

وجهاً  قاتلناهم  الطرقات،  وعلى  املباين  داخــل 

موّحدة  اإ�سارات  ا�ستعمال  اىل  عمدنا  لذلك  لوجه، 

بني  والتعارف  املــرور  كلمات  اىل  بيننا  ما  يف 

الع�سكريني خ�سو�ساً خالل تنفيذ كمائن ليلية يف 

مواقع متقدمة«.

اأن  لنا  اأتيح  املــكــان،  اأرجـــاء  يف  جتوالنا  خــالل 

يعي�سها  التي  احلياتية  ال�سعوبات  بالفعل  نعاين 

اأي  اأن يكون له�  الع�ضكريون كم� ال�ضب�ط من غري 

القتالية. فو�سط  اندفاعهم وقدراتهم  تاأثري على 

الدخان والبارود والغبار ودوي القذائف، ي�ستمرون 

حالة  »اإنها  يقولون:  هــوادة،  دون  من  القتال  يف 

طوارئ«.

مغاوير البحر:

اأهالً بالتوجيه

جولتنا  يف  واالأطـــول  االأخـــرية  قبل  ما  املحطة 

يف  كانت  املقاتلة  االأفــواج  قادة  على  امليدانية 

املحّمرة  يف  البحر  مغاوير  فوج  عمليات  غرفة 

�سرمي  جورج  الركن  العقيد  قائده  التقينا  حيث 

وبع�ش �سباطه واأفراده.

الو�سع هنا لي�ش اأف�سل حاالً اإمنا هو اأكرث غلياناً. 

اأع�ساب  دائم،  اإ�ستنفار  الغرف،  حركة ال تهداأ بني 

والتفاوؤل  الب�سمة  ووجوه مل تغب عنها  م�سدودة، 

بانت�سار قريب.

طويل  يــوم  عن  ينتج  الــذي  ال�سغط  كل  ومــع 

واللباقة  ال�سيافة  ح�سن  ين�سوا  مل  املعارك،  من 

املفعم  اجلــو  هــذا  بالتوجيه«.  و�سهالً  ــالً  ـــ»اأه وال

احلياة،  �سعوبات  اأمــام  االإنهزام  وعــدم  بالتحدي 

متحّدين  م�سٍن،  نهار  بعد  اأنفا�سنا  نلتقط  جعلنا 

بدورنا التعب، لنكمل عملنا.

عندما حان وقت التحدث مع قائد الفوج العقيد 

الركن جورج �سرمي، كان من �سابع امل�ستحيالت اأن 

يقومون  ما  اأو  يجري  ما  واحدة  دفعة  منه  نعرف 

والتوجيهات  تهداأ،  مل  الهاتفية  فاالت�ساالت  به. 

فهو  بلحظة،  حلظة  تتواىل  الدقيقة  الع�سكرية 

ممنوع«  »الغلط  الأن  وواردة  �ساردة  كل  يتابع 

واأخرياً ا�ستطاع اأن يخ�سنا بب�سع دقائق ليقول:

»ُيعترب القطاع الذي ي�سيطر عليه مغاوير البحر 

خط الدفاع االأ�سا�سي مل�سلحي »فتح اال�سالم« وقد 

و�سر�سة،  عنيفة  معارك  بعد  واحتليناه  خرقناه 

القن�ش  )بر�سا�ش  �سهداء  ثالثة  خاللها  �سقط 

رفيقه  اإنــقــاذ  يــحــاول  ــان  ك اأحــدهــم  والتفخيخ( 

فاأ�سابته ر�سا�سة الغدر«.

جنحت العملية...

يف هذه االأثناء عال ال�سراخ يف �سفوف الع�سكر، 

فرحني مهللني »جنحت العملية«.

كان  يتحدثون،  عملية  اأي  عن  �ساألنا  وعندما 

الذي  جنني،  م�ستو�سف  تفجري  عملية  اجلــواب: 

انتظرنا تفجريه طوال اليوم، ب�سبب احتوائه على 

خّلفها م�سلحو »فتح  املتفجرات  كمية هائلة من 

اال�سالم« بهدف تفجريه بالع�سكريني.

بدقة  العملية  جناح  اىل  قلبه  اطماأن  اأن  بعد 

عن  معنا  حديثه  ليتابع  الفوج  قائد  عاد  تامة، 

من  »اإنها  وقال:  يخو�سها  التي  املعركة  طبيعة 

ـــارك  ـــع ـــعـــب امل اأ�ـــس

الفوج  يخو�سها  التي 

طبيعة  اىل  ـــظـــراً  ن

و�سعوبة  املــنــطــقــة 

كثافة  ب�سبب  التنقل 

والتح�سينات  االأبنية 

ـــرثة  ــة وك ــري ــك ــس ــعــ� ال

ــتــي  املـــتـــفـــجـــرات ال

ي�ستعملها االإرهابيون.

مع العلم اأن ق�سماً قليالً من الع�سكريني لديهم 

بهمة  ولكن  املــجــال،  هــذا  يف  امليدانية  اخلــربة 

ال�ضب�ط والرتب�ء واآمري احل�ض�ئر، وبف�ضل التن�ضيق 

املطلوبة  املهام  تنفذ  واال�ستب�سال،  والتعاون 

بنجاح وباأقل خ�سائر ممكنة ب�سرياً ومادياً«.

»يع�صون« االأوامر! 

ال�سفوف  يف  كونهم  عنا�سره  معنويات  عن 

االأمامية يف مواجهة ع�سابة »فتح اال�سالم« قال: 

»ال كلمات تعرّب عن معنوياتهم، اإنهم حقاً مميزون 

يف القتال. وخالل زياراتي اليومية للعنا�سر على 

ال�سلبة،  االإرادة  عيونهم  يف  اأقــراأ  القتال،  جبهة 

التي جتمعهم،  الروابط  وعمق  واأعاين متا�سكهم 

كثرياً،  بي  ويوؤثر  بهم  فخوراً  يجعلني  ما  وهــذا 

اأحياناً اأدمع واأنا اأ�ساهدهم يعملون كخلية نحلٍ«.

�سلوك  بي  يوؤثر  ما  اأكــرث  »مــن  قائالً:  واأ�ــســاف 

عادة  رفيق.  لهم  ي�ست�سهد  حني  الع�سكريني 

عندما ي�سقط �سهيد الإحدى ال�سرايا، اأعطي االأوامر 

باإراحتها لبع�ش الوقت كي ال تغلب العاطفة على 

اإذ  ُتع�سى،  كانت  اأوامــري  اأن  اإال  القتال،  عقالنية 

املعركة،  اأر�ش  من  االن�سحاب  الع�سكريون  يرف�ش 

مدركني امل�سوؤولية امللقاة على عاتقهم«.

ال�سعبة  احلياتية  الــظــروف  من  الرغم  وعلى 

وانعدام  وعن��ضره  الفوج  �ضب�ط  يعي�ضه�  التي 

طوال  يقاتلون  �سكوى،  وال  تذمر  فال  املاأذونيات 

)كتعبئة  مراكزهم  يح�سنون  الليل  ويف  النهار 

�سيانة  بالذخرية،  التموين  اإعادة  الرمل،  اأكيا�ش 

االأ�سلحة واالآليات كي تكون جاهزة لليوم التايل(.

وختم قائد الفوج قائالً: »اأحد عنا�سر الفوج بلغه 

اخلطوط  من  نقله  فطلبت  �ضقيقه،  اإ�ضت�ضه�د 
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العقيد الركن �صرمي يتحدث

اىل الزميلة جان دارك

قائد فوج 

مغاوير البحر 

العقيد الركن 

جورج �صرمي
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االأمامية حيث كان يقاتل، اىل خط اآخر، 

فرف�ش واأ�سّر على البقاء مع رفاقه. اأما 

الدعم،  اأهايل ال�سهداء فيزودوننا يومياً 

تقدمي  ا�ستعدادهم  عن  دائماً  ويعربون 

وبدورهم  لبنان.  �سبيل  يف  ـــم  اأوالده

يوم  كــل  يــزورونــنــا  املنطقة  اأهـــايل 

يرفع  ما  ممكنة،  م�ساعدة  اأي  لتقدمي 

معنوياتنا ويخلق نوعاًً من اللحمة بني 

اجلي�ش واملواطنني«. 

ق�صة مغوار بحري

الرقيب  روؤيــــة  طلبنا  الــلــقــاء  بعد 

الذي  طالب  ريــا�ــش  البحري  املــغــوار 

بكامل  فح�سر  الفوج.  قائد  عنه  حتدث 

تلقى  كيف  واأخربنا  الع�سكري  هندامه 

»تلقيت  قال:  �سقيقه،  ا�ست�سهاد  خرب 

ات�ساالً هاتفياً من زوجتي التي اأخربتني 

اهلل  عبد  اجلندي  �سقيقي  با�ست�سهاد 

طالب )من الفوج املجوقل(، »�سفنت« 

قليالً واأخربت اثنني من رفاقي كانا اىل 

جانبي والحظا مالمح وجهي قد تغرّيت. 

الرقيب املغوار

البحري ريا�ش طالب

وفد جملة

»اجلي�ش«

يف جولة

ميدانية



مواجهات مبا�صرة

مع م�صلحي فتح اال�صالم
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ذهبت  وعندما  القتال.  واأكملت  دموعي  حب�سُت 

بني عد من  »يا  اأبي:  قال يل  اأخي،  دفن  حل�سور 

دموعي  مللملت  هنا؛  لي�ش  فمكانك  اأتيت  حيث 

اأن  يجب  حيث  اىل  وعــدت  ماأذونيتي  واخت�سرت 

اأكون.. كلنا فدى اجلي�ش والوطن«.

»جنديات اجلي�ش« على اجلبهة:

املغاوير »مثل النار«

القرار  اتخذنا  م�ساًء  ال�سابعة  ال�ساعة  متام  يف 

ال�سعب. طلب العقيد اأنطوان جنيم من قائد فوج 

زيارة  �سرمي  جــورج  الركن  العقيد  البحر  مغاوير 

اخلطوط االأم�مية التي يتمركز فيه� اجلي�ش داخل 

املخيم، يف جولة ا�ضتطالعية اللتق�ط �ضور ملجلة 

يف  هناك.  الع�سكر  حال  على  وللوقوف  »اجلي�ش« 

بادئ االأمر تردد نظراً اىل خطورة املكان يف مثل 

هذه ال�ساعة، اإال اأنه وافق الحقاً على طلبنا بعد اأن 

اأجرى عدة ات�ساالت لت�سهيل مهمتنا. فطلب اإح�سار 

الدروع الواقية واخلَوذ الرتدائها قبل االنطالق. مل 

تزن!  كم  اإلهي  يا  حملها:  علّي  ال�سهل  من  يكن 

�سعرُت باأنني اأختنق واأنا ما زلت واقفة يف مكاين، 

مع  النهار  طوال  يرتديها  الذي  الع�سكري  فكيف 

اأ�سلحته!  كــامــل 

»اهلل يعينن«.

�سعدنا يف جيب العقيد الركن �سرمي الذي توىل 

قيادته بنف�سه، بينما ا�ستقل فريق الت�سوير جيباً 

اآخر. مع و�سولنا اىل منطقة متقدمة داخل املخيم 

اىل  نظراً  بحذر  االأقدام  على  �سرياً  واأكملنا  ترجلنا 

ذهلنا حلجم  واملفلوحة.  املحروقة  الطريق  وعورة 

اخلراب والدمار على جانبي الطريق ويف البنايات. 

اجلي�ش  علم  عليه  رفع  مركز  من  اقرتبنا  وكلما 

والعلم اللبناين، كان �سرح من العقيد الركن �سرمي 

عن اأهميته االإ�سرتاتيجية يف عملية التقدم. فيكرب 

قلبنا بجي�سنا املغوار وترتفع معنوياتنا.

اقرتبنا من »جامع القد�ش« الذي اتخذه م�سلحو 

اأعمال  منه  لهم ميار�سون  اال�سالم« مرتا�ساً  »فتح 

اىل  و�سولنا  ومع  اجلي�ش،  على  والقن�ش  الق�سف 

وداخله مرحبة  خارجه  ال�سيحات من  َعَلت  امل�سجد 

الظروف  تلك  مثل  يف  اأنــه  اأت�سور  اأكــن  مل  بنا. 

ال�سعبة ميكن اأن اأ�ساهد جنوداً على هذا امل�ستوى 

من املناقبية الع�سكرية واملعنويات العالية والروح 

القتالية. كانت الب�سمة ال تفارق حمّياهم، ول�سان 

حالهم يقول: »املغاوير مثل النار«.

»م�سجد القد�ش«، الذي دارت فيه اأ�سر�ش املعارك 

كناية  اجلي�ش،  يــد  يف  �سقوطه  قبل  واأعنفها 

الطابق  طــابــقــني:  عــن 

وفيه  لالأطفال،  كرو�سة  ي�ستعمل  كــان  ال�سفلي 

ال�سالة.  مكان  الثاين  والطابق  امل�سلحون،  اختباأ 

من  وراءهــم  امل�سلحون  تركه  ما  و�سف  ميكن  وال 

واأغرا�ش  اأكيا�ش مليئة بالذخرية  خراب وخملفات، 

عمدوا  وقد  ع�سري..  و�سناديق  ومعلبات  �سخ�سية 

التقطناها  التي  وال�سور  منها.  ق�سم  تفخيخ  اىل 

يف الداخل قد تكون خري معرّب عما فعله االرهابيون 

الذين دن�سوا ُدور العبادة.

قبل مغادرتنا، اأ�سّر العنا�سر على اأن نلتقط لهم 

ال�سور التذكارية ومتّنوا ن�سرها يف املجلة ليعرف 

اأوطانها..  عن  اجليو�ش  تدافع  كيف  اأجمع  العامل 

واالنت�سار  ال�سالمة  لهم  متمنني  خرياً،  ووعدناهم 

القريب. وعدنا من حيث اأتينا مكللني بغبار العز 

والفخر بجي�سنا العظيم.  

غادرنا خميم نهر البارد يف متام ال�ساعة الثامنة 

واعتزازاً  فخراً  اأعيننا  ملء  الفرح  ودمــوع  م�ساًء 

لن  �سهداء،  من  قّدم  مهما  الذي  البا�سل  بجي�سنا 

ُيقهر.

وقلب  اجلي�ش  على  وقلبنا  بيوتنا  اىل  عدنا 

اجلي�ش على الوطن.

اأما اأمنيتنا فارتفاع رايات 

الن�سر قريباً.

جي�ش با�صل ال يقهر







»العريف ال�صهيد علي مو�صى«، هكذا وّقع �صهيٌد و�صيته وقد كتبها 

على و�صفة طبية، واأعاد كتابتها على احلائط. عرف اأن الواجب يناديه فا�صتجاب. كان 

ي�صعر اأنه �صيقدم حياته فداًء للوطن. فكتب و�صيته وم�صى اىل واجبه �صجاعاً مقداماً 

ال يرهبه املوت.

حاله حال جنودنا على اأر�ش املعركة، بب�صالة يقاتلون وي�صت�صهدون ليبقى لنا وطن.

على اأر�ش املعركة يف خميم نهر البارد، �صاهدنا جي�صنا كتلة مرتا�صة، يخو�ش القتال 

بب�صالة تفوق الت�صور وبجدارة تليق بحامي الوطن.
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حزيران/متوز

البطولة ملء ال�ساحات

حتقيق

ندين البلعة
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ىل 
هكذاوا

يقاتلون 

وي�صمدون

ويرفعون

العلم

عزيزاً عالياً

ال�صرية 522:

الن�صر اأو اال�صت�صهاد

على تلة املحّمرة، متركزت غرفة عمليات اللواء 

املخيم،  ينك�سف  هناك  من  مالّلة.  يف  اخلام�ش، 

املدافع  دوي  وعلى  الدخان  منه  يت�ساعد  الــذي 

والر�سا�سات، يتنقل الع�سكريون منتظرين االأوامر 

اأر�ش  اىل  للنزول  االندفاع  يتملكهم  لتطبيقها، 

اآخر  فالوجود يف مكان  الرفاق.  وم�ساندة  املعركة 

بنظرهم م�سيعة للوقت.

التي  الــوقــائــع  نقل  وحــاولــنــا  بينهم  تنقلنا 

ون بها. يعي�سونها وامل�ساعر التي يح�سّ

 522 ال�سرية  اآمــر  بــردويــل،  مي�سال  النقيب 

املعركة  و�سف  اخلام�ش(  اللواء  يف   52 )الكتيبة 

بـ»معركة اجلي�ش كله«.

وقال:

اخل�م�ضة  ال�ض�عة  املحّمرة  ح�جز  �ضقوط  »ُبّلغن� 

مالالت  خم�ش  مع  »العبدة«  اىل  فانتقلنا  فجراً 

من ال�سرية 522. ويف ال�ساعة العا�سرة من �سباح 

واحتالل  بالتقدم  االأمر  تلقينا  اأيار،  االأحد 20  يوم 
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النقيب

مي�صال بردويل

النقيب

ح�صن قا�صم

الرقيب علي االأ�صقر

الرقيب ايلي بيطار

العريف االأول

ح�صني القبي�صي

العريف االأول

عا�صم خرياهلل

الرقيب

�صلمان احل�صنية

اجلندي حممد م�صطفى

املجند خالد درحاين

املجند خ�صر عبيد

املجند ح�صني ابو و�صيم

ال�سكة كمرحلة ثانية...«.

بردويل  النقيب  و�سدد 

معني،  ــكــل  »ال اأن  عــلــى 

فاالعتداء على ع�سكرنا، وكل 

واحد منا يعرف �سديقه الذي ُغدر 

يرف�سون  متحم�سون  جنودنا  وا�ست�سهد. 

ويتقدمون  ـــوف  اخل يتخطون  الـــرجـــوع، 

واملدفعية  الرمايات  بني  تام  بتن�سيق 

واملالالت... التقدم اأو ال�سهادة!«.

واجهها  التي  ال�سعوبات  وعــن 

ندخل  »نحن  ي�سرح:  الع�سكريون 

»فتح  عنا�سر  يقيم  حيث  خميم  اىل 

ــذا فهم  ل ــالم« منذ زمــن طــويــل.  اال�ــس

كان  حيث  املــركــز 

عنا�سر  ــز  ــمــرك ــت ي

بينما  اال�سالم«،  »فتح 

املقابلة  اجلهة  تقدم من 

فوج  عرمان(   - )طرابل�ش 

املغاوير.

نظراً اىل كثافة اإطالق النار من 

�سريتي  من  اأ�سيب  املعتدين،  قبل 

اأحمد  االأول  الرقيب  ن�سار،  املالزم علي 

احلاج واجلندي اأحمد زيتون.

التقدم  متابعة  من  مينعنا  مل  ذلك  ولكن 

 30 واحتالل  املخيم  داخــل  بنايات  دهــم  حتى 

مبنى تقريباً كمرحلة اأوىل، ثم التمركز على خط 
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»العوايف«

»واألف �صحتني«

حتت  ممرات  من  اأر�سهم  تفا�سيل  بكل  عاملون 

اكت�سافها  با�ستطاعتنا  يكن  مل  وخمابئ  االأر�ــش 

يف بداية املعركة. كما اأن التفخيخ هو من اأ�سعب 

العراقيل. وعلى الرغم من التدريبات، مل ن�ستطع 

حتا�سي اال�سابات، فالظروف التي حتيط بنا بالغة 

ال�سعوبة«.

وقال:

»ال يخفى على جي�سنا تعاطف النا�ش ودعمهم، 

الذي يوؤثر اإيجاباً على الع�سكر ويدفعهم اىل مزيد 

من العطاء«، ال راحة! من ُي�ساب يرف�ش نقاهته، 

ُيعالج يف مكانه ويعود ليتابع القتال اىل جانب 

اأر�ش  على  ميداين  م�ست�سفى  ــود  ووج رفــاقــه. 

املعركة ي�سهل عودة امل�سابني بجروح طفيفة«.

وختم بالقول:

يوؤثر  رف�قه،  قرب  �ضهيداً  اجلنود  اأحد  »�ضقوط 

ال  كي  القتال  اىل  ب�سرعة  يعودون  لكنهم  فيهم 

يذهب دم رفيقهم �سدى«.

وكرامة  كرامتنا  هو  فاالأهم  للرتاجع،  جمال  »ال 

اجلي�ش والوطن كله«.

»لبنان ي�صتحق اأرواحنا واأكر«

مي�سال  النقيب  �سريتهم  اآمــر  الع�سكر  يوؤيد 

املعنويات  على  ــرة  م كــل  مــوؤكــديــن  ــل،  ــردوي ب

متر  اأن  ميكن  فال  بها.  يتمتعون  التي  وال�سجاعة 

اللواء  اأن ت�سهد ل�سجاعة  باللواء اخلام�ش من دون 

زالوا  وما  اأ�سيبوا  منهم  كرث  املعركة.  اأر�ش  على 

يقاتلون. 

رفاقه  »يدعو  القبي�سي  ح�سني  االأول  العريف 

ويعترب  اإ�سابته،  بعد  هو  فعل  كما  املتابعة  اىل 

يومي�ً  يح�ضل  اأمر  �ضهيداً  الرف�ق  اأحد  �ضقوط  اأن 

ويزيدهم اندفاعاً«.

رف�ش  فقد  االأ�سقر  علي  الرقيب  اأمــا 

كل  من  االإ�ستفادة  اىل  داعياً  االإ�سرتاحة 

على  الق�ساء  مهمة  تطول  ال  كي  حلظة 

االإرهابيني. 

وعرّب العريف االأول عا�سم خري اهلل عن 

ما  اإلتزام  على  م�سدداً  حما�سته 

يعتربه ال�سعار االأ�سا�سي للجي�ش 

»اإما الن�سر واإما ال�سهادة...«.

ال�سرية  من  درحاين  خالد  املجند 

مرات،  عدة  للقن�ش  تعّر�ش   ،523

ولكنه  قربه  اأ�سدقائه  من  عدد  واأُ�سيب 
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تعبئة 

امل�صيطات 

بالذخرية

تعبئة اكيا�ش رمل

ال�سهداء  لدم  اإكــرامــاً  يقاتل  �سريته  يف  زال  ما 

»الذين ماتوا لتبقى راية لبنان مرتفعة«.

الكتيبة 53 )ال�سرية  البيطار من  اإيلي  الرقيب 

الع�سكريني  بني  التالحم  اأهمية  اىل  ي�سري   )533

رفيقه  وي�سدد  ال�سعبة،  املرحلة  هــذه  لتخطي 

اجلندي حممد م�سطفى من ال�سرية نف�سها على 

نحن  »الطريق  فهذه  جندي،  اآخر  حتى  املتابعة 

اخرتناها ولن نرتاجع اأو ن�سعف، واهلل �سوف يقدرنا 

على االإرهابيني«.

عبيد  خ�سر  املجّند  احل�سنية،  �سلمان  العريف 

عن  بدورهم  يعرّبون  و�سيم  اأبــو  ح�سني  واملجّند 

التي  االأهــــداف  لتحقيق  التما�سك  اأهمية 

»ب�سط  اأجلها:  من  للجي�ش  حياتهم  نذروا 

الوطن  هذا  اأر�ش  على  واالأمن  االإ�ستقرار 

وا�ستقرار،  باأمن  املواطنون  ليعي�ش 

وي�سيف  اللبناين«.  العلم  ظل  يف 

»كل  اهلل  عبد  حممد  االأول  الرقيب 

لي�ش كثرياً  الوطن  لهذا  ما نقدمه 

عليه، حتى حياتنا واأرواحنا«.

ال�سهادات احلية، ن�سعر  وتتتابع 

وال  والفخر،  احلما�سة  من  مبزيد 

تخفى علينا دمعة تلوح يف عني 

تاأثراً.

النقيب ح�سن قا�سم، اآمر ال�سرية 543 مدرعات 

عاد  ولكنه  الهجوم  خالل  اأ�سيب   ،)45 )الكتيبة 

ليدعم عنا�سر �سريته. »مل نكن نتوقع هذا الدعم 

البع�ش.  بع�سهم  الع�سكريون  به  يقّوي  ــذي  ال

خاللها  اكت�سفوا  وقــد  جميعاً  لهم  املعركة  هــذه 

املوؤ�س�سة  جتاه  ت�سحية  اإمكانات  من  ميلكون  كم 

لبنان«.  وجتاه  الع�سكرية 

بالقول:  وختم 

كل  يطّبق  االآن  وهو  يتدرب  ال�سلم  خالل  »اجلي�ش 

ما تعلمه، يف »امتحان« �سيخرج منه متفّوقاً«. 

اخلام�ش  اللواء  ع�سكريو  اأ�سّر  نودعهم،  اأن  قبل 

الذين التقيناهم اأن يحّملونا نداء اىل العماد قائد 

واىل  اإبادتهم«،  قبل  التوقف  نريد  »ال  اجلي�ش: 

رفاقنا  ودماء  »نحييكم  ال�سهداء:  رفاقهم  اأهايل 

اأمانة يف اأعناقنا«.



»اإكراماً لدماء كل �صهيد«

يف  اخلام�ش  اللواء  مركز  من 

مركز  اىل  انتقلنا  املحّمرة،  تلة 

عمليات الفوج املجوقل يف مبنى 

نرى  هنا  للحلويات.  احلالب  معمل 

املخيم  اأر�ــش  على  املعركة  وقائع 

على �سا�سة كبرية.

االأحداث،  يتابعون  الفوج  من  عنا�سر 

اآخرون يجرون ات�ساالت ملعرفة كل جديد 

واجلميع يف حركة دائمة من دون توقف.

ديــاب،  من�سور  املــقــدم  التقينا  هناك 

الذي  املجوقل  الفوج  يف  الرابع  الفرع  رئي�ش 

اأ�سيب يف املعركة وها هو بني الع�سكريني قدوة 

لهم يف االندفاع.

�ساألناه عن ظروف اإ�سابته، قال:

يقع  اال�سالم  لفتح  مركز  باجتاه  تقدمنا  »خالل 

)مركز  الــنــور�ــش«  »ا�ــســرتاحــة  قــرب  البحر  جلهة 

بع�ش  مطاردتنا  اأثناء  ويف  اال�سالم(،  لفتح  خطر 

العنا�سر، ا�ستبكنا معهم، وتعر�ست للتقني�ش من 

خرقت  املباين.  اأحد  يف  خمتبئاً  كان  عن�سر  قبل 

واأ�سابتني  اأرتديه  كنت  الــذي  الــدرع  الر�سا�سة 

يف  ــرات  م عــدة  اأ�سبت  قــد  كنت  حيث  بكتفي 

معارك �سابقة«.

ُنــقــل املــقــدم ديـــاب اىل  ــابــة  اأثـــر االإ�ــس على 

امل�ست�سفى ولكنه رف�ش نقاهته معترباً اأنه يجب 

وعدم  باالندفاع  للع�سكريني،  القدوة  يكون  اأن 

اال�ست�سالم.

ال�سرية  املجند املمددة خدماته بالل ح�سن من 

يقول  املجوقل  الفوج  يف  الثانية 

يف  ن�ستب�سل  اأن  »نــريــد  بـــدوره: 

الدفاع عن الوطن، فاإما اأن ن�ست�سهد 

واإما اأن ننت�سر ونعي�ش«.  

الليطاين،  طانيو�ش  االأول  الرقيب 

�سقيقه  اإبن  املعركة  يف  َفَقَد  الذي 

على  اأكد  الليطاين،  مارون  النقيب 

كل  لدماء  اإكــرامــاً  واملتابعة  العزم 

�سهيد �سقط فداًء جلي�سه ولوطنه.

غرفة  يف  الع�سكريني  وّدعــنــا 

ـــات  ـــي ـــل ـــم ـــع ال

مع  ــا  ــن ــل ــق ــت وان

غ�سان  ـــدم  ـــق امل

رئي�ش  فـــا�ـــســـل، 

يف  االول  الـــفـــرع 

اىل  املجوقل،  الفوج 

جهة  من  املخيم،  داخل 

مــركــز اخلـــان الـــذي كان 

التابعة  املراكز  اأهــم  من 

واأ�سقطه  اال�سالم«  لـ»فتح 

املحور  باجتاه  �سرنا  اجلي�ش. 

الفوج  يعمل  حيث  البحري 

باجتاه  لــيــتــقــدم  ــل،  ــوق ــج امل

ا�سرتاحة الوح�ش.
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تاأمني املباين 

قبل دخولها

املقدم غ�صان فا�صل رئي�ش الفرع االأول 

يف فوج املجوقل وبع�ش عنا�صر الفوج

املقدم من�صور دياب

اآمر ال�صرية الرابعة يف الفوج املجوقل



ع�صكريونا...

كما الذهب املعّتق

بها  تنقلنا  للحماية،  واقــيــة  وقبعات  دروع 

اآخر  اىل  لن�سل  الفوج  نظفها  التي  املراكز  بني 

االإرهابيني.  مقابل  اجلي�ش  فيها  يتمركز  نقطة 

وال�سربات  القن�ش  مــن  يحتمون  املجوقلون 

املوجهة نحوهم، ي�سحكون ويفي�سون حيوية واأمالً، 

يحر�سهم  البحر  يتنقلون،  الرتابية  ال�سواتر  خلف 

االآخر،  على  واحدهم  يلتّفون  ترعاهم،  اهلل  وعني 

يحّذرون بع�سهم ويتناقلون التوجيهات.

�سوت  وعلى  والر�سا�ش،  الذخائر  بقايا  بني 

دخلنا  ــرى،  اأخ تــارة  ويهداأ  تــارة  يعنف  الق�سف 

الفوج  اأفــراد  اتخذه  مبنى  يف  معتمة  غرفة  اىل 

املجوقل مركزاً لهم.

الرائد يو�سف حداد، اآمر �سرية امل�ساندة والدعم 

الالزمة  التوجيهات  يعطي  املجوقل  الفوج  يف 

خالل  بيده  اأ�سيب  بامل�ستجدات.  العنا�سر  ويخرب 

ذي  من  اأكرث  م�سمماً  عاد  ولكنه  الهجمات  اإحــدى 

قبل على البقاء: »ل�ست قدمياً يف اجلي�ش، ولكن 

فريدة.  احلرب  هذه  من  اكت�سبناها  التي  اخلربة 

هو  تقليدياً.  لي�ش  والــعــدو  �ــســوارع  حــرب  هــي 

واخلبيثة  التخريبية  الو�سائل  وي�ستعمل  اإرهابي 
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عنا�صر جموقلون

املعاون غطا�ش طربيه مع عنا�صر من الفوج املجوقل

املجند بالل ح�صن

قال كلمته... ورحل

الينا  ورد  الطبع،  قيد  العدد  كان  فيما 

طربيه  غطا�ش  املعاون  ا�ست�سهاد  خرب 

�سهداء  بكوكبة  يلتحق  ان  اإالّ  ابى  الذي 

املجد  عــامل  اىل  ارتفعوا  الذين  جي�سه 

جي�سه  حّيى  طربيه  املــعــاون  واخلــلــود. 

خالل  من  يرحل،  ان  قبل  ال�سالح  ورفاق 

»اجلي�ش«  معه  اجرتها  التي  املقابلة 

�سمن هذا امللف.
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تفخيخ...(.  غــدر،  )قن�ش،  كافة 

اأو  املمتلكات  اأو  االأر�ش  على  احلفاظ  يهمه  ال 

احلياة، هدفه اأن يوؤذي اجلي�ش بقدر ما ي�ستطيع. 

تاأقلمنا  لكننا  واجهتنا �سعوبات  االأوىل  االيام  يف 

تكّبد  عدم  على  امل�ستطاع  قدر  وعملنا  ب�سرعة 

االإ�سابات«.

ت�سّلمت  »�سريتي  قائالً:  حــداد  الرائد  وحتــدث 

العمليات من اجلهة ال�سمالية للمخيم على املحور 

النور�ش،  ا�سرتاحة  باجتاه  اخلــان  )مركز  البحري 

نتقدم  اإننا  ــروا(.  االون مدار�ش  الوح�ش،  ا�سرتاحة 

بدقة وندر�ش كل خطوة لذلك تاأخذ العملية وقتاً 

ولل�صورة مكان

و�صط املخاطر

الرائد 

يو�صف حداد 

اآمر �صرية 

امل�صاندة 

والدعم 

يف الفوج 

املجوقل
ي�صلحون االعطال

ىل الواجب
للعودة ا
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وبالتن�سيق  ثابتة  ولكن  بطيئة  خطواتنا  اأطول. 

مع االفواج كافة من هند�سة ومدفعية، مدرعات 

وم�ساة.. للتقدم على خط م�سرتك«.

يتعر�سون  الع�سكريني  اأن  اىل  ــار  ــس واأ�

املخاطر  من  للكثري  الدهم  عمليات  خالل 

واالرادة  الت�سميم  اأن  اإال  وال�سعوبات، 

الوطن  على  احلــفــاظ  يف  واالنـــدفـــاع 

ال�سعوبات  واأبنائه، جعلنا نتخطى كل 

من  الكثري  على  الع�سكريني  وحّفز 

جريح  اأو  �ضهيد  و�ضقوط  التع�ون، 

للمتابعة.  واإرادة  قــوة  يزيدنا 

ــزة  ــي نـــعـــمـــل بـــطـــريـــقـــة مم

اأمام  فنحن  دقيق،  وبتخطيط 

كله  وال�سعب  وطنية  ق�سية 

واجبنا.  تاأدية  يف  يدعمنا 

اجلي�ش هو خ�سبة اخلال�ش 

اللبنانيني  بالن�سبة اىل 

هذه  اأثبتته  ما  وهــذا 

املعركة«.

عنا�سر  بجهود  حداد  الرائد  واأ�ساد 

�سيتقاعد  كــان  بع�سهم  اأن  اىل  الفتاً  �سريته، 

ما  كل  واأعــطــوا  املعركة  يف  انخرطوا  »ولكنهم 

الذهب  وكاأنهم حديثو اخلدمة...  عندهم باندفاع 

القدمي ال يبوخ«.

)رامي  عربيني  جــورج  االأول  املعاون 

ـــاد( واملــــعــــاون  مـــ�ـــس

يف  والدعم  امل�ساندة  �سرية  من  طربيه  غطا�ش 

الفوج املجوقل، اعربا عن �سكرهما لقيادة اجلي�ش 

جميعها،  امل�ستلزمات  للمقاتلني  اأمنت  التي 

فخرهما  عن  عرّبا  اجلي�ش،  يف  قدامى  وكعنا�سر 

»يتحّلـون  الــذي  اجلــدد  ال�سباب  املجندين  بكل 

وعلى  املخ�طر  كل  فو�ضط  واالن�ضب�ط،  ب�ل�ضج�عة 

الرغم من قلة خربتهم باحلرب، اأبدوا اندفاعاً 

ال مثيل له«.  

يف انتظار االوامر

ا�صرتاحة املحارب
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اىل االأمام دوماً

مركز  اىل  وانتقلنا  املجوقل  الــفــوج  غــادرنــا 

كان  حيث  املخيم  داخــل  املغاوير  فوج  عمليات 

الع�سكريون يتح�سرون للنزول اىل اأر�ش املعركة.

النقيب اإيلي خمول، اآمر �سرية املغاوير االأوىل، 

جداً،  مرتفعة  الع�سكريني  معنويات  »اأن  الحظ 

اأن اجلميع على االأر�ش: ال�ضب�ط والرتب�ء  خ�ضو�ض�ً 

واالأفراد من اأ�سغر الرتب اىل اأعالها يعمل اجلميع 

املتابعة  اأهمية  على  واأكـــد  جــنــب«.  اىل  جنباً 

اأكرث  ملواقف  الع�سكري  يعّر�ش  »الرتدد  الأن  بعزم 

خطورة«.

دائماً  ي�سري  املغوار  اأن  املعروف  »من  وتابع: 

اأمامه  ال�سيئة  االحتماالت  كل  ي�سع  االأمــام،  اىل 

ويطح�ش«. ومل تخَف علينا دمعة احلزن يف عني 

النقيب خمول عندما اأتى على ذكر رفيقه النقيب 

كان  باأنه  اإيــاه  وا�سفاً  الليطاين،  مــارون  ال�سهيد 

لرفاقه  حافزاً  كان  وا�ست�سهاده  ومقداماً  متميزاً 

لكي يكملوا، الأنهم »هم اأمل لبنان ورمز بقائه«.

من جهة »النور�ش« و�سل النقيب و�سيم علوية، 

املغاوير،  فوج  يف  »�سدم«  الثانية  ال�سرية  اآمر 

اجلبهة  يف  ا�ستطالع  مهمة  من  انتهائه  بعد 

الرائد جورج �صقر

اآمر ال�صرية الرابعة يف فوج املغاوير

مع مندوبة جملة »اجلي�ش« ندين البلعة

اآلية تابعة لفوج املغاوير
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البحرية للمخيم. 

»الـــعـــ�ـــســـكـــريـــون 

املهمة«  لتنفيذ  يت�سابقون 

اىل  نظرته  اخت�سر  الــعــبــارة  بــهــذه 

معنويات املقاتلني معترباً اأنه »ممنوع امل�ّش 

من  االأمر  كلف  مهما  الع�سكرية  باملوؤ�س�سة 

ت�سحيات«.

ال�سرية  ــر  اآم �سقر،  ــورج  ج الــرائــد 

يقول  املغاوير  فوج  يف  الرابعة 

القتالية  »الـــروح  جهته،  من 

الع�سكر  عند  ظهرت  التي 

كل  نتوقع  مل  فاجاأتنا، 

هذا الزخم يف القتال 

اأكيدين  ولكننا كنا 

اأنهم �سيكونون 

ــدر  ــى ق ــل ع

عــاٍل من 

�صار
ل ن

مي
ر ك

ب املغوا
قي

الر

ور 
و ز

ر اب
 نا�ص

وار
ب املغ

قي
الر

خمول
ي 

ايل
ب 
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الن
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دائماً باملر�صاد



امل�سوؤولية والبطولة«. املغاوير ال يعرفون معنى 

االأخذ بالثاأر، لكن ا�ست�سهاد رفيقهم، النقيب 

املغوار مارون الليطاين، دفعهم اىل القتال 

حتى اآخر َنَف�ش، هذا هو الو�سع، اليوم هو 

ا�ست�سهد، ورمبا دورنا غداً...«.

اجلي�ش  امتنان  عن  عرّب  �سقر  الرائد 

اأنه  اأخــرياً  »عرف  الذي  ال�سعب  لدعم 

يريد هذا اجلي�ش االأبي، حامي الوطن 

واملواطن«.

�سبحي  ــد  ــرائ ال اىل  وننتقل 

املدرعات  �سرية  اآمر  العاقوري 

اأ�سيب  لقد  املغاوير،  فوج  يف 

اأثناء  يف  كتفه  يف  ب�سظية 

تفجري اأفخاخ، ولكن ذلك مل 

التقدم  متابعة  عن  يثنه 

ت�سميد  بعد  الباقني  مع 

ي�سدد على  وهو  جراحه، 

حتى  ال�سمود  �ــســرورة 

وحتقيق  املهمة  اإجنـــاز 

الهدف املرجو«.

ويختم: »نراكم قريباً يف مركز الفوج يف رومية 

لنحتفل باالنت�سار«.

الرقيب املغوار كميل ن�سار من ال�سرية االأوىل، 

اإنهم  اإرهابيون،  اال�سالم«  »فتح  يقول:عنا�سر 

يداً  وبقاوؤنا  »تالحمنا  وي�سيف:  املجتمع.  حثالة 

واحدة وقلباً واحداً، كما كنا دائماً يبقينا على 

يقني باأننا �سننت�سر على كل 

بـــاإذن  معتد 

اهلل«.

زور،  اأبــو  نا�سر  املغوار  الرقيب 

اأعرب عن  االأوىل،  ال�سرية  امليداين يف  امل�سعف 

ي�سابون  كانوا  الذين  املقاتلني  ب�سجاعة  افتخاره 

ويرف�سون حتى نقلهم اىل امل�ست�سفى، يعاجلون 

كان  ما  وهذا  املعركة،  ويعودون اىل  اأماكنهم  يف 

يزيدنا عزماً لنق�سي على العدو.

وقد اأخذنا وعداً على اأنف�سنا بتحقيق العدالة كي 

ال يذهب دم �سهدائنا هدراً«.
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عنا�صر فوج املغاوير

العني ال�صاهرة
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قائد فوج مغاوير البحر يف جولة

ا�صتطالعية داخل املخيم

هكذا رفعنا العلم

واملعنويات  االأجــــواء  تختلف  مل 

كثرياً لدى فوج مغاوير البحر بقيادة 

العقيد الركن جورج �سرمي. فالع�سكر 

ومتابعة  م�ستمرة  حركة  يف  كله 

دائمة ينتظر كل جديد.

اإال  تقديره  ميكن  فال  االندفاع  اأما 

لدى النزول اىل امليدان...

حيدر  الــنــقــيــب  مـــع  ــة  ــول ج يف 

الثالثة،  القتال  زوارق  جمموعة  اآمر  �سكيني، 

ا�ستطلعنا كيفية دخول مغاوير البحر يف املعركة، 

كل  �سطوح  على  واجلي�ش  لبنان  اأعــالم  ورفعهم 

مبنى يحتلونه.

اخلام�ش،  اللواء  الإخالء ثالثة �سهداء من  »تدخلنا 

االفواج  كل  بني  التعاون  روح  عن  يربهن  وهــذا 

املعركة  �ساحة  �سهيداً يف  ال نرتك  نحن  والقطع. 

مهامنا  نفذنا  وقد  قا�سية،  الظروف  كانت  مهما 

حماية املواقع

على الرغم

من اال�صابة
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بقلب �سجاع«.

النقيب  مع  دخلنا  التعاونية  حي  تخوم  على 

�سكيني اىل مبنى متركزت فيه جمموعة زوارق 

ي�ستقبلك  املتاري�ش.  واأقامت  الثالثة،  القتال 

علم لبنان وقد كتب عليه عنا�سر املجموعة:

»اإذا تغرّي املكان والزمان �ستبقى مغاوير البحر 

هي ال�سمان«.

»اأنتم يف دمي يا �سهداء لبنان، جي�سنا بوفائه 

وحده االأمان«.

الت�سلل اىل مراكز العدو اأمر دقيق فيه الكثري من 

ــاطــر، كــمــا يــ�ــســرح لنا  املــخ

»االأهم  وي�سيف:  خر�ش.  اأبي  �سبيب  املالزم 

ورفاقهم  اأنف�سهم  على  املت�سللون  يحافظ  اأن 

وهنا تكمن ال�سعوبة«. ويوؤكد لنا: »اإ�سابة ع�سكري 

تعطي دفعة اإيجابية لكل رفاقه، جتعلهم يقدمون 

وفاًء  عندهم  ما  اأف�سل 

لت�سحيات ال�سهيد اأو اجلريح«.

ويختم بالقول:

النقيب حيدر �صكيني

اآمر جمموعة زوارق القتال الثالثة

املالزم 

�صبيب ابو خر�ش

ال ناأبه باالإ�صابة
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التـاأقلـم خ�سـو�سـاً  ال�سعـوبـة يف  »بدايـة كانـت 

ذلـك  بعــد  ولكـن  اجلديـد.  الع�سكـر  اىل  بالن�سبــة 

�سيطـرنـا على الو�سـع وتال�سـت كــل احلواجـز مـن 

اأمامنـا«.

الرقيب االأول �سربل زينون من املجموعة نف�سها 

ال يندم على م�ساركته يف هذه احلرب على الرغم 

راأ�سه  يف  ال�سظايا  من  تعالج  فقد  اإ�سابته.  من 

هي  اجلي�ش  »موؤ�س�سة  القتال.  اأر�ــش  اىل  وعــاد 

املوؤ�س�سة الوحيدة التي حتافظ على الوطن ونحن 

فخورون باالنتماء اليها«.

العني

الثاقبة

اجلي�ش - العدد رقم 265/264



اجلي�ش - العدد رقم 265/264

92

وقــــفــــتــــنــــا 

االأخرية كانت مع املعاون 

جمموعة  رتــيــب  مهنا،  اأيـــوب  االأول 

»نوه  الذي  الثالثة،  القتال  زوارق  يف  املداهمة 

بجهود عنا�سر املجموعة وتعاونهم والتفافهم حول 

رفاقهم امل�سابني، كل ع�سكري يجري دمه يف دم 

ال�سالم  وتاأمني  لبنان  بقاء  يريد  منا  كل  رفاقه، 

الأوالدنا م�ستقبالً«.

دم واحد وروح واحدة

وال�سابط  كالرتيب  اجلندي  املعركة،  هذه  يف 

يقوي  الرئي�ش  واحــدة.  روح  جميعهم  والقائد... 

وحما�سهم،  معنوياتهم  من  يزيد  مروؤو�سيه، 

وي�سعل  جــانــبــهــم  اىل  يــبــقــى 

ــــــاع يف  ــــــدف االن

ـــهـــم.  نـــفـــو�ـــس

املعركة  اأر�ـــش  يف  فاجلميع 

وال  رتب  ال  وهناك  الواجب،  ينادي  عندما  »واحد« 

�سارات، فقط ع�سكر يقاتل ببطولة.

املعاون االأول اأيوب مهنا

ن  الن�صر
ال يقبلون باأقل م

الرقيب االأول �صربل زينون



اجلي�ش - العدد رقم 265/264

93

و�صية �صهيد
م�صى اىل واجبه �صجاعاً مقداماً ال يهاب 

املوت، عندما ا�صت�صهد حملته زنود الرفاق.

على وجهه اإمارات العّزة وراحة �صمري �صهيد بار اأجنز واجبه حتى اآخر رمق، 

ويف جيبه ورقة )كانت و�صفة طبية( مطوية بعناية وقد خّط عليها و�صيته موقعة

كما يلي:

ال�صهيد علي مو�صى

ال�صهيد اأو�صى زوجته بال�صجاعة طالباً منها اأن تفرح الأنه يف جنان اخللد.  طلب منها اأن تعترب 

اأهله اأهلها. واأن تخل�ش ذمته مع االآخرين. واأو�صاها باالإح�صان والرب.

اأما اأهله واخوته فقد وّدعهم بكلمات موؤثرة مو�صياً كل فرد منهم مبحبة االآخر.

هوذا �ضهيد بار منوذج ل�ضهداء اأبرار كانوا قدوة يف ت�ضحياتهم

واأرادوا اأن يكونوا قدوة يف ا�صت�صهادهم.

ر�صد املعتدين











واأ���ص��داء  امل��داف��ع  دوي  على 

املدخل  عربنا  املرّكز،  الق�صف 

من  البارد  نهر  ملخيم  ال�صرقي 

مراكز  باإجتاه  العبده  م�صتديرة 

اجلي�ش يف الداخل.

حتى  اخلان  منطقة  اجتزنا  اأن  ما 

بداأت �صورة املعارك تتو�صح اأمامنا: 

ع�صكرية  وج��راف��ات  مهدمة  اأبنية 

الطريق،  و�صط  م��ن  ال��رك��ام  تزيل 

تنقل  باجلي�ش  خا�صة  اإ�صعاف  و�صيارة 

ع�صكرياً جريحاً اإىل خارج املخيم.

مبهمة  يقومون  اجلي�ش  من  عنا�صر  كان  البحر  جلهة  الطريق  جانب  على 

مراقبة واإ�صتطالع �صمن الواجهة البحرية للمخيم. اإذ وا�صلنا تقدمنا، اأ�صار اأحد 

الع�صكريني اإىل �صيارة ليموزين بي�صاء تقف يف كاراج مبنى مهدم »هذه �صيارة 

�صاكر العب�صي«.

اإىل اأن  تابعنا �صرينا باإجتاه بقعة عمل �صرية املدرعات اخلام�صة، واإنتظرنا طويالً 

اأجنز عملية ق�صف  اأن  اإلينا بعد  ال�صرية املقدم عمر مراد من التحدث  متكن قائد 

مرّكز ملوقع �صامد.

الظاهر على وجوههم  باالإندفاع  الع�صكريني م�صيدين  بادرناه باالإطمئنان على حال 

ويف حتركاتهم، فاأكد لنا اأن »احلما�صة مطلوبة اأما التهّور فمرفو�ش«.

الذي مل يزر املخيم ويفهم طبيعة  القارئ  اإىل  بالن�صبة  عبارة قد تبدو جمرد كالم 

اإطلعوا  الذين  االأ�صخا�ش  اإىل  بالن�صبة  العك�ش �صحيح  لكن  االأر�ش،  الع�صكري على  العمل 

على �صري االأحداث وتبنّي لهم مدى اأهمية املزج بني ال�صجاعة الفائقة والعمل املحرتف 

بعيداً عن التهور يف املعركة التي يخو�صها اجلي�ش �صد االإرهابيني.

اجلي�ش - العدد رقم 265/264

98

حزيران/متوز

البطولة ملء ال�ساحات

حتقيق

رميا �صليم �صومط

اأهالً بكم

يف ميدان

الب�صالة واالحرتاف

�صرية املدرعات اخلام�صة

تدمري الد�صم والتح�صينات 

والق�صاء على القنا�صني

عن مهمة �سرية املدرعات اخلام�سة اأ�سار املقدم 

هو  االأول  ق�سمني،  اإىل  تق�سم  اأنها  اإىل  ــراد  م

باالإرهابيني،  اخلا�سة  والتح�سينات  الد�سم  تدمري 

والثاين تدمري مراكز القنا�سة التي تعرقل العمل 

اأن هاتني املهمتني ت�ساهمان  الع�سكري، مو�سحاً 

بها  يقوم  التي  التنظيف  عملية  ت�سهيل  يف 

امل�ساة بعد تدمري املباين.

واأ�ساف، اأن ال�سرية تعمل كدعم للفوج املجوقل 

وحداته  ت�سّرف  يف  الدبابات  ت�سع  اأنها  حيث 

ق معه يف عملية تدمري مراكز القنا�سة، اإذ  وتن�سّ

حتدد غرفة العمليات اخلا�سة بالفوج رمز املبنى 

الذي يتعر�سون منه للقن�ش، لتتوىل ال�سرية من 

بعدها ق�سفه وتدمريه. وتطرق املقدم مراد يف 

حديثه اإىل اأهمية االإ�ستطالع االأويل قبل املبا�سرة 

بعمليات الق�سف، وذلك الختيار امل�سلك املنا�سب 

والرمي  االإمكان  قدر  هدفها  من  الدبابة  القرتاب 

باإجتاهه بارتياح. واأو�سح اأن معظم امل�سالك هي 

عبارة عن اأزقة �سيقة مغلقة جزئياً ب�سبب الركام، 

مما يعيق عمل الدبابة، ولذلك فاإن االإ�ستطالع 

االأويل مهم للغاية لكي ال ي�سل الع�سكريون اإىل 

طريق غري نافذ ال �سيما عندما ي�سطرون اإىل 

االإبتعاد عن قطاع الفوج.
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طواقم وتن�صيق

عن توزيع العمل اأ�سار املقدم 

اإىل  مة  ال�سرية مق�سّ اأن  اإىل  مراد 

طواقم قتال ميداين تتبادل االأدوار 

ق�سم  اإىل  اإ�سافة  الــدبــابــات،  على 

خم�س�ش لتعبئة الذخرية يف الدبابات 

املتقدمة  اخل��ط��وط  اإىل  واإر���ض���ل��ه��� 

عن  امل�ضوؤولني  ال�ضب�ط  مع  ب�لتن�ضيق 

طواقم القتال. كما اأن هناك ق�سماً خم�س�ساً 

اجلهة  ومــراقــبــة  التمركز  اأمــاكــن  حلرا�سة 

البحرية منعاً للت�سّلل.

فاأو�سح  ــات،  ــي االآل �سيانة  �سعيد  على  ــا  اأم

تتمركز  لوج�ستية  مفرزة  هناك  اأن  مراد  املقدم 

تعّهد  دائمة مهمتها  ب�سورة  العبده  يف منطقة 

اأر�ش  �سمن  لذلك  بحاجة  هو  ما  واإ�سالح  االآليات 

املعركة.

وحتدث قائد �سرية املدرعات اخلام�سة عن الدور 

الع�سكري الذي تقوم به �سريته على اأر�ش املعركة 

التحقيق(  اإجــراء  )عند  اليوم  »الرماية  اإن  فقال 

ال�سمايل  مبدخليه  �سامد  موقع  على  مــرّكــزة 

وتغطية  م�ساند  ق�سف  اإىل  باالإ�سافة  واجلنوبي، 

نارية باإجتاه مباين االأونروا«.

ـــــــــــــدى  ل

الو�سع  عــن  ــا  ــن ــوؤال �ــس

مراد  املقدم  اأكــد  للع�سكريني،  املعنوي 

وال�سغط  جداً،  مرتفعة  معنوياتهم  »ال�سباب  اأن 

اإ�ست�سهاد  وعن  املعارك  هول  عن  الناجت  النف�سي 

�سوى  يزدهم  مل  الوحدات  خمتلف  من  ع�سكريني 

وفاًء  االإرهابيني  على  للق�ساء  وحما�ساً  �سجاعة 

لذلك«.  ثمناً  حياتهم  قدموا  الذين  لرفاقهم 

حتتاج  ــش  االأر� اأن  يــدرك  هنا  »اجلميع  واأ�ــســاف: 

�سهيدين  �سريتنا  قدمت  وقد  لتحريرها،  دم  اإىل 

فداًء للوطن، وخم�ش اإ�سابات، وعندما اأذنت قيادة 

منهم  اأي  يرغب  مل  للعنا�سر  بالتبديل  الفوج 

ال�سهيدين  م�سرية  متابعة  على  واأ�سروا  املغادرة 

حتى الق�ساء على االإرهابيني«.

بتطمني  اخلام�سة  املدرعات  �سرية  قائد  وختم 

»جميع  اأن  موؤكداً  الع�سكريني  و�سع  اإىل  االأهايل 

حاجاتهم يتم تاأمينها باإ�ستمرار من غذاء ولبا�ش 

وكل ما يحتاجونه يف حياتهم اليومية«.

عملية بحث

با�سرنا  مــراد،  املقدم  مع  حديثنا  اإنتهاء  بعد 

»حملة بحث« عن ع�سكريني غري من�سغلني بغية 

حملتنا  اأن  اإال  املعركة،  حــول  راأيهم  اإ�ستطالع 

باءت بالف�سل، فاجلميع منهمك يف عمله من 

عملية  يف  والرمي  والتلقيم  الذخرية  جمع 

االإنتظار  اإىل  ا�سطرنا  ما  متوا�سل،  ق�سف 

للرماة  تبديل  جمدداً حلني ح�سول عملية 

على  للح�سول  الدبابة  على  وامللقمني 

اأحاديث خمت�سرة من بع�سهم.

نقوم  قــال:  بــزال  حممد  االأول  الرقيب 

عرب  االإرهــابــيــني  مــواقــع  بتدمري  حالياً 

عملنا  واأ�ــســاف:  والعنيف.  املركز  الق�سف 

الدبابة  قذيفة  الأن  الدقة  من  الكثري  يتطلب 

فاالإحرتاف  لــذا  جـــدار،  مــن  ــرث  اأك تخرتق 

ق�سف  بغية  مطلوب 

قائد �صرية املدرعات اخلا�صة 

املقدم مراد
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االأهداف وفقاً ملا هو حمدد لنا 

متاماً.

لـدى �سـوؤالنـا عـن معنـويـات الع�سـكـرييـن اأجــاب: 

اأقاتل مع  اأوالد، وها قد راأيتموين  »اأنا اأب ل�سبعة 

باندفاع  رفاقي 

�سديد ومن دون اأي تردد، فهل من داٍع الأن 

املزيد  اأ�ــســرح 

متحفزة للمهمة

�صالح املدرعات يعمل على تنظيف بوؤر القن�ش



اجلي�ش - العدد رقم 265/264

101

معنويات  ــن  ع

الع�سكريني؟«.

عهد لل�صهداء

ــــــــد  ـــــــــ ـــــــــ ــــــــن ــــــــج امل

ــن ـــ ــس ــ� املـــــمـــــــــــــــــددة خـــدمـــــــــــاتـــــــــــه ح

خليل قال:

واأقــوم  اجلبهة،  اإىل  القدوم  بنف�سي  »اإخـــرتت 

جاهزة للت�صدي والدفاع
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التحاقي  بداية  يف  للمدفع.  ملقم  مبهمة  حالياً 

املرة  اأنها  �سيما  ال  والقلق  التوتر  ببع�ش  �سعرت 

ولكنني  فعلية.  معركة  يف  اأ�سارك  التي  االأوىل 

ت�أقلمت �ضريع�ً بف�ضل دعم الرف�ق ووجود ال�ضب�ط 

الوحيد  االأمر  واأ�ساف:  اجلبهة«.  على  جانبنا  اإىل 

�سرنا  الذين  رفاقنا  اإ�ست�سهاد  هو  يكدرنا  الــذي 

البقعة  هــذه  يف  وتابع:  ــدة.  واح عائلة  واإيــاهــم 

بع�سنا  عاهدنا  وقد  رفيقان،  لنا  اإ�ست�سهد  بالذات 

الذي  الهدف  لتحقيق  م�سريتهم  متابعة  على 

اإ�ست�سهدوا من اأجله.

اأقوياء  »نحن  قــال:  ال�سغبيني  عــادل  اجلندي 

اأن  اأوؤكد  واأنا  ومتحدون،  متما�سكون  الأننا  و�سجعان 

هذه املعركة التي يخو�سها اجلي�ش �سد االإرهاب لو 

خا�سها اأي جي�ش اآخر غري اجلي�ش اللبناين لكان عدد 

ال�سهداء اأ�سعاف ما �سهدناه«.

نح�صن الفعل ال الكالم

ع�سكرية  اآلية  مــرور  �سادف  حديثنا  اأثناء  يف 

تنقل ع�سكريني اإىل اجلبهة، فتوجهنا اإىل �سائقها 

وكان  املعركة،  �ساحة  يف  االأو�ساع  عن  بال�سوؤال 

وكرثة  الو�سف  نح�سن  ال  فعل  رجال  »نحن  اجلواب 

ال  �ساهدمتوه  ما  فانقلوا  ال�سحافيون  اأنتم  الكالم، 

اأكرث وال اأقل«!

اأننا  طاملا  االأ�سئلة  مَل  �سديقي،  يا  حق  معك 

االإعالمي  واجبنا  يقت�سي  ما  اأعيننا  باأم  �ساهدنا 

�ساهدناه  مــا  فــاإلــيــك  ــراحــة.  و�ــس ب�سدق  نقله 

و�سهدناه:

من  اأكرث  كان  البارد  نهر  خميم  يف  �سهدناه  ما 

حما�سة واأقل من تهور، هو اإقدام ال�سجعان الذين 

تظل  لكي  مرفوعة  بروؤو�ش  املوت  على  يطّلون 

راية الوطن مرفوعة فوق كل الرايات.

يد،  اأو  ب�ساق  ي�سّحون  الذين  ال�سرفاء  عّزة  هو 

لقطع يد االإرهاب التي حتاول التطاول على كرامة 

الوطن وجي�سه.

اأبناء الوطن على الوطن و�سعبه، هذه  هو غرية 

الغرية التي تدفعهم اإىل االإ�ست�سهاد بفرح ول�سان  

حالهم يقول »ما ت�سحوا نحنا من�سحي عنكن«.

للوطن  ال�سادق  احلب  يولده  الذي  االإندفاع  هو 

واالأر�ش، احلب الذي مل تلوثه امل�سلحة الفردية اأو 

االأطماع ال�سخ�سية.

لهم  لرفاق  قطعوه  عهداً  االأوفــيــاء  اإلــتــزام  هو 

مبتابعة م�سرية احلق الذي اإ�ست�سهدوا من اأجله.

ما  نقول:  البارد  نهر  خميم  يف  اأبطالنا  اإىل 

�سهدناه هو ما عهدناه دوماً من جي�سنا االأبي يف 

للوطن،  اإ�ستحقاق م�سريي  كل  وعند  ال�سدة  وقت 

ونخت�سره بكلمات »ال�سرف، الت�سحية، والوفاء«.

نهر  خميم  يف  �سقطوا  الذين  �سهدائنا  واإىل 

اأر�ش  اإ�ست�سهادكم هو حبة قمح يف  البارد نقول: 

خ�سبة، دفنت يف الرتاب لتمنح القيامة للبنان.

ت�سوير: العريف يحيى خ�صر

روبري مرق�ش

فر�صان امليدان
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حزيران/متوز

البطولة ملء ال�ساحات

حتقيق

رميا �صليم �صومط
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يف انتظار املهمة

القوات اجلوية:

ال�»غازيل« عادت اىل االأجواء

والتدريب اأعطى ثماره

يف اأثناء حرب اجلي�ش على االإرهاب يف خميم 

نهر البارد �سهدت االأجواء اللبنانية عودة طوافات 

الـ»غازيل« الفرن�سية ال�سنع بعد غياب ثمانية 

مع  الطوافات  هــذه  نّفذت  وقــد  عاماً.  ع�سر 

غريها من االأ�سلحة اجلوية مهاماً خمتلفة من 

رمايات جوية، ومراقبة وا�ستطالع، ودعم جوي 

التي  اجلوية  العمليات  من  وغريها  قريب، 

تندرج �سمن املهام التي كّلفت بها القوات 

العمليات  يف  م�ساركتها  اأثناء  يف  اجلوية 

الع�سكرية يف املخيم املذكور.

وقد اعتربت االأعمال التي نفذتها القوات اجلوية 

التي  احلرجة  الظروف  اىل  نظراً  عظيماً  اإجنـــازاً 

رافقت التنفيذ يف خمتلف مراحله.

قائد القوات اجلوية

يعطي تعليماته للطيارين



عن هذه امل�ساركة وعن دور القوات اجلوية يف 

هذه  لقائد  �سرح  كان  البارد،  نهر  خميم  معركة 

يف  ذبيان  نهاد  الطيار  الركن  العميد  القوات 

حديث ملجلة »اجلي�ش«. 

بداية اأ�سار العميد الركن الطيار ذبيان اىل اأن 

التدريب املكّثف الذي خ�ضع له �ضب�ط القوات 

اأعطى  االأخرية  ال�سنوات  وعنا�سرها يف  اجلوية 

اأنه  وذلك  البارد،  نهر  معركة  اأثناء  يف  ثماره 

طائرات  مــن  االإمــاراتــيــة  الهبة  ت�سّلم  فــور 

مّت  بالطريان،  اخلا�سة  واالأ�سلحة  الـ»غازيل« 

لالإ�ستعمال  اجلديد وحت�سريه  العتاد  ا�ستيعاب 

اىل تزامن و�سوله مع  ب�سرعة قيا�سية نظراً 

بدء املعركة.

بعد  اجلوي  للعمل  طواقم  ثالثة  جتهيز  مّت  كما 

الـ»غازيل«  لدورة تذكريية حول طوافة  خ�سوعهم 

مل تتجاوز مدتها الثماين �ساعات. واأ�ساف اأن اأول 

يف  فعلية  رماية  كانت   »Hot«الـ ل�سالح  رماية 

�ساحة املعركة لعدم وجود الوقت الكايف للتجارب 

امل�سبقة، ومع ذلك فقد جاءت االأهداف 

دقيقة جداً وموافقة متاماً للمطلوب.

�ساركت  التي  الع�سكرية  للمهام  تف�سيل  ويف 

العميد  اأو�سح  املعركة  يف  اجلوية  القوات  بها 

الركن الطيار ذبيان اأنها كانت متعددة، وقد بداأت 

ال�سمال،  اىل  انتقالها  اأثناء  يف  االأفــواج  مبواكبة 

التكتي  واالإ�ستطالع  املراقبة  عمليات  كانت  ثم 

اإ�سافة اىل عمليات البحث واالإنقاذ التي توا�سلت 

طوال فرتة املعركة. كما كانت امل�ساركة االأهم من 

التي  القتالية  االأعــمــال  خــالل 

ا�ستخــدمــت 

مرات  الثماين  حــواىل  الـ»هوت«  �سواريخ  فيها 

اأي�ساً  وا�ستخدمت  للغاية.  اإ�سابات دقيقة  حمّققة 

مراكز  على  الر�سا�سة  باملدافع  اجلوية  الرماية 

امل�سلحني �سمن عمليات الدعم اجلوي القريب.

اجلوي  ال�سالح  اأن  اجلوية،  القوات  قائد  واأ�ساف 

نقل  خاللها  مّت  عمليات جموقلة  اأي�ساً يف  �سارك 

عمليات  لتنفيذ  ــددة  حم بقع  اىل  ع�سكريني 

ع�سكرية. 

االإخالء  عمليات  يف  فّعـال  ب�سكـل  �سارك  كما 

ال�سحي حيث مّت نقل اأعداد كبرية من اجلرحى من 

ظروف  يف  العا�سمــة  م�ست�سفيـات  اىل  ال�سمال 

احلاالت  ليالً يف  كاالإنتقـال  �سعبـة 

ا�ستدعت  ــي  ــت ال
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حت�صريات لالنطالق يف املهمة
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الرغم  للجرحى على  فورياً  نقالً 

ال�سعبة  املناخية  الظروف  من 

على  الهبوط  اىل  اال�ضطرار  من  وب�لرغم 

اأ�سطح مباين امل�ست�سفيات يف مهـابـط خ�س�سـت 

لذلـك. 

وحتدث اأي�ساً عن االإنتقال ليالً يف بع�ش االأحيان 

الطائرة  ت�سبح  ال  كي  االإ�ساءة  ا�ستخدام  دون  من 

املهام  هــذه  اأن  اىل  ــار  واأ�ــس للم�سلحني.  هدفاً 

كما  وكفاءتهم،  الطيارين  براعة  مدى  اأظهرت 

اأي تذمر  ن�سهد  للعمل حيث مل  اإندفاعهم  بّينت 

قبل  من  تــردد  اأو 

جميعاً  كانوا  العك�ش  على  بل  طيار،  اأي 

اأمّت االإ�ستعداد لتاأدية  متحم�سني وم�ستعدين 

واجبهم.

ما  كانت  اجلوية  القوات  اأن  باالإ�سارة  يجدر 

�ساعة  الع�سكرية  العمليات  يف  ت�سارك  تزال 

اإجراء املقابلة، اإذ كانت تقدم دعماً جوياً قريباً 

الإحدى وحدات القوات اخلا�سة يف اأثناء 

م�سّلحني  مطاردتها 

يف 

طوافة لالإخالء ال�صحي

تهبط على �صطح احد امل�صت�صفيات

يف اخالء امل�صابني
�صرعة 

العميد الركن الطيار 

نهاد ذبيان يف حديثه 

اىل الزميلة رميا
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القلمون.  

القوات البحرية:

�صيطرة حمكمة

على امل�صّطح املائي

يوم  املا�سي،  اأيـــــار   20 مــن  بـــدءاً 

اجليـ�ش  عــنــا�ــســر  عــلــى  االعـــتـــداء 

حتـّول  الــ�ــســمـــــال،  يف  اللبنـاين 

ملياه  ال�سمالية  احلدود  بني  ما  املائي  امل�سطح 

لبنان االإقليمية وحدود �سمايل جزر النخيل، بقعة 

�ساركت  التي  البحرية  للقوات  ع�سكرية  عمليات 

ب�سورة فعالة يف حرب اجلي�ش �سد امل�سلحني يف 

اأو  البحري  احل�سار  خالل  من  اإن  البارد،  نهر  خميم 

عرب الدعم الع�سكري املبا�سر للقوات الربية.

»اجلي�ش«  جملة  اىل  حتدث  امل�ساركة  هذه  عن 

قائد القوات البحرية العميد الركن البحري بطر�ش 

اأبي ن�سر.

القوات  �سّددت  املا�سية  القليلة  االأ�سهر  يف 

املياه  حـــدود  على  املــراقــبــة  عملية  البحرية 

االإقليمية ال�سمالية حتى �سمايل جزر النخيل بحيث 

باتت الدوريات متوا�سلة على مدار ال�ساعة، وذلك 

القوات  اأ�سار قائد  بح�سب ما 

البحرية العميد الركن البحري بطر�ش اأبي ن�سر.

واأ�ساف، اأنه بدءاً من منت�سف اآذار املن�سرم بداأ 

البحرية ملخيم  الواجهة  الكّلي يف حميط  احل�سار 

نهر البارد.

اجلي�ش  عنا�سر  على  ــداء  ــت االإع فــور  ــه  اأن واأكـــد 

احلدود  بني  املائي  امل�سطح  حتــّول  ال�سمال  يف 

للقوات  ع�سكرية  عمليات  بقعة  واجلزر  ال�سمالية 

فارتفعـت  البحرية، 

ــة،  نــ�ــســبــة اجلــهــوزيـــ

عـدد  اي�ساً  وارتفـع 

تتوىل  التي  اخلافرات 

من  املــهــام  تنفيذ 

ــالث  ث اىل  اإثــنــتــني 

زورق  ـــا  ـــه ـــق ـــراف ي

منع  كما  اإعـــرتا�ـــش. 

دخول  االأثناء  هذه  يف 

اىل  وال�سفن  املراكب 

املحا�سرة  املنطقة 

مراكب  ــك  ذل يف  مبــا 

ال�سيادين.

ن�سبة  فرفعت  الــربيــة،  الناحية  مــن  اأمــا 

مدار  على  لتتوا�سل  الـــرادار  بوا�سطة  املراقبة 

ال�ساعة يف املراكـز التابعـة للقـوات البحريـة يف 

اأنه مّت  اأبو عد�ش والقليعـات ومرفاأ العبدة، علمـاً 

البحرية من مركز طرابل�ش  العمليات  نقل غرفة 

الرادارية  للمراقبة  القليعات  مركز  اىل  البحري 

امل�سطح  على  بالروؤية  ال�سيطرة  يتيح  كونه 

قائد القوات البحرية 

العميد الركن البحري 

بطر�ش ابي ن�صر

ويف البحر يرفرف
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قائد القوات البحرية 

العميد الركن البحري 

بطر�ش ابي ن�صر

يتابع تنفيذ املهام

املائي من اجلزر وحتى احلدود.

تاأمني الدعم الناري

قدمته  الــذي  الع�سكري  الدعم  اىل  اإ�سارة  يف 

القوات البحرية اىل القوات الربية، اأو�سح العميد 

للمعركة  االأوىل  االأيام  اأن  ن�سر  اأبي  البحري  الركن 

�سهدت دعماً بالنريان من اخلافرات البحرية باجتاه 

املخيم  داخل  اجلي�ش  تقّدم  وبعد  اأنه  اإال  املخيم، 

من  الناري  الدعم  تقييد  ال�سروري  من  اأ�سبح 

البحر بغية عدم اإزعاج القوات الربية املتقدمة ال 

فاقت�سرت  العمليات،  بقعة  اأن �ساقت  بعد  �سيما 

حينئٍذ نريان اخلافرات على االأهداف البحرية داخل 

امل�سطح املائي.

هذه  خالل  اأنه  اىل  البحرية  القوات  قائد  واأ�سار 

لرمايات  البحري  ال�سالح  خافرات  تعر�ست  الفرتة 

اال�سالم«،  »فتح  م�سلحي  قبل  من  بامل�سادات 

بالهاون  لرمايات  الحقة  فرتة  يف  تعر�ست  كما 

التكتيك  باعتماد  ــه  اأن غري  نف�سها،  اجلهة  من 

اأخرى  اىل  خطة  من  واالإنــتــقــال  املالئم  البحري 
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�صيطرة على

ال�صطح املائي

وفقاً للمتطلبات امليدانية، ظلت مراكب القوات 

التي  املعادية  الرمايات  هذه  البحرية مبناأى عن 

مل توؤثر اإطالقاً على تنفيذ املهام اأو نوعية االأداء، 

فقد ظلت ال�سيطرة على امل�سطح املائي �سيطرة 

تامة، وظل احل�سار )وما يزال( حمكماً على املخيم 

من اجلهة الغربية.

من  اآخر  نوع  عن  البحرية  القوات  قائد  وحتدث 

الدعم الذي قدمته القوات البحرية وذلك من خالل 

املدفعية  للرمايات  والت�سحيح  املراقبة  عمليات 

تواله� �ضب�ط من �ضالح املدفعية اأبحروا على منت 

اخلافرات  على  اأبحر  كما  البحرية.  القوات  خافرات 

املذكورة �ضب�ط من القوات اجلوية بهدف تن�ضيق 

عمليات الطريان للطوافات امل�ساركة يف املعركة.

اأن  ن�سر  ــي  اأب البحري  الركن  العميد  واأو�ــســح 

واالألوية  االأفــواج  مع  واملبا�سر  التام  التن�سيق 

امل�ساركة من جهة، وبني املراكز البحرية املنت�سرة 

املعنية  واملراكب  العمليات  غرفة  يف  الرب  على 

اأخرى،  جهة  من  املائي  امل�سطح  على  بالتنفيذ 

اأدى اىل جناح بارز على �سعيد املهام.

ورتباَء  البحرية �سباطاً  اأن عديد القوات  اأكد  كما 

مبهمة  جميعاً  معنيني  ــوا  زال ومــا  كانوا  ـــراداً  واأف
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تكامل وتن�صيق يف اداء الواجب

اجلـــيـــ�ـــش يف 

وجودهم  خــالل  مــن  �ــســواء  ــارد،  ــب ال نهر  خميم 

اأو  املحا�سرة  البقعة  يف  املــراكــب  مــن  على 

القواعد  يف  اأو  ــة  ــراداري ال املراقبة  مــراكــز  يف 

واملراكب  للعنا�سر  الدعم  توؤمن  التي  اللوج�ستية 

امل�ساركة، اىل جانب متابعة املهام املوكولة اليها 

على طول ال�ساطئ اللبناين ويف املياه االإقليمية 

مب�ساركة   1701 القرار  تنفيذ  �سيما  ال  اللبنانية، 

املتحدة  االأمم  لــقــوات  التابعة  البحرية  الــقــوة 

قد  اجلميع  اأن  اىل  م�سرياً  لبنان،  يف  املوؤقتة 

وظفوا خرباتهم وكفاءاتهم الإجناح املهمة املوكلة 

تنفيذ  يف  يتكامل  اجلي�ش  اأن  ومــوؤكــداً  اليهم، 

قوات  من  واخت�سا�ساته  اأ�سلحته  مبختلف  املهام 

اأ�سا�ش  هو  التكامل  وهــذا  وجوية،  وبحرية  برية 

جناحه وتغّلبه على كل ال�سعاب التي تواجهه.

ختـم  ـــد  وقــــ

للجيــ�ش  بالتمني  البحريــة  القـوات  قائـد 

اللبنــاين الن�سر والنجــاح يف كل مهامــه، مثمنــاً 

دعـم ال�سعـب اللبنـاين لهــذا اجليــ�ش يف االأوقـات 

قبل  من  الدعم  هذا  يتج�سـد  اأن  اآمــالً  الع�سيبة، 

اأ�سحاب القرار يف حتقيـق ال�سالح والعتـاد احلديـث 

اللبنــاين  اجليـ�ش  ليبـقى  الع�سكرية  للموؤ�س�سة 

احلامي االأوحد للوطـن الذي ي�سفه بـ»قطعة �سما«.

دورية ملنع ت�صلل االرهابيني

ت�سوير:

القوات اجلوية

القوات البحرية
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حزيران/متوز

البطولة ملء ال�ساحات

حتقيق

العقيد اأنطوان جنيم

املدفعية  ك��ان��ت  مل��ا 

اأقل ما يقال فيه  توؤدي دوراً 

اأمام  اآمناً  الطريق  فتح  اأنه 

القوى املتقدمة، ويف بع�ش 

ويبعث  يتقدمها،  االأحيان 

وطماأنينة  اأم��ان  روح  فيها 

ال  ك��ان  معنوياتها،  راف��ع��اً 

خاطفة  ول��و  زي��ارة  من  بد 

املدفعية  فوجي  ملراب�ش 

االأول والثاين امل�صاركني يف 

معركة خميم نهر البارد.

فوجا املدفعية االأول والثاين يف املعركة

فتح الطريق 
للقوى املتقدمة بالنار

اهلل معك

قائد فوج املدفعية الثاين 

العميد الركن حممد 

�صليمان يف تعليمات 

للع�صكريني



عند فوج املدفعية الثاين

كيلومرتات  بعد  على  مــا  مكان  يف 

طويلة على دروب ال�سمال وغري قليلة 

بهطلة  مرب�ش  ا�ستقبلنا  نار،  كخط 

من �ست قذائف مدفعية ال ترحيباً 

بنا واإمنا رداً على م�سّلحي ع�سابة 

»فتح اال�سالم« ومراكزهم.

تعمل  نحل  خلية  املــربــ�ــش 

ب�سجيج كبري متّزقه من حني 

اىل اآخر �سرخة: هدف، هدف.

زرناه  موقع  كل  يف  كما 

العنفوان  من  موجة  كانت 

تغمرنا  واملــعــنــويــات 

عند  ــاً  ــس ــو� ــس ــ� خ

راأ�ش  على  املجموعة  قائد  التقائنا 

ع�سكره، فكيف اإن التقينا يف هذا املرب�ش بقائد 

فوج املدفعية الثاين العميد الركن حممد �سليمان 

املدفعي  الق�سف  عمليات  على  بنف�سه  ي�سرف 

بت�سل�سلها، يتاأكد من اإحداثيات الهدف، من نوع 

كل  مـن  املدفع،  اإ�ستغــال  ح�سن  من  القذيفة، 

لن�سمــع منه كالمـاً يربد  ا�ستاأذناه  �سيء تقريباً. 

 . بنــا قلو

فكان احلـديث االآتي:

املعركة؟ دخلتم  • متى 
- دخلنا املعركة يف 22 اأيار 2007 بعد اأمر من 

ل�سالح  الرمي  ملم   130 �سرية  وكلفت  القيادة، 

انت�سارها.  لعملية  تاأميناً  املواجهـة  اجليـ�ش  قوى 

�سكلت  ـــّم  ث ومـــن 

العام  ــم  ــدع ال الــ�ــســريــة  هـــذه 

للجبهة والتعزيز للكتيبة 55 يف اللواء اخلام�ش.

اجلي�ش - العدد رقم 265/264

116

داء الوطن
ي... اإال على اع

مكتوفو االأيد

م�صتلزمات معركة ال�صرف

حتديد اإحداثيات االأهداف
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ماذا يعني اأن تكون رامي مدفعية؟

املوؤهالت  جملـة  مــن 

يفتـر�ش  التي  الكثرية 

لـــدى  تـــتـــــــوافـــــــر  اأن 

املدفعيـة،  ع�سكـريي 

قوة االحتمال.

املدفعية  فــعــ�ــســكــريــو 

ال�سعب  من  �سغطاً  يعي�سون 

تخيلـه ب�سبـب قـوة الق�سـف.

�سعوبة  اأكرث  االأمر  وي�سبح 

اىل  املدفعية  ت�سطر  عندما 

الرمي ب�سكل كثيف ومتوا�سل.

من النتائج الناجمة عن هذا ال�سغط، ت�سرر حا�سة ال�سمع، ا�سافة 

اىل التوتر النف�سي.

من جهة اأخرى تتطلب الرماية م�ستوى عالياً من الكفاءة الإ�سابة 

االأهداف بدقة، وحتا�سي اإيذاء املدنيني من جهة والقوى ال�سديقة 

من جهة اأخرى.

الـ600  يبلغ  ال�سديقة  للقوات  احليطة  اأن هام�ش  يذكر هنا 

مرت كما هو معلوم يف العلوم الع�سكرية. 

اىل  ــة  ــب ــس ــ� ــن ــال ب

طبيعة املعركة يف نهر البارد الذي يبلغ املدى االأق�سى الت�ساعه 

ولعر�سه الـ500 مرت يف اأح�سن احلاالت، فاإن مدفعية اجلي�ش ت�سطر 

اىل خرق قانون احليطة، حيث ي�سيق هام�ش احليطة اىل حد كبري.

مع ذلك ي�سهد ملدفعية اجلي�ش اللبناين بالكفاية العالية التي 

جتّلت من خالل حتقيق اال�سابات املبا�سرة وتاليف اإ�سابة املدنيني 

اأو القوى ال�سديقة املنت�سرة يف �ساحة املعركة.

م�  اأق�ضى  نتخذ  ب�لقول:  ذلك  املدفعية على  اأحد �ضب�ط  ويعلق 

ميكن من تدابري كي ال نقع يف اأي خطاأ، وعلى الرغم من اأن ثقتنا 

ال�سابط من  اأن يتاأكد  اإال بعد  برماتنا تامة، فاإن »احلبلة ال ُت�سّد« 

االإحداثيات ومن اأن كل �سيء كما يجب.

 كي ال نخطئ االأهداف
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وتنطلق باأمان

املرب�ش  هذا  اىل  دخولنا  عند  • الحظنا 
زراعية،  اأر�ش  يف  املدافع  رب�صتم  قد  اأنكم 

اأمل يحتج االأهايل واأ�صحاب االأر�ش مثالً؟

اأهــايل  اىل  التوّجه  �سوى  ي�سعني  ال  هنا،   -

االأر�ش  اأ�سحاب  واىل  املرب�ش  املنطقة حيث هذا 

بالتحديد باأ�سمى عبارات ال�سكر والعرفان لكل ما 

والزغاريد  االأرز  بنرث  ا�ستقبلونا  لقد  لنا.  قدموه 

والدعاء اىل اهلل لن�سرتنا واالحلاح علينا لتخلي�سهم 

من ع�سابة »فتح اال�سالم«.

املدفعية  فوج  تفّرد  مباذا  اأخري،  • �صوؤال 
الثاين؟

- لقد حتولنا اىل بحارة على من مركب، قالها 

مبت�سماً. احلقيقة بداأنا اعتباراً من 25 اأيار مهمة 

البحر،  من  املدفعي  للق�سف  املراقبة  تاأمني 

اجلبهة  ل�سالح  مدفعية  مراقب  و�سعنا  اأننا  حيث 

مع عتاده على من مركب تابع للقوات البحرية 

خمتلف  من  املدفعي  الق�سف  �سبط  ومهمته 

قطع املدفعية امل�ساركة يف املعركة على مراكز 

م�سلحي »فتح اال�سالم«.

عند فوج املدفعية االأول

لتبقى االر�ش
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قائد فوج املدفعية االأول

العميد الركن عبدو عطااهلل

يعطي التعليمات للع�صكريني

املدفعية  اىل  الــثــاين  املدفعية  مــن 

واحلبور  انتقلنا  اآخــر،  مقلب  عند  االأول، 

اإندفاع  من  �ساهدناه  ملا  قلبنا  يغمر 

وعنفوان عند عنا�سر املرب�ش.

االأول  املدفعية  مرب�ش  مدخل  عند 

مدفعية  طلقات  �ست  امل�سهد:  تكّرر 

لقائنا  بداية  خمتلفة.  بنربة  زغردت 

كانت مع العميد الركن عبدو عطااهلل 

كان  الذي  االأول  املدفعية  فوج  قائد 

ل�سريتني  وتفّقد  عمل  زيــارة  يف 

معركة  يف  م�ساركتني  فوجه  من 

نهر البارد.

بداية طرحنا عليه ال�سوؤال:

املعركة  دخلتم  متى   •
وما هي مهمتكم؟

حزيران  مــن  الــثــامــن  يف   -

يف  مدافعنا  رب�سنا   2007

للجبهة  وتعزيز  دعــم  مهمة 

املهمة  ــذه  ه يف  و�ــســاركــت 

�سريتان من الفوج.

عند  العميد،  • ح�صرة 
املرب�ش  يف  جت��وال��ن��ا 

ورتباء  مالزمني  التقينا 

اأي  حديثاً.  متخّرجني 

العملية  خرباتهم  اأن 

فما  الطريق،  اأول  يف 

هذه  من  الهدف  هو 

اخلطوة؟

ــدت  ــّم ــع ت لـــقـــد   -

اإر�سال  للفوج  كقائد 

والرتباء  املــالزمــني 

حديثاً  املتخرجني 

اأوالً  اجلــبــهــة،  اىل 

يتمر�سون  جلعلهم 

ــــى احلــــيــــاة  عــــل

الع�سكرية والقتال 

بــ�ــســكــل خــا�ــش، 

الغلط ممنوع

ح�صابات دقيقة لدقة اال�صابة
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بكل عناية واإتقان

الويل ملن يعتدي
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فنحن له باملر�صاد

ت�صديد وحتديد
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على  واإحلاحهم  اندفاعهم  من  مل�سته  ملا  وثانياً، 

ع�سابات  على  حرباً  اعتربوه  ما  يف  امل�ساركة 

البالء  يبلون  باأنهم  اجلزم  وهنا ميكنني  االإرهاب. 

ج�سم  يف  جديدة  روحاً  بثوا  وقد  �سيما  ال  احل�سن، 

ال�سرية.

�صهيد  �صابط  للفوج  �صقط  اأخري:  • �صوؤال 
ا�صت�صهد  كيف  لنا  تروي  فهل  جرحى،  وعدة 

لق�صف  تبادل  ال  اأن  نعلم  ونحن  ال�صابط 

مدفعي مع ع�صابة »فتح اال�صالم«؟

- اإن االإجناز الذي حققه فوج املدفعية االأول يف 

هذه املعركة هو ا�ستخدام املدفع عيار 122 ملم 

للرمي املبا�سر حيث كان يتقدم مع امل�ساة كراأ�ش 

اأر�ش  على  تظهر  التي  االأهــداف  ملعاجلة  طليعة 

املعركة مع العلم اأن املدفع مقطور، اأي تقطره 

عملية  اأن  اإذ  �سدنته  حلماية  موؤلل  وغري  �ساحنة، 

رب�سه للرمي تتطلب حواىل ع�سر دقائق.

اأما النقيب ال�سهيد خالد مر�ساد فكان يتقدم مع 

امل�ساة، فرب�ش مدفعه على الطريق العام داخل 

املخيم اجلديد وبداأ يعالج ركائز مبنى يطلق منه 

امل�سلحون النريان على القوى املتقدمة، فاأ�سابته 

ر�سا�سة قن�ش لي�ست�سهد �سحية اندفاعه و�سجاعته 

واإخال�سه لق�سمه على الرغم من تنبيهي املتكرر 

له باأن ما يقوم به بطولة واإمنا يجب عليه التنبه، 

فامل�سلحون جمرمون غادرون. وكان ما كان، ولكن 

العميد  عينا  واغــرورقــت  ــدراً.  ه يذهب  لن  دمه 

الركن بدمع حب�سه.
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حزيران/متوز

البطولة ملء ال�ساحات

حتقيق

العقيد اأنطوان جنيم

و�صائل مبتكرة 

ملواجهة
�صعوبات املعركة

هند�صة
ج ال

فو

فيما كنا يف قيادة الفوج املجوقل ننهي لقاءاتنا 

الفوج وبع�ش �سباطه وع�سكرييه، دخل  مع قائد 

الهند�سة  قائد فوج  اأبو جوده  العقيد روالن  علينا 

اأوراق. فتطّفلنا عليه  حامالً حمفظة خرجت منها 

مبا  وعالقتها  االأوراق  هذه  حمتوى  عن  و�ساألناه 

يدور من معارك. فاأجابنا:

اآمري �سريتي  اإىل  الأنقل  بادئ ذي بدء، ح�سرت 

الهند�سة التابعني لفوجي تكتيكاً  جديداً من �ساأنه 

يف  و�سرعة  امل�ساة،  لقوى  اأ�سرع  حركية  تاأمني 

قائد الفوج العقيد روالن اأبو جوده

يتو�صط ع�صكريي الفوج

يف امليدان



حتديد بقع االألغام والتفخيخات وتنظيفها.

وعن املهمة التي ينفذها الفوج يف معركة نهر 

البارد قال:

الهند�سي  االإ�ستطالع  مّت  املعركة  بداية  مع 

املعركة،  يف  الــفــوج  مــن  �سريتان  وا�ــســرتكــت 

للوحدات  الهند�سي  الدعم  تاأمني  عمليات  يف 

العبوات  ومعاجلة  ثغرات  فتح  خالل  من  املقاتلة 

عند  تدمريات  واإقامة  املنفجرة،  غري  والذخائر 

الهند�سية  االآليات  واالإ�سراف على عمليات  احلاجة 

للمدفعية  رمي  ومراكز  ترابية  �سواتر  رفع  من 

لنا  �سقط  وقد  االإجمالية،  ولالأ�سلحة  واملدرعات 

من  كبري  وعدد  �سهداء  ثالثة  االأعمال  هذه  نتيجة 

با�ستثناء  عادوا جميعاً  اهلل  واحلمد  الذين،  اجلرحى 

اإثنني، اإىل اأر�ش املعركة ملتابعة املهمة.

االأ�سغال  فوج  دور  على  التاأكيد  من  بد  ال  وهنا 

امل�ستقل جلهة تاأمني اآليات هند�سية من خمتلف 

االأنواع مع طواقمها وامل�ساغل العائدة لها، والتي 

دور  االآلــيــات  لهذه  كــان  كما  ونــهــاراً.  ليالً  اأ�سا�سي يف املعركة اإن جلهة تاأمني حركية القوى عملت 

اعرت�صت اأو جلهة حمايتها. التي  ال�صعوبات  هي  ما   •
تنفيذ املهمة؟

اأكرب �سعوبة معرت�سة هي العبوات التي يتّم   -
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بكابل  و�سلها  خالل  من  اأي  بعد،  عن  بها  التحكم 

التحكم  خالله  من  االإرهابي  ي�ستطيع  كهربائي 

اقرتاب قوى  اأي عند  بالعبوة وتفجريها عن بعد، 

من  مكانها  حتديد  اأو  روؤيتها  وقبل  منها  اجلي�ش 

قبل اخلرباء والنّقابني.

كانت  مل��ا   •
ال��ذي  م��ا  االخ����رتاع،  اأم  احل��اج��ة 

ابتكرمتوه ملواجهة هذه ال�صعوبات؟

- فر�ست علينا ظروف املعركة ونوعية العبوات 

االآليات  اآداء  حت�سني  اإىل  اللجوء  امل�ستخدمة 

دون  مــن  الت�سفيح  م�ستوى  على  الهند�سية 

زّودناها  وقد  حركيتها.  يف  باإعاقة  لها  الت�سّبب 

كامريا اأمامية للتمكن 

من حماية ال�سائق وقيادتها من دون 

احلاجة اإىل النظر اىل اخلارج.

جمع  املــعــركــة،  ــالل  خ مّت  ثــانــيــة،  ناحية  مــن 

املعلومات من الوحدات الهند�سية املتقدمة عن 

منها  وطبعنا  تراها،  اأو  تواجهها  التي  العبوات 

امل�ساركة  القوى  على  وّزعت  تعريف  من�سورات 

بالقتال للتعّرف عليها جتنباً خلطرها.

تعمل  اجلي�ش  ج��راف��ات 

على رفع الركام

عمل دوؤوب

ت
كك

م تف
غا

ال
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حزيران/متوز

البطولة ملء ال�ساحات

حتقيق

با�صكال معّو�ش بو مارون

ن�صهل عمل جي�صنا ونعرقل العدو

يف ذروة الغبار ورائحة البارود التقينا الرائد بيار 

الهند�سة  فوج  يف  االأوىل  ال�سرية  اآمر  بومارون 

وكفاءاته  اجلي�ش  »بقدرة  بافتخاره  فاحتنا  الذي 

العالية يف مواجهة ع�سابة اإرهابية تنّم تدريباتها 

واأفعالها عن حقد دفني على احلياة، واندفاع اأعمى 

اإىل االإ�سرار باالن�سان واحل�سارة واالمان«.

خ     االرهابيني
�صائدو اخلطر يعطلون افخا

      الع�صكريني ف�ي امليدان
ويهند�صون خطوات

ي�صكل  اأقوالهم  خالل  من  اجلبهة  ا�صتطالع  ان  اعتربنا  املدفع«  »بوز  يف  الأنهم 

خطوة اأقرب اإىل واقع املواجهات. فوج الهند�صة يف اجلي�ش هو الفوج الذي ارتبط 

اإ�صمه باخلطر الدائم، يعمل يف املقدمة جنباً اإىل جنب مع املوت املرتّب�ش خلف 

كل حلظة، مندفعاً اإىل تاأدية الواجب.

يزيل  االألغام،  يرفع  املعركة:  ميدان  يف  جنودنا  خطوات  »يهند�ش«  الذي  الفوج  هو 

العبوات النا�صفة، يك�صف ويعّطل ال�صراك املتفجرة التي يزرعها االإرهابيون يف اأي مكان. 

وهكذا فاإن فوج الهند�صة هو طليعة قواتنا الع�صكرية على االأر�ش، »يفتح« الطرقات اأمام 

عمليات الهجوم، ويطّهر املواقع املفخخة بعد احتاللها.

زرناهم على اجلبهة و�صرقنا من وقتهم دقائق ثمينة احت�صبوها »بدقة وحذر«.
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قال:  املعركة  هــذه  يف  ال�سرية  مهمة  وعــن 

الدعم  تاأمني  يقت�سي  هند�سة  كفوج  »عملنا 

الهند�سي للقوات املقاتلة بحيث اأننا ن�سّهل عمل 

خالل  من  اأمكن  ما  العدو  عمل  ونعرقل  جي�سنا، 

تعطيل عبوات العدو و�سراكه املتفّجرة، وتنظيف 

�سبل تقّدمنا وفتح الطريق وتاأمني �سالمة عنا�سر 

اجلي�ش املهاجمني، ف�سالً عن اإزالة العوائق واإقامة 

ممرات اآمنة للع�سكريني. كذلك نعمل على اإقامة 

ومراب�ش  جي�سنا،  حتركات  الإخفاء  ترابية  �سواتر 

ومواقعنا  الدفاعية  خطوطنا  حلماية  نة  حم�سّ

وتثبيتها.

وعند �سوؤاله عن وترية العمل البطيء والدقيق 

يف ميدان تفكيك االألغام عادة، يف مقابل ال�سرعة 

القيا�سية املطلوبة اليوم على اجلبهة اأجاب الرائد 

اأكمل  على  بواجبنا  القيام  هو  »هّمنا  بومارون: 

يتمتع  املحيطة.  الظروف  كانت  ومهما  وجــه، 

العمل  تخّولهم  عالية،  مبوؤهالت  الفوج  عنا�سر 

حتت اأي �سغط كان، ونحن نعمل بال�سرعة املمكنة 

والتي اعتدنا على وتريتها، كما اأن احلذر 

ما زال مالزماً لعملنا 

ال  اخلطري، 

مهم�  به  نفّرط  اأن  ميكن 

من  الب�سرية،  خ�سائرنا  اأن  بالذكر  واجلدير  ح�سل. 

»مقبولة«  تعترب  الهند�سة  لفوج  وجرحى  �سهداء 

يف امليزان الع�سكري مقارنة مع حجم العمل الذي 

قمنا به منذ اندالع املعارك وحتى اليوم«.

فتح الثغرات

عن الو�سع امليداين وطريقة مواجهته من قبل 

الكثافة يف  الفوج قال: »الأول مرة ن�سرتك بهذه 

املعارك، حيث تواكب الهند�سة االأعمال الهجومية 

االأماكن  يف  الثغرات  فتح  ناحية  من  اإن  كافة، 

العبوات املزروعة من قبل  اأو تعطيل  امل�سدودة، 

مل  حني  ذروتــه  اىل  التفخيخ  و�سل  وقــد  العدو. 

يكن باالإمكان دخول قواتنا املقاتلة اىل اأي مبنى 

تغطية  تاأمني  دون  من  حي،  اأي  داخل  التقدم  اأو 

م�سبقة من قبل فوج الهند�سة، من خالل تفكيك 

العبوات واالألغام املزروعة، واإزالة ال�سراك القاتلة.

اأن  اجلميع  يعلم  اأن  ال�سروري  من  كــان  ورمبــا 

اأو  ــة  اآل اأو  ج�سم  كل  تفخيخ  على  يعمل  عدونا 

اأدوات  اىل  اإ�ــســافــة  باملتفجرات،  وزرعـــه  حجر 

مروراً  وال�سيارات  املنزلية  واملفرو�سات  املطبخ 

واملعلبات  والكرتونية  البال�ستيكية  بال�سناديق 

القتلى  جثث  اىل  و�ــســوالً  والــنــوافــذ،  واالأبــــواب 

اأمامنا �سهالً،  التحدي  االأليفة. مل يكن  واحليوانات 

القيادة احلكيمة  ا�ستطعنا بف�سل توجيهات  لكننا 

امل�ستوى  نوؤمن  اأن  العالية  وموؤهلتنا  وتدريباتنا 

يتطلبها  التي  والكفاءة  اجلهوزية  من  املطلوب 

هذا الو�سع«.

املعركة  اأن  �سك  ال  اإذ  املعنويات،  عن  ون�ساأله 

حتتاج اىل �سحن معنوي كبري فيجيب:

ما �ساأخربك به �سيافجئ البع�ش خارج املوؤ�س�سة، 

فالواقع اأنه فور اندالع العدوان على اجلي�ش تطّوع 

حتى  املعارك،  �ساحة  اىل  للذهاب  باأكمله  الفوج 

و�سجاعة  وحما�سة  اندفاع  اأمام  بحرية  وقعنا  اأننا 

خ     االرهابيني
�صائدو اخلطر يعطلون افخا

      الع�صكريني ف�ي امليدان
ويهند�صون خطوات

املالزم طوين �صايعالرائد بيار بومارون



وجرحى  �ضهداء  �ضقوط  الرغم من  وعلى  العن��ضر. 

املتابعة  العنا�سر على  اأن ت�سميم  اإالّ  الفوج،  من 

ت�ساعف ب�سكل كبري، واأ�سبحت معنوياتهم »نار«، 

و�سمموا على الذهاب حتى النهاية، الأنه مهما غال 

اأننا  خ�سو�ساً  الت�سحيات  ي�ستحق  فالوطن  الثمن 

اخلراب  تعيث  اأن  حتــاول  اإرهابية  جماعة  نحارب 

والف�ساد يف وطننا.

اأَر طفلتي  بيار بومارون قائالً: »مل  الرائد  وختم 

تعد  مل  رمبا  يوماً  ع�سرين  منذ  حديثاً  املولودة 

جندي  كل  عيون  يف  اأراهــا  لكنني  االآن،  تعرفني 

من حويل، نحن جي�ش لبنان نذرنا اأنف�سنا للوطن. 

ي�سّكل  اأنه  اإال  ال�سيء  بع�ش  مّراً  ال�سوق  كان  ولئن 

من  املفرو�سة  املعركة  هذه  حل�سم  اإ�سافياً  حافزاً 

ِقَبل االإرهابيني على الدولة وال�سعب واجلي�ش«. 

ا�صرتاحة »املفككني«

اأحد  ــرروا  ح الذين  »املفككني«  ا�سرتاحة  خــالل 

التقينا  املتفجرة،  واأ�سراكها  عبواتها  من  املباين 

الع�سكريني  مــن  ـــدداً  وع �سايع  طــوين  املـــالزم 

التابعني لفوج الهند�سة.

بدت معنويات املالزم �سايع العالية وا�سحة على 

وجهه.

بادرنا بالقول »يل ملء الثقة بالقيادة احلكيمة 

التي تدير هذه العملية الع�سكرية.

من  جمموعة  عن  م�سوؤول  ك�سابط  جهتي  ومن 

الع�سكرييـن، يهمني تاأمني �سالمتهم، ويف الوقت 

والتي  اليهـم  املوكلـة  املهمـة  تنفيذهم  عينه 

عمليات  خالل  املحاربة  الوحدات  تغطية  تقـ�سي 

اأحياء املخيم  الدهم الهادفة لل�سيطرة تباعاً على 

كافة.

وتابع املالزم �سايع: 

لي�ست  »مــهــمــتــنــا 

حاقد  ــا  عــدون �سهلة، 

ــاإن  وانــتــحــاري، لـــذا ف

نعمل  التي  الــظــروف 

وح�سا�سة.  دقيقة  فيها 

يف  العمل  بــداأنــا  لقد 

حيث  االأول  ـــوم  ـــي ال

�سعرنا بحرارة املعارك، 

ثـــم »دخـــلـــنـــا اجلـــو« 

ـــا نــحــن »نــخــاوي«  وه

ونعتلي  ــادة  ــه ــس ــ� ال

فداء  املخاطر  �سهوات 

االأر�ش  وعلى  للبنان. 

تفكيك  عــلــى  نعمل 

واإبطالها،  الــعــبــوات 

الدخول  �سالمة  وتاأمني 

والبيوت  االأبنية  اىل 

واالأفــواج  االألوية  اأمــام 

يف  اليوم  ونحن  املقاتلة. 

كله  لبنان  اأن  ونــدرك  اندفاعنا،  قمة 

ي�سلي لنا ويحمينا«.

»م�سوؤوليتي  �سايع:  املــالزم  قال  اخلتام  ويف 

وتاأمني  عنا�سري،  �سالمة  على  احلفاظ  هي  االأكرب 

اكت�سبنا  لقد  العمل املطلوب منا كفوج هند�سة. 

خربة و�سرعة ا�سافيتني، خطونا بوا�سطتها خطوات 

فاأكرث  اأكرث  واأ�سبحنا م�ستعدين  االأمام،  اىل  كبرية 

للدفاع �سد اأي خطر يتهدد الوطن«.

اأقاتل من اأجل

كرامة وطني

جال�ساً  اإلتقيناه  علي  احلاج  االأول حممد  الرقيب 

ومغم�ساً عينيه يف ا�سرتاحة ق�سرية بادرنا بالقول: 

اأهله  اأجل كرامة وطني وحفاظاً على  »اأنا هنا من 

من تغلغل االإرهابيني يف دورات حياتهم اليومية، 

والأكون جنباً اىل جنب مع رفاقي يف ال�سالح يف 

هذه املعركة.

العام  اجلو  احلاج علي عن  االأول  الرقيب  وحتدث 

»يف  عالية  معنوياتنا  فقال:  املعركة  اأر�ــش  يف 

بكل  واحدة،  وروحاً  واحدة  يداً  نعمل  نحن  ال�سما«، 

اندفاع وت�سميم.

وي�سيف: ال جمال للرتاجع �سننهي املعركة باأي 

تنتهي  اأن  ختاماً  ومتنى  غالياً،  كان  مهما  ثمن 

طفله  لروؤية  يعود  حتى  وقــت  باأ�سرع  املعركة 

ال�سغري وزوجته اللذين ا�ستاق لهما كثرياً، خ�سو�ساً 

�سوقاً  اأحتــّرق  واأنــا  يومياً  عني  ي�ساأل  »ولــدي  واأن 
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الرقيب االأول حممد احلاج

ازالة خماطر االلغام

الرقيب االأول احمد عامر



مل�سلحة  خري  على  كله  هذا  انتهاء  بعد  الحت�سانه 

وطننا لبنان«.

على  »�سنق�سي  قال:  عامر  اأحمد  االأول  الرقيب 

اأوالً  كع�سكريني  واجبنا  فهذا  حمالة،  ال  لبنان  عدو 

وكمواطنني ن�سعى لتاأمني االأف�سل الأهلنا و�سعبنا«.

واأ�ساف قائالً: »ا�ست�سهد �سديق يل خالل املعركة 

للعمل  دفعني  احلافز  اأن  اإال  كبرياً،  حــزين  وكــان 

بحما�سة اأكرب وتفكيك »العبوات« التي تركها هوؤالء 

االأ�سرار للو�سول اليهم ودحرهم ب�سرعة«.

جنباً 

اىل جنب

مع اخلطر

وعند �سوؤاله عن اأي تردد اأو خوف ميكن اأن يعرتيه 

اأجــاب  االأمــامــيــة  ال�سفوف  يف  عمله  خ�سم  يف 

اأن�سم اىل �سفوف  اأن  عامر: »لقد اخرتت بنف�سي 

املدافعني عن �سالمة الوطن، ولو كان اخلطر يرافق 

البتة...  كل خطوة من خطواتنا. فاأنا ل�ست خائفاً 

لو  وحتى  جبان،  عدونا 

اأ�سبت يف اأثناء عملي 

العبوات،  تفكيك  يف 

اأقــدم  اأن  يل  ف�سرف 

فــــــداء عن  دمــــائــــي 

وطني«.

اأما عن املقارنة بني 

ال�سلم  حالة  يف  عمله 

ــرب  والــيــوم خـــالل احل

فيقول:

كاخت�سا�سيني  »نحن 

العبوات  تفكيك  يف 

املــتــفــجــرة واالألـــغـــام 

جنب  اىل  جنباً  نعمل 

مع اخلطر دائماً.

اليوم  عملنا  لــكــن 

ويتطلب  اأكرث  متنوع 

اخلطر  اإمنا  نخطوها.  خطوة  كل  يف  وحذراً  انتباهاً 

اأية  عند  ينتظرنا  واملــوت  هو،  هو  دائماً  يبقى 

هوؤالء  على  الق�ساء  على  م�سممون  لكننا  غلطة 

االإرهابيني وحتقيق الن�سر يف النهاية«.

واندفاع  بحما�سة  حتدث  عراجي  عدنان  املعاون 

كبريين �ض�رح�ً اأ�ضب�ب تطوعه ليكون على اخلطوط 

االأمامية يف هذه املعركة:

اجلبهة  على  اأكون  اأن  اخرتت  »لقد 

غدر  الذي  اجلبان  العدو  هذا  واأقاتل 

برفاقي واخوتي يف ال�سالح.

قررت اأن اأتابـع عملي على اجلبهــة 

ا�ست�سهـد  الـــذي  ل�سديقي  وفـــاًء 

نتيجـة ملعركـة غري متكافئـة �سّنهـا 

اإرهابيون على عنا�سر عّزل«.

اأمام املهام

اأن�صى كل �صيء

خطرة  ظــروف  ظل  يف  خوفه  عن 

كهذه قال عراجي:

و�سيلة  وهو  دائماً  موجود  »اخلوف 

حياتنا،  على  للمحافظة  طبيعية 

واأمام  الداخل  يف  وجــودي  عند  لكن 

مهماتي الع�سكريــة، اأن�سى كل �سيء 

تاأمني  وكيفيــة  عملي  على  ــز  واأرّك

القوات املقاتلــة.  �سالمتي و�سالمـة 

االأمر لي�ش �سهالً بل يلقي على  وهذا 

اليوم  حتى  كنت  جــداً  كبرية  م�سوؤوليـة  عاتقي 

»على قّدها«، واأرجو اأن اأظّل كذلك حتى نهاية هذه 

املعركة.

االرهابيني  وبني  بيننا  »الفرق  قائالً:  وي�سيف 

هو اأن ق�سيتنا بحجم وطن، اأما هم فع�سابة تعمل 

الأهداف عدوانية.

لقد تدربنا من قبل على معاجلة كل التفخيـخات 

التي �سادفناها خالل عملنا هنا، وقد اأ�سبحنا على 

وبذلك  ق�سري،  وقت  يف  تفكريهم  بطريقة  علم 

تفوقنـا عليهم من النواحي كافـة«.

»الن�سر  قــائــالً:  حديثه  عراجي  املــعــاون  وختم 

للحق دائماً، وللبنان وجي�سه ال�سجاع الذي يقاتل 

وي�ستب�سل بعيداً عن ال�سراعات ال�سيا�سية اجلارية، 

واأمن  و�سالمة  البالد  م�سلحة  واالأخــري  االأول  همه 

�سعبه«.

غ�درن� املخيم وقلوبن� مع هوؤالء ال�ضب�ط واجلنود 

الواقفني على اجلبهة مدافعني عن كرامة وطنهم 

ال يحنون جبينهم اإال للرتكيز على تفكيك عبوة اأو 

لغم زرعه االأعداء.

ت�سوير:

العريف يحيى خ�صر  
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مندوبة »اجلي�ش«

يف حوار مع املعاون عراجي
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بع�ش ما �صنعته اأياديهم املجرمة  

عمد االرهابيون اىل ابتكار طرق لزرع 

االألغام والعبوات واالفخاخ على نحو 

ي�صتطيعون من خالله اإحلاق اأكرب اأذى 

ممكن بالع�صكريني.

�صالح الهند�صة اكت�صف ب�صرعة اأ�صاليب 

االرهابيني وعمد اىل معاجلتها بالطرق 

املنا�صبة والتي تت�صمن مبعظمها 

تفجري االألغام والعبوات واالأفخاخ بوا�صطة 

الرمي عن بعد، اأو بو�صع متفجرات 

مبحاذاتها اأو بطرق يدوية اأخرى.

هنا مناذج من اأعمال التفخيخ التي 

ا�صتعملها االإرهابيون.

لالأ�سخا�ش  مــ�ــســاد  لــغــم 

 POM نوع  م�سّظي  ثابت 

قاتل  ت�سّظ  مفعوله:   .2
حتى م�سافة 8 اأمتار.

 لغم م�ساد لالأ�سخا�ش ثابت 

 POM 2  -  2 نوع  م�سّظي 

ويكون  �سلكياً  ُبعد  عن  يفّجر 

على  اأو  باالأر�ش  مثبتاً  عادة 

اىل  مــو�ــســول  ثــابــت  ج�سم 

ويتم  كهربائي  اإ�سعال  جهاز 

تفجريه عن ُبعد.

2

1

نوع  دفاعية  يــدويــة  رمــانــة 

عند  عثار  ب�سلك  مو�سولة   F1
ال�سحب وتكون بحالتني.

يف احلالة االوىل، تكون مثبتة 

على ج�سم �سلب وممّوهة وقد مّت ربط خابور 

احليطة ب�سلك عثار بحيث تنفجر الرمانة عند 

�سحب اخلابور.

ويف احلالة الثانية ينزع خابور احليطة من 

3

)لغم  الطريق  جانب  على  عبوة 

يكون  ما  غالباً  اللغم  وهذا  م/د( 

من نوع TM46 معلقاً من الداخل 

على حيطان الدعم مبحاذاة الطريق اأو داخل فجوة 

كهربائي،  ا�سعال  جهاز  اىل  ومو�سوالً  احلائط،  يف 

ويتم تفجريه �سلكياً وهو ذو مفعول موّجه.

4

م�صعلة نوع 

MUV

اجل�صم امل�صظي 

للغم

وتد تثبيت

يف االأر�ش

 POM 2 لغم م/اأ نوع

جدار مبنى اأو حائط حماٍذويخرج من مقر م�صعلته من االأعلى �صاعق كهربائي

لطريق تقدم االآليات اأو االأ�صخا�ش

اإحدى طرق تركيز اللغم 

على جدار حماٍذ للطريق 

من الداخل

على اأن يكون العقب

نحو الطريق

والتذخري من اخللف

الإعطاء مفعول موّجه

رمانة يدوية نوع F1 و�صعت حتت قذيفة هاون 

)احلالة الثانية(
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ملنع  الوزن  ثقيل  ج�سم  حتت  وتركز  اليدوية  الرمانة 

تتحرر  بال�سلك  �سخ�ش  تعرث  ولدى  امللعقة،  انفالت 

الرمانة اليدوية من حتت اجل�سم الذي يثّبتها فتنفجر.

وغالباً ما مّت العثور على الرمانة حتت قذيفة هاون 

اأو قذيفة عيار 155 بحيث يوؤدي انفجارها اىل تفجري 

القذيفة وزيادة املفاعيل.

عبوات وقوارير غاز:5

غاز  قارورة  على  مثبتة  املتفجرات  من  • ح�سوة 
�ساعق  بوا�سطة  ــرة  ومــذّخ االنــفــجــار  مفاعيل  لــزيــادة 

كهربائي.

مذّخرة  ملم   155 عيار  قذيفة  اأو  ملم   120 عيار  هاون  • قذيفة 
يف اأعالها بوا�سطـة �ساعق كهربائي ومو�سوعة بجانب قارورة غاز.

ويتم  واالأوك�سيجني  االأ�سيتيلني  مبادتي  معباأة  غاز  قارورة   •
�سلك  اىل  الكهربائي  التيار  و�سول  عند  �سلكياً  ُبعد  عن  تفجريها 

�ساعة  على  املو�سوع  البارود  وا�ستعال   )Resistance( رفيع  معدين 

القارورة.

وفـي بعــ�ش احلـاالت، عثـر على هذه القـوارير معبـاأة ومرّكــزة الـى 

جانـب الطريق حيـث يتـم تفجيـرها عن ُبعـد بالرمـي عليهـا بوا�سطـة 

قّنا�ش.

از
غ

ر 
ري

وا
ق
 و

ت
وا

عب

TM46 لغم

عبوة على جانب الطريق 

)لغم م/د(

رمانة يدوية مو�صوعة داخل م�صتوعب 

بعد نزع خابور احليطة

و�ضلك ال�ضحب مربوط بها اأو بامل�ضتوعب 

بحيث تنفجر بعد انفالتها

من امل�صتوعب بعد �صحب ال�صلك

رمانة يدوية دفاعية نوع F1 مو�صولة ب�صلك عثار على 

ال�صحب )احلالة االأوىل(

�صلك عثار

وتد ثابت

وتد

�صلك
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عبوة مال�سقة جلدار مبنى من اخلارج وهو عبارة عن كمية من املتفجرات اأو قذيفة عيار 120 ملم اأو 155 ملم مركزة مبال�سقة جدار مبنى 

من اخلارج مو�سولة اىل جهاز ا�سعال كهربائي ويتم تفجريها �سلكياً عن ُبعد. 6
ذخائر وح�سوات خمتلفة:

غري  ملم   120 اأو  ملم   81 عيار  هــاون  قذيفة   •
اىل  مو�سولة  املنزل  اأثــاث  من  قطعة  وراء  خمباأة  منفجرة 

جهاز ا�سعال كهربائي ويتم تفجريها عن ُبعد �سلكياً.

بطريقة  مكتب  اأو  خزانة  جارور  داخل  خمباأة  املتفجرات  من  • ح�سوة 
خارج  اىل  خمفية  بطريقة  الكهربائي  ال�سلك  يخرج  بحيث  ال�سب 

املنزل و�سوالً اىل م�سدر التفجري ال�سلكي.

بوا�سطة  ومذّخرة  كهربائية  اأدوات  داخل  خمباأة  وذخائر  ح�سوات   •
الكهربائي  باجلهاز  اخلا�ش  بال�سلك  باال�ستعانة  كهربائي  اإ�سعال  جهاز 

نف�سه.

8

9
 :)Relais( الكهرباء  وو�سل  قطع  على  تعمل  عبوة 

لزيادة  النظامية  العبوات غري  الـ»Relais« يف  ي�ستعمل 

�سعوبة التعطيل واملعاجلة يدوياً، بحيث تنفجر العبوة لدى 

العبوات  هذه  وتعترب  اجلهاز،  عن  البطاريتني  احدى  ف�سل 

من االأفخاخ.
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الكهربائي على  التما�ش  عبوة داخل مبنى تعمل بوا�سطة 

غرفة  داخل  ممّوهة  املتفجرات،  من  احل�سوة  وهذه  ال�سغط. 

التما�ش  بوا�سطة  يعمل  تفخيخ  بجهاز  ومو�سولة  مبنى  اأو 

الكهربائي على ال�سغط.

7
�صفيحة معدنية علوية

�صفيحة معدنية �صفلية

قطعة خ�صبية

م�صدر تيار كهربائي

حقيبة مملوءة باملتفجرات مركزة وراء 

جدار اأو وراء اأثاث منزل

ال�صفيحة العلوية 

تلوي اىل االأ�صفل 

حتت تاأثري الثقل

راديو مذّخر ينفجر عند اطفائه

Relais�مبداأ عمل ال

Relais

بطارية

�صاعق كهربائي مع ح�صوة

بطارية

Relais

وهي  الهدف:  نحو  موجهة  الطريق  جانب  على  مركزة  عبوة 

الطريق،  جانب  اىل  مرّكزتني  جمّوفتني  ح�سوتني  عن  عبارة 

واحدتها بارتفاع خمتلف عن االأخرى، ومو�سوعة داخل م�ستوعب 

معدين مربع ال�سكل، ومذّخرة ب�ساعق كهربائي مو�سول اىل بطارية 9 فولت 

وجهاز اطالق كهربائي يعمل بالتما�ش الكهربائي.

7

جهاز اإطالق يعمل بالتما�ش 

الكهربائي على ال�صغط

فتيل �صاعق
بطارية 

9 فولت
ح�صوة جمّوفة

�صاعق كهربائي
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حزيران/متوز

اإعداد:

رميا �صليم �صومط

البطولة ملء ال�ساحات

قلوب  له،  اال�صت�صالم  وتاأبى  االأمل  ت�صارع  اأج�صاد 

ملوؤها الرجاء واالأمل بانت�صار احلق على الباطل، 

عقول ال ي�صغلها �صوى �صوق العودة اىل �صاحة 

ال�صرف، و�صفاه تتلو ال�صالة من اأجل الرفاق على 

اجلبهة... هذه حال اجلرحى الذين عايّنا بالعني 

اىل  العالية  ومعنوياتهم  اندفاعهم  والقلب 

افتخارنا  من�صوب  وجعل  بالذهول  اأ�صابنا  حٍد 

اأن  ما ميكن  اأق�صى  اىل  يرتفع  اجلي�ش  بهذا 

يت�صوره اإن�صان.

التحقيق تروي مندوبة »اجلي�ش«  يف هذا 

على  جولتها  يف  عاينته  ما  خال�صة 

الطبابة  يف  حمطة  لها  كانت  اأن  بعد  الطبية،  واملفارز  امل�صت�صفيات 

الع�صكرية حيث اطلعت من رئي�صها على التدابري واالجراءات املعتمدة 

الذين  االأبطال  لع�صكريينا  واالأف�صل  االأ�صرع  اخلدمات  تقدمي  ل�صمان 

اأ�صيبوا يف املعركة. 

عمليات االخالء

من  وامل�سابني  اجلــرحــى  اإخـــالء  عملية  تعترب 

ال�سحيح  االإخــالء  الأن  الناجحة،  املعركة  �سرورات 

الوفيات  عدد  وتخفي�ش  اجلرحى  اإنقاذ  �ساأنه  من 

الع�سكريني  اأنه يرفع معنويات  كما  ب�سكل كبري، 

واجبهم مطمئنني بوجود  تاأدية  وي�ساعدهم على 

الدعم الطبي الكايف اىل جانبهم.

على  وحفاظاً  اجلرحى  اإخــالء  اأهمية  من  انطالقاً 

الطبابة  قامت  املحاربني،  الع�سكريني  �سالمة 

معارك  اأثناء  يف  �ساملة  اإخالء  بعملية  الع�سكرية 

اأن  خميم نهر البارد و�سفت بالناجحة جداً، بدليل 

اأي م�ساب مل ي�ست�سهد لعدم التمكن من االإخالء.

الطبابة  اأر�سلت  للمعارك  الثاين  اليوم  فمنذ 

بينها  من  طبية،  مفارز  ال�سمال  اىل  الع�سكرية 

ثالث مفارز هي عبارة عن غرف عمليات متنقلة 

واجلنوبي  ال�سمايل  املدخلني  على  و�سعها  مّت 

اأ�سار رئي�ش الطبابة  ملخيم نهر البارد، وذلك كما 

الطبيب  العميد  الع�سكرية 

ندمي العاكوم.

ــم كل  واأ�ـــســـاف: طــاق

موؤلف  املفارز  هذه  من 

بينهم  من  اأطب�ء  �ضب�ط  من 

طبيب تخدير واإنعا�ش مع م�ساعده، اإ�سافة 

العمليات.  غرفة  وطاقم  امل�سعفني  عدد من  اىل 

فيتبّدل  عديدها  اأما  ثابتة،  املفارز  اأن  واأو�سح 

با�ستمرار  تزّود  اأنها  اىل  م�سرياً  اأيــام،  اأربعة  كل 

واللقاحات  ال�سمادات  فيها  مبا  الطبية  االمدادات 

�سد الكزاز واالأدوية اإ�سافة اىل خمتلف لوازم العالج 

ذوي  الع�سكريني  اإر�سال  عن  يغني  ما  امليداين، 

االإ�سابات الطفيفة اىل امل�ست�سفيات. 

املفارز  اأهمية  عــن  العاكوم  العميد  ــدث  وحت

من  كبرياً  عــدداً  اأنقذت  اأنها  اىل  م�سرياً  الطبية 

اأي ع�سكري  ا�ست�سهاد  يتم  اأنه مل  وموؤكداً  اجلرحى 

واأما  االإخــالء،  من  التمّكن  عدم  اأو  اإ�سابته  ب�سبب 

حاالت االإ�ست�سهاد فقد ح�سلت يف �ساحة املعركة.

للمفارز  املعنوية  االأهمية  اىل  اأي�ساً  وتطرق 

حميط  يف  اأطباء  بوجود  الثقة  اأن  موؤكداً  الطبية، 

وهو  الع�سكريني،  معنويات  يرفع  املعركة  �ساحة 

اأمر مل�سناه على االأر�ش.

اأ�سار العميد الطبيب  وعن �سري عمليات االإخالء، 

العاكوم اىل اأن االإخالء االأويل يتم باإخالء اجلريح من 

املو�سوعة على  املفارز  اإحدى  اىل  املعركة  �ساحة 

عمليات االخالء: 

�صرعة وتن�صيق

العناية الطبية: 

ال�صباب:

االأف�ص�ل الأبطالن�ا

املعنويات نار

 «وعائدون اىل اجلبهة
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طفيفة،  اإ�ض�بته  ك�نت  ف���إذا  املتقدمة،  اخلطوط 

كانت  اإذا  اأمــا  قطعته.  اىل  ويعود  اجلــرح  ي�سّمد 

لالإجراءات  فيخ�سع  بليغة  اأو  متو�سطة  االإ�سابة 

االإخالء  مركز  اىل  اإر�ساله  قبل  الطارئة  الطبية 

حال  املنطقة. ويف  م�ست�سفيات  اأحد  وهو  الثاين 

اأحد م�ست�سفيات بريوت،  اىل  نقله  االأمر  اقت�سى 

التابعة  الع�سكرية  الطوافات  بوا�سطة  ذلك  يتم 

للقوات اجلوية.

االإ�سابات  الع�سكرية  الطبابة  رئي�ش  وو�سف 

باخلفيفة يف معظمها موؤكداً اأن االإ�سابات اخلطرة 

كانت �سئيلة ن�سبياً باملقارنة مع �سرا�سة املعارك 

واملدة التي ا�ستغرقتها، وهو ما ميكن التاأكد منه 

لالإ�سابات  العاملية  االإح�ساءات  على  االإطالع  عند 

والوفيات يف معارك مماثلة.

التن�صيق مع املوؤ�ص�صات الطبية

املدنية،  الطبية  املوؤ�س�سات  مع  التن�سيق  عن 

الطبابة  اأن  الــعــاكــوم  الطبيب  العميد  اأو�ــســح 

من  وعملياً  معنوياً  كبرياً  دعماً  القت  الع�سكرية 

خمتلف االأجهزة الطبية املدنية من م�ست�سفيات 

اأبدى  املدنيني  االأطباء  بع�ش  اأن  موؤكداً  واأطباء، 

ا�ستعداده للم�ساركة يف املفارز الطبية الع�سكرية.

الدفاع  مع  الــدائــم  التعاون  على  �سدد  كذلك 

اإن  املدين الذي �ساعد الطبابة يف االإخالء ال�سحي 

�سمن املنطقة اأو من ال�سمال اىل بريوت.

على  بالتاأكيد  الع�سكرية  الطبابة  رئي�ش  وختم 

اىل  م�سرياً  وانــدفــاعــهــم،  الع�سكريني  �سجاعة 

اىل  ال  قطعهم  اىل  للعودة  العالج  يطلبون  اأنهم 

ــهــم. وتــطــرق  ــازل مــن

اأهايل  قدمه  الذي  املعنوي  الدعم  اىل 

من  حما�ساً  اأكرث  كانوا  الذين  وامل�سابني  اجلرحى 

يتابع  اأن  يف  �سادقة  رغبة  اأبــدوا  وقد  اأبنائهم، 

اجلي�ش املعركة مهما كّلف االأمر، ذلك اأن »امل�ّش 

ــش  ــ� ــي بــــكــــرامــــة اجل

ممنوع«.

جولة على املفارز

على  االإطـــالع  بغية 

عــمــلــيــة االإخــــــالء عن 

كثب، قام فريق جملة 

مبرافقة  ــ�ــش«  »اجلــي

الــعــمــيــد الــطــبــيــب 

له  جولة  يف  العاكوم 

الطبية  املفارز  على 

حميط  يف  الع�سكرية 

نهر البارد.

عند  اأوالً  تــوقــفــنــا 

ــرقــي  ــ�ــس املــــدخــــل ال

للمخيم حيث تتمركز احدى املفارز املزّودة �سيارة 

متنقلة  عمليات  غرفة  عن  عبارة  هي  اإ�سعاف 

حتتوي على كل االأجهزة ال�سرورية ملراقبة الو�سع 

ال�سحي للمري�ش، ما يتيح نقله اىل امل�ست�سفى 

حياته  تعري�ش  دون  مــن 

النظر  ب�سرف  للخطر 

عن حالته ال�سحية.

جمّهزة  ثابتة  خيمة  اأي�ساً  مزّودة  واملفرزة 

ال�سرورية  الطبية  اللوازم  ومبختلف  باالأدوية 

ملعاجلة االإ�سابات الطفيفة، اإ�سافة اىل كل ما 

يحتاجه فح�ش املري�ش يف العالج االأويل. 

بالنظافة  خا�ش  ب�سكل  اخليمة  هــذه  وتتمّيز 

�ساحة  يف  وجــودهــا  مــن  الــرغــم  على  والرتتيب 

ميدانية.

يف لقاء مع النقيب الطبيب هيثم عبد الرحمن 

علمنا اأن املفرزة ت�ستقبل املر�سى العاديني اىل 

جانب اجلرحى وامل�سابني.

نوعان:  اجلرحى  اأن  اىل  الطبيب  النقيب  واأ�سار 

ذوو احلاالت امل�ستقرة، ويتم عالجهم يف املفرزة 

وذوو  ب�سيطة،  جراحية  عمليات  ــراء  الإج املوؤهلة 

باالإ�سعافات  مّدهم  ويتم  امل�ستقرة  غري  احلاالت 

امل�ست�سفى،  اىل  نقلهم  ــّم  َث ومــن  االأولــيــة 

اأن املفرزة جمهزة بكل ما هو مطلوب  علماً 

الإنعا�ش املري�ش.

عن كيفية االإخالء اأ�سار النقيب الطبيب اىل 

بوا�سطة  يتم  االأويل  االإخالء  اأن 
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اخلطوط  م��ن  اجل��رح��ى  تنقل  ع�ضكرية  م���الالت 

�سيارة  تتوىل  العام، حيث  الطريق  اىل  االأمامية 

للدفاع  اأو  االأحمر  لل�سليب  اأو  للجي�ش  اإ�سعاف 

اأن  واأو�سح  للعالج.  املفرزة  اىل  نقلهم  املدين 

املفرزة ا�ستقبلت حتى منت�سف حزيران ما يفوق 

الـ130 ع�سكرياً ما بني معاينات وجرحى.

م�صت�صفى ميداين متحرك

اإنطلقنا  للمخيم،  ال�سرقي  املدخل  مغادرة  اإثر 

ال�سمايل حيث يتمركز  باجتاه املدخل 

اآخــــر من  قــ�ــســم 

ال�سحيـــة  املفـــــــارز 

التابعة للطبابة الع�سكرية.

من االأمور الالفتة يف املوقع املذكور وجود 

م�ست�سفى ميداين متحرك هو تقدمة من 

احلكومة الرو�سية اىل اجلي�ش اللبناين، وهو 

يق�سم اىل ثالثة اأق�سام، خ�س�ش االأول منها 

و�سعهم  على  االإطالع  بعد  للجرحى  االأويل  للفرز 

الق�سم  يف  الــالزمــة  االإ�سعافات  جتــرى  ال�سحي. 

الثاين الذي هو عبارة عن غرفة عمليات متكاملة 

جمّهزة الإجراء عمليات جراحية ب�سيطة ومتو�سطة.

املر�سى  ملراقبة  �ش  فمخ�سّ الثالث  الق�سم  اأما 

بعد العمليات من قبل طاقم متخ�س�ش.

املفارز  يف  الطبي  الطاقم  اأن  بالذكر  واجلدير 

متخ�س�ساً  وطبيباً  جراحاً،  طبيباً  ي�سم  املذكورة 

واالإنعا�ش،  التخدير  يف  واآخر  العامة،  ال�سحة  يف 

باال�سافة اىل اأحد ع�سر م�سعفاً.

ال�صليب االأحمر اللبناين والدفاع املدين: 

نحن واجلي�ش عائلة واحدة

امل�سعفني  من  لعدد  ميدانية  ا�سرتاحة  خــالل 

وعنا�سر من ال�سليب االأحمر الذين كانوا موجودين 

للم�ساندة، اأفادنا املوؤهل جرج�ش عبد اهلل وهو اأحد 

ع�سكرياً   525 من  اأكــرث  عالج  مت  اأنــه  امل�سعفني 

القطاع  مــفــارز  يف  حــزيــران(  منت�سف  )حتى 

ال�سمايل.

ولفت م�سعف اآخر هو الرقيب علي ن�سر الدين 

التي  الفّعالة  امل�ساندة  اىل 

يلقـاها 

ال�سليب  من  اجلي�ش 

تدّخل  وهنا  املــدين.  والدفاع  اللبناين  االأحمر 

واجلي�ش  اأنهم  ليوؤكد  االأحمر  ال�سليب  اأحد عنا�سر 

�سيارات  اأن  اىل  م�سرياً  واحــدة،  عائلة  اللبناين 

دائماً  موجودة  االأحمر  بال�سليب  اخلا�سة  االإ�سعاف 

املعدات  بجميع  جمّهزة  اأنها  علماً  للم�ساندة 

الالزمة لنقل املري�ش بطريقة �سليمة.

دخلت  املجموعة  مع  احلديث  نتبادل  كنا  فيما 

اأحد  اإ�سعاف للدفاع املدين م�سرعة تنقل  �سيارة 

اجلرحى وكان قد اأ�سيب بطلق ناري يف �ساقيه.

وال�سليب  اجلي�ش  م�سعفو  هّب  قيا�سية  ب�سرعة 

االأحمر لتقدمي امل�ساعدة للجريح، فقاموا بت�سميد 

توىل  ثّم  ومن  النزف،  على  وال�سيطرة  اجلــراح 

ال�سليب االأحمر نقله اىل م�ست�سفى مدين الإجراء 

قد  كانت  ال�سظية  اأن  �سيما  ال  له  الالزمة  ال�سور 

ت العظام. م�سّ

عند بوابة املدخل ال�سرقي للمخيم الحظنا جتّمع 

من  عدد  جانب  اىل  املــدين  الدفاع  من  ل�سبان 

�سيارات االإ�سعاف، وقد علمنا من اأحد املتجمعني 

مل�ساندة  �ساعة   24 طــوال  جهوز  حالة  يف  اأنهم 

عند  ــه  اأن واأو�ــســح  ـــالء.  االإخ عمليات  يف  اجلي�ش 

ال�سرورة تدخل �سيارات االإ�سعاف اخلا�سة بالدفاع 

يف  اأما  اجلرحى.  الإخالء  املخيم  داخل  اىل  املدين 

االإخالء  عملية  اجلي�ش  فيتوىل  العادية،  احلــاالت 

االأويل اىل مكان متركز الدفاع املدين، وي�سانده 

اأو  املفارز  اىل  االإخــالء  عملية  االأخري يف 

امل�ست�سفيات.

يف م�صتو�صف حلبا 

ومراكز طبية اأخرى

عند دخول الع�سكريني اجلرحى اىل امل�ست�سفيات 

طبابة  قبل  من  اأو�ساعهم  متابعة  تتم  املدنية، 

منطقة ال�سمال حلني �سفائهم وخروجهم.

م�ستو�سف  رئي�ش  حتدث  املو�سوع  هذا  حول 

حلبا الع�سكري املقدم الطبيب خالد �سكر، فاأو�سح 

مّت  البارد  نهر  خميم  يف  املعارك  بدء  منذ  اأنــه 

طوافة جاهزة لعمليات االإخالء
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تقدمي  اأولــهــا  رئي�سة  ــور  اأم ثالثة  على  الرتكيز 

وفقاً  اجلــرحــى  للع�سكريني  الطبية  امل�ساعدة 

لقدرات امل�ستو�سف واإمكاناته، ومن ثم االإ�سراف 

يف  املدنية  امل�ست�سفيات  امل�سابني  دخول  على 

املنطقة، اإ�سافة اىل نقلهم اىل اأحد م�ست�سفيات 

العا�سمة اإذا ا�ستدعى االأمر.

هذا  ويف 

االإطـــــــار 

اىل  الطبيب  املــقــدم  ــار  ــس اأ�

اأنه  موؤكداً  اجلوية،  القوات  مع  التام  التن�سيق 

خالل  الطوافة  ت�سل  القوات  بهذه  االإت�سال  مبجرد 

احلاالت  بع�ش  اأن  واأ�ــســاف  فقط.  دقائق  ع�سر 

ليالً  الطوافة  اإنزال  فتم  ال�سريع،  النقل  ا�ستدعى 

حفاظاً على �سالمة الع�سكريني و�سحتهم.

االأمور  من  اأنه  حلبا،  م�ستو�سف  رئي�ش  وتابع 

عملية  يف  االإ�ــســراع  عليها  الت�سديد  يتم  التي 

االإخالء بغية توفري اأكرب عدد ممكن من االأ�سّرة يف 

االإخالء يتم وفقاً  اأن  م�ست�سفيات املنطقة، موؤكداً 

لنظام يحفظ حق الع�سكري يف العالج والنقاهة، 

اإ�سافة اىل متابعة و�سعه ال�سحي طوال وجوده يف 

امل�ست�سفى. 

امليداين  االإطــالع  بعد 

االإخــالء،  عمليات  على 

كانت لنا جولة تفقدية 

امل�ست�سفيات  يف 

املــــدنــــيــــة 

وتفقد  امل�سابني  الع�سكريني  على  لالإطمئنان 

اأحوالهم.

الطبي  اليو�سف  كانت يف مركز  االأوىل  املحطة 

ا�ستقبل حتى منت�سف حزيران  الذي  ال�سمال  يف 

حواىل 250 جريحاً وفقاً ملعلومات من مدير عام 

اأكد  الذي  اليو�سف،  �سعود  الطبيب  امل�ست�سفى 

حلني  اجلي�ش  بت�سرف  مو�سوع  امل�ست�سفى  اأن 

االإخت�سا�سيني  االأطباء  اأن  مو�سحاً  املعارك،  انتهاء 

اليوم  يف  �ساعة   24 ــوال  ط اخلــدمــة  يتناوبون 

لتقدمي العالج الطبي الالزم للم�سابني.

»اإ�صرتاحة على اجلبهة«

وبالنا  وامل�سابني  اجلرحى  غرف  اىل  اإنطلقنا 

ــروح  ال ورفـــع  موؤا�ساتهم  كيفية  يف  م�سغول 

املعنوية لديهم، فدخلنا اأوالً غرفة ت�سم ع�سكرَيني 

من  واالآخــر  الثاين  املــدرعــات  فــوج  من  اأحدهما 

اإحدى  اأ�سيب كل منهما يف  الفوج املجوقل، وقد 

يديه و�ساقيه.

كم كانت ده�ستنا كبرية عندما ا�ستقبلنا االإثنان 

بابت�سامة عري�سة وقد بدت احلما�سة وا�سحة على 

ال�سحي  و�سعهما  عن  �ساألنا  حمياهما. 

فــاأجــاب اأحــدهــمــا: »احلــمــد هلل 

قد  ــــات  ــــاب االإ�ــــس

مفارز طبية منت�صرة

عملية اخالء

الطبيب �صعود اليو�صفاملقدم الطبيب خالد �صكر



هناك  كان  واإن  عوجلت، 

بع�ش االأمل املو�سعي فهو لن يثنينا عن العودة 

لتاأدية واجبنا اىل جانب رفاقنا.

واإذ اأو�سحت له املمر�سة اأنهما قد يحتاجان اىل 

رفيقه يف  اجلواب من  جاء  اأيام،  لب�سعة  ا�سرتاحة 

ال�سرير املجاور »اإذا كان ال بد من االإ�سرتاحة فلتكن 

�سنداً  رفاقنا  جانب  اىل  نبقى  لكي  اجلبهة  على 

لهم عند احلاجة!«.

املعركة م�صتمرة للق�صاء على االإرهاب

مغاوير  من  بعريف  اإلتقينا  جماورة  غرفة  يف 

و�سعه  عن  الــرئــة.  يف  بر�سا�سة  اأ�سيب  البحر 

خاللها  مّت  جراحية  لعملية  »خ�سعت  قال:  ال�سحي 

واحلمد  اأف�سل حاالً  الر�سا�سة وقد �سرت  اإ�ستئ�سال 

هلل«. وتابع الهثاً )ب�سبب و�سعه ال�سحي(: »م�ش 

هيدا املهم هّلق، و�سعي ال�سحي يف حت�سن باإذن 

للق�ساء  م�ستمرة  املعركة  اأن  املهم  ولكن  اهلل، 

اأبطال  اجلبهة  على  وال�سباب  االإرهابيني،  على 

ومعنوياتهم مرتفعة جداً!«.

ردة  لر�سد  املندفع  ال�ساب  والــدة  اىل  اإلتفتنا 

نحن  اهلل.  على  »االإتكال  قائلة  فابت�سمت  فعلها 

يف  ال�سباب  يحمي  لكي  با�ستمرار  اليه  نت�سّرع 

املعركة ويطمئن بال جميع االأمهات«.

م�صّرون على العودة 

اىل �صاحة املعركة  

جمندان  التقيناهم،  الذين  اجلرحى  بني  من 

ممددة خدماتهما اأ�سيب كل منهما يف �ساٍق 

ويٍد من جراء قذيفة هاون.

طوعاً  اختار  اأنه  اأحدهما  اأو�سح  �سديد  باندفاع 

االإن�سمام اىل الع�سكريني يف �ساحة املعركة موؤكداً 

اإ�سراره على العودة جمدداً فور �سفائه.

اأن  ــر  االآخ املجند  اأكــد  حما�سة  تقل  ال  نــربة  يف 

ال�سباب »وحو�ش« وقد ق�سوا تقريباً على الع�سابة، 

وهذا هو االأهم.

يف ختام جولتنا خرجنا من م�ست�سفى اليو�سف 

دخولنا.  �ساعة  الإح�سا�سنا  متاماً  مغاير  باإح�سا�ش 

اىل  بحاجة  اجلرحى  الع�سكريني  اأن  نظن  كنا  فقد 

عبارات دعم ترفع معنوياتهم، فاإذا بنا جندهم ال 

املقاتلني يف  رفاقهم  عن  واندفاعاً  يقّلون عزماً 

الينا  ينتقل  هذا  باندفاعهم  واإذ  املعركة،  �ساحة 

ويزيدنا ثقة واإمياناً را�سخاً بجي�سنا وبوطننا.  

قلبي عند رفاقي

اىل  توجهنا  حيث  بـــريوت  اىل  ال�سمال  مــن 

الع�سكريني  على  لالإطمئنان  رزق  م�ست�سفى 

امل�سابني.

توقفنا اأوالً عند اأحد الع�سكريني الذي كان يعالج 

من اإ�سابة يف الرئة.

اإنتو  »مني  بعفوية  �سرخ  الغرفة  دخولنا  فور 

�سومان  االأول  الرقيب  عنا  عــّرف  واإذ  اجلي�ش؟« 

مطمئناً  زيارتنا،  �سبب  مو�سحاً  لنا  املرافق 

وم�سيداً  اجلـــريـــح،  حـــال  اىل 

وبطولة  بــبــطــولــتــه 

رفاقه، ما كان 

اإال  االأخــري  من 

اأن �سّرح بانفعال »ال ف�سل لنا يف ما 

قدمناه، مل نقم باأكرث من واجبنا«. 

ولدى �سوؤالنا عن و�سعه ال�سحي اأجاب: »قّدر يل 

النجاة، واأنا اأ�سكر ربي على ذلك. ولكن »قلبي عند 

رفاقي عاجلبهة«، حماهم اهلل، ون�سر جي�سنا الذي 

ال كرامة لنا من دونه!

معاجلة

وت�صميد جراح

باالإمكانات املتوافرة
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... وا�صعاف

الزميلة رميا 

بني متطوعات 

ومتطوعي 

ال�صليب االأحمر 

والع�صكريني 

املندفعني

اجلي�ش - العدد رقم 265/264

145

»متل ما اهلل برييد«

يف غرفة جماورة كان يرقد ع�سكري اآخر حموطاً 

اأ�سحابه  من  وعدد  عائلته  اأفــراد  من  كبري  بجمع 

غرفة  اىل  دخوله  بقلق  ينتظرون  كانوا  الذين 

اليمنى  العمليات الإجراء عملية جراحية يف عينه 

امل�سابة.

اىل  توجهنا  واإمنــا  باالأ�سئلة  اجلريح  نزعج  مل 

عائلته بالتمنيات بال�سفاء التام، فكان الرد 

من والدته حامالً اإمياناً باهلل والوطن 

ــــل مــا  »مــــث

وين�سر  عاجلبهة  ال�سباب  يحمي  اهلل  برييد،  اهلل 

اجلي�ش«.

وتوالت من بعدها �سلوات احلا�سرين املت�سرعة 

اأعدائه،  على  ون�سرته  اجلي�ش  حلماية  اهلل  اىل 

فتحولت الغرفة اىل جممع لل�سالة من اأجل لبنان!

باأننا  تذّكرنا  التي  املواقف  كم هي مهمة هذه 

اإ�ستمد �سموده طوال �سنوات املحن  �سعب موؤمن 

من اإميانه باهلل وبهذا الوطن ال�سغري. وهو ما يزال 

ين�سب،  ال  الذي  نف�سه  النبع  من  ي�ستقي  اليوم 

نبع االإميان واملحبة. 

هنيئاً للبنان اأبطاله

اإبن  ــان  ك باحليوية،  تعج  غرفة  يف 

ربيعاً  وع�سرين  الــثــالثــة 

»متاأهباً«  يجل�ش 

بحيث  وعنفواناً  �سباباً  ي�سج  واأخيه،  اأمه  و�سط 

تخاله ي�ستعد لالإنطالق اىل اجلبهة.

عن  وال�سوؤال  �سحته  عن  باالإطمئنان  بــادرنــاه 

مهم،  �سي  يف  ما  »ب�سيطة،  لنا  فاأكد  اإ�سابته، 

االإ�سابة يف �ساقي فقط«.

كانت  ومرحاً،  كان يبادلنا احلديث �ساحكاً  وفيما 

والدته تقف يف زاوية الغرفة مت�سح خل�سة دمعة 

تاأبى االإنحبا�ش، فتوجهت اليها بابت�سامة مرفقة 

بعبارة ت�سجيع »احلمد هلل االإ�سابة ب�سيطة وال�ساب 

اأن  االإبت�سامة ب�سعوبة من دون  باألف خري«. ردت 

تفارق م�سحة احلزن وجهها ثم �سكرت الرب على 

�سالمة اإبنها.

واإذ غادرنا الغرفة، قالت مرافقتنا وهي م�سوؤولة 

اإدارية يف امل�ست�سفى »رمبا كان يجدر بي االإ�سارة 

قبل دخولكم اىل اأن ال�ساب قد برتت �ساقه«.

ال�ض�عقة. فقد  اأذين �ضقوط  عب�رة �ضقطت يف 

�سعرت كم كنت �سطحية يف التعاطي مع حزن 

االأم مل�ساب اإبنها.

ذلك  يف  الذنب  اأن  يل  تبنّي  ملياً  فكرت  واإذ 

لي�ش ذنبي، واإمنا هو م�سوؤولية اإبنها البطل! فلوال 

حما�سته ال�سديدة، وتفاوؤله، واندفاعه ملا ظننت 

اىل  يدعو  �سيء  ال  واأن  طفيفة،  اإ�سابته  اأن 

القلق... ويف االأخرية قد اأكون حمّقة، ف�سبان 

مثله يبعدون عنا �سبح القلق، وي�سيئون يف 

اإبنك  �سيدتي  لك  فهنيئاً  االأمــل،  �سعلة  قلوبنا 

البطل، وهنيئاً للبنان اأبطاله ال�سجعان.

من دون اجلي�ش ال وجود للوطن



من م�ست�سفى رزق انطلقنا باجتاه امل�ست�سفى 

الع�سكري املركزي لتفقد امل�سابني فيه.

بداية التقينا اأحد الع�سكريني اجلرحى الذي اأفادنا 

اأن زوجته قد »ولدت« يف غيابه، وهو مل يتمكن 

ب�سبب  حديثاً  املــولــودة  طفلته  ــة  روؤي من  بعد 

اهلل  �ساء  اإن  اجلي�ش  انت�سار  بعد  واأ�ساف:  اإ�سابته. 

فعقولنا  االآن  اأما  عائلتي.  عن  غيابي  �ساأعّو�ش 

وقلوبنا جميعاً مع الرفاق يف نهر البارد، واإمياننا 

قوي بجي�سنا وبالن�سر الذي �سيحققه للبنان، الأنه 

من دون اجلي�ش ال وجود للوطن.

االأمل يزول ويبقى الفخر

رفيق يف ال�سرير املجاور وهو متزوج اأي�ساً وله 

التي  االآالم  �سنن�سى  ق�سرية  مدة  »بعد  قال:  اإبن 

�سوى  يبقى  ولن  االإ�سابات،  جراء  من  بها  �سعرنا 

عندما  ــا  الأوالدن �سننقله  الــذي  بالفخر  اإح�سا�سنا 

نغر�ش يف نفو�سهم حب الوطن والت�سحية باالأغلى 

يف �سبيله«.

يف  ـــرى  اأخ غــرفــة  يف  �سمعناه  م�سابه  كــالم 

امل�سابني  الع�سكريني  اأحد  زوجة  من  امل�ست�سفى 

من  اأكرث  زواجنا  على  مي�شِ  »مل  لنا:  قالت  التي 

وكدت  باجلبهة،  ــي  زوج التحق  عندما  اأ�سبوع 

اأكرث  االآن  لكنني  اإ�سابته،  نباأ  �سمعت  عندما  اأجن 

اطمئناناً و�سعوراً باالأمان«.  

اأجابت  عري�ش«  »فرحة  للعري�سني  متنينا  واإذ 

ينعم  بلد  يف  يولدوا  اأن  الأوالدي  ــد  اأري الــزوجــة: 

»اهلل  وتابعت  م�سونة.  �سعبه  وكرامة  بال�سالم، 

بكره  ووالدي  را�سنا،  رافــع  لي�سل  اجلي�ش  يقّوي 

ي�سوفوا حالن ببنّي«.

اآخر  م�ساب  الينا  ي�ستمع  كان  جماور  �سرير  يف 

مغاوير  يف  معاون  وهو  للجي�ش 

اأي�ساً  اأنــا  لنا:  قال  وقد  البحر، 

على اأبواب الزواج وقد زادتني 

باحلياة،  وحباً  تفاوؤالً  االإ�سابة 

ــن خــاللــهــا اأدفـــع  ــي م ــن الأن

التي  الكرامة  حياة  ثمن 

ولعائلتي  يل  اخــرتتــهــا 

امل�ستقبلية. 

تلميذ  »اأنــا  واأ�ساف: 

هاليل  ميالد  املقدم 

الوفاء  علمنا  وقـــد 

للموؤ�س�سة والت�سحية باأرواحنا يف �سبيلها«.

اأن  اأفادنا   54 الكتيبة  من  وهو  الع�سكريني  اأحد 

االأمل الذي ي�سعر به ال �ساأن له باإ�سابته اجل�سدية، 

واإمنا هو نتيجة احلزن الذي ي�سعر به خل�سارة رفاق 

اأنه عند  اأخرى  اأكد من جهة  له يف اجلي�ش، ولكنه 

بناء االأوطان لي�ش من ثمٍن غاٍل.

و�سعه  عن  ي�سرح  الطبيب  املقدم  كان  وفيما 

الع�سكري  ــد  اأك يحتاجه،  ــذي  ال والــعــالج  ال�سحي 

امل�ساب اأنه �سيعود اىل املعركة فور انتهاء العالج. 

وتقول:  املعهود  االأم  بقلق  ترمقه  بوالدته  واإذ 

ال�سباب وين�سر  اإبني ويحمي كل  »اهلل يحميك يا 

اجلي�ش«.

اأج�صاد تاأبى اال�صت�صالم

يف جولتنا على امل�ست�سفيات �سواء يف ال�سمال 

اأو يف بريوت، كانت ال�سورة واحدة تقريباً: اأج�ساد 

ملوؤها  وقلوب  له،  االإ�ست�سالم  وتاأبى  االأمل  ت�سارع 

الباطل، وعقول  الرجاء واالأمل بانت�سار احلق على 

ال ي�سغلها �سوى العودة اىل �ساحة ال�سرف، و�سفاه 

تتلو ال�سالة من اأجل الرفاق على اجلبهة...

االأبناء  اندفاع  �سر  فتدرك  االأهايل  اىل  ت�ستمع 

وحما�سهم، هوؤالء االأبطال هم كذلك الأن هناك من 

غر�ش فيهم بذور اخلري وحمبة الوطن و�سون احلق 

منذ الطفولة، وها نحن نح�سد الزرع ال�سالح. 

واملفارز  امل�ست�سفيات  يف  اجلرحى  ع�سكريونا 

لل�سجاعة  مثاالً  واأدامــكــم  اهلل  �سفاكم  الطبية، 

واالإقدام، بوركتم وبوركت االأيدي التي رّبتكم رجاالً 

اأ�سداء واأبطاالً بحق، ومثاالً للمواطنية ال�ساحلة!

ت�سوير:

العريف يحيى خ�صر

�صامدون
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مواقف القيادة والوقائع امليدانية 

من خالل البيانات والن�سرات

اجلي��ش ل�ن ي�ص���اوم ولن يرتاجع

اجلي�ش حري�ش على 

االخوة الفل�صطينيني 

وق�صيتهم وبندقيته 

�صتظل موجهة

نحو العدو اال�صرائيلي

مطلوب العمل

للتوافق الداخلي

وحتقيق الوحدة الوطنية
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املعارك الدائرة يف خميم نهر البارد وما رافقها من اأحداث، تولت البيانات ال�صادرة 

من قيادة اجلي�ش - مديرية التوجيه تغطيتها ومتابعة وقائعها.

مما  القيادة  موقف  وتعميم،  توجيهيتني  ن�صرتني  مع  البيانات  هذه  اأو�صحت  وقد 

يح�صل على ال�صاحة.

والتعميم  الن�صرتني  يف  وردت  كما  اليها  امل�صار  القيادة  مواقف  اخت�صار  وميكن 

والبيانات، مبا يلي:

وامل�صوؤولني  القادة  ودعوة  ال�صهداء،  دماء  على  م�صاومات  ال  اأن  على  • التاأكيد 
حتقيقاً  الوطنية،  والوحدة  الداخلي  التوافق  منطلق  من  العمل  اىل  ال�صيا�صيني 

مل�صلحة لبنان ووفاء لت�صحيات الع�صكريني واملواطنني.

اال�صرائيلي. العدو  اىل  موجهة  �صتظل  اجلي�ش  بندقية  اأن  على  • التاأكيد 
لن  اجلي�ش  اأن  والتاأكيد  اأنف�صهم،  ت�صليم  اىل  االرهابيني  امل�صّلحني  دعوة   •

يرتاجع قبل ا�صتكمال مهمته وحتقيق العدالة.

الفل�صطينيني  االخوة  ومعاهدة  وممتلكاتهم  املدنيني  حياة  على  احلر�ش   •
�صد  هي  املعركة  اأن  والتاأكيد  ت��ه��ّدم،  ما  بناء  اإع���ادة  يف  م�صاعدتهم  على 

خطراً  ي�صكلون  الذين  االرهابيني 

وق�صيتهم  الفل�صطينيني  على 

خطراً  ي�صكلون  ما  بقدر 

على لبنان واللبنانيني.

�صدر  ما  يف  ق��راءة  هنا 

عن  ون�صرات  بيانات  من 

مديرية   - اجلي�ش  قيادة 

ال��ت��وج��ي��ه، م��ن��ذ ان���دالع 

املواجهات اىل االأول من متوز 

اجلاري.

اجلي��ش ل�ن ي�ص���اوم ولن يرتاجع

ال�صيا�صيون 

مدعوون الأخذ 

العربة من دماء 

ال�صهداء ومعاناة 

املواطنني
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ال�صرارة االأوىل

اندلعت املواجهات بني اجلي�ش و»فتح اال�سالم« 

يف الع�سرين من اأيار املا�سي، حني عمد اإرهابيون 

مراكز  بع�ش  مهاجمة  اىل  املنظمة  هــذه  من 

وال�سواحي  البارد  نهر  خميم  حميط  يف  اجلي�ش 

الآليات  تعر�ست  كما  طرابل�ش،  ال�سمالية ملدينة 

ما  القلمون،  منطقة  يف  انتقالها  خالل  ع�سكرية 

يف  وجريح  قتيل  بني  اإ�سابات  وقــوع  اىل  اأدى 

�سفوف الع�سكريني.

اأحكمت وحدات اجلي�ش وقوى االأمن  بعد �ساعات 

يف  اال�ستباكات  مناطق  على  ال�سيطرة  الداخلي 

مدينة طرابل�ش، كما متّكنت من توقيف عدد من 

امل�ساركني باالعتداء على اآلية ع�سكرية يف حملة 

القلمون، وعدد اآخر يف حملتي امليناء والزاهرية، 

يف  امل�سلحني  بني  القتلى  من  العديد  واأوقعت 

خمتلف مناطق اال�ستباكات.

حماولة لزعزعة ا�صتقرار الوطن والنيل من 

هيبة الدولة وموؤ�ص�صاتها

قيادة اجلي�ش اعتربت اأن ا�ستهداف مراكز اجلي�ش 

الوطن  ا�ستقرار  لزعزعة  »حماولة  ال�سمال،  يف 

وثّمنت  وموؤ�س�ساتها«...  الدولة  هيبة  والنيل من 

حول  الفل�سطينيني  واالخوة  اللبنانيني  »التفاف 

االعتداء  ــة  اإدان على  »تاأكيداً  واعتربته  اجلي�ش« 

التي  الع�سكرية �سرف املهمة  ومبايعة املوؤ�س�سة 

اأعلنت يف الن�سرة ذاتها  تتوىل القيام بها«. واإذ 

اأيار 2007( حر�سها »على �سالمة املدنيني   23(

اأكدت  وفل�سطينيني«،  لبنانيني  من  واأرزاقــهــم 

اال�سقاء  بحياة  �سنيناً  و�سيبقى  كان  اجلي�ش  »اأن 

الوطنية  لالرادة  وب�سفته جم�سداً  الفل�سطينيني.. 

مع  االحــوال  من  حال  اأي  يتهاون يف  لن  اجلامعة 

اجلي�ش  بندقية  »اأن  واأو�سحت  االإرهاب«  ع�سابات 

�ستظل موجهة نحو العدو اال�سرائيلي«.

االرهابيون

يتمادون يف اعتداءاتهم

مع متادي املجموعات امل�سلحة املتمركزة داخل 

الوحدات  قامت  اجلي�ش،  قوى  با�ستهداف  املخيم 

املنا�سبة  وباال�سلحة  الدقيق  بالرد  الع�سكرية 

اأرواح  على  حري�سة  وظلت  النريان  م�سادر  على 

اجلي�ش  ــدات  وح اأن  القيادة  واأعلنت  املدنيني. 

واإدخــال  واملر�سى  اجلرحى  اإغاثة  اأعمال  ت�سّهل 

املواد احلياتية للقاطنني يف املخيم، فيما ت�ستمر 

امل�ساعدات  قوافل  على  باالعتداء  اال�سالم«  »فتح 

و�سيارات ال�سليب االأحمر )بيانات التوجيه يف 22 

و24 اأيار 2007(.

االأبنية  املخيم  داخل  امل�سلحني  ا�ستخدام  ومع 

م�ستهدفني  القن�ش،  اأعمال  ملمار�سة  العالية 

العبدة،   - طرابل�ش  عام  وطريق  اجلي�ش  مراكز 

النريان،  م�سادر  بدقة  اجلي�ش  وحــدات  »ر�سدت 

واأعلنت  املنا�سبة«.  باال�سلحة  مبعاجلتها  وقامت 

قيادة اجلي�ش )بيان التوجيه يف 30 اأيار 2007( 

داخل  املدنيني  �سالمة  التام  التزامها  مع  اأنها 

املخيم، فاإن رد اجلي�ش �سيكون قا�سياً جتاه اأي متاٍد 

باالعتداء من قبل امل�سلحني«.

القيادة تطالب الفل�صطينيني بعدم توفري 

ماأوى للمجرمني

يف اأول حزيران 2007، اأعلنت قيادة اجلي�ش من 

اأن  ــالل بــيــان،  خ

مراكز  تدمري  ا�ستطاعت  اجلي�ش  »قوى 

يوجد فيها امل�سلحون، و�سيطرت عليها بالنريان، 

يف  موقعة  الت�سلل،  حمــاوالت  جميع  واأحبطت 

فّر  حني  يف  اال�ــســابــات.  من  العديد  �سفوفهم 

متخذاً  املدنيني  بني  االختباء  اىل  وعمد  بع�سهم 

منهم دروعاً ب�سرية«.

واإذ دعت امل�سلحني اىل ت�سليم اأنف�سهم للعدالة، 

وطالبت  موا�سلة مالحقتهم،  على  اإ�سرارها  اأكدت 

»االخوة الفل�سطينيني بعدم تاأمني اأي مالذ لهوؤالء 

املجرمني«.

�سدر  بيان  يف  القيادة  جددته  نف�سه  املوقف 

»اأهلنا  اىل  توجهت  اإذ  التايل،  اليوم  يف  عنها 

االخــوة  م�ساعر  باأعمق  الــبــارد  نهر  خميم  يف 

والت�سامن..«، ونا�سدتهم التحلي بال�سرب ودعتهم 

اىل طرد الدخالء املجرمني من بينهم، وعاهدتهم 

»اأن نبقى �سوياً يداً بيد، نبني ما تهدم ون�سلح 

ما ت�سرر معنوياً ومادياً«.

ا�صتغالل اأماكن العبادة

يف اليوم ذاته اأعلنت قيادة اجلي�ش اأن االرهابيني 

املوؤ�س�سات  وبع�ش  امل�ساجد  اتخاذ  »اىل  يعمدون 

الهجمات،  ل�سن  منطلقاً  املخيم  داخل  االن�سانية 

اال�سلحة بداخلها وتفخيخها باملتفجرات،  وتخزين 

ا�ستثارة  بغر�ش  للمدنيني..  التعر�ش  اىل  ا�سافة 
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الــــــــراأي الــــعــــام يف 

توظيف رخي�ش ومك�سوف..«.

بيان الحق اأكد ما �سبق ذكره حيث ر�سدت وحدات 

التابعني  امل�سلحني  اأحــد  متكرر  ب�سكل  اجلي�ش 

مراكز  ي�ستهدف  وهــو  اال�ــســالم«  »فتح  لع�سابة 

احلاووز  م�سجد  مئذنة  على  من  برمايات  اجلي�ش 

وعلى  الع�سكرية  الــوحــدات  لكن  املخيم..  داخــل 

امتنعت  �سفوفها،  يف  ا�سابات  وقوع  من  الرغم 

عن الرد باملثل على م�سادر النريان، التزاماً منها 

احرتام قد�سية اماكن العبادة.

واذ وا�سلت وحدات اجلي�ش ت�سديد الطوق بقوة 

القيادة  اأعلنت  البارد،  نهر  يف  امل�سلحني  على 

على  مراكزهم  تدمري   )2007 حزيران   5 )بيان 

والفرار  الرتاجع  على  واإجبارهم  املخيم،  تخوم 

جمدداً  امل�سلحني  ودعت  الداخلية،  االحياء  باجتاه 

اىل اإلقاء ال�سالح موؤكدة تعهدها اأن ينالوا حماكمة 

عادلة اأمام الق�ساء اللبناين.

الــدعــوات  مــع  االرهــابــيــني  ــدم جتـــاوب  ع اإزاء 

تابعت  اجلي�ش،  قيادة  اأطلقتها  التي  املتكررة 

نهر  يف  امليدانية  اإجراءاتها  الع�سكرية  الوحدات 

النهاء  العمل  توا�سل  اأنها  القيادة  واأعلنت  البارد، 

وحاولت  لبنان  على  فر�ست  التي  ال�ساذة  »احلالة 

االأر�ـــش  وحـــدة  مــن  النيل 

اللبنانيني  وعــاهــدت  واملوؤ�س�سات«.  وال�سعب 

اإ�سرارها  عن  ترتاجع  لن  »اأنها  ال�سهداء  واأهــايل 

على حفظ اأمانة دم ال�سهداء، الذي ال يوازيه عدد 

ما  بل  ال�سالني،  االرهابيني  �سفوف  يف  القتلى 

يعادله حقاً هو حتقيق العدالة«.

امليدانية  اجــراءاتــهــا  ا�ستكمال  ـــوازاة  م ويف 

على  الوحدات  عملت  �سيطرتها،  نطاق  وتو�سيع 

ومالحقة  وااللغام  االفخاخ  من  االبنية  تنظيف 

الواجهة  ان  القيادة  واعلنت  الــهــاربــني،  فلول 

البحرية للمخيم باتت حتت مرمى نريان الوحدات 

التعدي  من  االرهابيني  حــذرت  كما  الع�سكرية. 

الدينية وتدني�سها، وخ�سو�ساً م�سجد  على املراكز 

القد�ش.. )بيان التوجيه يف 12 حزيران 2007(. 

�صبط خمزن كبري للمتفجرات

واأعلنت قيادة اجلي�ش )يف 14 حزيران 2007( 

نطاق  تو�سيع  توا�سل  الع�سكرية  الــوحــدات  ان 

�سيطرتها، وت�سييق اخلناق ب�سدة على ما تبقى 

من الع�سابة املجرمة وانها متكنت من �سبط 

خمزن كبري للمتفجرات، ما يدل على اأهداف 

هذه الع�سابة االرهابية وماآربها الهّدامة.

اأق�سى  »بــذل  اللبنانيني  القيادة  وعاهدت 

الدماء من دون ح�ساب �سوناً  الت�سحيات وتقدمي 

لوحدة الوطن و�سيادته وكرامة ابنائه«.

االرهابيون

فّجروا اأجزاء من م�صجد القد�ش

على الرغم من حتذير قيادة اجلي�ش لالرهابيني 

على  هــوؤالء  اأقــدم  الدينية،  االماكن  ا�ستغالل  من 

مركز  اىل  وحولوه  القد�ش  م�سجد  داخل  التمركز 

اىل  الع�سكرية  الــوحــدات  ا�ستدراج  بغية  قتال، 

بهدف  اأجزائه  بع�ش  تفجري  متعمدة  ا�ستهدافه، 

تاأليب الراأي العام وا�ستعطافه )بيان التوجيه يف 

15 حزيران 2007(.

واأكدت القيادة التزامها ال�سارم احرتام املقامات 

على  املوؤمنني  وعاهدت  العبادة،  وُدور  الدينية 

ب�سواعد  تهدم  ما  اإعــمــار  يف  الحقاً  امل�ساعدة 

الع�سكريني وبكل القدرات املتوافرة لديها«. 

اإحكام ال�صيطرة

على مراكز االرهابيني

يف  اجلي�ش  قوى  اأنهت   2007/6/22 بتاريخ 

نهر البارد اإحكام �سيطرتها امليدانية على من�ساآت 

التي  واالعالم  والتدريب  والقتال  القيادة  ومراكز 

واأهم  اال�ــســالم«،  »فتح  تنظيم  ي�ستخدمها  كــان 

هذه املراكز ح�سب بيان �سادر عن القيادة: اخلان، 

موقع  االونروا،  مدار�ش  جتمع  الوح�ش،  النور�ش، 

القد�ش،  العب�سي،  �ساكر  منزل  التعاونية،  �سامد، 

ناجي العلي، جممع جنني، خط ال�سكة احلديد، خط 

الغاز، واملكتب االعالمي.

الع�سكرية  الــوحــدات  ت�ستمر  البيان:  وا�ــســاف 
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العوائق  ـــة  واإزال واالفــخــاخ  االلــغــام  نــزع  باأعمال 

اىل  ا�سافة  عملياتها،  بقعة  يف  االنفاق  وتدمري 

مالحقة فلول امل�سلحني. 

دماء ال�صهداء

يجب اأن تكون عربة للقادة وال�صيا�صيني

وموقف  �سهر  من  اأكرث  خالل  اجلي�ش  حققه  ما 

التوجيهية  الن�سرة  تناولته  يجري،  مما  القيادة 

 ،2007 حزيران   22 بتاريخ  القيادة  عن  ال�سادرة 

التي اعترب قائد اجلي�ش من خاللها ان دماء ال�سهداء 

اأو طموح �سيا�سي  اأي توظيف  االبرار ت�سمو على 

وتخرج من ح�ساب املكا�سب ويجب ان ت�سكل عربة 

جلميع القادة وامل�سوؤولني ال�سيا�سيني يف البالد.

وقد جاء يف الن�سرة ال�سادرة حتت عنوان: الوفاء 

لدماء ال�سهداء«:

ي�ستمر اجلي�ش يف تنفيذ مهمته االأمنية التي 

ال�سمال،  منطقة  يف  �سهر  من  اأكــرث  منذ  بداأّها 

باأمن  العبث  حــاول  ارهابي،  لتنظيم  بالت�سدي 

الوطن وا�ستقراره، واعتدى على املراكز الع�سكرية، 

مراكز  اىل  منتقلون  وهــم  بالع�سكريني  ــدر  وغ

ممار�سة  خــالل  من  حمــاوالً  منازلهم،  اأو  عملهم 

عن  اجلي�ش  ثني  الفن،  واإثــارة  واالجــرام  العنف 

مهمته اال�سا�سية يف اجلنوب، وترويع اللبنانيني 

وبالتايل  وموؤ�س�ساتها،  بالدولة  ثقتهم  واإ�سعاف 

الهدامة  العبثية  اأفــكــاره  تطبيق  على  العمل 

اللبناين  ال�سعب  قيم  عــن  البعد  كــل  البعيدة 

وتقاليده العريقة. لكن اجلي�ش كان باملر�ساد لهذا 

له  تي�سر  ومبا  ارادتــه  بقوة  له  فت�سدى  التنظيم 

من امكانات، حمققاً �سل�سلة من االجنازات، حيث 

قيا�سية  ب�سرعة  عنا�سره  على  الق�ساء  من  متكن 

العديد  وتوقيف  و�سواحيها  طرابل�ش  مدينة  يف 

ال�سبكات املرتبطة به يف خمتلف املناطق  من 

على  �سيطرته  اأنهى  االثناء  هذه  ويف  اللبنانية، 

مواقعه الرئي�سة، ويقوم بت�سديد اخلناق على ما 

تبقى من عنا�سره الفارين اىل عمق املخيم.

رافقها  وما  االمنية  العملية  هذه  اأفــرزت  لقد 

ايجازها على  واملواقف ميكن  احلقائق  جملة من 

ال�سكل االآتي:

دفعها  الــتــي  اجل�سيمة  الـــدم  �سريبة  اإن   -

الع�سكريون والتي تاأّتى ق�سم منها ب�سبب الغدر، 

اإمنا هي دليل قاطع على التزام القوى الع�سكرية 

اللبنانيني  باملدنيني،  االأذى  اإحلاق  عدم  ال�سارم، 

دليل  هي  وكذلك  �سواء.  حد  على  والفل�سطينيني 

والت�سحية  ال�سرف  موؤ�س�سة  اأبناء  ا�ستعداد  على 

دفاعاً  ح�ساب،  دون  من  الدماء  لتقدمي  والوفاء 

عن �سيادة الوطن وكرامة �سعبه، متاماً مثلما مل 

الت�سحيات يف مواجهة  يرتددوا حلظة يف تقدمي 

العدو اال�سرائيلي جنباً اىل جنب مع املقاومة قبل 

التحرير ويف اأثناء حرب متوز التي �سّنها هذا العدو 

على لبنان.

تاريخهم  اللبنانيون يف  اأجمع  اأن  ي�سبق  - مل 

اجلي�ش  دور  على  اليوم  اأجمعوا  كما  ما،  اأمر  على 

املواطنني  التفاف  يف  جتلى  ما  وهذا  الوطني، 

ومرجعياتهم  وانتماءاتهم  اأطيافهم  مبختلف 

له  ودعمهم  اجلي�ش،  حول  والروحية  ال�سيا�سية 

االخوة  تاأييد  وكذلك  الوطنية،  مهامه  تنفيذ  يف 

الفل�سطينيني الذي عرب عنه جميع قادة الف�سائل 

الفل�سطينية، من خالل وقوفهم اىل جانب اجلي�ش 

ــم هــذه  ــذه ــب ون

ال�سعب  اىل  امل�سيئة  ال�ساذة،  الظاهرة 

يوؤكد  العادلة، مبا  وق�سيته  ال�سقيق  الفل�سطيني 

ب�سكل قاطع ان هذه العملية لن تن�سحب ابداً على 

باقي املخيمات.

املرحلة  هذه  يف  يواجه  اللبناين  ال�سعب  اإن   -

املت�سلل  االرهـــاب  خطر  تاريخه،  من  الدقيقة 

غدر  وقــد  �ستى،  وطــرق  باأ�ساليب  �سفوفه  اىل 

اللبناين،  ال�سعب  ممثلي  باأحد  القريب  باالأم�ش 

النائب وليد عيدو وجنله وعدد من مرافقيه ومن 

املواطنني االبرياء، وهذا االرهاب يتهدد الوطن يف 

الفريدة،  اللبنانية  لل�سيغة  املنايف  ونهجه  فكره 

عقيدته  يف  اال�سرائيلي  الــعــدو  مــع  املتالقي 

على  القائمة  لبنان  لر�سالة  املناق�سة  العن�سرية 

ويف  اأبــعــاده،  بكل  والثقايف  احل�ساري  التنوع 

ا�ستهداف اجلي�ش اللبناين �سمام اأمن وحدة الوطن 

وا�ستقراره، واإن ما يقوم به اجلي�ش حالياً هو دفاع 

عن �سالمة الكيان بحد ذاته اإرثاً وحا�سراً وم�ستقبالً.

ت�سمح  لن  اأنها  اأخرى  مرة  اجلي�ش  قيادة  توؤكد 

الوراء،  اىل  ال�ساعة  عقارب  بعودة  االطــالق  على 

واملدنيني،  الع�سكريني  ــرار،  االب ال�سهداء  فدماء 

هي اأمانة يف اأعناق هذا اجلي�ش الذي لن ي�ستكني 

العدالة  وحتقيق  املجرمني  القتلة  توقيف  قبل 

وال  اجلامعة،  الوطنية  لــالإرادة  ملكاً  باتت  التي 

ميكن حتت اأي ظرف كان، التنازل عنها واإخ�ساعها 
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كونها  للم�ساومات، 

ال�سيادة  مفاهيم  �سلب  من  تنبع 

قائد  واعترب  اللبناين،  املواطن  وحق  الوطنية 

للوطن  توحيد  عامل  هي  الدماء  هذه  ان  اجلي�ش 

وت�سمو على اأي توظيف اأو طموح �سيا�سي وتخرج 

من ح�ساب املكا�سب يف �سوق الغالب واملغلوب، 

القادة وامل�سوؤولني  اأن ت�سكل عربة جلميع  ويجب 

وقت  باأ�سرع  تدفعهم  البالد،  يف  ال�سيا�سيني 

ثقافة  ونبذ  الداخلي  االنق�سام  وقف  اىل  ممكن 

اإيجاد  اأجل  من  جمدداً  واحلوار  والتالقي  الت�سادم، 

احللول ملختلف امل�ساكل القائمة.

اإن قيادة اجلي�ش تتطلع بكل عزم وثقة اىل اإنهاء  

ممكن  وقت  باأ�سرع  وال�ساذة  الطارئة  احلالة  هذه 

لعودة اأهايل املخيم اىل منازلهم وال�سروع باإعمار 

والتوطني،  التهجري  هواج�ش  عن  بعيداً  تهدم  ما 

كما للعودة بالبالد اىل و�سعها الطبيعي، وبندقية 

العدو  مواجهة  يف  ال�سحيح  اجتاهها  اىل  اجلي�ش 

اال�سرائيلي، ال يف اجتاه اأي عربي اأو فل�سطيني اأو 

لبناين مقاوم لالحتالل.

�سليمان  مي�سال  العماد  اجلي�ش  قائد  يتوجه 

ال�ست�سهاد  الع�سكريني  جميع  اىل  احلارة  بتعازيه 

بال�سفاء  للجرحى  ومتنياته  رفاقهم،  من  عــدد 

باأدائهم  منوهاً  العاجل، 

اأداء  يف  وتفانيهم  اجل�سام  وت�سحياتهم  الرائع 

ال  اآٍت  اخلال�ش  فجر  باأن  موؤكداً  الع�سكري،  الواجب 

ال�سعب هي  وكلمة  جانبهم  اىل  فال�سعب  حمالة، 

االأقوى الأنها م�ستمدة من اهلل.

دماء ال�صهداء

ت�صت�صرخ املرجعيات 

وال يفيها حقها

اإال حتقيق الوحدة والوفاق الوطني

يف  احلـــاد  ال�سيا�سي  الــتــجــاذب  ا�ستمرار  مــع 

ال�سهداء  يومياً  الع�سكريون  يقدم  بينما  البالد 

العماد  اجلي�ش  قائد  وّجه  للوطن،  فــداًء  واجلرحى 

تناول  تعميماً  الع�سكريني  اىل  �سليمان  مي�سال 

ال�سهداء ت�ست�سرخ  اإن دماء  االأمور. وقال  جمريات 

املرجعيات واأ�سحاب القلم والكلمة، اإدراك حجم ما 

بذله الع�سكريون وما كابده املواطنون، داعياً اىل 

حتقيق الوحدة والتوافق الداخلي.

متوز  من  االأول  يف  ال�سادر  التعميم  يف  جــاء 

:2007

الذي  احلــاد  ال�سيا�سي  التجاذب  �سياق  يف 

حول  االحــاديــث  كــرثت  حالياً،  البالد  ت�سهده 

املخيمات  خــارج  الفل�سطيني  ال�سالح  م�ساألة 

احتمال  من  املواطنني  قلق  اأثــار  مما  وداخلها، 

التنظيمات  وبع�ش  اجلي�ش  بني  مواجهة  ح�سول 

وكذلك  الــالحــقــة،  املــراحــل  ــالل  خ الفل�سطينية 

اال�ستحقاقات  اإزاء  اجلي�ش  دور  عن  الت�ساوؤل  كرث 

تبيان  ا�ستوجب  الذي  االأمر  القادمة،  والتحديات 

احلقائق التالية:

1- من امل�سّلم به اأن االأحداث اجلارية حالياً يف 

نهر البارد، مل تبداأ بناًء على توقيت من اجلي�ش، 

بـ»فتح  ي�سمى  مــا  تنظيم  ـــدام  اإق بفعل  ــا  اإمن

اأب�سط  ومن  بالع�سكريني،  الغدر  على  اال�سالم« 

الذين  املجرمني  القتلة  مالحقة  اجلي�ش  واجبات 

هم يف اال�سا�ش جمموعة من املرتزقة االرهابيني 

اجلرائم  وارتكبوا  الوطن،  حرمة  ا�ستباحوا  الذين 

بحق اأبنائه.

فل�سطيني  اأو  لبناين  �سالح  اأي  مو�سوع  اإن   -2

احلوار  خالل  ومعاجلته من  به  البحث  يتم  مقاوم، 

اأو  اأنف�سهم،  اللبنانيني  بني  كان  اإن  والتوافق، 

املعنيني  الفل�سطينيني  واالخوة  اللبنانيني  بني 

امل�سرتكة  امل�سلحة  يحفظ  ومبــا  بالق�سية، 

جمانية  خدمة  يقدم  وال  ال�سقيقني،  لل�سعبني 

ي�ستفيد منها العدو اال�سرائيلي.

التي قدمها  اجل�سام  الت�سحيات  لقد ر�سخت   -3

ال�سيادة  معاين  اللبنانيني،  وجــدان  يف  اجلي�ش 

واحلرية والكرامة التي ال ميكن التفريط بها حتت 

اأن  بالوطن،  اأي �سعار، كما اكدت للمرتب�سني �سراً 

اأو على  اأي اعتداء يف امل�ستقبل على املواطنني 

و�سيكون  اليوم  يح�سل  ما  مبثل  �سيواجه  اجلي�ش، 

مدعوون  اليوم  واللبنانيون  عليهم،  باهظاً  ثمنه 

اأكرث من اأي وقت م�سى اىل مزيد من اليقظة ور�ش 
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ال�سفوف، واإبالغ اجلي�ش و�سائر القوى االأمنية عن 

كل ما يثري ال�سك والريبة يف حميطهم.

التي لن تدخل يف  االأبــرار  ال�سهداء  اإن دماء   -4

املرجعيات  ت�ست�سرخ  واالنتقام،  الثاأر  معادلة 

ال�سيا�سية والدينية واأ�سحاب القلم والكلمة، اإدراك 

حجم ما بذله الع�سكريون من جهود وت�سحيات وما 

كابده املواطنون من جراح واآالم، ال ميكن اأن توفى 

حقها اإال من خالل الوحدة الوطنية والتوافق الداخلي 

ال�سيا�سي  والتجاذب  الت�سادم  ثقافة  عن  بعيداً 

العبثي. واإن التنازل من هنا اأو هناك، لي�ش �سعفاً 

�سوف  بامل�سوؤولية،  عــاٍل  و�سعور  وترفع  كرب  بل 

ين�سف �ساحبه التاريخ واالجيال القادمة.

فم�سلحة الوطن هي وحدها التي حتفظ م�سلحة 

اجلميع.  

عمليتا دهم وا�صتباكات

اىل املعارك التي خا�سها اجلي�ش يف معارك نهر 

البارد، ح�سلت عدة تطورات وقام اجلي�ش باأعمال 

دهم اأ�سفرت عن الق�ساء على عدد من امل�سلحني 

االرهابيني.

تابعون  عنا�سر  ــدم  اأق  2007/6/3 فبتاريخ 

ال�سام يف حملة الطوارئ املتاخمة  ملجموعة جند 

نارية  ر�سقات  ــالق  اإط على  احللوة  عني  ملخيم 

اجلي�ش  مراكز  باجتاه  ال�ساروخية  القذائف  وبع�ش 

يف حي التعمري - �سيدا. مما ا�سطر قوى اجلي�ش 

للرد على م�سادر النريان باال�سلحة املنا�سبة.

االعتداءات  اجلي�ش اىل متادي  قيادة  اأ�سارت  واإذ 

انطالقاً  م�سلحة  جمموعات  قبل  من  اجلي�ش  على 

بالف�سائل  اأهابت  الفل�سطينية،  املخيمات  من 

اتخاذ  اللبنانية،  والفعاليات  كافة  الفل�سطينية 

املوقف احلازم كي ال تكون هذه املخيمات م�سدراً 

ا�ستقرار  �سرب  اىل  الهادفة  املتنقلة  للفتنة 

الوطن.

�ضهيدين  �ضقوط  عن  اأ�ضفر  احل���دث  ان  يذكر 

للجي�ش اللبناين ومقتل اثنني من االرهابيني.

دهم خمزن اأ�صلحة ومبنى

يف طرابل�ش

بتاريخ 2007/6/24 �سدر عن قيادة اجلي�ش - 

مديرية التوجيه البيان االآتي:

لال�سلحة يف حي  دهمت قوة من اجلي�ش خمزناً 

اأبي �سمرا - طرابل�ش، و�سبطت بداخله كمية كبرية 

بنادق  �سملت  الع�سكرية،  واالعتدة  اال�سلحة  من 

حربية ور�سا�سات وقاذفات »ب 7« وقنابل يدوية 

متنوعة، وقذائف »اإنريغا« وذخائر خمتلفة، ا�سافة 

اىل جعب ومناظري واألب�سة ع�سكرية وخيم واأجهزة 

هاتف ال�سلكي وكمبيوتر. وقد متت م�سادرة هذه 

اال�سلحة واالعتدة واأودعت املراجع املخت�سة.

ام�ش  ليل  اجلي�ش  من  اخــرى  قــوة  قيام  ولــدى 

توافر  بعد  نف�سه،  احلي  �سمن  يقع  مبنى  بدهم 

معلومات عن وجود �سقة م�سبوهة داخله، تعر�ست 

م�سلحة  عنا�سر  قبل  من  نار  الإطــالق  القوة  هذه 

حاولت اعرتا�سها ومنعها من تنفيذ مهمتها، وقد 

املدنيني  اإخالء  على  الع�سكرية  الوحدات  حر�ست 

ارواحهم،  على  حفاظاً  اقتحامه  قبل  املبنى  من 

مما اأدى اىل وقوع عدد من اال�سابات يف �سفوف 

الع�سكريني، وبعد اإخالء املبنى املذكور من �سكانه، 

امل�سلحني  على  والق�ساء  اليوم،  فجر  اقتحامه  مت 

كافة الذين كانوا 

غري  من  ومعظمهم  بداخله،  يتح�سنون 

اللبنانيني والذين اتخذوا من قاطنيه دروعاً ب�سرية 

لهم، وقد �سقط للجي�ش من جراء هذه اال�ستباكات 

�سهيد وعدد من اجلرحى بني �سابط وع�سكري، كما 

�سقط عدد من ال�سهداء املدنيني نتيجة غدر هوؤالء 

اال�سلحة  من  كمية  �سودرت  وقد  بهم،  امل�سلحني 

بالتفخيخ  خا�سة  ومعدات  الع�سكرية،  واالعتدة 

االإلكرتوين.

اإن قيادة اجلي�ش اإذ توؤكد مرة جديدة اإ�سرارها على 

قطع دابر االرهاب اأّنى وجد واىل اأي جهة انتمى، 

تنبه املواطنني اىل خماطر ت�سلل االرهابيني اىل 

�سفوفهم، وتدعوهم اىل وجوب اإبالغ قوى اجلي�ش 

يف  م�سبوهني  ــود  وج عــن  ممكن  وقــت  باأ�سرع 

وبلداتهم،  اأو يف حميط قراهم  ال�سكنية  اأحيائهم 

حفاظاً على اأمنهم و�سالمتهم. 

... ودهم يف وادي دده - القلمون

�سدر عن قيادة اجلي�ش - مديرية التوجيه بيان 

يف 2007/6/28 جاء فيه:

م�سبوهة،  عنا�سر  عن  والتحري  املتابعة  نتيجة 

�ساركوا عند بدء االحداث باالعتداء على قوى اجلي�ش 

قيام  مع  بالتزامن  طرابل�ش  منطقة  حميط  يف 

تنظيم ما ي�سمى بـ»فتح اال�سالم« بالتعدي الغادر 

نفذت  الــبــارد،  نهر  يف  الع�سكرية  املراكز  على 



فجر  اجلي�ش  من  قــوة 

وادي دده -  اليوم عملية دهم يف 

االرهابيني  من  جمموعة  مع  وا�ستبكت  القلمون، 

متكنت  حيث  املغاور،  اإحدى  يف  يتح�سنون  كانوا 

من الق�ساء على جميع عنا�سر املجموعـة وعددهـم 

و�سبطت  خمتلفة  جن�سيات  اىل  ينتمون  �ستة، 

فيما  والذخائـر.  اال�سلحـة  من  كميـة  بحوزتهم 

بجروح  اجليـ�ش  عنا�سـر  من  عــدد  ا�سيب 

طفيفة من جـراء هذه املواجهة، والتحقـيق 

القتلى  ــة  هــوي لــتــحــديــد  ــاً  ــي حــال جــــاٍر 

وجن�سياتهم.

اجلي�ش  قيادة  اإن 

تـــــوؤكـــــد جمــــــدداً 

على  ــــرارهــــا  اإ�ــــس

االرهابيني  مالحقة 

من دون هوادة، ولن 

مالذ  اأي  لهم  ترتك 

اآمن ينطلقون منه 

حياة  على  لالعتداء 

والعبث  املواطنني 

ـــن  ـــوط بـــــاأمـــــن ال

وا�ستقراره. 
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�صكراً...

يف بيان �صادر يف 13 حزيران 

2007 اأعلنت قيادة اجلي�ش اأن 

قائد اجلي�ش العماد مي�صال 

�صليمان تلقى وما يزال العديد 

من الر�صائل وكتب التاأييد من 

موؤ�ص�صات وجمعيات واحتادات 

ومنظمات وبلديات وهيئات 

وروابط اهلية ومراجع روحية 

و�صيا�صية واأحزاب وفعاليات 

ونقابات ومواطنني، من الداخل 

واخلارج، عرّبت عن االلتفاف حول 

اجلي�ش واأكدت الوقوف اىل جانبه.

وقال البيان:

اإن قيادة اجلي�ش التي مل تفاجاأ 

بهذا املوقف الوطني اجلامع، 

توجه �صكرها العميق جلميع من 

بادر وعرّب عن م�صاعره ال�صادقة، 

كما اأنها تعلم علم اليقني ان 

جميع اللبنانيني على اختالف 

انتماءاتهم واأطيافهم مل يتوانوا 

حلظة عن تقدمي الغايل والنفي�ش 

يف �صبيل رفعة الوطن و�صيادته.

وتوؤكد هذه القيادة ان اجلي�ش 

�صيبقى �صداً منيعاً اأمام املوؤامرات 

ولكل من يحاول العبث والنيل 

من اأمن البالد وا�صتقرارها، كما 

�صيبقى العني ال�صاهرة على 

احلدود بوجه العدو اال�صرائيلي 

وما ي�صكله من تهديد دائم 

للبنان يف اأمنه واقت�صاده ووحدة 

جمتمعه.







خميم نهر البارد 

كان لل�سدفة دور بتاأ�سي�ش خميم نهر البارد. فقد 

الفل�سطينية  ال�سمالية  القرى  بع�ش الجئي  حاول 

وبرج  الرتانزيت  خميم  من  �سوريا  اإىل  االنتقال 

اإال اأن قرار احلكومة  ال�سمايل عن طريق ال�ساحل، 

بحجة  لبنان  مع  احلدود  باإقفال  اآنذاك،  ال�سورية 

فاجاأهم  الالجئني،  من  املزيد  ا�ستقبال  عــدم 

خيم  يف  ال�سكن  اإىل  فا�سطروا  ال�سمال  يف  وهم 

بان�سائه  اإىل خمّيم. ثم قامت  االأيام  حتّولت مع 

على   1949 العام  الدويل  االأحمر  ال�سليب  جلنة 

تخ�ش  وهي   ،
2
198129م م�ساحتها  اأر�ش  بقعة 

مبلغ  يتقا�سون  كانوا  مالكاً   86 من  جمموعة 

مديرية  عرب  لالأر�ش  كاإيجار  لبنانية  لرية   3962

يف  كانت  )التي  الفل�سطينيني  الالجئني  �سوؤون 

حتى  اللبنانية(  الداخلية  ــوزارة  ل تابعة  حينه 

العام 1975 حني توقف الدفع. وازدادت امل�ساحة 

قطع  املخّيم  �سكان  من  املقتدرين  �سراء  بفعل 

بهدف  للمخّيم  املال�سقة  االأرا�سي  من  �سغرية 

اأي   
2
277380م اإىل  يزيد  ما  اإىل  وال�سكن  البناء 

بزيادة قدرها 40٪. وقد ان�سمت اإىل هذا املخّيم 

فئة اأخرى من الالجئني كانوا قد جتّمعوا يف قرى 

اإىل  ونقلوا  القرعون  واالأخ�ش يف منطقة  البقاع 

املخيم ب�سبب برودة الطق�ش هناك. ويبلغ عدد 

ح�سب  ن�سمة   30439 حواىل  حالياً  املخيم  �سكان 

اح�ساء االأونروا يف 31 اآذار من العام 2005.

�سفورية  بلدات  من  هم  املخيم  اأهايل  معظم 

والتي  والغاب�سية،  وال�سموع  وعمقا  و�سع�سع 

حملتها ا�سماء احياء داخل املخيم.

الفل�سطينية  املخيمات  اأكرث  املخيم  هذا  يعترب 

حتى  كان  وحيد  �سارع  وفيه  بال�سكان.  ازدحاماً 

مدينة  بــني  ي�سل  دولــيــاً  طريقاً  قريب  وقــت 

املخيم  طرقات  اأما  ال�سورية.  واحلــدود  طرابل�ش 

الداخلية فهي ممرات �سّيقة )زواريب( كثرياً ما 

يكون بع�ش اأجزائها م�سقوفاً فال ي�سل اإليه النور.

املخيم  من  ال�سمال  اإىل  ان�سئ   ،1976 العام 

اتبع به، �سكانه من مهّجري خمّيمات  اآخر  خميم 

بريوت بالدرجة االأوىل.

اآب   28 يف  اأي  الفل�سطينية،  االأزمة  خ�سم  يف 

اللبناين  اجلي�ش  عنيف بني  قتال  اندلع   ،1969

نهر  يف  الفل�سطينيني  الالجئني  خميم  و�سكان 

البارد. واأدى ذلك ال�سدام اإىل اغالق مركزي الدرك 

عنا�سرهما،  وطرد  املخيم  يف  الثانية  وال�سعبة 

الفل�سطينية  اإىل فتح مكاتب للف�سائل  اأّدى  كما 

عارمة  ثــورة  بداية  االأمــر  هــذا  وكــان  املختلفة. 

باالنتفا�ش  بداأت  والتي  كافة  املخيمات  �سملت 

رموزها  ــرد  وط اللبنانية  الــدولــة  �سلطة  على 

ويف  االآخــر،  تلو  الواحد  املخيمات  يف  وممثليها 

غ�سون فرتة مل تتجاوز ال�سهرين كانت املخيمات 

للدولة  االأمنية  ال�سيطرة  ــارج  خ ا�سبحت  قــد 

اللبنانية.

الدولة  �سلطة  عــن  ــارد  ــب ال نهر  خميم  ــرج  خ

امل�سلح،  الكفاح  �سلطة  فيه  فقامت  اللبنانية 

وال�سابات  الن�ساء  لتدريب  يومية  قاعدة  وبات 

كوحدة  املخيم  واأ�سبح  ال�سالح.  على  وال�سبان 

واإرادتها  ال�سلطة  طوع  خارج  �سيا�سية  اإجتماعية 

بل وقوانينها.

على  اال�سرائيلية  احلرب  واإثر   1982 العام  منذ 

وال  اجلنوب  خميمات  من  الجئون  انتقل  لبنان، 

للق�سف  تعّر�سها  بعد  وبــريوت  �سور  من  �سيما 

الكثري من  ا�ستقر  ال�سمال، حيث  اإىل  اال�سرائيلي 

البارد  نهر  خميم  قرب  اأر�ساً  ا�سرتت  التي  االأ�سر 

بحيث �سّكـل احلي اجلديد تو�سعاً للمخيم االأ�سلي.

اأقيم  املخيم  من  ال�سمايل  اجلانب  ومبــحــاذاة 

جممع املهجريـن الذي ي�سم حواىل 110 اأ�سر من 

 18 اإ�سكان  حديثـاً  كما مت  »املهّجرين«،  الالجئني 

عائـلة منهـا يف املخيـم يف بنـاء اأجنزته االونروا.

»برنامج  لـ  تابعة  مدار�ش  �سبع  املخيم  يف 

االبتدائية  للمرحلة  اأربع  االأونــروا،  يف  التعليم« 

هي: جمدو واملنارة للذكور، وبثري و�سمخ لالإناث، 

طابور  جبل  هــي:  املتو�سطة  للمرحلة  ــالث  وث

للذكور، وطوبا�ش وعني كارم لالإناث. ويبلغ عدد 

التالميذ فيها حواىل 5387 تلميذاً.

املخيم  يف  االجتماعية  املوؤ�س�سات  ــرز  اأب اأمــا 

نبع  االجتماعية،  النجدة  جمعية  اأجيال،  فهي، 

وبيت اأطفال ال�سمود.

يف  ال�سحية  الرعاية  املخيم  اأهــايل  ويتلقى 

التابع للهالل  ال�سحي  االأونروا ومركز �سفد  عيادة 

ال�سحي  العلي  ناجي  ومركز  الفل�سطيني،  االحمر 
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حزيران/متوز

اإعداد:

العقيد انطوان جنيم

جولة اأفق

على اأثر حادث �صارع املئتني والزاهرية يف طرابل�ش 

مع قوى االأمن الداخلي، اأقدم عنا�صر ع�صابة »فتح 

اال�صالم« داخل خميم نهر البارد على االعتداء على 

بالقوى  فغدروا  باملخيم  املحيطة  اجلي�ش  مراكز 

املتمركزة يف اجلهة ال�صرقية من املخيم، وقتلوا 

عدداً من عنا�صر اجلي�ش، على راأ�صهم �صابط.

مو�صوع  جتاوز  �صكالً  واتخذ  �صريعاً  الو�صع  تطّور 

ع�صكرية  معركة  اإىل  لينتهي  والر�صد  االحتواء 

خارج  اللبناين  للجي�ش  كمائن  ن�صب  بعد  مفتوحة 

فيها  �صقط  مداخلها،  وعلى  طرابل�ش  منطقة 

للجي�ش عنا�صر كانوا يتجّولون عائدين اإىل مراكزهم 

اأو ذاهبني يف ماأذونياتهم. 

وهكذا فتحت جبهة خميم نهر البارد وا�صتعلت �صد 

فتح اال�صالم بعد عملية حتييد كامل، وخروج �صبه 

خميم  اإىل  االآمنني  الفل�صطينيني  لالجئني  �صامل 

البداوي.

خميم  يف  تغلغل  وكيف  التنظيم؟  هذا  هو  فمن 

نهر البارد؟

»فتح االإ�صالم« تخطف خميم نهر البارد         وتغدر باجلي�ش



وم�ستو�سف بيت املقد�ش.

ا�ستطاع اأبناء خميم نهر البارد التوفيق ن�سبياً 

والتنظيمي  ال�سيا�سي  وعملهم  التجارة  بني 

اأ�سحى يف فرتة وجيزة من  فاأن�ساأوا �سوقاً جتارياً 

ال�سماليني  وامل�ستهلكني  للتجار  مق�سداً  الزمن 

اجلغرايف  املوقع  من  م�ستفيدين  وال�سوريني 

تربط  و�سل  كنقطة  خميمهم  يحتله  الذي  الهام 

ال�سمالية  واحلدود  عكار  بق�ساء  طرابل�ش  مدينة 

طاقاتهم  كل  ا�ستثمار  على  فعملوا  �سوريا،  مع 

وتن�سيط  جتارتهم  تدعيم  يف  املالية  وقدراتهم 

حينه  يف  احتل  ــذي  ال ال�سوق  هــذا 

لبقية  ومناف�ساً  متقدماً  موقعاً 

اأ�سا�سي  ال�سوق يعتمد ب�سكل  اال�سواق. وكان هذا 

عرب  تتم  كانت  التي  التهريب  عمليات  على 

يتم  كان  حيث  رقيب  وال  ح�سيب  دون  من  البحر 

نقل الب�سائع من واىل املراكب، فبات التهريب 

انت�سار اجلي�ش  ولكن مع  �سمة تلت�سق باملخيم. 

عمليات  تراجعت  االأمن  على  حفاظاً  ال�سمال  يف 

التهريب البحري والربي ب�سكل ملحوظ

من هو �صاكر العب�صي؟

هو فل�سطيني اأردين ولد العام 1955 يف خميم 

يف  اريحا  مدينة  من  القريب  ال�سلطان  عني 

فل�سطني، والذي ا�ستقر فيه اهله بعد تهجريهم 

ارتكبتها  رهيبة  جمزرة  اإثر  الدوامية  قرية  من 

ال�سهيونية. الع�سابات 

انهى درا�سته الثانوية  واجته اىل درا�سة الطب 

يف تون�ش العام 1973 على نفقة حركة »فتح«.

اىل  ليعود  واحــد  عام  بعد  الطب  درا�سة  ترك 

اىل  وُبعث  الع�سكري،  العمل  درب  خمتاراً  عّمان 

العام  الع�سكرية  الكلية  من  تخّرج  حيث  ليبيا 

1976 طياراً حربياً برتبة مالزم.

ثم تابع عدة دورات يف قيادة الطائرة املقاتلة 

ال�سوفياتية »ميغ« بطرازيها 21 و22 يف كل من 

املانيا ال�سرقية ويوغو�سالفيا واملجر ورو�سيا.

جانب  اىل  العب�سي  قاتل  الثمانينيات  يف 

يف  ليبيا  جانب  واىل  نيكاراغوا،  يف  نورييغا 

حربها �سد ت�ساد وكان حينها قائد �سرب.

التحرير  مــنــظــمــة  خــــروج  عــلــى  ـــام  ع بــعــد 

الفل�سطينية من بريوت يف اأيلول 1982، ان�سق 

العملة  خالد  اأبي  قيادة  حتت  »فتح«  حركة  عن 

ُعرف  جديد  تنظيم  تاأ�سي�ش  وجرى  مو�سى  واأبي 

بـ»فتح - االنتفا�سة«.

بتهريب  �سوريا  يف  اتهم   2002 ايلول  ويف 

ال�سالح، ولكن من دون االعالن عن وجهة اال�سلحة، 

ومتت يف ذلك احلني حماكمته حماكمة ميدانية 

ويقول العب�سي »ان التهمة كانت حماولة تنفيذ 

حيازة  بتهمة  فعالً  وحكم  ــوالن«،  اجل يف  عملية 

يف  وبقي  الفل�سطينيني،  اىل  ونقله  ال�سالح 

االثناء،  هــذه  ويف   .2005 �ضب�ط  حتى  ال�ضجن 

الدولة  اأمن  العام 2003 حتديداً، حاكمته حمكمة 

الدبلوما�سي  اغتيال  ق�سية  يف  غيابياًَ  االردنية 

االمريكي لورن�ش فويل امام منزله يف عمان يف 

28 ت�سرين االول 2002.

العراق  احتالل  قبل  ال�سورية  ال�سجون  من  خرج 

العام 2003 مبدة ق�سرية.

البداوي  خميم  اىل  انتقل   ،2006 العام  خالل 

 2006 الثاين  ت�سرين   23 ويف  ال�سمال.  يف 

اإحدى  دهــم  املخيم  يف  االمنية  اللجنة  حاولت 

عمليات  عن  املخيم  �سكان  �سكاوى  اثر  ال�سقق 

العملية  ومتت  ومتفجرات.  وذخائر  ا�سلحة  نقل 

لموا  �سُ ا�سخا�ش  اأربعة  باعتقال  �ساعات  اأربع  بعد 

اىل ال�سلطات اللبنانية. وبعد التحقيقات اعرتف 

تنفيذ  ُكلفت  املجموعة  ان  املعتقلني  اثنان من 

الدولية،  الطوارئ  قــوات  �سد  اإرهابية  عمليات 

كلفت  �سخ�سية   36 اأ�سماء  ت�سم  الئحة  وبحوزتها 

اغتيالها.

»فتح  من  جمموعة  اتهمت  �ضب�ط،   14 ع�سية 

علق.  عني  يف  ركاب  حافلتي  بتفجري  اال�سالم« 

اللبنانية  ال�سلطات  قالت   2007 اآذار   13 ويف 

تنظيم  اىل  ينتمون  ا�سخا�ش  �ستة  اوقفت  انها  

فتح اال�سالم اعرتفوا بتورطهم يف تفجريي عني 

علق. وهكذا انك�سفت فتح اال�سالم ونواياها! فما 

هو تنظيم فتح اال�سالم؟

فتح اال�صالم

يف  االأوىل  للمرة  اال�سالم  فتح  ت�سمية  ظهرت 

امللقب  العب�سي  �ساكر  اعلن  حني   2006 ايلول 

يراأ�ش  التي  واملجموعة  ان�سقاقه  ح�سني«  بـ»اأبو 

احتالل  على  واقدامه  االنتفا�سة  فتح  حركة  عن 

اىل  انتقل  وبعدها  البداوي.  خميم  يف  مراكزها 

خميم البارد، فاأقام يف داخله حياً م�ستقالً وكياناً 

م�ستقالً واأخذ يعمل لك�سب املزيد من االن�سار ثم 

احتل مواقع له على حدود املخيم وخارج نطاقه، 

�سققاً  فتملك  املخيم  خارج  لالنت�سار  �سعى  كما 

يف �سوارع مهمة يف طرابل�ش ح�سد فيها الرجال 

وال�سالح.

فتح  مواقع  على  التنظيم  ا�ستوىل  وبعدما 

�سرع  الــبــارد،  نهر  خميم  يف  كافة  االنتفا�سة 

حتت  ين�سوون  كانوا  الذين  اال�سالميون  العنا�سر 

خميمات  من  االنتقال  يف  االنتفا�سة«  »فتح 

ليلتحقوا  البارد  نهر  خميم  اىل  والبداوي  بريوت 

العنا�سر  بع�ش  به  التحق  كما  اال�ــســالم.  بفتح 

خميم  قــرب  التعمري  منطقة  من  اللبنانيني  

عني احللوة يف اجلنوب مثل املدعو »ابو هريرة« 

�سهاب قّدور وهو لبناين كان منتظماً مع تنظيم 

بع�ش  التحق  كما  احللوة،  ال�سام« يف عني  »جند 

مناطق  بع�ش  اللبنانيني من  وبع�ش  اخلليجيني 

فكر  من  القريب  ال�سلفي  الفكر  ذوي  ال�سمال 

تنظيم القاعدة.

عمدوا يف املخيم اىل توطيد القربى من خالل 

عقد قرانهم على فتيات يف املخيم، وذلك بعدما 

ويف  جيدة  مبوا�سفات  �سكنية  �سققاً  ا�ستاأجروا 

مقابل مبالغ مرتفعة اأوحت باأنهم مي�سورون ما 

�ضجع االرتب�ط بهم.

وملا �سدد اجلي�ش اللبناين اجراءاته على مداخل 

املعركة،  بداية  من  ا�سهر  اربعة  قبل  املخيم 

فتح  م�سلحي  ت�سرفات  فاأكرث  اكــرث  انك�سفت 

اال�سالم التي باتت عدائية الطابع.

فتح  تنظيم  ــّد  وم الواقعة  وقعت  ملــا  ولكن 

واأفـــراداً،  �سباطاً  اجلي�ش  اىل  الغدر  يد  اال�سالم 

املزعوم  التنظيم  هــذا  بــاأن  احلقيقة  فت  تك�سّ

من  وال  قريب  من  ال  ب�سلة  اال�سالم  اىل  ميت  ال 

بعيد وان اال�سالم منه براء، ال �سيما انه اتخذ من 

ب�سرية  دروعــاً  االآمنني  الفل�سطينيني  الالجئني 

ال�سرف  ميــني  اأق�سم  مــن  ورائــهــم  مــن  يقتل 

والت�سحية والوفاء.
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تاأّلق يا تراب،

اإنه�ش، عانق القمم، اإ�صتعل..

كم يف ترابك يا تراب، عرٌق ودم؟!

تاأّلق يا تراب يف يوم املجد

ها هم الرجال، ها هم االأبطال يقبلون،

يتدفقون وقد �صّرعوا للبطولة م�صاحات جلدهم، 

�صرايني قلوبهم.

اىل ال�صهادة يقبلون، ي�صقطون وال تنحني منهم 

هامة، ي�صقطون وال تلتوي لهم اإرادة.

تاأّلق يا تراب، اأي ترٍب ي�صاهيك األقاً ويف عروقك األُق 

ال�صباب َيهدُر!

وا�صتعل، ما اأنت اأهل لهذا العّز لو ظللت راكداً.

ال يظّل الرتاب تراباً حني يرويه الدُم.

فانه�ش يا تراباً على الرتاب ي�صتكني 

ولتكن لك يف يوم املجد وقفة.

ها هم يهدون الوطن اآخر نب�صاتهم 

يهبون االأر�ش قلوبهم قبلة اأخرية.

فا�صتعل يا تراب، وا�صمخ يا علُم

اإ�صمخ وتباَه، ولتكن الريح �صدى رفيفك.

رفرف عالياً، هوذا زند حملك.

ها هنا نب�صه، طيفه، وحلمه ها هنا، حيث زرعك.

اإنه�ش يا تراب، لريتفع العلُم.

الهام ن�سر تابت

اإنه�ش يا تراب

وا�صمخ يا علم
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- من مواليد 1970/1/15 - بريوت.

تلميذ  ب�سفة   اجلي�ش  يف  تطوع   -

�سابط اعتباراً من 1993/1/4.

ــاراً من  ــب - رقـــي لــرتــبــة مـــالزم اعــت

1996/8/1، ولرتبة مالزم اول اعتباراً 

من 1999/8/1 ولرتبة نقيب اعتباراً 

من 2004/7/1.

- من عداد فوج املدفعية االأول.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

من  الع�سكري  التقدير  و�سام   •
الدرجة الف�سية.

ثالث  اجلي�ش  قائد  العماد  • تنويه 

مرات.

 13 اجلي�ش  قائد  العماد  • تهنئة 
مرة.

االأركـــان  رئي�ش  نائب  تهنئة   •
للعمليات مرتني.

املنطقة. قائد  • تهنئة 
�ست  املع�سكر  قــائــد  تهنئة   •

مرات.

الفوج. قائد  • تهنئة 
مرات. ثالث  الكتيبة  قائد  • تهنئة 
- تابع عدة دورات درا�سية يف الداخل 

واخلارج.

- ا�ست�سهد بتاريخ 2007/6/13.

- متاأهل وله ولدان.

الرائد ال�صهيد

خالد فوؤاد مر�صاد

- من مواليد 1968/11/18 - �سحيم 

- ق�ساء ال�سوف.

تلميذ  ب�سفة   اجلي�ش  يف  تطوع   -

�سابط بتاريخ 1993/1/4.

ــاراً من  ــب - رقـــي لــرتــبــة مـــالزم اعــت

1996/8/1، وتدرج يف الرتقية حتى 

رتبة نقيب اعتباراً من 2005/1/1.

- من عداد لواء امل�ساة اخلام�ش.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

من  الع�سكري  التقدير  و�سام   •
الدرجة الف�سية.

ثالث  اجلي�ش  قائد  العماد  • تنويه 
مرات.

 15 اجلي�ش  قائد  العماد  • تهنئة 
مرة.

مرات. ثالث  اللواء  قائد  • تهنئة 
مرتني. الكتيبة  قائد  • تهنئة 

- تابع عدة دورات درا�سية يف الداخل 

واخلارج.

- ا�ست�سهد بتاريخ 2007/6/25.

- متاأهل وله ولد واحد.

الرائد ال�صهيد

فادي ابراهيم عبداهلل
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- من مواليد 1983/6/27 - �سيدا. 

تلميذ  ب�سفة   اجلي�ش  يف  تطوع   -

�سابط بتاريخ 2002/1/15.

ــاراً من  ــب - رقـــي لــرتــبــة مـــالزم اعــت

 .2004/8/1

- من عداد لواء امل�ساة اخلام�ش.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

للموؤمترات  التذكارية  امليدالية   •
العام 2002.

اجلي�ش. قائد  العماد  • تنويه 
ثالث  اجلي�ش  قائد  العماد  • تهنئة 

مرات.

مرتني. اللواء  قائد  • تهنئة 
احلربية. املدر�سة  قائد  • تهنئة 

- تابع عدة دورات درا�سية يف الداخل 

واخلارج.

- ا�ست�سهد بتاريخ 2007/5/20.

- عازب.

دير   -  1982/3/28 مواليد  من   -

االحمر - ق�ساء بعلبك. 

تلميذ  ب�سفة   اجلي�ش  يف  تطوع   -

�سابط بتاريخ 2002/1/15.

ــاراً من  ــب - رقـــي لــرتــبــة مـــالزم اعــت

 .2004/8/1

- من عداد فوج املغاوير.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

للموؤمترات  التذكارية  امليدالية   •
العام 2002.

من  الع�سكري  التقدير  و�سام   •

الدرجة الف�سية.

اجلي�ش. قائد  العماد  • تنويه 
ثالث  اجلي�ش  قائد  العماد  • تهنئة 

مرات.

احلربية. املدر�سة  قائد  • تهنئة 
- تابع عدة دورات درا�سية يف الداخل 

واخلارج.

- ا�ست�سهد بتاريخ 2007/6/2.

- عازب.

النقيب ال�صهيد

روي ابو غزالة

النقيب ال�صهيد

مارون الليطاين
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- من مواليد 1976/4/25 

 - عــكــار  ق�ساء   - رحــبــة   -

حمافظة ال�سمال. 

اجلــيــ�ــش  يف  تـــطـــوع   -

بتاريخ 1997/2/1.

مغاوير  فــوج  ــداد  ع من   -

البحر.

حائز:

مرتني. احلرب  • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •
الــعــ�ــســكــري الــــربونــــزي 

مرتني.

التذكارية  امليدالية   •
للموؤمترات.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش ثالث مرات.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش 11 مرة.

غرفة  رئي�ش  تهنئة   •

العمليات اخلا�سة.

منطقة  قائد  تهنئة   •
جبل لبنان.

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/6/9

- عازب.

املوؤهل ال�صهيد

حنا ابراهيم فاهمه

- من مواليد 1962/9/10 

القنطرة - ق�ساء عكار -   -

حمافظة ال�سمال.

- تطوع يف اجلي�ش بتاريخ 

.1983/7/7

- من عداد اللواء اخلام�ش.

حائز:

مرات.  6 احلرب  • و�سام 
 3 اجلـــرحـــى  ـــام  • و�ـــس

مرات.

اجلنوب. فجر  • و�سام 
الوطنية. الوحدة  • و�سام 
الع�سكري  التقدير  • و�سام 

الربونزي مرتني.

اال�ستحقاق  و�ــســام   •
اللبناين الدرجة الرابعة.

الع�سكرية. • امليدالية 
قائد  العماد  تنويه   •

اجلي�ش ع�سر مرات.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش 21 مرة.

 7 اللواء  قائد  تهنئة   •
مرات.

الكتيبة. قائد  • تهنئة 
ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/5/29

- متاأهل وله ثالثة اأوالد.

املعاون االول ال�صهيد 

عبداهلل مو�صى جرم�ش

ـــد  ــــ ــــ ـــي مـــوال ــــن  ـــــ م  -

1977/8/27

قـ�سـاء   - ال�سك�سكيـة   -

�سيـدا - حمافظــة اجلنـوب. 

اجليـ�ش  يف  تـــطـــوع   -

بتاريخ 1997/2/1.

 - الدعم  ــواء  ل عــداد  من   -

فوج الهند�سة.

حائز:

احلرب. • و�سام 

اجلرحى. • و�سام 
ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •

الع�سكري الربونزي.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش.

قائد  العماد  تهنئة   •
ع�سـرة  ــالث  ـــ ث اجلــيـــــ�ــش 

مرة.

اللـواء  قائـد  تهنئـة   •
ثـالث مرات.

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/6/11

- متاأهل بدون اوالد.

املوؤهل ال�صهيد 

م�صطفى علي ال�صاحي
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 1964/2/5 مواليد  من   -

 - عــكــار  ق�ساء   - بـــزال   -

حمافظة ال�سمال.

اجلــيــ�ــش  يف  تـــطـــوع   -

بتاريخ 1984/4/29.

- من عداد اللواء اخلام�ش.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •

الــعــ�ــســكــري الــــربونــــزي 

مرتني.

الوطنية. الوحدة  • و�سام 
اجلنوب. فجر  • و�سام 

اال�ستحقاق  ــام  ــس و�  •
اللبناين.

الع�سكرية. • امليدالية 
قائد  العماد  تنويه   •

اجلي�ش خم�ش مرات.

قائد  العماد  تهنئة   •

اجلي�ش 24 مرة.

اللواء. قائد  • تهنئة 
الكتيبة  قائد  تهنئة   •

مرتني.

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/6/1

- متاأهل وله خم�سة اأوالد.

- من مواليد 1966/1/30 

ق�ساء   - احلبال�سة  ذوق   -

عكار - حمافظة ال�سمال.

- تطوع يف اجلي�ش بتاريخ 

.1983/11/4

- من عداد اللواء اخلام�ش.

حائز:

مرات.  3 احلرب  • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

اجلنوب. فجر  • و�سام 
الوطنية. الوحدة  • و�سام 
الع�سكري  التقدير  • و�سام 

الربونزي مرتني.

اال�ستحقاق  و�ــســام   •
اللبناين الدرجة الرابعة. 

الع�سكرية. • امليدالية 
قائد  العماد  تنويه   •

اجلي�ش �ست مرات.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش 22 مرة.

اللواء  قــائــد  تهنئة   •
�ست مرات.

الكتيبة  قائد  تهنئة   •
�ست مرات.

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/6/1

- متاأهل وله خم�سة اأوالد.

- من مواليد 1968/7/27 

ق�ساء   - حممد  ال�سيخ   -

عكار - حمافظة ال�سمال.

اجلــيــ�ــش  يف  تـــطـــوع   -

بتاريخ 1985/10/15.

- من عداد اللواء اخلام�ش.

حائز:

اربــع  احلـــرب  ــام  • و�ــس
مرات.

اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •
الــعــ�ــســكــري الــــربونــــزي 

مرتني.

اال�ستحقاق  ــام  ــس و�  •
ــاين مـــن الـــدرجـــة  ــن ــب ــل ال

الرابعة برونزي.

الع�سكرية. • امليدالية 
اجلنوب. فجر  • و�سام 

الوطنية. الوحدة  • و�سام 
قائد  العماد  تنويه   •

اجلي�ش �ست مرات.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش 19 مرة.

اللواء  قــائــد  تهنئة   •
ثالث مرات.

الكتيبة  قائد  تهنئة   •
�ست مرات.

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/6/1

- متاأهل وله اربعة اأوالد.

املعاون االول ال�صهيد 

علي حممد مو�صى

املعاون االول ال�صهيد 

احمد عبد اجلواد حبل�ش

املعاون االول ال�صهيد 

زكي خمائيل الرحباوي
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- من مواليد 1978/6/20 

- اخلرايب - ق�ساء �سيـدا - 

حمـافظـة اجلنـوب.

اجليـ�ش  يف  تـــطـــوع   -

بتاريخ 1997/2/1.

مغاويـر  فــوج  عــداد  من   -

البحر.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  الــتــقــديـــ و�ـــســـام   •
الع�سكري الربونزي. 

التذكارية  امليدالية   •
للموؤمترات.

قائـد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش مرتني.

قائـد  العمـاد  تهنئـة   •
اجلي�ش 12 مرة.

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/6/29

- متاأهـل بـدون اأوالد. املعاون االول ال�صهيد 

علي حممد عكو�ش 

- من مواليد 1968/7/11 

 - عكار  ق�ساء   - عيات   -

حمافظة ال�سمال.

اجلــيــ�ــش  يف  تـــطـــوع   -

بتاريخ 1985/11/1.

- من عداد اللواء اخلام�ش.

حائز:

مرات.  4 احلرب  • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

الوطنية. الوحدة  • و�سام 
اجلنوب. فجر  • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •
الــعــ�ــســكــري الــــربونــــزي 

مرتني.

اال�ستحقاق  ــام  ــس و�  •
اللبناين الدرجة الرابعة. 

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش 9 مرات.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش 18 مرة.

اللواء  قــائــد  تهنئة   •
خم�ش مرات.

الكتيبة  قائد  تهنئة   •
8 مرات.

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/5/20

- متاأهل وله خم�سة اأوالد.

املعاون االأول ال�صهيد

حممود حممد باكي�ش

 1982/1/3 مواليد  من   -

 - عاليه  ق�ساء   - ر�سميا   -

حمافظة جبل لبنان.

اجلــيــ�ــش  يف  تـــطـــوع   -

بتاريخ 2000/2/14.

امل�ساة  لـــواء  عـــداد  مــن   -

ال�سابع.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •
الع�سكري الربونزي.

التذكارية  امليدالية   •
للموؤمترات.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش مرتني.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش اربع مرات.

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/5/20

- عازب. املعاون ال�صهيد

ايلي موري�ش معلوف
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مـــــوالــيــــــــد  ـــن  ــــ مــــ  -

1978/2/7

 - الفــوقــا  �سـرعني   -

حمافظة   - بعلبك  ق�ســاء 

البقاع.

اجلــيــ�ــش  يف  تـــطـــوع   -

بتاريخ 1999/3/1.

امل�ساة  لـــواء  عـــداد  مــن   -

اخلام�ش.

حائـز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •
الع�سكري الربونزي. 

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش 3 مرات.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش 4 مرات.

اللـواء. قائـد  • تهنئة 
املعهــد. قائـد  • تهنئـة 

ــد  ـــ ـــ قــائ ــة  ـــ ــئ ــن ــه ت  •
الكتيبــة.

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/5/20

- عازب.

- من مواليد 1980/8/23 

- جباع - ق�ساء النبطية - 

حمافظة اجلنوب.

اجلــيــ�ــش  يف  تـــطـــوع   -

بتاريخ 2000/11/5.

- من عداد فوج املدرعات 

الثاين.

حائز:

احلرب. • و�سام 

اجلرحى. • و�سام 
ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •

الع�سكري الربونزي.

التذكارية  امليدالية   •
للموؤمترات.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش مرتني.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش اربع مرات.

لــواء  ــد  ــائ ق تهنئة   •
امل�ساة التا�سع.

املع�سكر. قائد  • تهنئة 
ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/6/9

- متاأهل بدون اأوالد.

مـــــوالـــــيـــــد  ــــــــن  م  -

1971/10/14

الــتــبــانــة -  - طــرابــلــ�ــش 

حمافظة   - طرابل�ش  ق�ساء 

ال�سمال.

اجلــيــ�ــش  يف  تـــطـــوع   -

بتاريخ 1997/5/2.

امل�ساة  لـــواء  عـــداد  مــن   -

اخلام�ش.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •
الع�سكري الربونزي. 

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش مرتني.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش ت�سع مرات.

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/5/31

- متاأهل وله ولدان.

املعاون ال�صهيد

ريا�ش قا�صم عبداهلل

املعاون ال�صهيد

علي ح�صن حممودي

املعاون ال�صهيد

حامت علي احلامت



االأب���رار ل�صهدائنا  واخل��ل��ود  امل��ج��د 

اجلي�ش - العدد رقم 265/264

170

مـــــوالـــــيـــــد  ــــــــن  م  -

كفر�سري   -  1981/11/10

- ق�ساء النبطية - حمافظة 

اجلنوب.

اجلــيــ�ــش  يف  تـــطـــوع   -

بتاريخ 2001/4/25.

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •
الع�سكري الربونزي.

التذكارية  امليدالية   •
للموؤمترات.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش مرتني.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش ثالث مرات.

الفوج. قائد  • تهنئة 
ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/6/15

- عازب.

املعاون ال�صهيد

اأمين �صالح م�صيم�ش

 1973/3/8 مواليد  من   -

- حردين - ق�ساء البرتون - 

حمافظة ال�سمال.

اجلــيــ�ــش  يف  تـــطـــوع   -

بتاريخ 1991/11/15.

- من عداد فوج املدرعات 

الثاين.

حائز:

احلرب. • و�سام 

اجلرحى. • و�سام 
ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •
الــعــ�ــســكــري الــــربونــــزي 

مرتني.

اال�ستحقاق  ــام  ــس و�  •
ــاين مـــن الـــدرجـــة  ــن ــب ــل ال

الرابعة الربونزي.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش ثالث مرات. 

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش 21 مرة.

اللواء. قائد  • تهنئة 
الكتيبة  قائد  تهنئة   •

مرتني.

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/6/12

- عازب.

الرقيب االول ال�صهيد

جان جرج�ش اليا�ش

مـــــوالـــــيـــــد  ــــــــن  م  -

كحلونية   -  1981/11/17

 - ال�سوف  ق�ساء   - ال�سوف 

حمافظة جبل لبنان.

اجلــيــ�ــش  يف  تـــطـــوع   -

بتاريخ 2004/2/12.

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •
الع�سكري الربونزي.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش مرتني.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش مرتني.

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/6/9

- عازب.

الرقيب االول ال�صهيد 

رامي ح�صن �صعب
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ـــد  ــــ ــــ ـــي مـــوال ــــن  ـــــ م  -

م�سحة   -  1980/4/24

حمافظة   - عكار  ق�ساء   -

ال�سمال.

اجلــيــ�ــش  يف  تـــطـــوع   -

بتاريخ 2003/1/5.

 - الدعم  ــواء  ل عــداد  من   -

فوج الهند�سة.

حائز:

احلرب. • و�سام 

اجلرحى. • و�سام 
ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •

الع�سكري الربونزي.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش مرتني. 

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش مرتني.

مــ�ــســرّي  تـــهـــنـــئـــة   •
ال�سحـة  مدر�سـة  اعــمــال 

الع�سكريـة.

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/6/18

- عازب.

- من مواليد 1968/9/6 - 

العتيقة - ق�ساء عكار  عكار 

- حمافظة ال�سمال.

- تطوع يف اجلي�ش بتاريخ 

.1987/9/28

- من عداد فوج املغاوير.

حائز:

مرتني. احلرب  • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

الع�سكري  التقدير  • و�سام 
الربونزي مرتني.

اال�ستحقاق  و�ــســام   •
ـــن الـــدرجـــة  ــاين م ــن ــب ــل ال

الرابعة الربونزي.

التذكارية  امليدالية   •
للموؤمترات.

اجلنوب. فجر  • و�سام 
الوطنية. الوحدة  • و�سام 

الع�سكرية. • امليدالية 
قائد  العماد  تنويه   •

اجلي�ش خم�ش مرات.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش 23 مرة.

الفوج. قائد  • تهنئة 
ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/6/23

- متاأهل وله ولدان.

 1972/6/7 مواليد  من   -

 - بعبدا  ق�ساء   - حمانا   -

حمافظة جبل لبنان.

اجلــيــ�ــش  يف  تـــطـــوع   -

بتاريخ 1991/8/21.

- من عداد فوج املغاوير.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •

الــعــ�ــســكــري الــــربونــــزي 

مرتني.

اال�ستحقاق  ــام  ــس و�  •
ــاين مـــن الـــدرجـــة  ــن ــب ــل ال

الرابعة الربونزي.

التذكارية  امليدالية   •
للموؤمترات.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش �سبع مرات.

قائد  العماد  تهنئة   •

اجلي�ش 21 مرة.

الفوج. قائد  • تهنئة 
ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/6/19

- متاأهل وله ولدان.

الرقيب االول ال�صهيد 

و�صام حممد �صاكر

الرقيب االول ال�صهيد 

عيا�ش حمد ر�صتم

الرقيب االول ال�صهيد 

نقوال فهمي نعيمة
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 1970/6/4 مواليد  من   -

- قرنايل - ق�ساء بعبدا - 

حمافظة جبل لبنان.

اجلــيــ�ــش  يف  تـــطـــوع   -

بتاريخ 1991/11/5.

امل�ساة  لـــواء  عـــداد  مــن   -

اخلام�ش.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •
الــعــ�ــســكــري الــــربونــــزي 

مرتني.

اال�ستحقاق  ــام  ــس و�  •
ــاين مـــن الـــدرجـــة  ــن ــب ــل ال

الرابعة.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش مرتني.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش 21 مرة.

املنطقة. قائد  • تهنئة 
الفوج  قائد  تهنئة   •

اربع مرات.

الكتيبة. قائد  • تهنئة 
ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/5/20

- متاأهل وله ولدان.

الرقيب ال�صهيد

مازن فوزات االأعور

- من مواليد 1970/2/25 

 - عكار  ق�ساء   - بزبينا   -

حمافظة ال�سمال.

- تطوع يف اجلي�ش بتاريخ 

.1988/12/1

- من عداد اللواء اخلام�ش.

حائز:

مرات.  3 احلرب  • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

الع�سكري  التقدير  • و�سام 
الربونزي مرتني.

اجلنوب. فجر  • و�سام 
اال�ستحقاق  و�ــســام   •

اللبناين - درجة رابعة.

الوطنية  الوحدة  • و�سام 
التذكاري.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش خم�ش مرات.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش 21 مرة.

 4 اللواء  قائد  تهنئة   •
مرات.

الكتيبة  قائد  تهنئة   •
مرتني.

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/5/20

- متاأهل وله ثالثة اوالد.

الرقيب ال�صهيد

خالد عبد اجلليل تليجي

- من مواليد 1970/2/21 

 - عكار  ق�ساء   - القرنة   -

حمافظة ال�سمال.

اجلــيــ�ــش  يف  تـــطـــوع   -

بتاريخ 1989/9/1.

التدخل  فــوج  ــداد  ع مــن   -

الثالث.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

الوطنية. الوحدة  • و�سام 
اجلنوب. فجر  • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •
الــعــ�ــســكــري الــــربونــــزي 

مرتني.

اال�ستحقاق  ــام  ــس و�  •
ــاين مـــن الـــدرجـــة  ــن ــب ــل ال

الرابعة.

املوؤمترات  ميدالية   •
للعام 2002.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش 4 مرات.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش 21 مرة.

اللواء. قائد  • تهنئة 
الفوج. قائد  • تهنئة 

الكتيبة. قائد  • تهنئة 
ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/5/20

- متاأهل وله �سبعة اوالد.

الرقيب ال�صهيد

عبد ال�صالم حممد �صالح
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- من مواليد 1972/6/20 

ق�ساء   - العتيقة  عكار   -

عكار - حمافظة ال�سمال.

اجلــيــ�ــش  يف  تـــطـــوع   -

بتاريخ 1991/1/1.

امل�ساة  لـــواء  عـــداد  مــن   -

اخلام�ش.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

اجلنوب. فجر  • و�سام 
ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •
الــعــ�ــســكــري الــــربونــــزي 

مرتني.

اال�ستحقاق  ــام  ــس و�  •
ــاين مـــن الـــدرجـــة  ــن ــب ــل ال

الرابعة.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش ثالث مرات.

قائد  العماد  تهنئة   •

اجلي�ش 21 مرة.

اللواء. قائد  • تهنئة 
الكتيبة. قائد  • تهنئة 

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/5/22

- متاأهل وله ولدان.

مـــــوالـــــيـــــد  ــــــــن  م  -

1979/11/12 - طرابل�ش 

 - طــرابــلــ�ــش  قــ�ــســاء   -

حمافظة ال�سمال.

اجلــيــ�ــش  يف  تـــطـــوع   -

بتاريخ 1997/12/15.

- من عداد فوج املغاوير.

حائز:

احلرب. • و�سام 

اجلرحى. • و�سام 
ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •

الع�سكري الربونزي.

التذكارية  امليدالية   •
للموؤمترات.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش ثالث مرات.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش �سبع مرات.

منطقة  قائد  تهنئة   •
ال�سمال.

فوج  قــائــد  تهنئة   •
املغاوير.

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/6/1

- متاأهل وله ولدان.

 1966/8/2 مواليد  من   -

ال�سوف  ق�ساء   - الباروك   -

- حمافظة جبل لبنان.

اجلــيــ�ــش  يف  تـــطـــوع   -

بتاريخ 1990/5/15.

- من عداد فوج املغاوير.

حائز:

مرتني. احلرب  • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

الوطنية. الوحدة  • و�سام 

اجلنوب. فجر  • و�سام 
ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •

الع�سكري مرتني.

اال�ستحقاق  ــام  ــس و�  •
ــاين مـــن الـــدرجـــة  ــن ــب ــل ال

الرابعة.

املوؤمترات  ميدالية   •
للعام 2002.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش ثماين مرات.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش 28 مرة.

املنطقة. قائد  • تهنئة 
الكتيبة. قائد  • تهنئة 
الفوج. قائد  • تهنئة 

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/5/24

- متاأهل وله ولدان.

الرقيب ال�صهيد

نزيه علي نادر

الرقيب ال�صهيد

بالل ريا�ش العامودي

الرقيب ال�صهيد

�صوقي فرحان حممود
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 1971/5/7 مواليد  من   -

ق�ساء   - اللق�ش  بتدين   -

جزين - حمافظة اجلنوب.

اجلــيــ�ــش  يف  تـــطـــوع   -

بتاريخ 1992/3/23.

امل�ساة  لـــواء  عـــداد  مــن   -

الثالث.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •
الع�سكري الربونزي.

التذكارية  امليدالية   •
للموؤمترات.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش مرتني.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش 17 مرة.

اللواء. قائد  • تهنئة 
الكتيبة  قائد  تهنئة   •

ثالث مرات.

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/6/4

- عازب.

الرقيب ال�صهيد

جورج انطوان عقل

 1975/7/9 مواليد  من   -

- م�سم�ش - ق�ساء عكار - 

حمافظة ال�سمال.

- تطوع يف اجلي�ش بتاريخ 

.1999/5/17

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •
الع�سكري الربونزي.

التذكارية  امليدالية   •
للموؤمترات.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش مرتني.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش خم�ش مرة.

الفوج. قائد  • تهنئة 

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/6/7

- متاأهل وله ولدان.

الرقيب ال�صهيد

وليد احمد عبده

 1981/9/1 مواليد  من   -

 - ال�سوف  ق�ساء   - برجا   -

حمافظة جبل لبنان.

اجلــيــ�ــش  يف  تـــطـــوع   -

بتاريخ 2001/4/7.

امل�ساة  لـــواء  عـــداد  مــن   -

الثالث.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •
الع�سكري الربونزي.

التذكارية  امليدالية   •
للموؤمترات.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش ثالث مرات.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش ثالث مرة.

اللواء. قائد  • تهنئة 
ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/6/4

- متاأهل بدون اوالد.

الرقيب ال�صهيد

عمر عماد احلاج
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- من مواليد 1971/10/1 

- تلعبا�ش الغربي - ق�ساء 

عكار - حمافظة ال�سمال.

اجلــيــ�ــش  يف  تـــطـــوع   -

بتاريخ 1991/8/21.

- من عداد فوج املغاوير.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •

الــعــ�ــســكــري الــــربونــــزي 

مرتني.

التذكارية  امليدالية   •
للموؤمترات.

اال�ستحقاق  ــام  ــس و�  •
اللبناين الدرجة الرابعة.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش اربع مرات.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش 17 مرة.

الفوج  قائد  تهنئة   •
اربع مرات.

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/6/9

- عازب.

مـــــوالـــــيـــــد  ــــــــن  م  -

 - حوارة   -  1974/11/20

حمافظة   - طرابل�ش  ق�ساء 

ال�سمال.

اجلــيــ�ــش  يف  تـــطـــوع   -

بتاريخ 1992/4/6.

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�سام 

اجلرحى. • و�سام 
ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •
الــعــ�ــســكــري الــــربونــــزي 

مرتني.

التذكارية  امليدالية   •
للموؤمترات.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش ثالث مرات.

قائد  العماد  تهنئة   •

اجلي�ش 18 مرة.

اللواء  قــائــد  تهنئة   •
االول.

الفوج  قائد  تهنئة   •
املجوقل 5 مرات.

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/6/9

- متاأهل وله ثالثة اوالد.

مـــــوالـــــيـــــد  ــــــــن  م  -

القاع   -  1971/11/14

بعلبك - حمافظة  - ق�ساء 

البقاع.

اجلــيــ�ــش  يف  تـــطـــوع   -

بتاريخ 1991/10/1.

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •
الع�سكري الربونزي.

التذكارية  امليدالية   •
للموؤمترات.

اال�ستحقاق  ــام  ــس و�  •
اللبناين الدرجة الرابعة.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش مرتني.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش 24 مرة.

اللواء. قائد  • تهنئة 
الفوج  قائد  تهنئة   •

ثالث مرات.

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/6/9

- متاأهل وله ولد واحد.

الرقيب ال�صهيد

ب�صام جرج�ش ايوب

الرقيب ال�صهيد

جرج�ش انطانيو�ش البي�صري

الرقيب ال�صهيد

اليا�ش ملحم البعيني
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ـــد  ــــ ـــي ـــوال مــــ ــــن  ـــــ م  -

 - اخليام   -  1976/2/27

ق�ساء مرجعيون - حمافظة 

اجلنوب.

اجلــيــ�ــش  يف  تـــطـــوع   -

بتاريخ 1993/3/1.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •

الــعــ�ــســكــري الــــربونــــزي 

مرتني.

التذكارية  امليدالية   •
للموؤمترات.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش اربع مرات.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش 19 مرة.

املنطقة  قائد  • تهنئة 
مرتني.

الفوج. قائد  • تهنئة 
ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/6/11

- متاأهل وله ولد واحد.

الرقيب ال�صهيد

�ضادي حليم اجللبوط

 1980/8/3 مواليد  من   -

- الق�سيبة - ق�ساء النبطية 

- حمافظة اجلنوب.

- تطوع يف اجلي�ش بتاريخ 

.2001/5/5

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •
الع�سكري الربونزي.

التذكارية  امليدالية   •
للموؤمترات.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش مرتني.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش ثالث مرات.

اللواء. قائد  • تهنئة 

الفوج. قائد  • تهنئة 
ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/6/15

- متاأهل بدون اوالد.

الرقيب ال�صهيد

علي رفيق مو�صى

مـــــوالـــــيـــــد  ــــــــن  م  -

بطرماز   -  1970/11/21

- ق�ساء ال�سنية - حمافظة 

ال�سمال.

اجلــيــ�ــش  يف  تـــطـــوع   -

بتاريخ 1991/1/1.

امل�ساة  لـــواء  عـــداد  مــن   -

اخلام�ش.

حائز:

احلرب. • و�سام 

اجلرحى. • و�سام 
ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •
الــعــ�ــســكــري الــــربونــــزي 

مرتني.

اال�ستحقاق  ــام  ــس و�  •
ــاين مـــن الـــدرجـــة  ــن ــب ــل ال

الرابعة الربونزي.

اجلنوب. فجر  • و�سام 
قائد  العماد  تنويه   •

اجلي�ش ثالث مرات.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش 20 مرة.

اللواء  قــائــد  تهنئة   •
ثالث مرات.

الكتيبة  قائد  تهنئة   •
ثالث مرات.

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/6/18

- متاأهل وله �ستة اوالد.

الرقيب ال�صهيد

خ�صر علي حروق
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مـــــوالـــــيـــــد  ــــــــن  م  -

1980/10/16

 - بعلبك  ق�ساء   - القاع   -

حمافظة البقاع.

فــــي  تـــــطــــــــــــــــــــوع   -

ـــــخ  ــ�ــش بــتــاريـــ ـــ ـــ ــيـــ اجلـــ

.1998/4/14

التدخل  فــوج  عــداد  من   -

الثالث.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال و�ــــســــام   •
الع�سكري الربونزي.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش مرتني.

العـمــاد  تهنــئــة   •
�ست  اجلــيــ�ــش  قــــــــائـــــــــــد 

مرات.

اللـواء. قائـد  • تهنئـة 

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/6/23

- عـازب.

- من مواليد 1980/1/13 

ق�ساء   - النهري  علي   -

زحلة - حمافظة البقاع.

اجلــيــ�ــش  يف  تـــطـــوع   -

بتاريخ 2006/9/4.

امل�ساة  لـــواء  عـــداد  مــن   -

اخلام�ش.

حائز:

احلرب. • و�سام 

اجلرحى. • و�سام 
ــر  ــدي ــق ــت ال و�ــــســــام   •

الع�سكري الربونزي.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش.

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/5/20

- عازب.

مــوالــيـــــــــــد  ـــن  ــــ مــــ  -

 - طرابل�ش   -  1980/5/1

حمافظة   - طرابل�ش  ق�ساء 

ال�سمال.

اجلــيــ�ــش  يف  تـــطـــوع   -

بتاريخ 1997/8/14.

- مــن عـداد فوج املغاوير.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •
الع�سكري الربونزي.

التذكارية  امليدالية   •
للموؤمترات.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش مرتني.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش 11 مرة.

اللواء. قائد  • تهنئة 
ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/6/19

- متاأهل وله ولدان.

الرقيب ال�صهيد

جاد جوزيف خملوف

العريف ال�صهيد

مهدي حممد ديب املذبوح

الرقيب ال�صهيد

اأ�صامة منري ال�صيويف
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 7/13 مـــوالـــيـــد  ـــن  م  -

الزيت  عــني   -  1985/

حمافظة   - عكار  ق�ساء   -

ال�سمال.

اجلــيــ�ــش  يف  تـــطـــوع   -

بتاريخ 9/4 /2006.

امل�ساة  لـــواء  عـــداد  مــن   -

ال�سابع.

حائز:

احلرب. • و�سام 

اجلرحى. • و�سام 
ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •

الع�سكري الربونزي.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش.

اللواء. قائد  • تهنئة 
ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/5/20

- عازب.

العريف ال�صهيد

با�صم عزيز احمد

- من مواليد 1980/1/18 

 - عكار  ق�ساء   - جمــدال   -

حمافظة ال�سمال.

- تطوع يف اجلي�ش بتاريخ 

.2006/9/4

امل�ساة  لـــواء  عـــداد  مــن   -

اخلام�ش.

حائز:

احلرب. • و�سام 

اجلرحى. • و�سام 
ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •

الع�سكري الربونزي.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش.

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/5/20

- عازب.

العريف ال�صهيد

حممد �صهيل احل�صني

 1987/7/8 مواليد  من   -

- عني الزيت - ق�ساء عكار 

- حمافظة ال�سمال.

اجلــيــ�ــش  يف  تـــطـــوع   -

بتاريخ 2006/11/14.

امل�ساة  لـــواء  عـــداد  مــن   -

اخلام�ش.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •
الع�سكري الربونزي.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش.

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/5/20

- عازب.

العريف ال�صهيد

�صادي حممود ر�صتم
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مـــــوالـــــيـــــد  ــــــــن  م  -

خربة   -  1986/10/13

ــار -  ــك ــاء ع اجلــــرد - قــ�ــس

حمافظة ال�سمال.

اجلــيــ�ــش  يف  تـــطـــوع   -

بتاريخ 2004/2/16.

امل�ساة  لــواء  عــداد  مــن   -

اخلام�ش.

حائز:

احلرب. • و�سام 

اجلرحى. • و�سام 
ــر  ــدي ــق ــت ال و�ــــســــام   •

الع�سكري الربونزي.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش مرتني.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش مرتني.

الكتيبة  قائد  تهنئة   •
مرتني.

ــاريــخ  ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/5/21

- عازب.

- من مواليد 1980/6/25 

 - عكار  ق�ساء   - ببنني   -

حمافظة ال�سمال.

اجلــيــ�ــش  يف  تـــطـــوع   -

بتاريخ 2000/11/2.

مغاوير  فــوج  ــداد  ع من   -

البحر.

حائز:

احلرب. • و�سام 

اجلرحى. • و�سام 
ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •

الع�سكري الربونزي.

التذكارية  امليدالية   •
للموؤمترات.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش مرتني.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش اربع مرات.

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/6/9

- متاأهل بدون اوالد.

 1987/5/6 مواليد  من   -

- حكر ال�سيخ طابا - ق�ساء 

عكار - حمافظة ال�سمال.

اجلــيــ�ــش  يف  تـــطـــوع   -

بتاريخ 2004/9/9.

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •

الع�سكري الربونزي.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش مرتني.

 6/9 بتاريخ  ا�ست�سهد   -

.2007/

- عازب.

العريف ال�صهيد

روي ا�صعد الب�صتاين

العريف ال�صهيد

خالد م�صطفى �صب�صبي

العريف ال�صهيد

ماجد اليا�ش جرج�ش
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 1984/1/1 مواليد  من   -

 - عكار  ق�ساء   - ببنني   -

حمافظة ال�سمال.

اجلــيــ�ــش  يف  تـــطـــوع   -

بتاريخ 2006/11/14.

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •

الع�سكري الربونزي.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش.

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/6/9

- عازب.

العريف ال�صهيد

عبداهلل حممد طالب

- من مواليد 1981/5/25 

حمافظة   - ــون  ــرت ــف ك  -

ال�سمال.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  جّند   -

ومــــّددت   2000/8/30

ـــاراً من  ـــب ـــت خـــدمـــاتـــه اع

.2006/8/15

امل�ساة  لـــواء  عـــداد  مــن   -

ال�سابع.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •
الع�سكري الربونزي.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش.

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/5/20

- عازب.

العريف ال�صهيد

حممد احمد علي

- من مواليد 1985/1/30 

 - عكار  ق�ساء   - عيات   -

حمافظة ال�سمال.

اجلــيــ�ــش  يف  تـــطـــوع   -

بتاريخ 2006/11/14.

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •

الع�سكري الربونزي.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش.

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/6/9

- عازب.

العريف ال�صهيد

�صاري قا�صم العلي
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- من مواليد 1982/10/5 

 - ــش  ــ� ــل ــراب ط ــاء  ــن ــي م  -

حمافظة ال�سمال.

بتاريخ  اجلي�ش  جّند يف   -

ومـــــّددت   2002/1/2

ـــاراً من  ـــب اعـــت خــدمــاتــه 

.2006/8/15

امل�ساة  لــواء  عــداد  مــن   -

ال�سابع.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •
الع�سكري الربونزي.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش.

ــاريــخ  ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/5/20

- عازب.

- من مواليد 1986/6/12 

ــ�ــش -  ــل ــة طــراب ــن مــدي  -

حمافظة ال�سمال.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  جّند   -

ومــــّددت   2004/7/28

ـــاراً من  ـــب ـــت اع خـــدمـــاتـــه 

.2006/8/12

امل�ساة  لـــواء  عـــداد  مــن   -

ال�سابع.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •
الع�سكري الربونزي.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش.

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/5/20

- عازب.

 1984/6/1 مواليد  من   -

ــ�ــش -  ــل ــة طــراب ــن مــدي  -

حمافظة ال�سمال.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  جّند   -

ومــــّددت   2003/6/11

ـــاراً من  ـــب ـــت اع خـــدمـــاتـــه 

.2006/8/14

- من عداد فوج املغاوير.

حائز:

احلرب. • و�سام 

اجلرحى. • و�سام 
ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •

الع�سكري الربونزي.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش.

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/5/20

- عازب.

العريف ال�صهيد

يحيى م�صطفى امل�صلماين

العريف ال�صهيد

موؤمن عمر احل�صني

العريف ال�صهيد

فاروق عز الدين املخلالتي
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- من مواليد 1983/3/22 

 - الــ�ــســنــيــة   - طـــــاران   -

حمافظة ال�سمال.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  جّند   -

ومــــّددت   2002/4/16

ـــاراً من  ـــب ـــت اع خـــدمـــاتـــه 

.2005/6/16

امل�ساة  لـــواء  عـــداد  مــن   -

اخلام�ش.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •
الع�سكري الربونزي.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش مرتني.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش.

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/5/20

- عازب. العريف ال�صهيد

بالل غزوان احلاج احمد

- من مواليد 1986/8/14 

 - عكار  ق�ساء   - ببنني   -

حمافظة ال�سمال.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  جّند   -

ومــــّددت   2006/3/27

ـــاراً من  ـــب ـــت خـــدمـــاتـــه اع

.2006/9/27

امل�ساة  لـــواء  عـــداد  مــن   -

ال�سابع.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •
الع�سكري الربونزي.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش.

الكتيبة. قائد  • تهنئة 
ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/5/20

- عازب.

العريف ال�صهيد

احمد م�صطفى امل�صري

مـــــوالـــــيـــــد  ــــــــن  م  -

م�ستى   -  1986/12/25

ــار -  ــك ــاء ع ــود - قــ�ــس ــم ح

حمافظة ال�سمال.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  جّند   -

ومـــّددت   2005/11/28

ـــاراً من  ـــب ـــت اع خـــدمـــاتـــه 

.2006/5/28

امل�ساة  لـــواء  عـــداد  مــن   -

ال�سابع.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش مرتني.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش.

بتاريخ  ــتــ�ــســهــد  اد�ــس  -

.2007/5/20

- عازب.

العريف ال�صهيد

حممد مالك رم�صان
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- من مواليد 1985/9/10 

حمافظة   - تــومــا  مـــار   -

ال�سمال.

بتاريخ  اجلي�ش  جّند يف   -

ومـــــّددت   2004/1/9

ـــاراً من  ـــب اعـــت خــدمــاتــه 

.2005/6/21

امل�ساة  لــواء  عــداد  مــن   -

اخلام�ش.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •
الع�سكري الربونزي.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش مرتني.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش.

الكتيبة. قائد  • تهنئة 
ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/5/20

- عازب.

 1988/1/1 مواليد  من   -

- وجه احلجر.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  جّند   -

ومــــّددت   2006/3/28

ـــاراً من  ـــب ـــت اع خـــدمـــاتـــه 

.2006/9/28

امل�ساة  لـــواء  عـــداد  مــن   -

ال�سابع.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •
الع�سكري الربونزي.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش.

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/5/20

- عازب.

 1987/9/8 مواليد  من   -

ــ�ــش -  ــل ــة طــراب ــن مــدي  -

حمافظة ال�سمال.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  جّند   -

ومــــّددت   2006/3/27

ـــاراً من  ـــب ـــت اع خـــدمـــاتـــه 

.2006/9/27

امل�ساة  لـــواء  عـــداد  مــن   -

اخلام�ش.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •
الع�سكري الربونزي.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش.

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/5/20

- عازب.

العريف ال�صهيد

احمد حممود احلمد

العريف ال�صهيد

ماهر ح�صن احلالق

العريف ال�صهيد

جهاد خالد ال�صمطية
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- مـن مواليـد 1984/5/3 

ق�ساء   - ــد  ــال خ وادي   -

حمافظة   - طــرابــلــ�ــش 

ال�سمال.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  جّند   -

ومــــّددت   2003/9/23

ـــاراً من  ـــب ـــت اع خـــدمـــاتـــه 

.2006/8/17

امل�ساة  لـــواء  عـــداد  مــن   -

اخلام�ش.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •
الع�سكري الربونزي.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش.

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/5/20

- عازب.

العريف ال�صهيد

يو�صف ح�صني حممد

ــــد  ــــي ــــوال م ـــــن  ــــــ م  -

عيات   -  1984/11/15

حمافظة   - عكار  ق�ساء   -

ال�سمال.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  جّند   -

ومــــّددت   2004/7/29

ـــاراً من  ـــب ـــت خـــدمـــاتـــه اع

.2006/7/9

امل�ساة  لـــواء  عـــداد  مــن   -

اخلام�ش.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •
الع�سكري الربونزي.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش مرتني.

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/5/20

- عازب.

العريف ال�صهيد

زياد احمد حبل�ش

 1987/8/1 مواليد  من   -

 - ــش  ــ� ــل ــراب ط ــاء  ــن ــي م  -

حمافظة ال�سمال.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  جّند   -

ومــــّددت   2005/9/12

ـــاراً من  ـــب ـــت اع خـــدمـــاتـــه 

.2006/3/12

امل�ساة  لـــواء  عـــداد  مــن   -

اخلام�ش.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •
الع�سكري الربونزي.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش مرتني.

الكتيبة. قائد  • تهنئة 
ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/5/20

- عازب.

العريف ال�صهيد

حممد حممود نظام
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- من مواليد 1985/6/18 

- املقيبلة - ق�ساء عكار - 

حمافظة ال�سمال.

بتاريخ  اجلي�ش  جّند يف   -

ومـــــّددت   2004/1/8

ـــاراً من  ـــب اعـــت خــدمــاتــه 

.2005/6/21

امل�ساة  لــواء  عــداد  مــن   -

اخلام�ش.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •
الع�سكري الربونزي.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش مرتني.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش مرتني.

الكتيبة. قائد  • تهنئة 
ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/5/20

- عازب.

ــد  ـــ ـــ ــي ــوال م ــن  ـــ ـــ ـــ ـــ م  -

ال�سنديانة   -  1984/9/4

حمافظة   - عكار  ق�ساء   -

ال�سمال.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  جّند   -

ومـــّددت   2002/11/12

ـــاراً من  ـــب ـــت اع خـــدمـــاتـــه 

.2006/8/17

امل�ساة  لـــواء  عـــداد  مــن   -

اخلام�ش.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •
الع�سكري الربونزي.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش.

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/5/20

- عازب.

 1982/9/3 مواليد  من   -

- �سوريا.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  جّند   -

ومـــــّددت   2001/1/3

ـــاراً من  ـــب ـــت اع خـــدمـــاتـــه 

.2006/8/15

امل�ساة  لـــواء  عـــداد  مــن   -

اخلام�ش.

حائز:

احلرب. • و�سام 

اجلرحى. • و�سام 
ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •

الع�سكري الربونزي.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش.

الكتيبة. قائد  • تهنئة 
ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/5/20

- عازب.

العريف ال�صهيد

ع�صري حممد الربي

العريف ال�صهيد

�صعد حممد قا�صم

العريف ال�صهيد

احمد م�صطفى ال�صيخة



االأب���رار ل�صهدائنا  واخل��ل��ود  امل��ج��د 

اجلي�ش - العدد رقم 265/264

186

 1983/5/1 مواليد  من   -

 - عــكــار  ق�ساء   - حـــرار   -

حمافظة ال�سمال.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  جّند   -

ومــــّددت   2002/4/18

ـــاراً من  ـــب ـــت اع خـــدمـــاتـــه 

.2005/6/13

امل�ساة  لـــواء  عـــداد  مــن   -

اخلام�ش.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •
الع�سكري الربونزي.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش مرتني.

الكتيبة. قائد  • تهنئة 
ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/5/21

- عازب.

العريف ال�صهيد

حممد خليفة اخل�صر

- من مواليد 1987/8/23 

- بيت حاويك - ال�سنية - 

حمافظة ال�سمال.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  جّند   -

ومــــّددت   2005/9/12

ـــاراً من  ـــب ـــت خـــدمـــاتـــه اع

.2006/3/12

امل�ساة  لـــواء  عـــداد  مــن   -

اخلام�ش.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •
الع�سكري الربونزي.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش مرتني.

الكتيبة. قائد  • تهنئة 
ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/5/21

- عازب.

العريف ال�صهيد

نا�صر ح�صن نا�صر

 1988/3/1 مواليد  من   -

عكار  ق�ساء   - تل معيان   -

- حمافظة ال�سمال.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  جّند   -

ومـــــّددت   2006/8/8

ـــاراً من  ـــب ـــت اع خـــدمـــاتـــه 

.2007/2/8

امل�ساة  لـــواء  عـــداد  مــن   -

اخلام�ش.

- حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •
الع�سكري الربونزي.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش.

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/5/21

- عازب.

العريف ال�صهيد

فرا�ش حممد �صوفان
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مــــوالــــيــــد  ــــن  ـــــ مـــــ  -

البداوي   -  1985/9/10

حمافظة   - طــرابــلــ�ــش   -

ال�سمال.

ــ�ــش  ـــ اجلــي يف  جـــّنـــد   -

 2004/1/9 بتــــاريــخ 

اعتباراً  خدماته  ومـــّددت 

من 2005/6/17.

امل�ساة  لــواء  عــداد  مــن   -

اخلام�ش.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •
الع�سكري الربونزي.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش مرتني.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش مرتني.

اللـواء. قائـد  • تهنئـة 

قائــد  ــة  ـــ تــهــنــئـــ  •
الكتيبــة.

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/6/1

- عازب.

- من مواليد 1985/5/28 

 - ــش  ــ� ــل ــراب ط ــاء  ــن ــي م  -

حمافظة ال�سمال.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  جّند   -

ومــــّددت   2003/9/24

ـــاراً من  ـــب ـــت اع خـــدمـــاتـــه 

.2006/8/14

- من عداد فوج املغاوير.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •
الع�سكري الربونزي.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش.

الكتيبة. قائد  • تهنئة 

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/6/2

- عازب.

- من مواليد 1987/3/21 

ــ�ــش -  ــل ــة طــراب ــن مــدي  -

حمافظة ال�سمال.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  جّند   -

ومــــّددت   2005/6/27

ـــاراً من  ـــب ـــت اع خـــدمـــاتـــه 

.2005/12/27

امل�ساة  لـــواء  عـــداد  مــن   -

اخلام�ش.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •
الع�سكري الربونزي.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش مرتني.

الكتيبة. قائد  • تهنئة 
ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/6/1

- عازب.

العريف ال�صهيد

حممود حممد الّرحمون

العريف ال�صهيد 

�صعداهلل ريا�ش م�صتو

العريف ال�صهيد

فادي احمد ال�صّناوي
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 1977/5/5 مواليد  من   -

- قبعيت - عكار - حمافظة 

ال�سمال.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  جّند   -

ومـــــّددت   1998/2/3

ـــاراً من  ـــب ـــت اع خـــدمـــاتـــه 

.2006/8/25

امل�ساة  لـــواء  عـــداد  مــن   -

اخلام�ش.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •
الع�سكري الربونزي.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش.

املجل�ش  رئي�ش  • تهنئة 
الع�سكري.

الكتيبة. قائد  • تهنئة 
ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/6/2

- متاأهل وله ثالثة اوالد.

العريف ال�صهيد

حممود عبداهلل خ�صر

- من مواليد 1977/3/19 

 - عكار   - زنـــاد  ال�سيخ   -

حمافظة ال�سمال.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  جّند   -

ومــــّددت   1997/7/29

ـــاراً من  ـــب ـــت خـــدمـــاتـــه اع

.2006/8/19

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •
الع�سكري الربونزي.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش مرتني.

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/6/9

- متاأهل وله ولدان.

العريف ال�صهيد

عبدالرحمن حممود امل�صطفى

- من مواليد 1982/1/17 

- مر�ستى - ال�سوف.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  جّند   -

ومــــّددت   2001/3/29

ـــاراً من  ـــب ـــت اع خـــدمـــاتـــه 

.2006/1/6

امل�ساة  لـــواء  عـــداد  مــن   -

اخلام�ش.

حائز:

احلرب. • و�سام 

اجلرحى. • و�سام 
ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •

الع�سكري الربونزي.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش.

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/6/2

- عازب.

العريف ال�صهيد

�صقر ن�صيب اأبو علي
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مـــــوالـــــيـــــد  ــــــــن  م  -

1983/12/25

ق�سـاء   - االحــمــر  ديـــــر   -

بعلبك - حمافظـة البقـاع.

اجلــيــ�ــش  يف  تـــطـــوع   -

بتاريخ 2003/11/17.

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال و�ــــســــام   •
الع�سكري الربونزي.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش مرتني.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش مرتني.

الفوج  قائد  تهنئة   •
مرتني.

ــاريــخ  ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/6/15

- عازب.

ــد  ـــ ـــ ــي ــوال ـــ ـــ م مـــــــــــن   -

1981/6/1

عكار-  قــ�ــســاء   - قنيه   -

حمافظة ال�سمال.

اجلــيــ�ــش  يف  تـــطـــوع   -

بتاريخ 2001/9/25.

 - الدعم  ــواء  ل عــداد  من   -

فوج الهند�سة.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •
الع�سكري الربونزي.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش مرتني.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش 3 مرات.

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/6/15

- عازب.

 1984/4/9 مواليد  من   -

 - عــكــار  ق�ساء   - حـــرار   -

حمافظة ال�سمال.

اجلــيــ�ــش  يف  تـــطـــوع   -

بتاريخ 2006/9/4.

امل�ساة  لـــواء  عـــداد  مــن   -

اخلام�ش.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •
الع�سكري الربونزي.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش.

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/6/11

- عازب.

العريف ال�صهيد

ميالد حنا �صعادة

العريف ال�صهيد

عبداهلل حممد ا�صماعيل

العريف ال�صهيد

حممد عثمان احل�صني
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مـــــوالـــــيـــــد  ــــــــن  م  -

1985/11/22

- �سفينــة الدريب - ق�ســاء 

عكــار - حمافظــة ال�سمـال.

اجلــيــ�ــش  يف  تـــطـــوع   -

بتاريخ 2003/5/21.

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •
الع�سكري الربونزي.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش مرتني.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش مرتني.

اللواء. قائد  • تهنئة 
ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/6/15

- عازب.

العريف ال�صهيد

اليا�ش حنا االحمر

مـــوالـــيـــــــــــد  ـــن  ــــ ــــ م  -

النبي   -  1975/2/12

يو�سع - املنية.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  جّند   -

ـــددت  وم  1996/4/24

ـــاراً من  ـــب ـــت خـــدمـــاتـــه اع

.2006/8/18

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •
الع�سكري الربونزي.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش مرتني.

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/6/18

- عازب.

العريف ال�صهيد

حممد فاروق احلالق

- من مواليد 1986/5/23 

- املعلقة - ق�ساء زحلة - 

حمافظة البقاع.

اجلــيــ�ــش  يف  تـــطـــوع   -

بتاريخ 2004/5/10.

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •

الع�سكري الربونزي.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش مرتني.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش مرتني.

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/6/18

- عازب.

العريف ال�صهيد

روين بطر�ش النّجار
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مــــوالــــيــــد  ــــن  ـــــ مـــــ  -

1984/5/18 - قريــات - 

حمافظــة   - عكــار  ق�ســاء 

ال�سمال.

اجلــيــ�ــش  يف  تـــطـــوع   -

بتاريخ 2004/5/10.

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــتــقــديــر  ال و�ـــســـــــام   •
الع�سكري الربونزي.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش مرتني.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش مرتني.

الفوج  قائد  تهنئة   •
مرتني.

ــاريــخ  ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/6/18

- عازب.

- من مواليد 1983/4/25 

 - عــكــار  ق�ساء   - رحــبــة   -

حمافظة ال�سمال.

اجلــيــ�ــش  يف  تـــطـــوع   -

بتاريخ 2000/7/18.

- من عداد فوج املغاوير.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •
الع�سكري الربونزي.

املوؤمترات  ميدالية   •
للعام 2002.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش ثالث مرات.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش اربع مرات.

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/6/23

- عازب.

 1986/1/1 مواليد  من   -

- القلمون - ق�ساء طرابل�ش 

- حمافظة ال�سمال.

اجلــيــ�ــش  يف  تـــطـــوع   -

بتاريخ 2005/6/17.

- من عداد فوج املغاوير.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •

الع�سكري الربونزي.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش مرتني.

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/6/23

- عازب.

العريف ال�صهيد

ايلي مطان�ش جرج�ش

العريف ال�صهيد

لوي�ش ابراهيم حرب

العريف ال�صهيد

رامي �صمري حمزة
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- من مواليد 1984/4/20 

- لبايا - البقاع الغربي.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  جّند   -

ـــددت  وم  2003/2/24

ـــاراً من  ـــب ـــت اع خـــدمـــاتـــه 

.2006/8/26

امل�ساة  لـــواء  عـــداد  مــن   -

الثامن.

حائز:

احلرب. • و�سام 

اجلرحى. • و�سام 
ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •

الع�سكري الربونزي.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش.

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/6/24

- عازب.

العريف ال�صهيد

طالب ح�صني اخلطيب

- من مواليد 1985/6/19 

- حرف ارده - ق�ساء زغرتا 

- حمافظة ال�سمال.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 

.2003/5/30

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •

الع�سكري الربونزي.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش مرتني.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش مرتني.

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/6/28

- عازب.

العريف ال�صهيد

جورج ا�صعد نعمة

مـــــوالـــــيـــــد  ــــــــن  م  -

1983/12/17 - م�سم�ش 

حمافظة   - عكار  ق�ساء   -

ال�سمال.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  جّند   -

ــددت  وم  2004/11/18

ـــاراً من  ـــب ـــت اع خـــدمـــاتـــه 

.2005/5/18

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •
الع�سكري الربونزي.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش مرتني.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش مرتني.

ــخ  ــاري ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/6/25

- عازب. العريف ال�صهيد

خالد احمد طالب
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مــــوالــــيــــد  ــــن  ـــــ مـــــ  -

عكار   -  1986/4/20

 - عكار  ق�ساء   - العتيقة 

حمافظة ال�سمال.

بتاريخ  اجلي�ش  جّند يف   -

ومــددت   ،2005/3/10

ـــاراً من  ـــب اعـــت خــدمــاتــه 

.2006/7/10

امل�ساة  لــواء  عــداد  مــن   -

اخلام�ش.

حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

ــر  ــدي ــق ــت ال ــــام  و�ــــس  •
الع�سكري الربونزي.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش مرتني.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش.

ــاريــخ  ــت ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس  -

.2007/7/10

- عازب.

العربف ال�صهيد

جنيد عثمان عبداهلل

ال تبِكِه

فاليوم بدء حياته

اإّن ال�صهيد

يعي�ش يوم مماته
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باملجد والكرامة...

باملجد والكرامة �صّيعهم اجلي�ش ولبنان.

ملء الوجدان والقلوب والبيوت هم.

من ال�صاحل اىل اجلبل، من ال�صمال اىل اجلنوب ومن ال�صرق اىل البحر، لبنان انحنى ل�صهدائه االأبرار.

احت�صنهم ترابه.. فليكن كحالً الأعيننا هذا الرتاب... وحدها اأح�صان اأمهاتهم وزنود اآبائهم تليق باأن تكون لهم مرقداً.

هاِت يا اأرز ظاللك، وليكن يفء اأغ�صانك مظّلة رقادهم اىل االأبد.

ُلّفت بالعلم اأج�صادهم، ُترى اأي حرير يليق بن�صارة �صبابهم؟! هاتي يا فريوز �صلحات احلرير املغزولة باأيادي ال�صبايا، ال 

حرير بني اأيدينا يليق باالأبطال كفناً.

وحدها خلجات القلوب ت�صتحق اأن تكون لهم حممالً وكفناً.

باملجد والكرامة �صّيعهم اجلي�ش ولبنان.

والكورة  والقلمون  وال�صنية  طرابل�ش  ويف  والد�صاكر.  بُقراها  عكار  يف 

الزهراين و�صحيم و�صيدا والنبطية وجزين... يف ر�صميا  والبرتون... يف 

والقاع  االأحمر  ودير  زحلة  يف  وقرنايل...  وحمانا  والباروك  والكحلونية 

النهري  وع��ل��ي  وع��ان��ا  ودور����ش 

ولبايا...

عطر  وواح��د  احل��دا.  �صوت  واح��د 

امل�صّمخ  االأمل  وْقع  وواحد  الغار، 

باالعتزاز والفخر.

حنا،  م��ارون،  روي،  خالد،  ف��ادي، 

م�صطفى، عبداهلل، اأحمد، علي، اإيلي، اأمين، رامي، و�صام، مازن، عيا�ش.. 

وكل االأ�صماء املكّللة بغار البطولة...

والتي تخت�صر لبنان بعائالته وطوائفه ومناطقه.

اأعرف االآن ملاذا يخّيل ايّل كلما حّدقت يف وجوههم اأنني اأعرفهم واحداً واحداً.

يف كل واحد منهم مالمح من اأبي واأخي واأهلي ومن اأُحب.

يف كل واحد منهم �صيء من تعبي واأحالمي، والكثري الكثري من وطني، ال بل هو الوطن تخت�صره هاماتهم و�صواعدهم 

و�صجاعتهم ونبل عطاءاتهم. واإال، واإال، فكيف من اأجلي، من اأجل اأوالدي واأهلي وبيتي وم�صتقبلي ي�صت�صهدون، يرتكون 

اأمهات وزوجات واأوالداً واأهالً ورفاقاً وبيوتاً؟!

باملجد والكرامة �صّيعهم اجلي�ش ولبنان.

وحده دمهم غلب االنق�صامات والتوترات والتمايزات، ووّحد اجلميع.

وحده دمهم هو العطاء ال�صادق، وال�صاهد احلي على بقاء لبنان مهما ا�صتدت العوا�صف.

باالأم�ش كان لكل منهم اأهل ورفاق يحر�صونهم بال�صالة.

اليوم باتوا االأيقونة التي حتر�ش لبنان، وبخور ال�صالة يف �صاحلنا واجلبل.

اإ. ن. ت.
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مقلع االأبطال

ال�سهادة،  حتى  الوطن  عن  الدفاع  يف  االأبطال  ي�ستب�سل 

ب�سربهم  لريتقوا  امُل�ساب  حتمل  يف  اأهلهم  وي�ستب�سل 

وعنفوانهم اىل ما يحاكي ال�سهادة طهراً ونبالً وِكرب.

وي�سرخ  ال�سهيد  ولده  ت�سييع  يف  يقف  والــداً  ن�سمع  اأن  موؤثراً  كان  كم 

م�سبعاً بالعنفوان: »عندي �سبعة اأوالد، اأنا واأوالدي جميعنا فدا اجلي�ش، فدا 

لبنان...«.

وكم كان موؤثراً اأن ياأتي ع�سكري من اجلبهة اىل بيت العائلة لي�سارك يف 

ت�سييع �سقيقه ال�سهيد، فاإذ بوالده املفجوع يعانقه ويقول: »مكانك لي�ش 

ووفاًء  لبنان،  اأجل  رفاقك من  وقاتل مع  اأتيت،  يا بني. عد من حيث  هنا 

لدماء �سقيقك ورفاقه«.

اأوالدهن  ت�سييع  مواكب  يف  ال�سهداء  اأمهات  ن�سمع  اأن  موؤثراً  كان  وكم 

يطلقن الدعاء: »اهلل ين�سر رفاقك يا بني«.

اأي�ساً واأي�ساً، كم كان موؤثراً اأن متتزج دموع اللبنانيات واللبنانيني يف رثاء 

ال�سهداء. فكل �سهيد يخ�ش لبنان كله... 

من هذا املقلع هم هوؤالء االأبطال، مقلع الوطنية احلّقة، حيث االأم واالأب 

يقدمان فلذة الكبد فداًء الأمهات االآخرين واآبائهم واأوالدهم وزوجاتهم، وحيث 

االأبطال ملك لبنان بكل فئاته وطوائفه وعائالته.

البلدات والقرى وّدعت عر�صان ال�صهادة

االأبرار.  ال�سهداء  لبنان  اجلي�ش ومعه  �سّيع  و�سعبية حا�سدة  ر�سمية  مباآمت 

حيث حمل الرفاق رفاقهم ال�سهداء اىل املثوى االأخري و�سط مرا�سم التكرمي 

التي تليق باالأبطال.

املناطق والبلدات والقرى ت�ساركت م�ساعر احلزن واالأ�سى، وبالورود واالأرّز 

واأ�سوات احلدا ا�ستقبلت عر�سان ال�سهادة ورافقتهم يف الوداع االأخري.

االآالف �ساروا خلف موكب كل �سهيد، وازدانت ال�ساحات ب�سورهم وال�سرائط 

البي�ش.

للعماد مي�سال  بح�سور ممثلني  االأبطال  �سّيع  الع�سكرية،  للتقاليد  ووفقاً 

�سليمان، واألقيت با�سمه كلمات عاهدهم فيها على الوفاء لدمائهم الطاهرة.

يف ت�سييع ولده الرقيب ال�سهيد رامي 

ح�سن �سعب، األقى والد ال�سهيد كلمة موؤثرة 

قال فيها:

ح�سرة ممثلي اجلي�ش والقوى االأمنية، 

ح�سرة امل�سايخ وامل�سّيعني الكرام.

درجت العادة يف هذه املواكب اأن نديل 

ب�سهادة نعدد فيها �سفات املتويف احلميدة، 

لكننا اليوم ن�ستقبل �سهيداً باّراً من �سهداء 

اجلي�ش اللبناين �سهادته معه، �سهادته منه 

وفيه، وناأمل باأقرب فر�سة اأن يخرج اجلي�ش 

من هذه الواقعة املدمرة منت�سراً فنهلل 

له. نحن قدمنا �سهداء، وال نزال م�ستعدين 

اىل التقدمي اأكرث، هذه عربة ولي�ست خوفاً 

اأو جبناً، عربة ن�ستلهم منها كي ن�ستطيع 

تقدمي املزيد من خالل هذه املوؤ�س�سة 

الوطنية يف �سبيل لبنان و�سعبه.

ناأمل ونرجو من ح�سرة ممثل العماد قائد 

اجلي�ش، مبا اأنه كنا ع�سكريني وخ�سنا جتارب 

كثرية، العمل من خالل هذا االلتفاف ال�سعبي 

والر�سمي وال�سيا�سي حول اجلي�ش، على 

ح�سم املهمة من دون اأي مراجعة �سيا�سية 

وبالطريقة التي يراها منا�سبة، وعدم اإعطاء 

اأي فر�سة لالإرهابيني للتفلت من يد العدالة، 

وال�سعب كله معه.

ن�ساأل اهلل الرحمة لل�سهيد ولكم 

من بعده طول البقاء.

كلمة والد �صهيد
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... وهم اأي�صاً ملء قلوبنا والوجدان

ال�سليب االأحمر اللبناين وّزع نبذة 

عن كل من ال�سهيدين جاء فيهما:

جـــوزف  بــولــ�ــش  • الــ�ــســهــيــد 
حممد  ال�سيخ  مواليد  من  معماري، 

- عكار يف 1982/9/5.

مدر�سة  الثانوية يف  درو�سه  تابع 

القدي�ش يو�سف يف منيارة. تطّوع 

العام  اللبناين  االأحمر  ال�سليب  يف 

2000 وتدّرج من م�سعف اىل كادر 

وثم اىل رئي�ش فرقة.

رئا�سة  ُكلِّف   2004 اأيلول   22 يف 

روؤ�ساء  اأ�سغر  من  وكان  حلبا  منطقة 

حتى  موقعه  يف  وا�ستمر  املناطق، 

ُيحتذى  ا�ست�سهاده. وقد كان منوذجاً 

به و�سط زمالئه.

من  اأك��ر  باجلي�ش  يجمعم  م��ا 

بينهم  ثمة  ال��واج��ب،  ن��داء 

روابط  الع�صكريني  وبني 

الت�صحية  روح  ن�صيجها 

و�صغف  ال��الحم��دودة 

ال��ع��ط��اء ال����ذي ال 

ين�صب.

و�صبايا  ���ص��ب��اب 

االن�صانية  تقودهم 

اخلطر  ميادين  اىل 

ليتولوا اأعمال االإنقاذ 

واالإ����ص���ع���اف واإخ����الء 

اجلرحى وامل�صابني.

لتلبية  دوم���اً  ج��اه��زون 

النداء، واأحياناً كثرية ال يتوقفون 

اىل  يتجاوزونه  بل  العرق  بذل  عند 

بذل الدم.

االأحمر  ال�صليب  م�صعفو 

اللبناين، اأبطال اىل جانب 

اجلي�ش،  يف  اأبطالنا 

فعلوا  اأن  �صبق  كما 

هذه  كانوا  قبل  من 

قلب  يف  امل����رة 

واأهوالها،  املعركة 

نهر  تخوم  وعلى 

لهم  �صقط  البارد، 

بول�ش  ���ص��ه��ي��دان: 

وهيثم  م��ع��م��اري 

ملء  اأي�صاً  هما  �صليمان، 

الوجدان والقلوب، متاماً كما 

�صهداء اجلي�ش االأبرار.
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مي�سال  هــيــثــم  الــ�ــســهــيــد   •
اجلــديــدة،  مــوالــيــد  مــن  �سليمان، 

اجلومة - عكار يف 1981/4/4.

تابع درو�سه الثانوية يف املدر�سة 

ال�سيخ  يف  الوطنية  االأرثوذك�سية 

اإجازة يف الرتبية البدنية  طابا. نال 

 .2005 العام  البلمند  جامعة  من 

البدنية  الرتبية  يف  اأ�ستاذاً  يعمل 

يف مدر�ستي لي�سيه عبداهلل الرا�سي 

- ال�سيخ طابا، ومدر�سة الراهبات - 

منجز.

تطّوع يف ال�سليب االأحمر اللبناين 

العام 2003 وتدّرج من م�سعف اىل 

متّيز  فرقة.  رئي�ش  اىل  وثــم  كــادر 

وحّبه  النا�ش  مل�ساعدة  باندفاعه 

لزمالئه ورفع معنوياتهم.
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حزيران/متوز

لبنان جي�س خلف جي�سه

االأمر

لك ي
ن
ط

و
ال��وط��ن من  الأه��ل  ع��زاء  م��ن  ك��ان  »اإذا 

فهو  امل�صلحة،  لقواته  الدم  معمودية 

اجلي�ش،  حول  االأط��راف  جميع  التقاء  يف 

حالة  اأوجدت  التي  املرجعية  وتكري�صه 

فيه  ي�صتحيل  بلد  يف  وطني  اإجماع 

االجماع على اأمر واحد.

االعالمي عادل مالك 

مقال يف النهار

عقب تعر�ش اجلي�ش لالعتداء الغادر من 

»فتح اال�سالم«

اأن  يجب  اجلي�ش  اىل  متتد  التي  »اليد 

دم  يوحدنا  مل  واذا  الكتف...  من  ُتقطع 

يف  �صيء  يوحدنا  فلن  اجلي�ش،  �صهداء 

العامل...«.

الفنان ملحم بركات 

عرب اأثري احدى االذاعات املحلية
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وغ�صب  الكبري  االعالمي  كالم  بني 

وهو  بكى  )الذي  الكبي�ر  املو�صيق�ار 

بو�صوح  تظهر  الهواء(  على  يتحدث 

�صورة لبنان عقب تعر�ش جي�صه لالعتداء 

الغادر.

لبنان الذي �صعر باأن اليد القذرة تتطاول 

املقد�صات،  من  واجلي�ش  مقد�صاته،  على 

انتف�ش بقلبه واطرافه انتفا�صة واحدة.

عرّب عن غ�صبه ال�صاطع كما عن ت�صامنه 

الالحمدود مع جي�صه.

وقف الوطن جي�صاً خلف جي�صه.

تنوعت ا�صكال التعبري وطرق الدعم. 

قي�ادة  اىل  برقي�ات  مواق�ف،  كلم�ات، 

»اجلي�ش«  جمل�ة  اىل  ومثله�ا  اجلي��ش 

وو�ص�ائل االع�الم.

عرب  واأخرى  اخللوي  الهاتف  عرب  ر�صائل 

�صبكة االنرتنت. 

يف ال�صاحات وعلى ال�صرفات �صموع ت�صاء 

ليالً الأرواح ال�صهداء، وعلم اجلي�ش يرفرف 

عالياً عزيزاً.

احتفاالت، يافطات، قدادي�ش و�صلوات.

امكان�اته�ا  ت�ص�ع  وهيئ�ات  موؤ�ص�ص�ات 

بت��ص�رف قيادة اجلي�ش، و�صباب يندفعون 

واحد:  م�صمونها  خمتلفة  مبادرات  يف 

»كيف ميكننا اأن ن�صاعد؟«.

حواجز حمبة يف غري منطقة واعت�صامات 

يف غري جامعة ومدر�صة.

�ص�غ�ف  االأم،  و�ص��الة  ال�ص�اع�ر  ق�صي�دة 

اندفاعة  العامل،  وعرق  ال�صبي�ة 

اجتمع�ت  املغرتبني،  ولهفة  املقيمني 

يف حلظة �صاطعة البه�اء لتعلن حقيق�ة 

�صهداء  دماء  يعو�ش  ما  فيها  �صاطع�ة 

ويكافئ ت�صحيات االأبطال.

االمر  يتعلق  حني  اللبنانيني  اأن  حقيقة 

بجي�صهم هم قلب واحد.

والوج�دان،  القل�ب  لهم  جي�صه�م 

ال�صمانة  وال�صياج،  الدرع  لهم  جي�صه�م 

واالأمل.

جميعاً  اليه  وهم  ينتمي،  جميعاً  اليهم 

ينتمون.

عنوان  والكرامة،  العنفوان  عنوان  هو 

الهوية والكيان، وهو ج�صر الهيكل.

كتلة  لبنان  حتول  االخرية  اال�صابيع  يف 

عيون وجهتها ال�صمال..

كتلة قلوب وجهتها اجلي�ش.

وب�صوت واحد �صرخ اللبنانيون جلي�صهم: 

»االأمر لك«.

واحد  و�صوت  واحد  فبقلب  جي�صنا  اأما 

�صرخ: »وطني االأمر لك«.

اإ. ن. ت
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اعداد:

جان دارك ابي ياغي

تريز من�صور

قلوب اللبنانيني جميعاً 

نب�صت باإيقاع واحد، 

حناجرهم رددت ن�صيداً 

واحداً، وعيونهم اجتهت اىل 

ال�صمال.

يف طرابل�ش عا�صمة 

ال�صمال وقريباً من م�صرح 

املواجهات البطولية التي 

يخو�صها اجلي�ش، احت�صد 

اللبنانيون يف معر�ش ر�صيد كرامي الدويل، ت�صيجهم �صور الع�صكريني ال�صهداء، ومن هناك رفعوا 

�صوتهم، جي�صنا نحن معك...

االحتفال الذي اأقيم يف طرابل�ش بعد اأ�صبوع من عملية الغدر التي تعر�ش لها اجلي�ش، تبعته 

احتفاالت اخرى عمت املناطق اللبنانية، كما تلته مبادرات عديدة تنّوعت ا�صكالها وظل عنوانها 

واحداً: لبنان جي�ش خلف جي�صه. 

احتفاالت

و�صلوات

و�صموع

�صرخة واحدة

جي�صنا نحن معك

طرابل�ش:

 ال�صهداء �صياج الوطن

راية »�سرف، ت�سحية، وفاء«  حتت 

�سعاراتهم  عن  تخلوا  جميعاً.  اإلتقوا 

واأعالمهم  ال�سيا�سية  وخالفاتهم 

لبنان،  ــل  ك مــن  وجـــــاوؤوا  احلــزبــيــة، 

واحداً  علماًَ  اللبناين  العلم  حاملني 

اللقاء  جي�سهم.  مع  ليت�سامنوا  اأوحد، 

الت�سامني كان بدعوة من: رابطة قدماء 

القوى امل�سلحة اللبنانية، رابطة قدامى 

لبنان، املجل�ش  الق�ساة، منتدى �سفراء 

الوطني لقدامى موظفي الدولة. 

خالل  عنها  اأعلن  التي  للدعوة  وتلبية 

ال�سحافة  نقابة  يف  عقد  �سحفي  موؤمتر 

حممد  ال�سحافة  نقيب  وح�سره  اللبنانية 

بعلبكي ونقيب املحررين ملحم كرم اىل 

لرابطة  التنفيذية  الهيئة  اأع�ساء  جانب 

ت  غ�سّ اللبنانية،  امل�سلحة  القوى  قدماء 

كرامي  ر�سيد  ملعب  اىل  املوؤدية  ال�سوارع 

االحتفال(  )حيث   - طرابل�ش   - البلدي 

واأوتو�سرتاد املئتني وم�ستديراته بالوافدين 

االأعالم  حاملني  والفئات  االأعمار  من خمتلف 

والقوات  للجي�ش  التاأييد  والفتات  اللبنانية 

امل�سلحة اللبنانية، على وقع االأغاين واالأنا�سيد 

الوطنية التي �سدحت منذ ال�سباح الباكر عرب 

اأرجاء  خمتلف  يف  املنت�سرة  ال�سوت  مكربات 

املدينة. 

مبنى  من  اأمتار  بعد  على  الواقع  امللعب 

عريف االحتفال
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الذي  روز«  »روبي 

على  االعــتــداء  �ــســرارة  منه  انطلقت 

االأحد  فجر  اال�سالم«  »فتح  اإرهابيي  من  اجلي�ش 

اأيار املا�سي، �سّيج ب�سور ال�سهداء  االأ�سود يف 20 

االأبطال، وامتالأ باحل�سود االآتية لتعلن وقوفها خلف 

�سياج الوطن، �سياجاً.

طالل  امل�ستقيل  الزراعة  وزير  املهرجان،  ح�سر 

حمافظ  النواب،  جمل�ش  رئي�ش  ممثالً  ال�ساحلي 

جمل�ش  رئي�ش  ممثالً  قالو�ش  نا�سيف  ال�سمال 

الوزراء، ممثلون عن روؤ�ساء حكومات �سابقني وعدد 

كبري من النواب والوزراء ال�سابقني واحلاليني.

الركن  العميد  االحتفال  يف  اجلي�ش  قائد  مّثل 

فاروق معاليقي، كما ح�سر كل من: العقيد ب�سام 

االأيوبي ممثالً مدير عام قوى االأمن الداخلي اللواء 

اأ�سرف ريفي، والرائد نواف احل�سن ممثالً مدير عام 

امل�سلمني  الدين  رجال  من  عدد  اىل  الدولة،  اأمن 

وامل�سيحيني، وح�سد من ممثلي القوى 

ال�سيا�سية والفاعليات النقابية واملهنية والرتبوية 

والبلدية. كذلك ح�سر نحو 650 مواطناً من عائالت 

العدوان  يف  ا�ست�سهدوا  الذين  اجلي�ش  �سهداء 

االعتداءات  وخــالل  املا�سي  ال�سيف  اال�سرائيلي 

االأخرية.

الداخلي  ــن  االأم قــوى  مو�سيقى  عزفت  بداية 

الن�سيد الوطني اللبناين، فدقيقة �سمت عن اأرواح 

�سهداء اجلي�ش، ثم ن�سيد املوتى.

العميد  االحتفال  لعريف  كانت  االفتتاح  كلمة 

اخلطباء  تواىل  ثم  روكز،  يو�سف  املتقاعد  الركن 

على الكالم.

اجلمايل: لبنان كله يحيي جي�صنا البطل

بلدية  ورئي�ش  الفيحاء  بلديات  احتــاد  رئي�ش 

ــب  ــايل رّح ــم طــرابــلــ�ــش املــهــنــد�ــش ر�ــســيــد اجل

لبنان  ـــاء  اأرج كــل  مــن  املتدفقني  باملواطنني 

مل�ساركة طرابل�ش وال�سمال هذا املوقف التاريخي، 

وقال:

اليوم  الكربى  ت�سحياته  وعرب  اللبناين  جي�سنا 

يذود عن كل بيت يف لبنان، عن كل لبناين، وعن 

يدراأ عنهم  الفل�سطينيني،  اإخواننا  كل �سيف من 

االن�سان  ي�ستهدف  احلدود  عرب  الزاحف  اخلطر  هذا 

واالر�ش واملوؤ�س�سات...

يدين،  كله  اللبناين  وال�سمال  اليوم  طرابل�ش 

الهمجية  الــعــبــارات،  وباأق�سى  �سوته،  باأعلى 

والرببرية التي طبعت �سلوك املجموعة االرهابية 

العاملة حتت ا�سم »فتح اال�سالم« يف غدرها باأبناء 

جي�سنا اللبناين يف الع�سرين من اأيار املا�سي.

اللقاء  هذا  وعرب  اليوم  يوؤكدان  و�سمالنا  فيحاوؤنا 

البا�سل،  جلي�سنا  املطلق  دعمهما  الكبري  الوطني 

لهذه  مواجهته  يف  جانبه  اىل  احلــازم  ووقوفهما 

الع�سابة املجرمة التي تعتدي على اأمن طرابل�ش 

امل�ستقبل  على  تعتدي  بل  ال  ولبنان،  وال�سمال 

اىل  �سماله  من  كله  اليوم  لبنان  كله.  اللبناين 

جنوبه - ممثالً بكم - يحيي جي�سنا اللبناين البطل 

ت�سحياتهم  يحيي  وجنوداً،  ورتباء  و�سباطاً  قائداً 

و�سجاعتهم ومهنيتهم العالية يف ت�سديهم احلازم 

االأكيد  اقتالعه من جذوره وحر�سهم  لالرهاب حتى 

على اأرواح املدنيني االبرياء وممتلكاتهم، يف اأداء 

الع�سكرية  املناقبية  م�ستويات  اعلى  اىل  يرقى 

التي تليق بجي�ش عظيم كجي�سنا اللبناين. 

اأيها االأخوة، هل من خدمة اأكرب للعدو ال�سهيوين 

مما تقدمه هذه املجموعة االجرامية عرب ال�سعي 

لزرع الفتنة يف لبنان، و�سرب �سيغته احل�سارية 

يف  وال�سياحي  واملــايل  االقت�سادي  دوره  واإلغاء 

اىل  ا�سرائيل  تطمح  دور  ل�سالح  العربي  حميطه 

لعبه على انقا�ش دور وطننا وموقعه؟

واجلي�ش  وخــونــة،  وقتلة  ارهــابــيــون  هــم  اأجـــل: 

ع�سابة  ظاهرة  اقتالع  على  ا�سراره  يف  اللبناين 

لبناين  كل  عن  يدافع  امنا  جذورها  من  العب�سي 

وعن كل فل�سطيني وعن كل عربي.

اكبار  حتية  البطل،  اللبناين  جلي�سنا  فتحية 

الداخلي  االأمــن  قــوى  اىل  وحتية  وحمبة،  واجــالل 

وموؤ�س�ساتنا االمنية كلها يف جهدها املن�سق مع 

ارواح  الأي م�ساومة على  اجلي�ش، موؤكدين رف�سنا 

اجالالً  منحنني  جرحاه،  واآالم  االبرار  جي�سنا  �سهداء 

جي�سنا  ي�سنعها  والبطوالت  والفداء  ال�سهادة  امام 

اللبناين فتبني لوطننا غداً م�سرقاً باذن اهلل. 

اخلطباء الذين توالوا على الكالم

املوؤمتر ال�صحفي للدعوة اىل امل�صاركة



غالم: عوفيت يا حامي الوطن

كلمة روابط خمتاري لبنان األقاها رئي�سها ب�سارة 

غالم الذي حّيا اجلي�ش وقوى االأمن، ومما قاله:

ترفعوا  ان  اليوم  لكم  يحق  اللبنانيون،  اأيها 

الراأ�ش وت�سمخوا باجلبني عالياً وت�سعروا باالعتزاز 

ويحافظ  احلدود  يحمي  البا�سل  فاجلي�ش  والفخار، 

على الديار وي�سهر على اأمنكم وحياتكم.

انه ال�سمانة التي ال تخذل واالمان الذي ترنو اليه 

التي خنقت وتخنق يف  القلوب والقب�سة احلديد 

كل حني حماوالت اإ�سعال الفتنة الطائفية.

�سهداءك  قدمت  املفدى،  اجلي�ش  اأيها  بوركت 

الزكية  الدماء  باذالً  والوفاء،  الت�سحية  مذبح  على 

يف �سبيل رفعة الوطن وحريته وا�ستقالله.

بوركت يا من وقفت �سامداً على الرغم من كل 

الت�سحيات غري  تلو  الت�سحيات  وبذلت  ال�سعوبات 

مباٍل بالعقبات وال�سعوبات.

عوفيت يا حامي احلمى يا من لقنت عدو لبنان 

بعنفوان  وكافحت  ــدام،  واالق البطولة  يف  درو�ساً 

بع�ش  له  تعر�ش  الــذي  الغدر  متجاوزاً  و�سرف، 

للعامل املتح�سر كيف  اثبت  االأبطال. لقد  جنودك 

اجلندي  يحافظ  وكيف  العظيمة،  اجليو�ش  تكون 

وعدم  والكرامة،  ال�سرف  مبادئ  على  قتاله  يف 

التعر�ش  عدم  على  واحلر�ش  للمدنيني  التعر�ش 

كان  الذي  الر�سا�ش  الرغم من  العبادة، على  لُدور 

ينهمر على جنودك انطالقاً منها. اإن �سّر �سمودك 

ومواقفها  وحزمها  قيادتك  حكمة  اىل  يــعــود 

املبدئية التي ال يعرتيها الرتدد والياأ�ش.

العماد  العظيم  للقائد  واحــرتام  تقدير  فتحية 

مي�سال �سليمان حامل الراية ومو�سل اجلي�ش اىل 

الغاية الوطنية النبيلة التي ادت اىل دحر العدوان.  

جميعنا يا م�سنع االبطال خلفك ندعم م�سريتك 

ونــــفــــديــــك 

بامُلهج واالرواح. فالغلبة يف 

اأي معركة مل تكن يوماً للعدد املوفور وامنا لالميان 

والوطن  نخدمه  الذي  واملبداأ  نحميه  الذي  بالعلم 

الذي نذود عنه ونفتديه بالغايل والنفي�ش.

ذوو ال�صهداء: عر�ش وطني

ذوي  با�سم  حتدث  اال�سمر  القادر  عبد  االإعالمي 

اللقاء باأنه »عر�ش وطني«،  �سهداء اجلي�ش وا�سفاً 

وقال: اأي عر�ش جمعنا يف هذا اللقاء املهيب! اأي 

لرنفعها  �سمتنا  والتقدير  باحلب  مفعمة  عاطفة 

البا�سل  اللبناين  للجي�ش  وتبجيل دعماً  والء  حتية 

واملوؤ�س�سات االمنية البطلة، وت�سامناً مع عائالت 

ال�سهداء واجلرحى؟

لبنان الواحد املوحد كله اليوم هنا، يف طرابل�ش 

يوم  بلورتها  ان  بعد  والفداء،  واالميــان  الوطنية 

االحد الدامي معمودية الدم، فبدا معدنها اال�سيل 

وهويتها النقية.

باالعتدال  املتم�سكة  املــوؤمــنــة،  طرابل�ش 

والو�سطية، البعيدة عن مفاهيم التطرف واالإرهاب 

فاأُحبطوا  او�ساطنا،  يف  بّثها  حاولوا  التي  واحلقد، 

املوؤ�س�سات  كــل  ولرف�ش  وتكاتفنا  لت�سامننا 

والدينية  والنقابية  واالأمنية  ال�سيا�سية  والهيئات 

واالهلية لهذه الزمرة التكفريية.

بالعي�ش  مت�سكت  التي  الوطنية  طرابل�ش 

والتفت  املفرتقات،  اخطر  يف  حتى  امل�سرتك 

حول املوؤ�س�سة الع�سكرية ال�ساخمة، ونبذت هوؤالء 

ال�سذاذ املنحرفني، واعلنت تاأييد ب�سط �سلطة 

اجلي�ش على ارجاء الوطن كافة. طرابل�ش اال�سيلة 

الق�سايا  لكل  الدعم  تقدم  انفكت  ما  التي 

ـــة  ـــي ـــرب ـــع ال

الفل�سطينية  الق�سية  مقدمها  ويف 

يف  االنــقــاذ  جي�ش  يف  املتطوعني  ح�سود  منذ 

من  �سهدائها  قوافل  اىل  و�سوالً  االربعينيات، 

كل  لت�ضفع  االم�مية  اخلطوط  يف  البطل  اجلي�ش 

االق�سى  حترير  لكون  يروجون  او  يتوهمون  الذين 

واملئتني  الزاهرية  يف  الجئني  ترويع  عرب  مير 

وخميم البارد. فمن الفيحاء الوادعة التي دن�ستها 

معناها  تدرك  مل  حتية  ل�ساعات،  العب�سي  زمرة 

تلك الفئة ال�سالة فنقول: »ال�سالم عليكم ورحمة 

اهلل« وال �سالم ورحمة على من تلطوا بهذا الدين 

ال�سمح الرحب الروؤوف، ف�سفكوا دماء اأبنائنا ملاآرب 

مل تعد خافية على اأحد.

ان  املفجع  من  األي�ش  االأفا�سل،  ــوة  االخ اأيها 

يف  االإرهابية  الزمرة  هذه  اأيدي  على  ي�ست�سهد 
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ـــال  ـــم ـــس ـــ� ال

نف�سه  العدد  ايــام  ثالثة  خــالل  ويف 

االعتداءات  ا�سابيع من  ا�ست�سهد طوال �ستة  الذي 

اال�سرائيلية على لبنان العام املا�سي؟

البوا�سل  جنودنا  يكون  ان  للتاأمل  مدعاة  األي�ش 

يف �سالح الهند�سة منهمكني يف تعطيل االلغام 

العدو  نرثها  التي  املحرمة  العنقودية  والقنابل 

من  ثلة  في�ست�سهد  االآالف،  مبئات  اال�سرائيلي 

ورفيقه  ماجد  اول  الرقيب  ولدنا  ومنهم  االبطال 

اجلنوبي العريف قا�سم زين وغريهما، فيما هناك 

زمرة حاقدة تتحول اىل قنابل حاقدة واألغام غادرة 

يف املخيم وجواره؟ لكن  االمل يف جي�سنا البا�سل 

و�ستنقلب  االأبد  و�سّلها وتعطيلها اىل  يف ردعها 

املوؤامرة على راأ�ش هذه الزمرة الباغية.

قوافل  يف  الأراك  اإين  ماجد  ال�سهيد  ولــدي  ويا 

ال�سهداء الذين �ساقت جدران املدن والقرى باأوراق 

نعيهم يف طرابل�ش وال�سمال و�سائر مناطق لبنان، 

نطوف معاً 

فن�ستقبلهم  لن�سّيعهم 

مع رفاقهم الذين �سبقوهم يف قوافل اال�ست�سهاد.

اأيها احلفل الكرمي

ال�سهيد  اإن   - حياته  ــدء  ب فاليوم  تبكه  »ال 

يعي�ش يوم مماته«، واأب�سروا يا اهلنا ال�سابرين، 

احياء  احياء عند ربهم يرزقون، بل هم  ف�سهداوؤنا 

الفراق  هّللي،  ال�سهيد  اأم  ويا  ت�سعرون.  ال  ولكن 

�سعب، نعم، ولكن عر�سان ال�سهادة يقلقهم البكاء 

والنحيب فوجوههم اليوم �ساحكة م�ستب�سرة.

ويا والد ال�سهيد �سابر واحت�سب وا�سمخ باعتزاز، 

بكل  وتباهي  تفاخر  به  الذي  ال�سهيد  اأبو  فاأنت 

املثل  لكم  واخــواتــه،  اخوته  ويا  وامتثال.  ر�سى 

حكاية  يف  البطل  ال�سهيد  اأخيكم،  ب�سرية  االأعلى 

فخر وبطولة وفداء.

نفتخر  بك  �سنظل  البطل  املقدام  جي�سنا  ويا 

وتذود  توؤازرنا  الذي  واأنت  وندعمك،  نوؤازرك  وكلنا 

بال�سواعد  نرفدك  و�سنظل  عنا، 

ــــواَن بعد  اأت لــذا مل  والـــرجـــال، 

اأول  الرقيب  ــدي  ول ا�ست�سهاد 

كبدي  فلذة  موافقة  عن  ماجد 

االن�سمام اىل  و�سام على  الثاين 

�سفوفك. وليتني يف ربيع العمر 

الأهرع لاللتحاق بجنودك ال�سجعان. 

رمز  ال�سامخ  جي�سنا  يــا  فــاأنــت 

والت�سحية  وال�سرف  واالقدام  الوحدة 

بعيداً  �سامداً،  والوفاء، بقيت منيعاً 

وناأيت  ال�سيقة  ال�سيا�سية  التجاذبات  عن 

وطنية  وحــدة  يف  والت�سرذم  املهاترات  عن 

اإال  ال ي�سعنا هنا  واأخرياً  وعقيدة ع�سكرية �سافية. 

املندفعة  االأمنية  القوى  اي�ساً  نحيي  اأن 

بقيادة ابن البلد اللواء املقدام ا�سرف ريفي. اأيها 

احل�سور االأكارم، حّيوا معي يف اخلتام القائد احلكيم 

ال�سدر  ورحب  القلب،  كبري  ــروؤوم،  ال واالأب  والفّذ 

العماد مي�سال �سليمان، ال�سامخ بتوا�سعه واملثال 

النادر يف حكمته.

منتدى ال�صفراء:

اأي عظمة تتوج بها جبني لبنان!

األقى  اللبنانيني«،  ال�سفراء  »منتدى  با�سم 

ال�سفري فريد �سماحة كلمة ذّكر فيها باالأمري فخر 

اللبناين  للجي�ش  احلقيقي  »املوؤ�س�ش  الدين 

حيث  املالكية  معركة  اىل  و�سوالً  عنجر  ومعركة 

اعطى جي�سنا اللبناين الدليل على اأنه روح االمة 

و�سياج الوطن«، وقال:

جي�ش  يا  لبنان  جبهة  بها  تتوج  عظمة  واأّي 

ن�سيد  يا  وفائك  من  يتدفق  جمد  اأّي  بل  لبنان! 

اخللود على نفري اخللود!

لنتذكر ان جمدنا يف التاريخ ويف تاريخ جي�سنا 

بب�سالة  ان جتلى  الدين بعد  جتلى ببطوالت فخر 

وابناوؤنا  والع�سور.  الزمان  الكرث على مدار  ابطاله 

تلك  بهم  جت�سدت  وجنود  قادة  من  جي�سنا  ابناء 

وحلمنا  بهم  اعجابنا  حلظات  وحتولت  البطوالت 

اىل طموح واعتزام وجلل. كل �سابط ياأمر بالقتال 

اأكرث  وما  وغريهما  احللوة  وعني  البارد  نهر  يف 

اجلبهات، ال �سيما ملجابهة العدو اال�سرائيلي! كل 

الثمن، كل جندي  بالن�سال مهما غال  ياأمر  �سابط 

ق�سى واقفاً او غار يف خندقه، كل م�سربلة بالليل 

من امهات بالدي خنقت دمعتها وقلبها و�سوتها: 

فعلوا  كلهم  منه.  اف�سح  ال  الذي  ال�سمت  ليكون 

ذلك من اجل لبنان ال�سيد احلر، الأجل لبناننا الذي 

وح�صور �صعبي

ـــرة خــالل  ـــوؤث ــاهــد امل مـــن املــ�ــس

اجلي�ش  مع  الت�سامني  االحتفال 

�سركـة  به  قامت  ما  طرابل�ش،  يف 

باقات  توزيـع  من  ــالزا«  ب »عكار 

كل  على  وم�سحف  واإجنــيــل  ورد 

عائالت �سهــداء اجلي�ش امل�ساركني 

الوحدة  على  تاأكيـداً  االحتفال  يف 

الوطنيـة، وقد وّجه �ساحـب ال�سركة 

ال�سيد حممـد �سالح احللبي كلمـة 

تعزيـة باملنا�سبة.

ورد واإجنيل وم�صحف
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نحلم به، انهم فعلوا ويفعلون ذلك.

كم كان املا�سي عظيماً، حتى ميوت اجلند كرمى 

لذكراه، فكيف لو بعث احلا�سر على �سورته وبهائه 

ي�سرق  كي  جديد  من  يبعث  انــه  لنا  ثبت  وقــد 

امل�ستقبل من زخمه وعنفوانه؟! 

لبنان  تاريخ  يكتب  املتاألقة  باحلقيقة  هكذا 

بطوالتنا  ــج  وه خيالهم  ويف  ابــنــاوؤنــا  فين�ساأ 

ي�ستعر  املجد،  اىل  والعط�ش  ويكربون،  وابطالنا، 

عينهم  باأم  اليوم  يرون  بهم  فاإذا  نفو�سهم،  يف 

لبنان  لغد  في�سمرون  وجي�سهم  جنودهم  بطوالت 

الأنهم  الطموح  حــدود  اآخــر  اىل  طموحة  احــالمــاً 

دام  ما  �ستتحقق  احالمهم  بــاأن  واثقون 

بواجبه  ــقــوم  ي املــوحــد  جي�سهم 

حكيمة  ــادة  ــي ــق وب املــقــد�ــش 

�سيادة  عن  دفاعاً  وحازمة 

ارا�سيه  ووحــدة  وطنه 

ــعــبــه.  وامــــــن �ــس

فاإليك ايها القائد 

ال�سريف اأتوجه بتقدير واإعجاب الأقول لك باأن 

جي�سنا اليوم يعملق لبنان وق�ساياه، ليكون الوالء 

للوطن عمالقاً هو بدوره، من هنا، كانت ا�ستجابة 

اللبنانيني حللمه اخلطري، بعفوية وعنفوان بزخم 

الكبري.  النهر  ت�سب يف  التي  واجلــداول  ال�سالالت 

جمراه  غــرّي  الــذي  الكبري  النهر  هو  جي�سنا  بلى 

اليوم  نحن  وها  اللبنانيني.  جميع  تاريخ  اجلارف 

املدينة  هــذه  يف  لبنان،  �سمال  يف  جتمهرنا 

املطلق  تاأييدنا  عن  لنعرب  طرابل�ش،  احلبيبة 

جلي�سنا البا�سل ولقادته وجنوده االبطال، ممجدين 

حاملني  جلرحاه،  ال�سفاء  اهلل  و�سائلني  �سهداءه 

ب�سيا�سة تقول: لبنان ال�سّيد احلّر هو ق�سيتنا، وهو 

�سمرينا و�سرفنا وهدفنا و�سعادتنا. واإال ما معنى 

ال�سيا�سة؟ ومَل تكون؟

كّر�سوا  الــذيــن  لبنان  �سفراء  منتدى  فبا�سم 

العامل،  اىل  لبنان  ر�سالة  حلمل  املهنية  حياتهم 

اأ�سم �سوتي اىل قدامى القوات امل�سلحة وقدامى 

امام  واأنحني  الدولة،  موظفي  وقدامى  الق�ساة 

يروي  الذي  ال�سهداء  بدم  امل�سّرج  اللبناين  العلم 

اأرزته اخل�سراء اخلالدة املغرو�سة يف بيا�ش �سيب 

جبالنا، واأجثو الأرواح �سهدائنا �سهداء اجلي�ش. اأراين 

بك ايها القائد ال�سريف توجه جلنودك »اأمر اليوم« 

باأن يكونوا نهراً قدره ان يتدفق، ون�سوراً حتملق 

ي�سنعوا  كــي  بال�سم�ش 

وطناً يحمل التاريخ لي�سبق االأزمان القادمة. 

قدامى موظفي الدولة:

دماء ال�صهداء تخّط باأحرف من نور هوية 

لبنان ال�صحيحة

رئي�ش  األقاها  الــدولــة  موظفي  قدامى  كلمة 

املجل�ش الوطني اللواء الركن املتقاعد حممود طي 

اأبو �سرغم، وقد جاء فيها:

جئنا اليوم اىل ال�سمال العزيز ال�سامد وال�سابر، 

االأبية  عكار  اىل  ال�سمال،  اىل  �سالم وحتية،  فاألف 

املعطاء، خزان اجلندية، واىل جبال االأرز ال�ساخمة 

اىل  وحتية  �سالم  واألف  والعنفوان،  الكيان  رمز 

البا�سلة،  العريقة  املدينة  الفيحاء،  طرابل�ش 

والتاريخ  والعروبة  والوطنية  الن�سال  مدينة 

املجيد. هنا يف ربوعك تالقينا لنقف �سفاً واحداً 

امل�سلحة  والقوى  لبنان  جي�ش  وننا�سر  لن�سهد 

والق�ساء  الوطن  عن  للدفاع  البطلة  وقفتهم  يف 

الفتنة  وواأد  واالعتداء،  والغدر  ال�سوء  براثن  على 

انه  االآن  ويوؤكد  جي�سنا  اأثبت  لقد  مهدها.  يف 

الفقري  عموده  بل  فح�سب،  الوطن  �سياج  لي�ش 

الهيكل  ل�سقط  االأمنية  واملوؤ�س�سات  لواله  الذي 

وال�سر  احلق،  على  الباطل  وانت�سر  اجلميع  على 

على اخلري، والظلم على العدل، وال�سالل على 

احلقيقة.

واإياك  تبادلنا  احلبيب  اجلي�ش  اأيها 

�سنوات،  عــدة  طـــوال  ــات  ــدم اخل

وكامل  العمر  زهــرة  فاأعطيناك 

احلياة  �سبل  ومنحتنا  الطاقات، 

ال�سحيحة  واملواطنية  الكرمية 

ال�سليم  الــوطــنــي  ـــشّ  ـــ� واحل

واملناقبية والفرو�سية والعنفوان، 

خ�سبة  باأنك  واآمــّنــا  جيداً  عرفناك 

اخلال�ش يف هذا الوطن املعذب منذ اربعة 

عقود ونّيف. ان الذين ا�ستهونوك وا�ستهدفوك مل 

يقراأوا تاريخك الطويل ويت�سفحوا �سفحات ن�سالك 

الدين(،  )فخر  عنجر  يف  وبطوالتك  وت�سحياتك 

ار�ش  على  الغا�سم  للعدو  والت�سدي  واملالكية، 

املقاومني  مــع  اجلــنــوب 

عزفتها  وطنية  اأنا�سيد  املهرجان  تخللت 

الرائد  بقيادة  الداخلي  االأمن  قوى  مو�سيقى 

اأنا�صيد

�صهداوؤنا االأبرار

اجلي�ش - العدد رقم 265/264

208



البوا�سل. مل يدركوا ان �سعارك املقد�ش امل�ستمد 

من ال�سرف والت�سحية والوفاء هو املنطلق االمثل 

يف التفاين واالقدام لتاأدية الواجب الوطني مهما 

عظم الثمن.

اننا يف املجل�ش الوطني لقدامى موظفي الدولة 

نعي متاماً دقة املرحلة والتحديات التي تدور من 

من  للبنان  مفّر  وال  االو�سط،  ال�سرق  يف  حولنا 

تلقي بع�ش تداعياتها نظراً اىل موقعه اجلغرايف 

عن  الدفاع  اىل  تلقائياً  تدفعه  والتي  التاريخي، 

الدور  هو  ما  ونقدر  ودولياً.  واقليمياً  داخلياً  كيانه 

الطليعي للجي�ش يف خمتلف هذه االو�ساع.

اأنتم ايها الرجال االفذاذ عنوان ال�سيادة والكرامة 

والعنفوان تقفون وقفة الرجل الواحد، ت�سغون اىل 

الداعي  لبنان  جي�ش  قائد  املقدام  القائد  �سوت 

اىل ر�ّش ال�سفوف واالن�سهار الوطني حفاظاً على 

املوؤ�س�سات، وطماأنة ال�سعب، وخال�ش الوطن. اأيها 

دت  جت�سّ لقد  البوا�سل  االأمــن  ورجــال  الع�سكريون 

الع�سيب  الظرف  هذا  واالآمــال يف  االأمــاين  فيكم 

ملا حتفظونه يف ذواتكم من معاٍن اأ�سيلة يف نبذ 

والطائفية،  والفئوية،  االجتماعية،  ال�سوائب  كل 

ووقفتكم  عّزتكم  من  ينال  ما  كل  عن  والرتفع 

بكل  الــوطــن  ــل  واه الــوطــن  حمت�سنني  البا�سلة 

اأمانة من دون اأي تفرقة ومتييز، فال ت�سجلوا يف 

�سعب  من  الأنكم  املجيدة  اعمالكم  �سوى  تاريخكم 

فخر  بكل  بكم  نهيب  اننا  تعودون.  واليه  لبنان 

ــي تــبــقــوا يف  واعـــتـــزاز ك

الذين  املخل�سني  قادتكم  الرائع مع  ال�سمود  هذا 

للقيام  ووفاء  وت�سحية  �سرف  بكل  معهم  وقفتم 

لبنان  يبقى  كي  املقد�ش  الوطني  الواجب  بهذا 

�سيداً حراً عزيزاً م�ستقالً اىل االأبد. 

اأّما اأنتم اأيها ال�سهداء االأبرار فتحية اإجالل وخ�سوع 

روت  التي  الزكية  ودمائكم  الطاهرة  ارواحكم  اىل 

ار�ش الوطن متمازجة ومن�سهرة لتخط باأحرف من 

واملحبة  االأخوة  لبنان  ال�سحيحة،  لبنان  هوية  نور 

وال�سمود  واالإباء  الفداء  لبنان  االن�ساين،  والتالقي 

واخللود على مّر الزمن.

رابطة قدماء القوى امل�صلحة اللبنانية:

�صعلة االندفاع والت�صحية باقية

عثمان  الداخلي  االأمن  قوى  يف  املتقاعد  اللواء 

عثمان دعا يف كلمة رابطة قدماء القوى امل�سلحة 

جميع اللبنانيني اىل تاأييد جي�سهم وقوى اأمنهم 

�سهدائها  عائالت  جانب  اىل  والوقوف  ودعمهما 

ومع جرحاهما، وقال: 

مكان  يف  الفيحاء  طرابل�ش  يف  اليوم  جنتمع 

ابن  كرمي  ر�سيد  ال�سهيد  الرئي�ش  با�سم  متّوج 

هذه العا�سمة البار، يف لقاء ت�سامني بدافع من 

امل�ستقبل  نحو  مقد�ش  وواجب  وطنية  م�سوؤولية 

والتاريخ، لدعم اجلي�ش وقوى االأمن الداخلي و�سائر 

عائالت  جانب  اىل  وللوقوف  االأمنية،  املوؤ�س�سات 

اجلي�ش  هذا  البوا�سل،  واجلرحى  االبطال  ال�سهداء 

البطل الذي مل يبخل يوماً يف دفع �سريبة الدم 

وتقدمي ال�سهداء كوكبة خلف كوكبة منذ املا�سي 

واجه  التي  املالكية  معركة  يــوم  البعيد،  غــري 

ت�سديه  اىل  اليوم  و�سوالً  اال�سرائيلي  العدو  فيها 

لع�سابات الغدر واالإرهاب. 

نحن، من خدم اجلي�ش واملوؤ�س�سات االأمنية طوال 

ما  م�ستقل  حّر  �سّيد  وطن  بناء  اآملني يف  عمره، 

نفو�سنا.  يف  والت�سحية  االندفاع  �سعلة  تــزال 

جئنا  لهذا،  اليوم.  الوطن  يعي�سه  ما  هالنا  وقد 

االأمنية هي  وموؤ�س�ساتنا  اجلي�ش  ان  ونقول  لنذّكر 

منكم، لكم فيها االأب واالأخ واالإبن واحلفيد، ال وطن 

وما  نبذت  الع�سكرية  املوؤ�س�سات  هذه  بدونهم، 

تزال �سّم الطائفية والتفرقة، �سحت وما تزال من 

اجل وطن للجميع يعي�سون فيه بعزة وكرامة.

وت�سحيات  بطوالت  من  اليوم  ن�سهده  ما  وان 

لهي  االرهـــاب،  الجتثاث  ت�سديه  خــالل  للجي�ش 

مهمة �سديدة ال�سعوبة تقوم بها وترعاها قيادة 

مي�سال  العماد  بح�سرة  متمثلة  عاقلة،  حكيمة 

يعي�سها  التي  االزمــة  طــوال  اأكــد  الــذي  �سليمان 

اأنه على م�سافة واحدة من اجلميع،  الوطن موؤخراً 

هذه  من  واملواطن  الوطن  انقاذ  الوحيد  هاج�سه 

املحنة ال�سعبة. وقد اثبتت الوقائع �سحة خياراته 

ابطال  خلفه  ويقف  ي�سانده  و�سالمتها،  وتدابريه 

اأ�ض�و�ش من �ضب�ط ورتب�ء واأفراد، ال هّم لهم �ضوى 

حماية الوطن وعزته وكرامته.

فبا�سمي وبا�سم زمالئي يف رابطة قدماء القوى 

امل�سلحة اللبنانية، اتقدم بال�سكر اجلزيل اىل كل 

فرد منكم مل�ساركتكم معنا يف هذا اللقاء، ولننحِن 

االبرار  �سهدائنا  ارواح  امام  ووقار  باإجالل  جميعاً 

�سائلني  الكرمية،  لعائالتهم  التعازي  مقدمني 

بوا�سع رحمته ويدخلهم ف�سيح  ان يتغّمدهم  اهلل 

جنانه وللجرحى البوا�سل ال�سفاء العاجل.

الركن  العميد  االحتفال  عّريف  اللقاء  وختم 

»جميع  فيها  �سكر  بكلمة  روكز  يو�سف  املتقاعد 

من �ساركنا هذا اللقاء املميز وكل من �ساهم معنا 

ال�سهداء  ي�سكن  ان  الباري  من  طالبني  باإجناحه، 

للجرحى  العاجل  ال�سفاء  متمنني  جنانه  ف�سيح 

احي  و�سّ الراأ�ش  مرفوعي  ثكناتهم  اىل  ليعودوا 

اجلبني...«.

زياد مراد. وختم االحتفال، كما ُبدئ، بالن�سيد 

الوطني اللبناين.

لكم املجد واخللود
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حلقة احلوار الثقايف:

حتية اىل اجلي�ش حتية اىل الوطن

الوطن«،  اإنه يوم »حتية اىل اجلي�ش، حتية اىل 

هكذا اأرادت »حلقة احلوار الثقايف« اأن يكون عنوان 

يف  البلدي  الق�سر  قاعة  يف  عقدته  الذي  اللقاء 

فرحان  للحلقة  العام  االأمــني  باإ�سراف  ال�سياح، 

�سالح. 

وبح�سور عدد كبري من ال�سخ�سيات 

الكلمات  توالت  والقلم،  الفكر  واهل 

الوفاء  واحـــد:  عهد  على  معقودة 

جلي�سنا البطل.

اللبناين،  الوطني  الن�سيد  بعد 

ال�سيدة  االحــتــفــال  عريفة  األــقــت 

قالت  ترحيبية  كلمة  خمول  نان�سي 

ومع  مــواعــيــد،  الــبــطــوالت  مــع  »للبنان  فيها: 

ال�سهادة مالحم ت�سنع احلياة. قدره اأنه منذ كان، 

كان لالإباء معقالً، وللحرية موئالً، وللطموح مالذاً. 

كان اأبداً موطناً لل�سهداء ومنطلقاً الأنا�ش يعرفون 

املوت درباً للحياة.

املخططات  تتو�سل  الع�سيب،  الظرف  هذا  يف 

فيه  االأمـــل  على  لتق�سي  الــوطــن  جي�ش  �سرب 

وتتمكن من النيل من لبنان بالذات واالجهاز عليه 

�سيغة وكياناً ومنارة ح�سارية ت�سع يف حلك الليل 

يف هذا ال�سرق...

املعركة التي يخو�سها اجلي�ش اليوم حتّرك فينا 

ا�ستمرت  غفوة  بعد  �سحوة  يف  وتاأتي  امل�ساعر، 

قد  الكالم  عهد  اأن  اليوم  ن�سعر  اإذ  عجافاً،  �سنوات 

االجيال  وعلى  علينا  طّل  االفعال  عهد  واأن  ق�سى 

التي تلينا.

ننحني اإجالالً اأمام جميع من �سقطوا �سهداء يف 

�سبيل لبنان، ونعمل جاهدين على حت�سينه ليعود 

الوطن  هذا  الأن  جمــده...  دروب  على  ال�سري  اىل 

بحروف  م�سكونة  ق�سيدة  الــذاكــرة  يف  يتوا�سل 

تر�سم القالع، ملونة بفجر يحكي ق�سة �سعب طّوع 

امل�ستقبل  بلغة  ومكتوبة  �سراعه،  بعناد  البحر 

الطالع من �سالم النار.

الدكتور م�صطفى جرادي

م�سطفى  الدكتور  الثقايف  احلوار  حلقة  رئي�ش 

»ميدغولف« مليار لرية لبنانية دعماً للجي�ش

زار وفد من �سركة »ميدغولف« برئا�سة رئي�ش جمل�ش االإدارة ال�سيد لطفي الزين العماد 

قائد اجلي�ش معرباً عن وقوفه اىل جانب اجلي�ش وتقديره ملواقفه الوطنية ال�سجاعة.

وقدم ال�سيد الزين باإ�سم ال�سركة �سيكاً مببلغ مليار لرية لبنانية ل�سالح خزينة اجلي�ش، وذلك م�ساهمة 

منها يف تاأمني احتياجات الع�سكريني يف هذه الظروف ال�سعبة.
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جرادي كانت له كلمة قال فيها:

بلون  املكحلة  العيون  يف  الفجر  مليالد  التحية 

يف  الواجب  نداء  مع  ت�سرق  التي  واالأ�سماء  الدم، 

�سمت  يف  الكالم  لهم  والر�ساالت.  ــروؤى  ال وطــن 

االأ�سى، ياأتيك كلما اأقبل موعد �سهيد على طريق 

الت�سحية، يقتحمك كما اليقظة ت�سافر يف نومها 

اىل االأ�سياء واىل االأ�سرار...

ال�سائكة  الق�سايا  من  معرتك  يف  الوطن  دخل 

اأمانة  معيار  الوطني  اجلي�ش  وبقي  واملعقدة، 

النا�ش وثقتهم، وبقي احلقيقة التي توّحد االأبناء 

حتت �سماء لبنان.

اجلي�ش  ا�ستطاع  ــداث،  االأح كل  من  الرغم  على 

اللبناين اأن يحمي الوحدة من التجزئة واأن ي�سون 

القيم.

فلماذا االعتداء عليه؟ بكل ب�ساطة، الأن املوؤامرة 

تريد االنق�سام والتجزئة والدمار.

واأ�ساف:

يف يوم الوفاء للجي�ش، نقّدم التحية، ولل�سهداء 

ننحني... نقّبل تراب الدم.

االأعماق  كل  من  اللبناين  اجلي�ش  اىل  التحية 

واملاآقي. وا�سمحوا يل با�سمكم وبا�سم حلقة احلوار 

وقدرها  متوا�سعة  مب�ساهمة  نتقدم  اأن  الثقايف، 

اجلي�ش  �سهداء  وعوائل  الأ�سر  لبنانية  لرية  مليون 

اللبناين.

بلدية ال�صياح

غاريو�ش  ادمــون  ال�سيد  ال�سياح  بلدية  رئي�ش 

وقدراته  اجلي�ش  بطاقات  فيها  نّوه  كلمة  األقى 

اأدار  التي  املميزة  الع�سكرية  ومبناقبيته  العالية 

ال�سمال،  يف  املعارك  واأ�سرف  اأ�سر�ش  خاللها  من 

ال�سياح  اأن  واعترب  االأبــرار.  ال�سهداء  اأرواح  حمّيياً 

�سورة  وهــي  الوطن  مباآ�سي  زمــن  منذ  ت�سارك 

م�سّغرة عن لبنان اجلريح.

الوزير اأ�صعد دياب

كلمته  يف  اعترب  ديــاب  اأ�سعد  ال�سابق  الوزير 

الأن  لبنان،  اىل  الــروح  عودة  زمن  يف  اليوم  اأننا 

ب�سائر امل�ستقبل تطّل علينا بعد ت�سحيات جي�سنا 

التاريخية، حيث  االأيام  و�سجاعة جنودنا، يف هذه 

حلماية  �سارية  معارك  اللبناين  اجلي�ش  يخو�ش 

الوطن وتر�سيخ الوحدة الوطنية.

واأ�ساف: رائعة �سفحات جي�سنا، هذا اجلي�ش الذي 

ما حاد عن �سرف اجلندية، يف زمن ندرت فيه هذه 

امليزة عند كثري من اجليو�ش.

ت�سحياته  نن�سى  ولن  اجلي�ش،  بهذا  نفتخر  اإننا 

و�سهداءه...

مي من�صى للجي�ش: اإ�صمك وطن

جاء  كلمة  األقت  من�سى  مي  واالإعالمية  االأديبة 

فيها:

كلما �سقط جندي من جنودنا البوا�سل على اأر�ش 

املعركة، اأ�ساحت جنمة يف ال�سماء بوجهها خجالً.

كلما هدرت قطرة من دماء جندي يف هذا اجلحيم 

باهلل  الكافرين  باملرتزقة،  باملجرمني،  املوبوء 

وباالن�سان، اإرتعدت �سماء لبنان من هول الفاجعة 

وارتفع �سراخ من رحم االأر�ش حداداً.

كلما تو�سعت رقعات هذه املعارك ال�سارية واأّنت 

يف اآتونها تنا�سل بعنفوانك، ب�سهامتك، متحدياً 

النريان امل�سلطة عليك من هذه الزمر املتوح�سة، 

يف  م�ستنرياً  ال�سعبة،  ر�سالتك  التزامك  زاد  كلما 

بق�سمك،  بوعدك،  العبثية  الظلمة  هــذه  قلب 

تهديها  فّواحة  وردة  �سالحك،  فوهة  على  وحياتك 

للوطن.

ثمة من قال: »ال بد من القتال ال�سر�ش للت�سدي 

الإ�سكات  ال�سالح  مــن  بــد  وال  ال�سر�ش،  للقتال 

ال�سالح«.

وم�سيت اأيها اجلي�ش اىل املكامن التي ن�سبت 

ال  بك،  لالإيقاع  دربك  �سّيجت  التي  واملخاطر  لك 

القاطع  ال�سالح  بقوة  ال  م�سيت،  الثقيل  بالعتاد 

وق�سم  �سيداً،  حراً،  بالوطن  اإميانك  �سالحك  اأغرت، 

الذي �سيظل على جبينك حمفوراً يذكرك  ال�سرف 

العدوان  و�سيف  للجندي  هنيء  نوم  من  ما  باأن 

اأر�سه. ووقفت ملبياً تقاتل الغربان  م�سلط على 

الوطن  موت  الناعية  اأرزك،  قمم  على  الواقفة 

وزوال اإن�سانه وهويته.

اأجل، لقد م�سيت اىل حيث الواجب 

كتفك  وعلى  ينتظر،  ال  يتمهل،  ال 

املراهنة  القا�سية  املهمة  تلك 

عليك خلروج لبنان من هذه املحنة 

باهظاً،  الثمن  كان  مهما  منت�سراً، 

هذه  قد�سية  ينتهك  من  كل  ول�سد 

االأر�ش ويعيث فيها موتاً وف�ساداً.

ال�سيد  زار وفد من جمعية �سركات ال�سمان يف لبنان برئا�سة 

ايلي ن�سنا�ش العماد قائد اجلي�ش معرباً عن وقوفه الكامل اىل 

جانب اجلي�ش. وقدم ال�سيد ن�سنا�ش باإ�سم اجلمعية مبلغاً قدره 

530 مليون لرية لبنانية مبوجب �سيك ل�سالح خزينة اجلي�ش.

... و530

مليون لرية

لبنانية من

�صركات ال�صمان
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الوطن  هــذا  عــن  ال�سر�ش،  البطويل،  دفــاعــك 

لهالكه  للمخّططني  ــدوده  ح امل�ستباحة  وطنك، 

مرات  زعموا  كما  اأبنائه  ــش  روؤو� على  وتدمريه 

ومرات، هذا الوطن امل�ست�سعف، الغائب عن كيانه 

منطق املثل القائل »وباالحتاد القوة«، فبدفاعك 

ال  والنار،  الدخان  جتابه  مرفوعة  والراية  البا�سل 

املتاآمرين  خمطط  يف  ح�سابات  مراجعة  من  بد 

ومرتكبي اأب�سع اجلرائم يف حق بلد �سعاره الوحيد 

ال�سالم واحلرية والتعاي�ش.

بالدي  ــن  اأم ر�سا  اجلــنــدي  اأيــهــا  �سمريك  على 

له  ــدك  ووع ترابه  تقبل  وانحنيت  وا�ستقراره. 

املواجهة  لك  يحيا.  اأن  الأجــل  بحياتك  الت�سحية 

والتحديات ولنا نحن اأمهاتك ال�سلوات والنذور كي 

ال يقرتب املوت منك. لكنك اأيها البطل تخاويت 

باملوت و�سادقته كي تعّزم �سر املوت، واأنت على 

يقني اأن من يتغلغل يف نريان احلرب ال بد 

اأن يرى املوت على حقيقته وياألفه.

جبلة  من  والــوطــن  اأنــت  وطــن.  اإ�سمك 

خفقات  من  واحــدة،  اأنفا�ش  من  واحــدة، 

االأيام املرة، مرارة  قلب واحد. يف هذه 

الوطن  م�سري  عن  القدر  ن�ساأل  العلقم، 

هذه  امل�سّر�ش يف  اأنت  عليك،  فيدلنا 

اأبدياً  االأر�ش ال تتغّرب، امللتف لبالباً 

حول جذوع غاباتها. فكم نطمئن حني 

نرى خوذتك، وكم ن�ستب�سر وعداً حني 

نطمئن  املــرقــط،  لبا�سك  نلم�ش 

والكيان،  الهوية  اىل  نحن،  ما  اىل 

من  ل�ست  »ال  �ــســري:  يف  فـــاأردد 

يحارب  ال  فاجلي�ش  خرايف،  وطن 

نعم  االأ�سباح«.  يقاتل  وال  الوهم 

هذا  حقيقة  من  لبنان  جي�ش 

ما�سيه  يف  مت�سافر  الوطن، 

وحا�سره، معني با�ستقالله، اإن 

انبعث  اإن  ميتته،  متنا  مات 

وهللنا  معه  اإنبعثنا  حــيــاً 

االنت�سار  هذا  ففي  للحياة. 

�سيكفكف  ـــذي  ال املــحــتــم 

و�سرتتفع  االأمهات  دموع 

البطولة  رايـــــات  فــيــه 

ــش، يف  ــو� ــع ــن مــكــان ال

ال�سامت،  الوقوف  هذا 

هزمية  اأمــــام  الــتــقــي 

معه  تنه�ش  كــوين  ن�سيد  يعلو  �سوف  الكفار، 

االأر�ش املحرتقة وتتطّهر من عذاباتها.

الوزير طارق مرتي

األبري  ال�سيد  األقاها  مرتي  طــارق  الوزير  كلمة 

ملكي وقال:

مب�ستقبله،  الثقة  ومعه  للوطن،  الوالء  »يقوى 

عن  انتماءاتهم،  اخــتــالف  على  اأبنائه  بــدفــاع 

ا�ستقالله و�سيادته. واليوم يقوى اجلي�ش اللبناين 

يحمي  فهو  اللبنانيون،  به  يعتز  م�سرف،  بدور 

وحدتهم  وي�سون  الوطني،  والءهم  ويثبت  اأمنهم 

وي�سهم يف بناء املواطنة احلق.

اأيها االأ�سدقاء،

اأنحني معكم وباإكبار، اأمام �سهدائه واأدعو جلرحاه 

اأحيي ت�سحيات �سباطه وجنوده،  العاجل،  بال�سفاء 

واأ�سد على اأيدي حلقة احلوار الثقايف«.

ليلى رحباين

ال�سيدة ليلى الرحباين وجّهت حتية اىل اجلي�ش 

والوطن بكلمة ت�ساءلت فيها: اأما اآن للمواطن اأن 

ي�سهر �سيفه يف وجه االإقطاعية واالإقطاعيني؟

وقالت: »جي�ش جاء من الوطن وله وحده، جي�ش 

وطنية  عقيدة  ملتزماً  ال�سيادة،  ليحفظ  قــام 

بامتياز. جي�ش قوته بذاته، حم�سناً باأحزمة، فهو 

البقية الباقية.. فلك مّنا كل الدعم والتاأييد...«.

د. حممود �صّيا

العميد ال�سابق ملعهد العلوم االجتماعية وكلية 

ال�سياحة الدكتور حممد �سّيا األقى كلمة قال فيها:

لو جعلت كلمتي كلها حتية اإجالل واحرتام ل�سهداء 

جزء  غري  ذلك  كان  ملا  امليامني  االأبطال  جي�سنا 

ما  باق  اعناقنا  يف  لهوؤالء  َدين  من  ي�سري  ي�سرٍي 

يف  ح�ساب  دون  من  �سكبوه  فدمهم  لبنان:  بقي 

البا�سل،  فلجي�سنا  الوطن.  ليبقى  الوطن  عروق 

والأرواح  وقــيــادة،  و�سباطاً  جــنــوداً 

ــه، اعــتــزاز  ــدائ ــه ــس �

مواطنيهم وعرفانهم 

باجلميل. 

الـــواجـــب  هــــذا  اىل 

ــف،  ــي ــس ـــش اأ� ـــا� ـــس االأ�

ودر�ساً  عربة  وباخت�سار، 

والــداين  القا�سي  لفتا 

يف االخــتــبــار املـــّر الــذي 

يف  جي�سنا  على  ــر�ــش  ُف

الدموية  االربعة  اال�سابيع 

التي عا�سها جي�سنا وعا�سها 

معه الوطن. العربة هي ذلك 

حكم  الــذي  احل�ساري  الطابع 

اأداء جي�سنا، من قرارات قيادته 

وجنوده يف  وحداته  �سلوك  اىل 

تعّر�ش  اآخر  جي�ش  فاأي  امليدان. 

واحلقد  الــغــدر  ملنتهى  جــنــوده 

والألف  نف�سها  وباللغة  �سريد  كان 

اأعمى  ع�سوائياً  انتقاماً  �سبب: 

لكن،  املجرم.  وغري  املجرم  يطال 

الذي فاجاأ اجلميع هو احلزم واحلكمة 

اجلي�ش  فعل  رد  مّيزا  اللذان  اآن  يف 

ياأخذ  فلم  االأوىل،  اللحظات  ومنذ 

الربيء امل�سكني بجريرة املجرم احلاقد، 
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�سجل  يف  نــور  من  بحروف  اأ�سماوؤهم  كتبت  اأبــطــاالً  الــدم  اأثمر 

بقيادة  اإمياننا  من  نحت  رجاء  للرجاء،  بل  للبكاء  هنا  ل�سنا  اخللود. 

حكيمة وجي�ش وطني جامع لالآباء واالأبناء ال ينال عزميته حقد غادر 

واالإباء،  العزة  مدر�سة  بحق  ليكون  زال  وما  �سحى  جي�ش  مرتب�ش، 

منها نتعلم اأن احلياة حتد ومواجهة الإحقاق احلق.

اإجالالً  الكلمات  وتنحني  احلجر  يخجل  الطاهر  الدم  هذا  ح�سرة  يف 

تق�سم  ال�سدور  على  والقب�سات  االأعايل  اأعلى  اىل  اجلباه  وترتفع 

ق�سم الوفاء لت�سحيات عنا�سر املوؤ�س�سة الع�سكرية �سباطاً واأفراداً.

معكم نقف اليوم يف وجه كل طامع خبيث، متعالني فوق اجلراح 

لنقول ل�سهداء الوطن: اإننا على العهد باقون...

بلدية القليعة

ب�صام احلا�صباين

كاأ�ش العرب هدية اىل �صهداء اجلي�ش

اأهدى املدير الفني للنادي الريا�سي - بريوت، فوؤاد اأبو �سقرا كاأ�ش 

بطولة النوادي العربية الـ20 لكرة ال�سلة التي احتفظ بها مرة ثالثة 

توالياً، يف اإجناز غري م�سبوق على ال�ساحتني املحلية والعربية، اىل 

اال�ستباكات يف مدينة  الذين �سقطوا يف  اللبناين  اجلي�ش  �سهداء 

طرابل�ش.



ومل ياأخذ املدين بجرمية االرهابي الذي ارتكب 

جرميته ثم احتمى خلف املدنيني.

ال�سعبي  اللبناين  االلتفاف  ان  ــاف:  واأ�ــس

املنقطع النظري الذي حتقق خلف اجلي�ش مل 

فتلك  �سبب.  غري  من  يكن  ومل  مفاجئاً  يكن 

لبنان  بدا  واأخرياً.  اأوالً  واللبنانيني  لبنان  ا�سالة 

توحي  ما  عك�ش  وعلى  ال�سعبة،  اللحظات  يف 

اأو  �ساحة،  جمرد  ال  حقيقياً  وطناً  ال�سيا�سة،  به 

ويفرتقون  حيناً  اللبنانيون  فيه  يلتقي  فندقاً 

ومت�سكهم  اللبنانيني،  تنّوع  مينع  مل  احياناً. 

كالبنيان  يكونوا  ان  مــن  بحرياتهم،  الــدائــم 

التنوع  ذلك  اإن  بل  جي�سهم،  خلف  املر�سو�ش 

املعنى  باحلرية، هما  والدائم  العايل  واالح�سا�ش 

احلقيقي للكرامة التي مت�سك بها اللبناين على 

ويف  جي�سه  يف  جم�سدة  راآها  والتي  ال�سنني  مّر 

االأداء املحرتف واحل�ساري يف اآن معاً لهذا اجلي�ش 

املتمكن واملقدام«.

كلود عبيد

كلمة  لها  كانت  عبيد  كلود  الت�سكيلية  الفنانة 

احلرب  ع�سية  املتحاربون،  اأدرك  فيها:  قالت 

اللبنانية، اأن �سمام االأمان لوحدة االأر�ش وال�سعب 

هو اجلي�ش. من هنا بداأت املوؤامرة على اجلي�ش، 

البلد،  متزيق  اىل  ادى  ما  احلرب،  اأثناء  يف  �سّل 

بناء  بــاعــادة  اقرتنت  البلد  اىل  الــوحــدة  وعــودة 

اجلي�ش الواحد.

اليوم اجلي�ش هو املوؤ�س�سة الوحيدة املوؤهلة لنقل 

ما تتمتع به من عافية اىل املجتمع املدين الذي 

باأم�ّش احلاجة اىل  كّنا  �ستى.. فاإذا  اأمرا�ساً  يعاين 

حماية اجلي�ش لنا، فاإنه باأم�ّش احلاجة اىل حمبتنا.

مي�صال عقل

فيها:  قال  كلمة  األقى  عقل  مي�سال  املهند�ش 

بها  ميــّر  التي  املاأ�سوية  الظالمية  اللحظة  يف 

ت�سحيات  من  املنبثقة  االأنـــوار  ت�سطع  لبنان، 

و�سهامة و�سهادة اجلي�ش اللبناين، هذه املوؤ�س�سة 

لتنري  دة  واملوحِّ دة  املوحَّ الواعدة  ال�سلبة  الوطنية 

باخلال�ش.  والرجاء  االمل  وتعيد  الوطن  هذا  ديجور 

ــوالء  وال الداخلية  والُلحمة  الوطنية  كيمياء  هو 

اجلامع  اجلي�ش  لهذا  املجد  لبنان.  كل  للبنان، 

وال�سجاع،  واحلكيم  ــويف  ال وال�سامت،  ال�سامد 

ال�سخي يف العطاء وال�سهادة، املدافع عن ال�سعب 

والقانون  واحلرية  واال�ستقالل  وال�سيادة  واحلــدود 

الد�ستورية  واملوؤ�س�سات  االأهلي  وال�سلم  والعدالة 

وال�سرعية...

واأ�ساف:

)اجلنوب،  التجارب  كل  يف  اجلي�ش  اأثبت  لقد 

وعلى  االرهــاب(  ومقاتلة  االأهلي،  ال�سلم  حماية 

مدى ال�سنوات االخرية، ب�سهادة الدم والعرق واأُخوة 

وا�ستقالل  و�سيادة  لوحدة  ال�سمانة  اأنــه  ال�سالح 

وا�ستقرار ومناعة لبنان وعزة مواطنيه، مقدماً لنا 

لنتوّحد  رائعة  فر�سة  وبالتايل  جديداً  حياً  منوذجاً 

حوله وحول دوره ومناقبيته. ولُتقّدم له التنازالت 

بثقة  حوله  ولنلتف  املعوقات  اأمامه  من  وُترفع 

وحزم فنخل�ش معه وبه وننقذ لبنان. تعالوا معاً 

نه.. فقد يكون املالذ االأخري يف واقع ال�سراع  نح�سّ

الفر�سة، فهي ذهبية  الدائر. ال تفوتوا  ال�سيا�سي 

نادرة نادرة.

الوزير ال�صابق فوؤاد بطر�ش

الوزير  كلمة  األقت  الها�سم  باتري�سيا  ال�سيدة 

ال�سابق فوؤاد بطر�ش وقد جاء فيها:

ال�سيا�سة.  عــامل  يف  مزرية  حالة  خ�سم  »يف 

قوامها التناق�سات ال�سارخة واخلالفات امل�ستحكمة 

اجلي�ش  واجــه  اللبنانيني،  بني  احلــوار  وانقطاع 

باعتداءات  متثلت  ارهـــاب  عملية  اللبناين 

وال�سيادة  الكيان  تتناول  لها  خمطط  وتهديدات 

ب�سجاعة  لها  فت�سدى  امل�سرتك.  العي�ش  واأ�س�ش 

البطولة  ت�ض�هي  مميزة  وطنية  وروح  وان�ضب�ط 

يف ظل قيادة واعية وحكيمة. فاأعطى عن لبنان، 

فا�ستحق  به  ت�سفع  �سورة  ودولة،  وكياناً  جمتمعاً 

بذلك تقدير الراأي العام وعرفانه بجميله واعتزازه 

بروحه الن�سالية«. 

يف  املــ�ــســارف  جمعية  قــدمــت 

لبنان اىل العماد قائد اجلي�ش �سيكاً 

بقيمة مليوين دوالر عبارة عن هبة 

مالية مقدمة من القطاع امل�سريف 

�سهداء  عــائــالت  ل�سالح  اللبناين 

اأو  �سقطوا  الذين  واملعوقني  اجلي�ش 

اأ�سيبوا يف املواجهات االأخرية.
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جمعية امل�صارف:

هبة مبليوين دوالر

يف مبادرة وفاء 

وت�سامن مع 

اجلي�ش ودعماً 

للع�سكريني 

خ�سو�ساً الذين 

اأ�سيبوا يف املعركة 

زار جتمع اأ�سدقاء 

اجلي�ش امل�ست�سفى 

الع�سكري املركزي، 

حيث اأعرب 

الزائرون عن حبهم 

للجي�ش وتقديرهم 

لت�سحياته.

اأ�صدقاء اجلي�ش 

يف امل�صت�صفى 

الع�صكري
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اللواء الركن املتقاعد ع�صام اأبو جمرة

الركن  اللواء  ال�سابق  الوزير  كلمة  كانت  ختاماً 

اجلي�ش  اىل  بكلمته  توجه  الذي  جمرة  اأبو  ع�سام 

البطل الذي ينتمي اليه، منوهاً بالعمل الع�سكري 

العظيم الذي قام ويقوم به لغاية اليوم، للق�ساء 

على االرهاب.

وحتدث عن جتربته يف هذه املوؤ�س�سة العظيمة 

التي ال حتتاج اىل ذخرية بل اىل دعم مواطنيها 

وتاأييدها. م�سدداً على اأن اجلي�ش هو الوطن، ومن 

ال�سهداء  اأرواح  للوطن وحمّيياً  وجود  ال  دون جي�ش 

البوا�سل.

احتفاالت �صحيم ورا�صيا

ُنّظم يف اإقليم اخلروب مهرجان حا�سد يف مركز 

�سيا�سيون  فيه  �سارك  �سحيم  يف  الثقايف  النادي 

كلمات  واألقيت  املنطقة.  وفاعليات  دين  ورجال 

ع�سابة  هــي  ــالم«  ــس اال� »فتح  اأن  على  �ــســددت 

اجلي�ش  بتزويد  وطالبت  بــراء،  منها  واال�ــســالم 

اأن  نعرف  الأننا  الطائرت  وم�سادت  »ال�سواريخ 

العدو االأ�سا�سي هو العدو ال�سهيوين«.

من  عــدد  ح�سره  اآخــر  احتفال  را�سيا  ويف 

املوؤامرة  اىل  نّبهت  التي  ال�سيا�سية  القوى 

»فتح  خالل  من  لبنان  لها  يتعّر�ش  التي 

وجهها  يف  بالوقوف  وطالبت  اال�ــســالم« 

والتحّلق حول اجلي�ش.

املنت االأعلى

حملة  ُنّظمت  االأعــلــى  املــن  يف 

اإقامة  عــرب  اجلي�ش  مــع  ت�سامن 

»حواجز حمبة« يف القرى والبلدات. 

رئي�ضة  نق�ط  يف  الن��ش  وجتمع 

فالوغا  ــوات،  اخلــل قرنايل،  يف 

والعبادية  والــقــريــة  وقــبــيــع 

رافعني  ــون،  ــس واأر� وبزبدين 

كما  للجي�ش،  داعمة  �سعارات 

ت�سدرها  مل�سقات  وزعــوا 

»نحنا  وعبارة  اجلي�ش  علم 

لبنانية  واأعـــالم  مــعــك«، 

جانبي  اىل  يتو�سطها 

اجلي�ش  علما  االأرزة 

الداخلي  ــن  االأم وقــوى 

بعبارة  وُذّيلت 

فيكن«  ـــا  »عـــّزتـــن

حامي  يــا  مــعــك  ــا  ــن ــل و»ك

الكلمات  و�سددت  الوطن«. 

االإرهاب  م�سل�سل  مواجهة  على  األقيت  التي 

حّيت  التي  ال�سعرية  الق�سائد  تغب  ومل  واملوت، 

اجلي�ش وت�سحياته.

زحلة

طول  على   - املعلقة   - زحلة  بلدية  رفعت 

مدخل  ي�سل  ـــذي  ال الــبــولــفــار 

املدينة 

واأ�سدرت  اجلي�ش  مع  ت�سامن  الفتات  بال�سرايا، 

االآثم  ا�ستنكرت فيه »االعتداء  الفرزل بياناً  بلدية 

على  موؤامرة  واعتربته  اجلي�ش  له  يتعر�ش  الذي 

البلدة  اإمكانات  املجل�ش  وو�سع  االأهلي«.  ال�سلم 

يف ت�سرف قيادة اجلي�ش.

احتفال  البقاعية  تعنايل  بلدة  يف  اأقيم  كذلك 

من  عــدد  ح�سره  اجلي�ش  مــع  ت�سامناً  خطابي 

فاعليات املنطقة ال�سيا�سية وال�سعبية والدينية.

كفر�صوبا

كفر�سوبا  اأبــنــاء 

نّفذوا  والــعــرقــوب 

ت�سامناً  اعت�ساماً 

الوطني  اجلي�ش  مع 

ــــقــــوى االأمـــنـــيـــة  وال

�ساحة  يف  اللبنانية، 

البلدة، �سارك فيه ح�سد 

ــوا  ــع مـــن االأهــــــايل، ورف

والالفتات  اللبنانية  االأعالم 

اللبناين  للجي�ش  املوؤيدة 

ومنها:  ــيــة  االأمــن والــقــوى 

»لــبــنــان وطـــن االعـــتـــدال وال 

االأرا�سي  على  للتطرف  مكان 

خلف  يتوحد  »لبنان  اللبنانية«، 

بندقية اجلي�ش«.

بعد الوقوف دقيقة �سمت حداداً 

الذين  اجلي�ش  �سهداء  اأرواح  على 

كلمات  األقيت  ال�سمال،  يف  �سقطوا 

دعت اللبنانيني اىل نبذ الفتنة واىل 

اللبناين  ... جئنا يا �سيادة العماد، من عكار، التي تربطها باجلي�ش 

�سلة رحم ال تنف�سم، لنبارك لكم ب�سدق اإميانكم املتج�سد بت�سحية حتى 

ال�سهادة بل نحن جئنا ن�سد على اأياديكم ونوؤكد با�سم كل عكاري:

اإن الر�سالة التي ا�ست�سهد من اأجلها ابطال اجلي�ش اللبناين والتي ما 

زال رفاقهم يوؤدونها يف �سبيل �سون اأمن البلد وتاأمني الظروف االأمثل 

مل�ستقبل اآمن، اإن هذه الر�سالة هي اأمانة يف اأعناقنا و�سنعمل للحفاظ 

عليها من خالل وحدة ال�سف التي مّيزت عكار خ�سو�ساً يف اأوقات املحن.

نحن جئنا يا �سيادة العماد لنوؤكد باأن عكار التي ما زالت تزف كل يوم 

عر�سانها لل�سهادة و�سط زغاريد العزة والكرامة والعنفوان، �ستبقى الرحم 

اخل�سب للبطولة الوطنية واجلناح الدارئ عن لبنان كل االأخطار و�ستبقى 

خ�سو�ساً  ــدوام،  ال على  برهنت  التي  الوطنية  اجلي�ش  ملوؤ�س�سة  وفية 

وال  و�سيادته،  وطن  اأمن  اأولوية  عندها  االأولوية  اإن  احلكيمة،  بقيادتكم 

م�سلحة لديها اإال م�سلحة الوطن العليا يف الوحدة واحلرية واال�ستقالل.

بلدية رحبة

�صجيع عطية  

عكار �صتبقى

خزان البطولة

»الغولدن بادي«

تزور مدر�صة 

القوات اخلا�صة 

دعماً وت�صامناً
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الوقوف �سفاً واحداً خلف جي�سهم الوطني، مذكرة 

يف  �سهداء  من  والعرقوب  كفر�سوبا  قدمته  مبا 

االأمنية  والقوى  اللبناين  اجلي�ش  ويف  املقاومة 

اأن  على  �سددت  كما  وحريته.  الوطن  عن  دفاعاً 

اجلي�ش هو احل�سن املنيع ل�سيادة لبنان وا�ستقالله 

واأر�سه،  الوطن  تراب  وحدة  عن  الوحيد  واملدافع 

م�سيدة باجلي�ش يف �سموده ووقفته يف وجه 

املخّلني باالأمن وامل�سطادين باملاء العكر 

لزرع فتنة كانت �ستودي بالبالد...

ويف نهاية االعت�سام قّدم عدد من 

عنا�سر  اىل  الورود  واالطفال  الن�ساء 

يف  املوجودين  الداخلي  واالأمن  اللبناين  اجلي�ش 

لت�سحياتهم  وتقدير  وحمبة  وفاء  عربون  البلدة 

وعند  وا�ستقالله.  ووحدته  الوطن  عن  الدفاع  يف 

البلدة  �ساحة  يف  ال�سموع  االأهايل  اأ�ساء  الغروب، 

اجلي�ش  �سهداء  اىل  منهم  حتية  ال�سرفات  وعلى 

اللبناين الذين �سقطوا يف مواجهات ال�سمال.

العني وحا�صبيا وعني احللوة

 - العني  بلدة  الهرمل يف   - بعلبك  اأبناء  نّظم 

ونّوهت  اجلي�ش  لدعم  احتفاالً  ال�سمايل  البقاع 

االرهابية  اخلــاليــا  ك�سف  يف  ـــدوره  ب الكلمات 

امل�سلحة التي حتاول النيل من اأمن البلد ووحدته 

الوطنية  الوحدة  اأهمية  على  و�سددت  وا�ستقراره، 

والقوى  اجلي�ش  اأن  معتربة  الوطن،  على  للحفاظ 

االأمنية هما ال�سمانة الوحيدة للوحدة الوطنية.

حا�سبيا  الداوودية يف  قاعة  واأقيم مهرجان يف 

ت�سامناً مع اجلي�ش اللبناين، األقيت خالله كلمات 

مل�سايخ املنطقة والتيارات ال�سيا�سية.

عند  احلــلــوة  عــني  خميم  اأول  يف  رفــعــت  كما 

الفتات  التعمري  منطقة  ويف  التحتاين  املدخل 

حتيي �سهداء اجلي�ش والوحدة الوطنية اللبنانية - 

الفل�سطينية.

العماد  اىل  الدولة  موظفي  لقدامى  الوطني  املجل�ش  ــه  وّجّ

�سليمان، الكلمة االآتي ن�سها:

ح�سرة العماد

هوؤالء الرفاق ميثلون قطاعات اأ�سا�سية من قدامى املتقاعدين 

مدنيني وع�سكريني، جئنا اليوم، وبدافع الواجب الوطني، لنوؤكد 

وقوفنا اىل جانبكم ون�سجب العمل اجلبان الغادر الذي ا�ستهدف 

العمود الفقري للوطن املمثل بجي�سه وقواه االأمنية، حيث �سقط غدراً العديد 

من  نتقدم  لذا،  الواجب.  و�سهداء  جرحى  ــراداً،  واأف �سباطاً  الع�سكريني،  من 

ح�سرتكم باأحّر التعازي متيقنني اأن هذا اال�ست�سهاد وت�سحيات القوى امل�سلحة 

و�سمودها كانت العامل االأكيد الذي منع االنهيار والتفتيت.

ح�سرة العماد

اإننا معكم يف التدابري واالجراءات كافة التي اتخذمتوها؛ ويقف من حولكم 

الع�سكريون الذين هاماتهم عالية حتى ال�سماء وقلوبهم منحنية على بلدهم 

الذي يتطلع اليهم مطمئناً بوجودهم، وال يكون اخلال�ش اإال من خالل بطوالتهم 

وت�سحياتهم.

ح�سرة العماد

ما عرفنا فيكم يوماً اإال املواقف احلكيمة الثابتة التي كانت مو�سع اإعجاب 

وطماأنتم  امل�سلحة،  القوى  �سنتم  خاللها  من  والتي  اجلميع،  من  وتقدير 

ما  لكل  اآبهني  غري  بت�سرفكم  اأنف�سنا  ن�سع  اإننا  الوطن.  وحفظتم  ال�سعب، 

ميليه علينا الواجب من ت�سحيات وتفان.

يتغمدهم  اأن  اهلل  ونرجو  االأبــرار  �سهدائنا  اأرواح  اأمــام  خ�سوع  بكل  ننحني 

البوا�سل  للجرحى  العاجل  ال�سفاء  نرجو  كما  جنانه،  ف�سيح  وي�سكنهم  برحمته 

االأعزاء. ولكم كل دعاء بالتوفيق لن�سرة الوطن.

ع�ستم يا ح�سرة العماد، عا�ش اجلي�ش - عا�ش لبنان.

رابطة الق�صاة

منتدى ال�صفراء

رابطة قدماء القوى امل�صلحة

املجل�ش الوطني لقدامى املوظفني

بريوت يف 2007/5/30

م
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ول
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مارون  ال�سيد  برئا�سة  الدكوانة،  يف  الريا�سية  بادي«  »الغولدن  جمعية  نظمت 

خليل، وجلنة ال�سالح االأبي�ش بقيادة املدرب و�سام بو �سرحال على راأ�ش وفد كبري، 

زيارة اىل مدر�سة القوات اخلا�سة يف برمانا وذلك تاأييداً ودعماً للجي�ش اللبناين.

ال�ضب�ط  من  وعدد  عي�ضى  مروان  املغوار  املقدم  املدر�ضة  ق�ئد  الوفد  اإ�ضتقبل 

واملدربني. الزائرون حملوا اىل الع�سكريني الورود عربون حمبة وتقدير.

و�سرورة  اجلي�ش  دور  اأهمية  فيها  اأكد  كلمة  خليل  ال�سيد  النادي  رئي�ش  واألقى 

من  وتقدم  قدمت  ما  كل  على  الع�سكرية  القيادة  و�سكر  جانبه،  اىل  الوقوف 

كامل  على  �سلطته  اجلي�ش  يب�سط  اأن  اآمالً  االأمن،  حتقيق  �سبيل  يف  ت�سحيات 

االأرا�سي اللبنانية، حميياً اأرواح ال�سهداء.

وقدم املدرب بو �سرحال �سهادة �سكر من »الغولدن بادي« وال�سالح االأبي�ش اىل 

اجلي�ش، ثم جرى قطع قالب حلوى كما اأطلقت بالونات حتمل �سعار اجلي�ش ولبنان 

يف �سماء برمانا.







عم�سيت  بلدة  اأحيت 

مـــهـــرجـــانـــاً حـــا�ـــســـداً، 

فاأ�ساءت ال�سموع �سوارع 

�سطوح  و�سع�سعت  البلدة 

ونزل  وال�سرفات  املــنــازل 

�ساحة  املواطنني اىل  مئات 

البلدة رافعني ال�سلوات على 

واقفني  اللبناين،  اجلي�ش  نية 

ا�ست�سهاد  متاأملني يف  ب�سمت 

اللبن�نيني  والع�ضكريني  ال�ضب�ط 

اأ�ــســابــيــع من  ثــالثــة  ــدى  م على 

املعارك الطاحنة يف خميم نهر 

البارد.

وحتّول الن�سب التذكاري الرخامي 

عم�سيت  �ساحة  املتو�سط  االأبي�ش 

العم�سيتيون  حوله  حتّلق  حمّجة 

اللبناين  الوطني  الن�سيد  من�سدين 

ومرددين  اللبنانية  االأعــالم  ورافعني 

اأمام  باجلي�ش،  وفخر  اعتزاز  �سعارات 

ال�ساحة  و�سط  يف  رفعت  عمالقة  �سورة 

البن عم�سيت قائد اجلي�ش العماد مي�سال 

اأن »عم�سيت  التاأكيد  �سليمان، وذلك بغية 

نذرت للوطن من اأبنائها قائداً ي�سهر �سيف 

احلق لي�سرب به عنق الباطل براً بق�سم 

اأطلقه يافعاً حفاظاً على علم بالدي وذوداً 

عن وطني لبنان«.

مع  بالتعاون  البرتون   - روتاري  نادي  اأقام 

جلنة حممية اأرز تنورين الطبيعية اإحتفاالً يف 

حميط املحمية، تكرمياً ل�سهداء اجلي�ش والقوى 

تخليداً  اأرز  �سجرة  مئة  غر�ش  تخلله  االأمنية، 

بو  الرحمن  عبد  العقيد  ح�سره  ال�سهداء،  لذكرى 

خليل ممثالً قائد اجلي�ش العماد مي�سال �سليمان، 

وهيئات اإجتماعية وبيئية.

يف اأرز تنورين

عم�صيت
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منطقة  يف  الغازية  بلدية  اأقــامــت 

دعماً  البلدة  �ساحة  يف  اإحتفاالً  �سيدا 

للجي�ش، تخلله الوقوف دقيقة �سمت اإجالالً 

ل�سهداء اجلي�ش، ثم عزفت »ك�سافة الر�سالة 

بح�سور  الوطني،  الن�سيد  االإ�سالمية« 

العقيد حليم فغايل  اجلي�ش  قائد  ممثل 

و�سخ�سيات املنطقة.

الفنية  جبيل  بنت  مدر�سة  باحة  ويف 

اللبناين  للجي�ش  تكرميي  اإحتفال  اأقيم 

ال�سليب  العطاء يف  واأخوة  و�سهدائه  البا�سل 

االأحمر اللبناين.

يف الغازية وبنت جبيل
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اأقيم يف بلدة كفر�سيما قدا�سان 

لراحة اأنف�ش �سهداء اجلي�ش، االأول 

الوردية ح�سره  يف كني�سة �سيدة 

باخو�ش،  باخو�ش  الركن  العميد 

اأنطونيو�ش  مار  دير  يف  والثاين 

اجلي�ش  قائد  فيه  مّثل  )القرقفي( 

العقيد منري عقيقي. 

دعت بلدية الزعرورية - ق�ساء ال�سوف - اىل 

جتّمع لالأهايل واإ�ساءة �سموع وم�سرية راجلة 

للجي�ش  دعماً  البلدة  �سوارع  �سمن  �سامتة 

اللبناين واإكراماً ل�سهدائه.

يف كفر�صيما  

بلدية الزعرورية
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و�سابات  �سباب  مــن  جمموعة  ــاءت  اأ�ــس

لبنانيني ال�سموع، وو�سعوا اأكاليل من الزهر 

منطقة  يف  املجهول  اجلندي  ن�سب  على 

املتحف.

جلنة  واأع�ساء  رئي�ش  من  بدعوة 

افتتح  عاريا،   - النجاة  �سيدة  وقف 

لالأطفال  املخ�س�ش  الــقــ�ــســم 

الن�سب«  »حديقة  يف  واالأوالد 

اجلي�ش  قائد  عن  ممثل  بح�سور 

ــايل  واأه �سليمان  مي�سال  العماد 

البلدة. تال حفل االفتتاح ع�ساء قروي 

اجلي�ش  ل�سهداء  تكرمياً  �سجرة  وزرع 

اللبناين.

املتحف

عاري�������ا
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قدادي�ش و�صلوات

خمتلف  يف  ال�سلوات  ورفعت  القدادي�ش  اأقيمت 

وركزت  اجلي�ش،  �سهداء  نية  على  اللبنانية  املناطق 

العظات على الوقوف اىل جانب اجلي�ش اللبناين واإكبار 

ت�سحيات ع�سكرييه.

يف الكر�سي البطريركي يف الدميان اأقيم قدا�ش لراحة 

وقد  لبنان،  يف  ال�سالم  نية  وعلى  اجلي�ش  �سهداء  اأنف�ش 

تراأ�ش الذبيحة االإلهية املطران فرن�سي�ش البي�سري وعاونه 

يف  �سليمان  العماد  اجلي�ش  قائد  مّثل  كريوز.  �سربل  االأب 

ال�سخ�سيات  اليا�ش ريحانا وح�سر جمع من  العميد  القدا�ش 

وابناء املنطقة.

االأب  الك�سليك   - القد�ش  الروح  جامعة  رئي�ش  تراأ�ش  كما 

حيث  اجلامعة،  كني�سة  يف  قدا�ساً  االحمر  انطوان  الدكتور 

والقوى  اللبناين  اجلي�ش  �سهداء  اأنف�ش  لراحة  ال�سالة  رفعت 

االأمنية واملواطنني االبرياء.

قدا�ش  اأقيم  جبيل  يف  الرعائية  جرج�ش  مار  كني�سة  ويف 

»لن�سرة اجلي�ش« تراأ�سه االأب بول�ش اخلوند و�سارك فيه العميد 

ق�ئد  ممثالً  ال�ضب�ط  من  وفد  راأ�ش  على  �ض�مل  انطوان  الركن 

اجلي�ش العماد مي�سال �سليمان، اىل ح�سد من املواطنني.

اأنف�ش �سهداء اجلي�ش يف كاتدرائية  اأقيم قدا�ش لراحة  كذلك 

مار اأ�سطفان - البرتون احتفل به النائب العام الأبر�سية البرتون 

املارونية املون�سنيور منري خري اهلل، وح�سره العميد الركن فاروق 

اجلي�ش وعدد من فعاليات املنطقة وح�سد  قائد  معاليقي ممثالً 

من االأهايل.

واأقيم قدا�ش احتفايل يف كني�سة مار فوقا - ح�سرايل احتفل به 

اخلوري و�سيم اأبي فرام يف ح�سور العقيد الركن ماجد فرحات ممثالً 

العماد قائد اجلي�ش.

اجلي�ش  �سهداء  نية  على  واي�ساً 

�سيدة  كني�سة  يف  قدا�ش  اأقيم 

املعونات يف �ساقية امل�سك - بكفيا.

البيا�سة  يف  القيامة  كني�سة  ويف 

االأب طوين  تراأ�ش  ال�سمايل  املن   -

�سهداء  اأنف�ش  لراحة  قدا�ساً  غزال 

اجلي�ش وال�سليب االأحمر بح�سور نواب 

�سليمان  العماد  مّثل  وقد  وفعاليات 

العميد �سمري �سريي.

واأقيم قدا�ش على نية �سهداء اجلي�ش 

تخلله  اجلنوبية  اإبل  عني  بلدة  يف 

مهرجان خطابي. تراأ�ش القدا�ش رئي�ش ا�ساقفة �سور وتوابعها للطائفة 

املارونية املطران �سكر اهلل نبيل احلاج. القدا�ش اأقيم يف كني�سة ال�سيدة 

وح�سره ممثل قائد اجلي�ش العميد الركن مي�سال هيدمو�ش، و�سخ�سيات 

ع�سكرية ومدنية.
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برعاية القائم باالعمال 

يف ال�سفارة اللبنانية يف 

باري�ش غادي خوري دعت 

ال�سفارة اللبنانية وجتمع 

املنظمات اللبنانية 

اىل قدا�ش يف 

كني�سة �سيدة لبنان 

يف باري�ش يف اإطار 

نهار ت�سامن و�سالة 

وتكرمي ل�سهداء 

اجلي�ش وال�سليب 

االأحمر الذين 

ا�ست�سهدوا يف معارك 

نهر البارد.

ش
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ويف جزين تراأ�ش االأبوان �سليمان وهبة وفادي �سميا 

- جزين على  بعنقودين  وادي  كني�سة  باحة  قدا�ساً يف 

العميد  ح�سور  يف  االأمنية  والقوى  اجلي�ش  �سهداء  نية 

الركن ن�سيم اندراو�ش ممثالً قائد اجلي�ش العماد �سليمان. 

احلكيم  من�سور  اخلوري  القليعة  رعية  كاهن  وتراأ�ش 

على نية �سهداء اجلي�ش  الكهنة، قدا�ساً  يعاونه عدد من 

الذين �سقطوا خالل حوادث نهر البارد، يف ح�سور قائمقام 

اللواء  �ضب�ط  من  وعدد  ن�ض�ر  ق��ضم  ب�الإن�بة  مرجعيون 

احلا�سباين  ب�سام  البلدية  ورئي�ش  اجلي�ش  يف  العا�سر 

واملخاتري وح�سد من اأبناء البلدة.   

االأب لبكي يف قدا�ش يف �صيدة الب�صمة - املن�صورية:

هو واحد ولكنه لي�ش وحيداً

من�سور  االأب  من  بدعوة 

جاهدة  والفنانة  لبكي 

لراحة  قدا�ش  اأقيم  وهبي 

يف  اجلي�ش  �سهداء  اأنف�ش 

 - الب�سمة  �سيدة  كني�سة 

املن�سورية.

خالل  األقى  لبكي  االأب 

موؤثرة  كلمة  القدا�ش 

ثمة  »اإن  بالقول  ا�ستهلها 

لفخر  و�سبب  �سبب  األف 

فاهلل  واعتزازهم.  اللبنانيني 

بكرم وحب وحكمة المتناهية 

ما  اجلمال  من  للبنان  جعل 

ذكره  اىل  املقد�ش  بالكتاب  حدا 

72 مرة«.

نحن  الذي  الفخر  اإمنا  واأ�ساف: 

لبناين  كل  يجتاح  الذي  هو  ب�سدده، 

م  تق�سّ الطائفية  يجمع،  واجلي�ش  تفّرق  فال�سيا�سة  اجلي�ش،  جتاه 

واجلي�ش يجمع، الثقافات تعزل واجلي�ش يجمع. هذا اجلي�ش بالذات 

هو من كل الثقافات وال�سيا�سات والطوائف، وهو لها...

اجلي�ش معجزة لبنان... يف هذه ال�سالة اأردنا اأن نقول له اإننا نحبه، 

واإننا م�ستعدون للت�سحية معه ومن اأجله.

وختم بالقول: »ح�سرة ممثل القائد. قل له من ف�سلك، وكن ل�سان 

حالنا، اأنه واإن كان واحداً، فهو لي�ش وحيداً«.

يذكر اأن الفنانة الكبرية جاهدة وهبة �ساركت يف اإحياء القدا�ش ترنيماً 

ومعها اأوالد »دارالب�سمة« وهم من اأبناء �سهداء اجلي�ش اللبناين. 

)من  اجلديدة  اأغنيتها  القدا�ش  ختام  يف  وهبة  جاهدة  اأن�سدت  وقد 

حتية  كليب  ڤيديو  ت�سويرها  مّت  والتي  زغيب(  هرني  و�سعر  اأحلانها 

للجي�ش اللبناين.

اجلي�ش - العدد رقم 265/264

225







اجلي�ش - العدد رقم 265/264

228

اعت�صامات وم�صريات:

كلنا معك

ــش له  ــّر� ــع ــاراً ملـــا ت ــك ــن ــت ــس ا�

ع�سابة  يد  على  اللبناين  اجلي�ش 

الدرو�ش  توقفت  ــالم«،  ــس اال� »فتح 

اخلا�سة  واجلامعات  املــدار�ــش  يف 

يف  الطالب  واعت�سم  والر�سمية 

موؤيدة  الفتات  حاملني  باحاتها 

باالعتداء  منددة  واأخـــرى  للجي�ش 

ثانوية  تــالمــذة  نّفذ  فقد  عليه. 

بع�ش  مب�ساركة  الر�سمية  رمي�ش 

�سامتة  م�سرية  واال�ساتذة  االهايل 

عند  اللبناين  للجي�ش  حاجز  نحو 

حاملني  الثانوية،  نحو  املفرق 

الفــتــات نـــددت بــاالعــتــداء على 

له،  داعــمــة  واأخـــرى  اجلي�ش  اأفـــراد 

وحملوا �سورة للعماد مي�سال �سليمان 

وتاأكيداً  »كلنا معك« تعبرياً  كتب حتتها 

واأمام  الع�سكرية.  املوؤ�س�سة  لدعمهم 

احلاجز نرثت الن�سوة االأرز على العنا�سر 

واأن�سدوا  �سمت  دقيقة  التالمذة  ووقف 

�سهداء  اأرواح  على  حداداً  الوطني  الن�سيد 

اجلي�ش، كما حيوا �سمود عنا�سره وحتليهم 

بالروح النظامية دفاعاً عن حرية الوطن.

لها  يتعر�ش  التي  للهجمة  وا�ستنكاراً 

يف  ــدرو�ــش  ال توقفت  اللبناين،  اجلي�ش 

 )LAU( االأمريكية  اللبنانية  اجلامعة 

التجّمع  اىل  واملوظفون  الطالب  وتنادى 

والوقوف دقيقة �سمت حداداً على اأرواح 

لدم  واحرتاماً  وتقديراً  اجلي�ش،  �سهداء 

الوطن  مذبح  على  يراق  الذي  اجلرحى 

كانت  ثم  وا�ستقالله.  �سيادته  عن  دفاعاً 

�سّلى  ــالة  �ــس دقــيــقــة 

فيها كل طالب بح�سب 

معتقده.

حواجز حمبة

دعماً للجي�ش وت�سامناً معه، اأقيمت على طرق 

حمبة،  حواجز  الغربي  والبقاع  االأو�سط  البقاع 

التي  واملل�سقات  ال�سيارات  الزهور على  ووزعت 

تعلن الدعم لـ»حامي ا�ستقاللنا«.

ب�سام  جزين(  )ق�ساء  انان  بلدة  خمتار  ونظم 

خميرب بالتعاون مع اهايل البلدة يوماً ت�سامنياً 

ووزعوا  حمبة«  »حواجز  خالله  اأقاموا  اجلي�ش  مع 

يف  ورفعت  املــارة،  على  اجلي�ش  و�سعار  االعــالم 

الطرق  على  للجي�ش  موؤيدة  الفتات  جزين  ق�ساء 

العامة ويف ال�ساحات.

ورود من جمعية

االأرز الريا�صية الثقافية

جمعية االأرز الري��ضية الثق�فية يف زق�ق البالط 

االأمن  وقــوى  اجلي�ش  مراكز  على  جولة  نظمت 

وقدم  مركزها،  من  انطالقاً  بريوت  يف  الداخلي 

الورود  اجلمعية  يف  الثقافية  اللجنة  من  اع�ساء 

وقوى  للجي�ش  دعمهم  عن  معربني  للع�سكريني 

االأمن، وتقديرهم ل�سجاعة الع�سكريني وبطوالتهم 

يف الدفاع عن اأمن لبنان وا�ستقراره.
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»كفى« تت�صامن

ال�سلم  ــل  اأج من  )لبنانيات  »كفى«  منظمة 

اأعربت  اجلي�ش،  اىل قيادة  كتاباً  االأهلي( وجهت 

دوراً  يوؤدي  الذي  اجلي�ش  مع  ت�سامنها  عن  فيه 

طليعياً يف الدفاع عن الوحدة الوطنية، من خالل 

وال�سلم  اال�ستقرار  زعزعة  حماوالت  على  الق�ساء 

االهلي يف لبنان. وثّمنت »الت�سحيات التي بذلها 

بهذا  العبور  اأجل  من  يزال  وما  اللبناين  اجلي�ش 

البلد اىل �سكة االأمان«. 

اإدانة من بروك�صل

يف  اللبنانيـة«   امل�سيحيـة  »احلركـة  ــت  دان

اجلي�ش  لها  تعر�ش  التي  الهجمات  بروك�سل، 

اللبناين.

التعازي  قدمت  اجلي�ش  قيادة  اىل  كتاب  ويف 

لقيادة  احرتامها  عن  واأعربت  ــرار  االأب بال�سهداء 

اجلي�ش وت�سامنها معها.

وحثت اللبنانيني جميعاً على الوقوف �سفاً واحداً 

اىل جانب جي�سهم.

ومهرجان تاأييد ودعم يف اوتاوا

اللبنانية  اجلالية  اأقــامــت  كندا   - ـــاوا  اوت يف 

مهرجان تاأييد ودعم للجي�ش اللبناين.

دقيقة  املحتفلون  وقف  الوطني  الن�سيد  بعد 

واألقى  اجلي�ش.  �سهداء  الأرواح  اإجالل  حتية  �سمت 

قن�سل لبنان اال�ستاذ جورج اأبو زيد كلمة جاء فيها:

.. اإذا كانت الكرامة ال ت�سان اإال باجلهاد والبطولة 

فمن يكون مقلع اجلهاد ومدر�سة احلرية والبطولة 

اإالك يا جي�ش بالدي؟

اإال  تنمو  ال  ال�سادقة  الوطنية  م�ساتل  كانت  واإذا 

جتد  فهل  ال�سالح،  واملناخ  اخل�سبة  الرتبة  يف 

الوطنية تربة اأخ�سب من اأفياء اأجنحتك؟

معارك  اأهــم  بــالدي  جي�ش  يا  اليوم  تخو�ش   ...

مواطنيك،  عــروق  يف  احليوية  وتبعث  امل�سري 

وترفع من�سوب العزة واالندفاع يف �سدور اأ�سبال 

والكرامة  احلق  نــداء  تلبية  عن  يوماً  يتوانوا  مل 

واحلرية.

... اأبيت اأن ت�سدد اىل �سدر الوطن �سهام الغدر 

يف  يتفانون  االأبطال  جنودك  فاندفع  والطغيان، 

�سبيل ن�سرة الوطن واإبقاء رايته خفاقة يف عظمة 

املجد و�سيادة اال�ستقالل.

مبادرات

ــة كـــبـــرية من  ــوع ــم ــــت جم دع

وال�سباب  وال�سركات  املوؤ�س�سات 

بفتح  خا�سة  مــبــادرة  اتخاذ  اىل 

ح�ساب م�سريف ملن يرغب يف تقدمي 

الع�سكرية،  للموؤ�س�سة  التربعات 

لكي تتمكن من تقدمي امل�ساعدات 

اجلي�ش  �سهداء  الأبــنــاء  ال�سرورية 

وعائالتهم خ�سو�ساً الذين ا�ست�سهدوا 

يف حوادث نهر البارد.

اإحدى  اأقدمت  ال�سياق،  هذا  ويف 

»فيلم  اإنـــتـــاج  عــلــى  ــركــات  الــ�ــس

للجي�ش  دعــمــاً  وطــنــي«  دعــائــي 

اللبنانية  التلفزيونات  يف  لبثه 

والعربية  اللبنانية  والف�سائيات 

يوؤكد دعم ال�سعب اللبناين للجي�ش.

ووجهت جمعية »لوتدهال: ال تخف« 

 )LOTEDHAL, ne crains pas(
عن  عــربت  كتاباً  اجلي�ش  قــيــادة  اىل 

معتربة  وت�سحياته  للجي�ش  تقديرها 

اأن كل نقطة دم من دماء �سهداء اجلي�ش 

»هي �سيل من دمائنا«. وجاء يف الكتاب: 

»لكي ال يبقى تعبرينا كالماً نعر�ش بع�ش 

�سهدائنا  اأوالد  لرعاية  االن�سانية  خدماتنا 

اأولئك  من  اللبناين،  اجلي�ش  يف  االأبطال 

الذين قدموا اأنف�سهم �سحية خلال�سنا«.

عرب  وجهه  كتاب  يف  حلود  هرني  ال�سيد 

معايل  على  ــرتح  »اق االإلــكــرتوين  الربيد 

الباب  فتح  اجلي�ش،  وقائد  الدفاع  وزير 

يف  اجلي�ش  مل�ساعدة  املواطنني  اأمــام 

اإدارية،  )مهام  الع�سكرية  غري  االعمال 

من  وذلك  تنظيمية(  �سحية،  لوج�ستية، 

باب التطوع وكل ح�سب 

غرار  على  اخت�سا�سه 

ال�سليب االأحمر. 
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من  كتاباً  اجلي�ش  قيادة  وتلقت 

ال�سان جورج - احلدت،  م�ست�سفى 

جاء فيه ما يلي:

له  تتعّر�ش  ما  اىل  »ا�ستناداً 

اللبناين  واجلي�ش  احــداث  من  البالد 

بامل�سوؤولية  منا  و�سعوراً  باالأخ�ش.. 

ال�سان  م�ست�سفى  فــاإن  الوطنية، 

وطاقمها  باإدارتها  احلدت   - جورج 

نف�سها  ت�سع  والتمري�سي،  الطبي 

واإمكاناتها بت�سرف اجلي�ش اللبناين 

وكافة القوى االأمنية.

اجلي�ش  لت�سحيات  التقدير  مع 

اللبناين من اأجل الوطن«.

تعليم اأبناء الع�صكريني 

ال�صهداء

الرتبية  جمعية  رئــيــ�ــش  اأبــــرق 

االإ�سالمية امل�سرفة على معاهد ومدار�ش 

وعكار  طرابل�ش  يف  االإ�سالمية  االإميــان 

قائد  اىل  حبل�ش  غ�سان  وال�سنية 

واملدير  �سليمان  مي�سال  العماد  اجلي�ش 

اأ�سرف  اللواء  الداخلي  االأمن  لقوى  العام 

ريفي، موؤكداً تبني اجلمعية »تعليم اأبناء 

داخلي  اأمن  وقوى  جي�ش  الع�سكريني من 

ما  مع  املواجهات  يف  ا�ست�سهدوا  الذين 

اآخر  حتى  اال�ــســالم،  فتح  مبنظمة  ي�سمى 

املراحل التعليمية يف مدار�سها«.

ر�صائل دعم

تلقت قيادة اجلي�ش �سيالً من ات�ساالت 

البارد  نهر  حــوادث  بعد  املطلق  الدعم 

اىل  وقوفهم  عن  املواطنون  فيها  اأعرب 

وقيادته  اجلي�ش  جانب 

دعت  كذلك  احلكيمة، 

ــة اىل  ــي ــل هــيــئــات اأه

اإ�ساءة امل�سابيح على ال�سرفات ليالً كخطوة رمزية 

اإلكرتونية لتوقيع  لدعم اجلي�ش وخ�س�ست مواقع 

عرائ�ش للغاية نف�سها.

رابطة النواب ال�صابقني:

حتت مظلة اجلي�ش كلنا للوطن

وجه رئي�ش رابطة النواب ال�سابقني �سفيق بدر 

اىل قيادة اجلي�ش كتاباً جاء فيه:

حتت مظلة اجلي�ش كلنا للوطن. وكلنا مل�ستقبل 

واعد واآمن، ت�سيء ف�ساءه الرحب �سم�ش احلرية.

والهوية  العنوان  اال�ستقالل وهو  اجلي�ش هو رمز 

والكيان.

�سرفاء،  بوا�سل  اجلي�ش  اأفراد من  ا�ست�سهاد  حول 

ال�سيا�سة، وعادت  ال�سعب، ون�سي هرطقات  توحد 

واحداً  عرفناه،  هكذا  االأ�سالة.  لبنان  ربــوع  اىل 

موحداً. �سعبه عزيز، اأ�سيل، عريق.

كل ال�سعب اجتمع حول جي�سه البطل الذي حقق 

املعجزة، واأعاد الوحدة اىل لبنان.

احلقيقية:  لبنان  جنود  �سورة  اليوم  يرى  العامل 

�سياج الوطن ورمز وحدته، واحل�سن احل�سني بوجه 

اإرهاب، يق�ش م�ساجعنا ويخطف احللم من عيون 

االإن�سانية  الكرامة  عن  ال�سر�ش  واملدافع  اأطفالنا، 

واال�ستقرار الدويل.

الوقوف اىل جانب اجلي�ش يف هذه املرحلة لي�ش 

واجباً وطنياً فح�سب بل �سرورة اإن�سانية وح�سارية.

لقيادته  حتية  ال�سباب،  زمن  يف  له  والتحية 

احلكيمة، حتية ل�سهدائه وجرحاه،

نقف اإجالالً لروحهم الطاهرة،

لقد قدموا كل ما ميلكون، من اأجل اأن يبقى لنا 

ما منلك.

تع�سف اليوم، فوق تالل الوطن اجلريح وال�سامد 

حولنا،  من  تهب  والوفاء  والت�سحية  ال�سرف  رياح 

فتوقظ �سمائرنا، وتنع�ش ذاكرتنا اىل زمن كانت 

ومنجم  احل�سارة  وبوابة  ال�سرق  جوهرة  بالدنا  فيه 

االإبداع.

اأجل، جي�سنا وقوانا االأمنية هم الرمز االأن�سع لوطن 

ي�ست�سهد كل يوم، لكنه اأبداً يرف�ش االنك�سار. هذه 

البارد،  الطاهرة، تن�ساب على �سفاف نهر  الدماء 

االأر�ش، تتح�س�ش جذور  فتدفئه، وتغور يف جوف 

حتيي  الزمن،  يف  ال�ساربة  خالياها  تنع�ش  االأرز، 

فيها ع�سب احلياة وروح اخللود...

ال�سابقني،  النواب  رابطة  اأع�ساء  وجميع  واإنني 
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اجلي�ش  على  التعدي  االإ�ستنكار  اأ�سد  ن�ستنكر 

اللبنانية، ونعتربه  الداخلي  االأمن  اللبناين وقوى 

مرتكبوه  يعاقب  اأن  يجب  �سارخاً،  اإجرامياً  عمالً 

قيادة  التعازي من  باأحر  ونتقدم  وحزم.  ب�سرامة 

ال�سفاء  للجرحى  ونتمنى  ال�سهداء  واأهــل  اجلي�ش 

جهة  الأي  وامل�سوؤولني،  الروؤ�ساء  ونطالب  العاجل، 

انتموا، اأن يتقوا اهلل يف حق هذا الوطن اللبناين 

في�سونوه من اخلراب ويحفظوه من الدمار، ويراأفوا 

جتنيبهم  وعلى  حمايتهم  على  فيعملون  باأهله 

الويالت.

واإننا نحيي عنا�سر جي�سنا البا�سل �سباطاً واأفراداً، 

وقادة واأفراد قوات االأمن الداخلي، ففي �سمودكم 

وت�سحياتكم ال�سمانة االأكيدة لبقاء الوطن...

كتاب من النادي اللبناين يف براغ

اخلارجية  وزارة  عــرب  الــدفــاع  وزارة  اىل  ورد 

براغ،  اللبناين يف  النادي  من  كتاب  واملغرتبني 

يعرب عن دعم النادي املطلق للجي�ش. ومما جاء 

يف الكتاب الذي وقعته الهيئة االإدارية للنادي:

يعي�ش وطننا لبنان اليوم حمنة جديدة ب�سبب 

على  واالإرهابي  االآثــم  واالعتداء  اجلارية  االأحــداث 

اأفراد من اجلي�ش اللبناين.

اإننا يف النادي اللبناين يف اجلمهورية الت�سيكية 

ندين بكل و�سوح وبكل قوة هذه االأعمال املجرمة 

للق�ساء  اللبناين  اجلي�ش  خلف  االحتاد  اىل  وندعو 

ونعلن  واالإرهابية  املاأجورة  املنظمة  هذه  على 

وقوفنا خلف اجلي�ش اللبناين البا�سل، ومع وحدة 

القلبية  التعازي  اأحــر  ونقدم  اللبناين،  ال�سف 

كل  ولعائالت  �سهدائه  ولعائالت  اللبناين  للجي�ش 

االأبرياء الذين �سقطوا يف هذه االأحداث.

حملة ترّبع بالدم للجي�ش

نظمته الرابطة االأهلية

يف الطريق اجلديدة - الفاكهاين

يف اإطار تقدمي الدعم للجي�ش اللبناين، حتّركت 

امل�ساعدات  تنظيم  على  ال�سعب  حلّث  اجلمعيات 

بطريقة مفيدة وفّعالة.

يف  االأهلية  الرابطة  نّظمت  ال�سياق  هذا  ويف 

الطريق اجلديدة - الفاكهاين، حملة ترّبع بالدم 

ل�سالح جرحى اجلي�ش بتاريخ 2007/6/23.

اإن  قــال  احلكيم  راجــي  ال�سيد  الرابطة  رئي�ش 

العمل  يف  اأ�سا�سياً  دوراً  تــوؤدي  التي  الرابطة 

�سعيد  على  واخلدماتي  االإجتماعي 

القيام  اأرادت  بـــريوت،  مدينة 

اإ�ستعداد  بهذه احلملة كتعبري عن 

دمه  لتقدمي  اللبناين  ال�سعب 

وعن  للوطن،  فـــداًء  وروحـــه  وحياته 

باملوؤ�س�سة  ال�سعب  هــذا  ك  مت�سّ

الع�سكرية، فال وطن وال �سعب بدون 

اجلي�ش.

الدكتور حممد  احلملة  اأ�سرف على 

داخلية  اأمــرا�ــش  )طبيب  اأ�سفري 

اأن  معترباً  ومفا�سل(  وجراحة عظم 

للجي�ش.  جداً  �سرورية  احلملة  هذه 

وقد �سارك يف احلملة ممثلون عن 

عدة جمعيات وموؤ�س�سات:

جتّمع  الهدى،  �سبيبة  جمعية 

جمعية  ال�سعبية،  والروابط  اللجان 

الرا�سكال  حــزب  اجلــــّراح،  الك�ساف 

اجلمعية  العربية،  اجلــامــعــة  ــردي،  ــك ال

االإن�سان  اللبنانية وجلنة حقوق  ال�سحية 

يف اللجان والروابط.

املواطنني  ِقَبل  من  كبري  اإقبال  لوحظ 

الذين اأبدوا ا�ستعدادهم لدعم الع�سكريني، 

احلناوي  النا�سر  عبد  املــتــربع  وعــّلــق 

بالقول: اإن الدم هو اأقل ما ميكن اإعطاوؤه 

التي  القا�سية  الظروف  ظل  يف  للجي�ش 

يواجهها دفاعاً عن �سرف بالدنا واأمنها.

الرائد مي  باإمرة  مفرزة طبية  اأن  يذكر 

ح�سان  االأول  املــوؤهــل  ومب�ساعدة  ــول  خّم

هيثم  حممد  االأول  املوؤهل  الدين،  ن�سر 

اخلطيب، املعاون �سامي �سقر والعريف 

العينات  اأخــذ  توّلت  جمرة،  ــو  اأب فــادي 

واإجراء الالزم ب�ساأنها.
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حزيران/متوز

لبنان جي�س خلف جي�سه

النقابات والهيئات االقت�صادية واالحتادات 

عرّبت عن اإميانها باجلي�ش وبدوره الوطني 

الكبري ك�صمانة لبنان.

واإذ حّيت اأرواح �صهداء اجلي�ش االأبطال ووقفت 

باإكبار اأمام بطوالت ع�صكرييه، اأعلنت اأنها 

خلف قيادته وجنوده.

واإىل �صيل الربقيات الواردة اىل قيادة اجلي�ش 

واملواقف املعلنة عرب خمتلف و�صائل االعالم، 

ورد على جملة »اجلي�ش« عدد كبري من 

الكلمات التي حتيي اجلي�ش و�صهداءه وتدين 

االعمال االرهابية �صده.

النقاب��ات والهيئ��ات االإقت�صادية واالإحتادات

اجلي�ش �صمانتنا
ونحن اىل جانبه 

بالقول وبالفعل وبالعمل

نقابة املحررين:

�صامت حتى ال�صهادة ثابت حتى الن�صر

معربة  كلمة  وّجه  كرم  ملحم  املحررين  نقيب 

للجي�ش قال فيها:

الن�سر..  حتى  ثابت  ال�سهادة..  حتى  �سامت 

جي�ش لبنان. العا�سي على الهزمية، ال�سابر على 

الغدر. املت�سدي للغادرين. ال تلني له عزمية، وال 

حتول �سعوبات دون اإمتام واجبه يف حترير االأر�ش، 

واإر�ساء دولة العدل واحلق والقانون.

الوطن  عتمة  ي�سيء  الــذي  الــهــادي  النور  اإنــه 

مهما  ــداءه  اأع حترق  التي  والنار  االأمــل،  ب�سعاع 

تي�سر لهم من اأدوات القتل وال�سر.

الذي نذر نف�سه  اإن لبنان، كل لبنان مع جي�سه 

للذود عن حيا�سه، والدفاع عن علمه م�سدوداً اىل 

ذاك الثالوث الذي ي�سكل ركيزة عقيدته الوطنية: 

�سرف، ت�سحية، وفاء.

اىل  املحررين  با�سم  اأ�سوقها  واإجالل  اإكبار  حتية 

�سهداء اجلي�ش. فمثواهم اجلنة. وهم مثابون على 

ما بذلوا من عطاء بلغ اأ�سمى مراتب الفداء.

ودعاء لكي ميّن اهلل بال�سفاء على اجلرحى الذين 

يعودوا  اأن  اآملني  الــواجــب،  اأر�ــش  على  �سقطوا 

�سريعاً ال�ستئناف ر�سالتهم يف خدمة لبنان الوطن 

واالن�سان. واىل املوؤ�س�سة الع�سكرية قيادة، �سباطاً 

اأزركم  ن�سّد  نحن،  معكم  نقول:  واأفـــراداً  ورتباء، 

م�ستقبل  فيها  يتحّدد  التي  املعركة  هــذه  يف 

لبنان الوطن، ولبنان الدولة. فاإما اإرتقاء به فوق 

الن�سر  الرتاب. و�سيكون  به حتت  اأو نزوالً  ال�سحاب 

حليفاً لنا باإذن اهلل.

نقابة ال�صحافة:

نثمن جهود اجلي�ش و�صجاعته وحكمة 

قيادته

يف  املواجهات  اندالع  عقب  له  جل�سة  اأول  يف 

اللبنانية  البارد، وّجه جمل�ش نقابة ال�سحافة  نهر 

يف  والوطن  اجلي�ش  �سهداء  الأرواح  اإجــالل  »حتية 

املعركة الدائرة حلفظ االأمن واال�ستقرار يف البالد«.

الأرواح  اإجــــالالً  �سمت  دقيقة  ــوقــوف  ال وبــعــد 

البعلبكي:  حممد  ال�سحافة  نقيب  قال  ال�سهداء، 

م�ساربهم  اختالف  على  جميعاً  اللبنانيني  »اإن 

التي  الكربى  اجلهود  عالياً  يثمنون  ومواقفهم 

وحكمة  فائقة  ب�سجاعة  اللبناين  اجلي�ش  يبذلها 

التي  ــداءات  االعــت ملعاجلة  قيادته  بها  متّيزت 
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الفرتة  يف  واملجتمع  الــدولــة  اأمــن  لها  تعر�ش 

االخرية...«.

نقابة املهند�صني يف لبنان:

ن�صّد على اأياديكم

�سمري  املهند�ش  لبنان  يف  املهند�سني  نقيب 

اجلي�ش  مــع  ت�سامن  كلمة  يف  قـــال  �ــســومــط 

نق�بة  »اإن  املهند�ضني:  ال�ضب�ط  »زمالئه«  ومع 

�سّطر  الذي  اللبناين  باجلي�ش  تفتخر  املهند�سني 

وي�سّطر اليوم �سفحات جميدة. اإنه يدافع عن قيم 

لبنان االأ�سا�سية، هي املحبة والت�سامن والت�سامح، 

واالإن�سهار الوطني.

اإن اجلي�ش يقوم بعملية اإ�ستئ�سال كبرية للقيم 

الغريبة عن �سعبنا واأر�سنا، والتي �سعت اجلماعات 

االإرهابية االأ�سولية اخلارجية اىل زرعها يف بالدنا، 

حماولة بذلك تغيري الفل�سفة اللبنانية ووجه لبنان 

احل�ساري الذي متّيز يف ال�سرق كما يف الغرب.

الظروف  هــذه  ويف  مهند�سني،  كنقابة  اإننا 

نحيي  الوطن،  تاريخ  من  الع�سيبة  امل�سريية 

اجلي�ش قيادة و�سباطاً ورتباَء واأفراداً، على الوقفة 

زمالئنا  ــدي  اأي على  ون�سّد  وال�سجاعة،  احلكيمة 

املجتمع  ندعو  اأنن�  كم�  املهند�ضني.  ال�ضب�ط 

كبرية،  اإ�ستنها�ش  بعملية  القيام  اىل  اللبناين 

�سلباً  قوياً  �سنداً  لديه  بــاأن  اجلندي  ي�سعر  لكي 

مرتا�ساً، ي�سند اليه ظهره عند التعب. 

نقابة املهند�صني يف طرابل�ش

عزاوؤنا اأنه احللقة التي جمعت اللبنانيني

اجلي�ش  مع  ت�سامنت  ال�سمال  مهند�سي  نقابة 

املهند�سني  نقيب  وّجــهــهــا  بكلمة  اللبناين 

املهند�ش عبد املنعم علم الدين الذي قال:

اإجالالً  �سمت  دقيقة  وقفت  كلمتي  اأبداأ  اأن  قبل 

اجلي�ش  �سقطوا من  الذين  ال�سهداء  الأرواح  واإكباراً 

والقوى االأمنية ومن املواطنني االأبرياء.

اجلي�ش  �سهداء  اأرواح  اأمام  بخ�سوع  انحنيت  ثم 

باإباء  ووقفت  بــارد،  بــدم  ذبحوا  الذين  الــعــّزل، 

والذين  لهم،  الثاأر  على  عزموا  الذين  لرفاقهم 

بفئاتهم  اللبنانيني  كلمة  جمع  ا�ستطاعوا 

اجلي�ش  رايــة  حتت  كافة،  وطوائفهم  واأحزابهم 

ليواجه معركة �سر�سة اأرادها واأردناها اأن تكون بوجه 

العدو اال�سرائيلي.

اإن جمل�ش نقابة املهند�سني يف طرابل�ش وقد 

االأحد يف  هاله ما تعر�ش له اجلي�ش �سبيحة يوم 

2007/5/20 ي�ستنكر ب�سدة ما تعر�ش له اجلي�ش 

دمار  من  االعتداء  هذا  عن  نتج  وما  اإعتداء  من 

للجي�ش  واملطلق  التام  تاأييده  ويعلن  وخــراب، 

اللبناين مكرباً فيه الروح الوطنية العالية ويثمن 

دوره يف حتقيق االأمن واال�ستقرار.

التي  امل�ستديرة  احللقة  هو  اجلي�ش  اأن  عزاوؤنا 

تكون  اأن  وع�سى  جميعاً  اللبنانيون  حولها  حتّلق 

الهدف  نحو  كلمتهم  توحيد  على  اإجماع  بــادرة 

الواحد.

نقابة امل�صت�صفيات يف لبنان:

اإمكاناتنا بت�صرف الطبابة الع�صكرية

ت�ستنكر  اإذ  لبنان  يف  امل�ست�سفيات  نقابة  اإن 

اجلي�ش  ا�ستهدفت  التي  االآثمة  االعتداءات  ب�سدة 

من  تتقدم  االأمــنــيــة،  الــقــوى  و�سائر  اللبناين 

املوؤ�س�سة الع�سكرية قيادة و�سباطاً ورتباَءد واأفراداً 

باأحر التعازي بال�سهداء الذين �سقطوا نتيجة هذه 

اإمكانات  و�سع  عن  تعلن  اأنها  االعتداءات.كما 

الع�سكرية  الطبابة  بت�سرف  كافة  امل�ست�سفيات 

يف  وخ�سو�ساً  اللبنانية  ــي  االأرا�ــس جميع  على 

تقديرها  عن  معربة  وعكار.  طرابل�ش  منطقتي 

للجهود اجلبارة التي تقوم بها القوى االأمنية من 

جي�ش واأمن داخلي يف هذه االأوقات الع�سيبة التي 

مير بها لبنان، �سائلني اهلل اأن يذود عنهم ويحمي 

وطننا العزيز ويحفظ اأمنه و�سالمة اأبنائه.

نقابة املحامني - بريوت:

دعم كامل للجي�ش والقوى االأمنية

وّجه نقيب املحامني يف بريوت بطر�ش �سومط، 

با�سم جمل�ش النقابة، حتية اإكبار واإجالل اىل اأرواح 

�سحايا،  �سقطوا  الذين  اللبناين  اجلي�ش  �سهداء 

وقال:

اجلي�ش  �سد  الباغية  الــغــدر  عملية  ن�ستنكر 

لبا�ش  يتلب�سون  وجمرمني،  اأ�ــســرار  جماعة  من 

الدين وهم منه براء، ويزعمون دفاعاً عن قيم ال 

يعرفونها فكراً اأو ممار�سة.

و�سائر  اللبناين  للجي�ش  الكامل  دعمه  واأعلن 

لعملية  تعر�ست  التي  الر�سمية،  االأمنية  القوى 

الغدر.  

نقابة املحامني يف طرابل�ش:

نثمن عالياً دور اجلي�ش

الرزاق  عبد  طرابل�ش  يف  املحامني  نقيب  دان 

اجلي�ش  على  االآثم  االعتداء  النقابة،  با�سم  دبليز 

الدور  �ساحبي  الداخلي  االأمــن  ــوى  وق اللبناين 

الريادي يف الدفاع والذود عن لبنان واحلفاظ على 

ال�سلم االأهلي. و�سدد على �سرورة اإقتالع مثل هذه 

التنظيمات االإرهابية امل�سبوهة.

كما ثّمن جمل�ش النقابة عالياً الدور الذي يقوم 

الداخلي  االأمــن  قــوى  مع  بالتعاون  اجلي�ش  به 

الطبيعية  احلياة  الإعــادة  كافة  االأمنية  واالأجهزة 

الذين  ال�سهداء  الأرواح  واإجالالً  العزيز.  �سمالنا  اىل 

املجل�ش  اأعلن  فقد  وع�سكريني،  مدنيني  �سقطوا 

يوم 2007/5/21، يوم حداد على اأرواح ال�سهداء 

وعلقت املحاكم طوال ذلك اليوم، واأبقى اإجتماعاته 

مفتوحة تتبعاً للتطورات.

للموؤ�س�سة  الداعمة  املنا�سبات  يف  �سارك  كما 

الع�سكرية.

الهيئات االقت�صادية:

اإمياننا ثابت بدوره الوطني الكبري

وّجه رئي�ش الهيئات االقت�سادية الوزير ال�سابق 

ار كلمة قال فيها: عدنان الق�سّ

حلدوده  واحلامي  الوطن  �سياج  هو  اجلي�ش  اإن 

مل�ستقبل  وال�سامن  وا�ستقراره  الأمنه  واحلافظ 

الوطني  بدوره  ورا�سخ  ثابت  اإمياننا  اإن  اأبنائه. 

وعي�سنا  الوطنية  وحدتنا  حماية  يف  الكبري 

التي  اجل�سام  للمهام  كبري  وتقديرنا  امل�سرتك، 

ا�ستطاع اجلي�ش اللبناين اإجنازها يف حفظ االأمن 

كل  ويف  الظروف،  كل  يف  بلدنا،  يف  واال�ستقرار 

يف  �سيما  وال  لبنان،  بها  وميّر  مّر  التي  املراحل 

دقيقة  مبرحلة  بلدنا  مير  حيث  احلا�سر،  الوقت 

من جراء تفاعل تطورات واأحداث اأمنية و�سيا�سية 

داخلية واإقليمية ودولية، االأمر الذي يتطلب وقفة 

جامعة و�ساملة حوله وحول الدور الذي يقوم به يف 

حماية لبنان واللبنانيني مبختلف فئاتهم.

يف  احلا�سم  موقفه  على  اجلي�ش  نحيي  اإننا 

التعامل مع االأحداث االأليمة واخلطرة التي اأنتجتها 

الداخلية يف عدة منا�سبات  ال�سيا�سية  الت�سنجات 

خالل الفرتة املا�سية، ونثمن عالياً قيادته احلكيمة 

التي بقيت على م�سافة واحدة من جميع االأفرقاء 

ال�سيا�سيني رائدها وحدة الوطن واأمن الوطن.

يف  االقت�سادية،  الهيئات  با�سم  ا�ستنكرنا  لقد 

عدة منا�سبات �سابقة، االعتداء الغا�سم الذي قامت 
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به ع�سابة »فتح اال�سالم« على اجلي�ش. واالآن نوؤكد 

مواقفه  كل  يف  البا�سل  جلي�سنا  دعمنا  ــدداً،  جم

وحتركاته وجهوده ووقوفه يف وجه كل من يعمل 

وتعري�ش  وا�ستقراره  بلدنا  اأمن  من  النيل  على 

اأرواح اأهلنا واأبنائنا للخطر وممتلكاتنا للدمار.

نحيي اأرواح ال�سهداء من اجلي�ش اللبناين الذين 

عن  الدفاع  يف  واالإجــرام  الغدر  بر�سا�ش  �سقطوا 

املدنيني  من  ال�سهداء  اأرواح  نحيي  كما  الوطن، 

من  ونتقدم  واالإ�سعاف،  املدين  والدفاع  االأبرياء 

بتعازينا  جميعاً  ال�سهداء  اأهل  ومن  اجلي�ش  قيادة 

والعاجل.  التام  ال�سفاء  للجرحى  ونتمنى  احلــارة 

لبنان،  ليحيا  ا�ست�سهدوا  اأنهم  كله  عزاوؤنا يف هذا 

و�سيحيا لبنان.  

جمعية م�صارف لبنان:

دعم �صريح ووا�صح

رئي�ش جمعية م�سارف لبنان فرن�سوا با�سيل عرّب 

عن ت�سامنه مع اجلي�ش فقال: 

لالعتداءات  ال�سديدة  اإدانتي  عن  اأعــرب  اأن  اأود 

الفرتة  يف  ا�ستهدفت  التي  واملتمادية  املتكررة 

االأخرية اأمن الوطن واملواطن، وعن تعزيتي احلارة 

اجلي�ش  �ضب�ط  من  البوا�ضل  ال�ضهداء  ب�ضقوط 

بال�سفاء  منهم  للجرحى  ومتنياتي  وعنا�سره، 

العاجل.

نعلن  وم�سرفية،  اقت�سادية  كفعاليات  نحن، 

حتفظ  وبــال  الكامل  دعمنا  وو�سوح  �سراحة  بكل 

للموؤ�س�سة الع�سكرية وقوى االأمن الداخلي... ونوؤكد 

ولقرار  والعزم،  احلــزم  ل�سيا�سة  الكامل  تاأييدنا 

احلكومة اللبنانية باعتماد حلول جذرية جتاه بع�ش 

ي�ستفحل  اأن  قبل  بالدنا  يف  االإرهابية  الظاهرات 

امل�سلحة  القوات  اإمــداد  اىل  اأدعــو  واإين  املوقف. 

اللبنانية بال�سالح والعتاد الذي حتتاج اليه لتاأدية 

بها  ت�سطلع  التي  والدقيقة  اجل�سيمة  املهام 

وحامية  اللبنانية  الدولة  ل�سيادة  رمــزاً  ب�سفتها 

للوحدة الوطنية وال�سلم االأهلي.

جمعية ال�صناعيني:

اجلي�ش �صّمام اأمان ل�صالمة لبنان

عبود  فــادي  ال�سناعيني  جمعية  رئي�ش  دان 

التعر�ش ال�سافر للجي�ش اللبناين وللقوى االأمنية 

القانون،  عن  اخلارجة  املجموعات  بع�ش  قبل  من 

جديد  من  اأكد  الذي  الوطني،  اجلي�ش  دور  وثّمن 

بدماء �سهدائه، اأهمية دوره على ال�ساحة الداخلية، 

ك�سمام اأمان ل�سالمة لبنان واأمنه ووحدته.

العماد  اجلي�ش  قائد  من  اجلمعية  با�سم  وتقدم 

اللبن�ين  اجلي�ش  �ضب�ط  وم��ن  �ضليم�ن  مي�ض�ل 

الع�سكريني  ال�سهداء  عائالت  ومن  كافة  وعنا�سره 

واملواطن،  الوطن  اأمن  عن  دفاعاً  �سقطوا  الذين 

العاجل  ال�سفاء  اأمل  كما  واملوا�ساة.  العزاء  بخال�ش 

البا�سل،  اجلي�ش  ــراد  اأف من  وامل�سابني  للجرحى 

الكاملة،  ال�سناعيني  اإمكانات جمعية  و�سع  موؤكداً 

رهن توجيهات وحتت ت�سرف قائد اجلي�ش.

احتاد غرف التجارة وال�صناعة والزراعة:

ندعو اجلميع اىل االلتفاف حول اجلي�ش

وّجه رئي�ش اإحتاد غرف التجارة وال�سناعة والزراعة 

يف لبنان ال�سيد غازي قريطم كلمة ت�سامن قال 

فيها: 

واأمام  لبنان،  العزيز  له وطننا  اأمام ما يتعر�ش 

اجلي�ش  ويقدمها  قدمها  التي  اجل�سام  الت�سحيات 

االعتداءات  ب�سدة  ندين  اأن  اإال  ي�سعنا  ال  اللبناين، 

الغا�سمة التي نفذتها اأيادي االإرهاب بحق جي�سنا 

البا�سل.

�سهدائنا  دماء  اأمــام  واإكبار  باإجالل  ننحني  اإننا 

االأبرار الذين �سقطوا على مذبح الوطن دفاعاً عن 

قيادة  اىل  نتوجه  اأننا  كما  و�سموخه،  لبنان  عزة 

ونتمنى  التعازي  باأحر  ال�سهداء  وعائالت  اجلي�ش 

ال�سفاء العاجل للجرحى.

واأ�ساف:  يف ظل االأوقات الع�سيبة التي مير بها 

االلتفاف  اىل  القوى  جميع  ندعو  و�سعبنا،  بلدنا 

حول اجلي�ش اللبناين ودعمه بكل الو�سائل املتاحة، 

وحفاظاً  االإجرامية  االأعمال  هذه  مثل  لتكرار  منعاً 

اللبنانيني،  واأرواح  وا�ستقالله  لبنان  �سيادة  على 

خ�سو�ساً اأن مثل هذه االأعمال االإرهابية مت�ّش باأمن 

الوطن وم�ستقبله وت�سرب كل مقومات �سموده ال 

�سيما االقت�سادية منها، اإذ ال ميكن حتقيق االزدهار 

والتقدم االقت�سادي واالجتماعي من دون ا�ستتباب 

االمن واال�ستقرار.

واأخرياً ولي�ش اآخراً، ندعو اهلل اأن يكون اىل جانب 

جي�سنا العظيم.

نقابة اأطباء لبنان:

تاأييد مطلق

اأفتيمو�ش  جورج  الربوف�سور  لبنان  اأطباء  نقيب 

الوطني  جلي�سنا  املطلق  تاأييدنا  نعلن  ــال:  ق

جدارة  عن  اأثبتوا  الذين  االأمنية  القوى  وجلميع 

وبطولة على قدر اآمالنا جميعاً.

�سقطوا يف  الذين  االأبرار  بال�سهداء  التعازي  اأحر 

الدفاع عن الوطن اأو غدراً يف ثكناتهم، ولهم منا 

وقفة عّز وافتخار.

اجلي�ش  مع  يجمعنا  الذي  امل�سرتك  القا�سم  اإن 

كج�سم طبي هو الواجب يف تاأدية ر�سالتنا ال�سامية 

من دون اأي متييز.

 - لبنان  اأطباء  نقابة  با�سم  وجهها  كلمة  ويف 

طرابل�ش قال الدكتور رعد:

التي  اجلي�ش  لقيادة  احلكيم  بالت�سرف  ن�سيد 

تعاملت بحزم مع الع�سابة االرهابية، ويف الوقت 

املواطنني  اأمــن  على  احلفاظ  اىل  �سعت  نف�سه 

الفل�سطينيني االأبرياء.

نقابة اأطباء االأ�صنان يف لبنان:

ا�صتنكار ودعم

الدكتور  لبنان  االأ�سنان يف  اأطباء  نقيب  ا�ستنكر 

انطوان كرم االعتداء على اجلي�ش اللبناين وقال:

 - بريوت   - لبنان  يف  االأ�سنان  اأطباء  نقابة  اإن 

ت�ستنكر ما يتعّر�ش له لبنان الوطن من تعّديات 

الوقوف  اىل  اللبنانيني  وتدعو جميع  اأمنه،  على 

�سفاً واحداً وموؤازرة اجلي�ش اللبناين والقوى االأمنية 

ملتابعة مهمتها، وحتيي دم ال�سهداء الذين �سقطوا 

دفاعاً عن وحدة لبنان و�سالمة اأر�سه و�سيادته. 

نقابة �صيادلة لبنان:

ننحني باإجالل اأمام اأرواح ال�صهداء

نقيب �سيادلة لبنان ال�سيديل �سالح دبيبو وّجه 

كلمة تعزية اىل جملة »اجلي�ش« جاء فيها:

ال�سهداء  اأرواح  اأمـــام  بــاإجــالل  ننحني  اإذ  اإنــنــا 

امليامني االأبطال من اأفراد اجلي�ش اللبناين الذين 

نثّمن  واللبنانيني،  لبنان  الزكية  بدمائهم  فدوا 

عالياً حكمة القائد العماد مي�سال �سليمان ونتقدم 

منه ومن عوائل ال�سهداء االأبرار باأحّر العزاء �سائلني 

اهلل اأن يحمي لبنان وجي�سه من �سر االأعداء.

اإحتاد نقابات املهن احلرة يف لبنان:

جي�صنا خيمة تظّلل اللبنانيني

اإن اإحتاد نقابات املهن احلرة يف لبنان الذي هاله 

ما تعّر�ش له اجلي�ش اللبناين وقوى االأمن الداخلي 
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ال  باطلة  ذرائع  �سر�سة حتت  اإرهابية  ت�سفية  من 

متت ال اىل دين وال اىل منطق وال اىل اأخالق، وما 

نتج عنها من ترويع للمواطنني وممتلكاتهم وما 

تعر�ست له بقايا االأمن من اهتزاز خميف.

قيادة  حول  ملتفاً  نف�سه  يجد  الــذي  االحتــاد  اإن 

التي  النبيلة  املوؤ�س�سة  تلك  اللبناين،  اجلي�ش 

ناأت بنف�سها عن التجاذبات ال�سيا�سية واالختالفات 

احلدود  يرابط على  وارفة  وظّل خيمة  املناطقية، 

ويحفظ اأمن الداخل ويرعى ر�سالة اال�ستقالل.

االبرار  بال�سهداء  احلارة  االحتاد تعازيه  واإذ يقدم 

الكامل  دعمه  يعلن  وعدواناً،  ظلماً  �سقطوا  الذين 

واخلراب  الفو�سى  تعم  ال  حتى  الدولة  ملوؤ�س�سات 

احلكيم  بالت�سرف  ن�سيد  اأن  بد  ال  وهنا  والدمار. 

الع�سابة  مع  احلــازم  لتعاملها  اجلي�ش  لقيادة 

اأمن  على  احلــفــاظ  نف�سه  وبــالــوقــت  االرهــابــيــة 

دفعوا  الذين  الفل�سطينيني  االأبرياء  املواطنني 

الثمن غالياً كما دفعه اللبنانيون.

اإحتاد نقابات العمال يف ال�صمال:

خلف جي�صنا حتى الرمق االأخري

ال�سيد  ال�سمال  العمال يف  نقابات  اإحتاد  رئي�ش 

حممد خالد �سهاب قال:

»اإن ما يح�سل من عدوان من ع�سابات الغدر يف 

اأكرث  البطل يجعلنا  البارد على جي�سنا  نهر  خميم 

ت�سامناً والتفافاً حول املوؤ�س�سة الوطنية. 

واأ�ساف:

البطل  جي�سنا  من  نتقدم  وحدها  بالتحية  لي�ش 

الرمق  وحتى  الفداء،  حتى  املطلق  بالدعم  بل 

جي�سنا  اىل  نتقدم  وحدها  بالتعزية  لي�ش  االأخري، 

قيادته  مع  نتقبل  بالغ�سة  بل  االأبــرار  ب�سهدائه 

نتقدم  فقط  وحدها  بالوجدانيات  ولي�ش  التعازي، 

له  نقدم  والعمل،  والفعل  بالقول  بل  جي�سنا  من 

اأرواحنا واأوالدنا وكل ما منلك.

االإحتاد العمايل العام:

ننحني باحرتام اأمام ال�صهداء

غ�سن  غ�سان  العام  العمايل  االإحتــاد  رئي�ش  اأكد 

الوطنية  الع�سكرية  باملوؤ�س�سة  االإحتاد  اإميان  على 

والعي�ش  الوطنية  الوحدة  د  جت�سّ التي  اجلامعة، 

امل�سرتك، مثنياً على دور اجلي�ش يف حماية الوطن 

واملواطن.

ال�سعبة  الــظــروف  هــذه  يف  ي�سعنا  ال  وقـــال: 

واملجيدة اإال اأن ننحني باحرتام اأمام اأرواح ال�سهداء 

االأبرار، الذين هم اأبناء عمال لبنان، الذين يقدمون 

الدائم  العمال  وقوف  نوؤكد  واإننا  وعرقهم.  تعبهم 

كرامة  على  معتٍد  كل  �سد  الع�سكريني  جانب  اىل 

الوطن واأر�سه.

اإحتاد امل�صالح امل�صتقلة  واملوؤ�ص�صات اخلا�صة 

والعامة:  ال�صمان االأول واالأخري

وّجه رئي�ش اإحتاد امل�سالح امل�ستقلة واملوؤ�س�سات 

اإكبار  االأ�سمر حتية  ب�سارة  الدكتور  والعامة  اخلا�سة 

للجي�ش اللبناين البا�سل الذي يخو�ش اليوم اأروع 

تاريخ  من  احلا�سمة  اللحظة  هــذه  يف  املعارك 

اأمام  اإجالل واحرتام  اإننا نقف وقفة  الوطن. وقال: 

�سهداء اجلي�ش االأبرار، الذين �سقطوا ليدافعوا عن 

اأن  ونعترب  ال�سرق.  يف  واملنارة  احل�سارة  لبنان 

لل�سلم  واالأخري  االأول  ال�سمان  هو  اللبناين  اجلي�ش 

احلكيمة،  قيادته  نحيي  لذلك  لبنان.  يف  االأهلي 

للجراح  بل�سماً  ال�سهداء  دماء  تكون  اأن  متمنني 

ومنطلقاً لقيامة لبنان.

اإحتاد النقابات العمالية للطباعة واالإعالم:

واجبنا الوقوف اىل جانب جي�صنا البطل

للطباعة  العمالية  النقابات  اإحتــاد  عــام  اأمــني 

واجب  من  اأن  اعترب  نعمة  يا�سر  ال�سيد  واالعــالم 

جانب  اىل  الــوقــوف  العمالية،  النقابية  احلركة 

الوطني  العمل  بهذا  يقوم  وهو  اللبناين،  اجلي�ش 

البطويل. وقال: نوؤيد هذا اجلي�ش العظيم، وندعو 

كل  يف  تاأييده  اىل  باأجمعه  اللبناين  ال�سعب 

خطواته. 

اإحتاد التاأمني وال�صمان:

وطن على �صورة املجد ومثاله

حكمت  ال�سيد  وال�سمان  التاأمني  اإحتــاد  رئي�ش 

اجلي�ش  مع  االحتــاد  ت�سامن  عن  عرّب  ال�سرتوين 

بكلمة جاء فيها:

ارغفة  ك�سنابل  املدى،  ك�سفر  ال�سم�ش،  كجدائل 

احلرية م�سوا. الهدف الو�سول، والغاية التزام بناء 

الرتاب  ناداهم  ومثاله.  املجد  �سورة  على  وطن 

اإنهم  احل�ساد.  وينابيع  الزرع  وكانوا  النداء  فلبوا 

ينتمون  ويدافعون،  يدفعون  الذين  الوطن  جي�ش 

اىل حكايات االزل التي ال تنتهي.

ُي�سّطر  البارد«  »النهر  ذاك  اليوم يف  يح�سل  ما 

حرارة حترير االأر�ش من مغت�سبيها، ويكتب �سطور 

التاريخ باحلرب االحمر.

با�سم احتاد نقابات التاأمني وال�سمان يف لبنان 

وهو  احلرية  جبهة  على  اللبناين  اجلي�ش  نحيي 

الدرع احل�سني للبنان.

اإحتاد عمال النقابات الوطنية يف ال�صمال:

معك يا جي�ش لبنان

يف  الوطنية  النقابات  عمال  اإحتاد  رئي�ش  ه  وّجّ

ال�سمال ال�سيد فوزي ال�سيد كلمة حّيا فيها اأبطال 

وكرامته وعن  لبنان  املدافعني عن �سرف  اجلي�ش 

اأنه حّيا  انتمائه العروبي وال�سلم االأهلي فيه. كما 

اأرواح ال�سهداء االأبطال الذين رووا بدمائهم الزكية 

اأر�ش الوطن. وقال: »نحن معك يا جي�ش لبنان قلباً 

وقالباً باأرواحنا واأطفالنا واأموالنا وكل ما منلك«.

اإحتاد النقابات الفنية:

الفنان جندي للدفاع عن جي�صه

اأكد »اإحتاد النقابات الفنية يف لبنان« يف برقية 

وّجهها اىل قائد اجلي�ش العماد مي�سال �سليمان اأن 

»االإحتاد يقف وقفة جندي فنان للدفاع عن جي�سه 

ووطنه«.

نقابة ال�صينمائيني:

نقف اىل جانب اجلي�ش وندعمه

قائد  اىل  برقية  ال�سينمائيني«  »نقابة  وّجهت 

فيها  ا�ستنكرت  �سليمان  مي�سال  العماد  اجلي�ش 

اىل  وقوفها  واأكــدت  اجلي�ش«،  على  »االإعــتــداءات 

جانب هذا اجلي�ش دفاعاً عن لبنان و�سعبه.

نقابة اأ�صحاب املطاعم واملاهي واملالهي 

والباتي�صري: ركن االأمن واال�صتقرار

واملالهي  واملقاهي  املطاعم  اأ�سحاب  نقيب 

والباتي�سري ال�سيد بول عري�ش اأعرب عن ت�سامن 

النقابة مع اجلي�ش وقال:

واالإ�ستمرارية  اال�ستمرارية،  اأ�سا�سها  »ال�سياحة 

قوامها االأمن واالإ�ستقرار.

واجلي�ش هو ركن االأمن ورمز اال�ستقرار.

االأجيال  اأرواح  تذكي  االأبــــرار  �سهدائه  دمــاء 

ال�ساعدة، 

االأمــل  تعطينا  وعنا�سره  �سباطه  ت�سحيات 

مب�ستقبل زاهر لوطننا احلبيب.
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حزيران/متوز

لبنان جي�س خلف جي�سه

الريح  »ي�صتقبل  جلندي  البطل،  جلي�صنا  وبخورها  الكلمة  عطر 

واملطر على جبهته مطلع ال�صم�ش والغياب«.

جلندي هو »قلُب بالدي همًة وهوى...«

وهو »الريُح تاأتي«...

�صعراء، اأدباء وكّتاب حّيوا جي�صنا ف�صكبوا اأمام ت�صحياته

عطر الكلمة وبخورها...

عطر

الكلمة

وبخورها

جلي�صنا البطل

ال ي�سل ال�سالم اإالّ ممهوراً بالّدم.

الر�سا�ش م�سّوب على اأبواب البيوت، على اأبواب القلوب، على اأبواب 

الكلمات... وكلما �سقط باب ا�ست�سهد �سوء.

• • • 

مهم:  َق�سَ ويف  الكرامة،  موفورة  عزمية  من  قامات  انت�سبوا  اجلنود 

الفجر لن يتاأخر، والعتمة لن تنت�سر. هي تنتحر فوق اأر�سنا، و�ستموت 

زواالً.

• • •
العتمة حقد، احلاقدون طغاة جالدون، اغتالوا العقل، قطعوا �سرايني 

وتوّزعوا  االرهــاب...  ا�سمه  اأعمى  ملوت  انف�سهم  ورهنوا  امل�ساعر، 

ويزّنرون  ويتوعدون،  له،  يّعدون  به،  رون  يب�سّ جماعات،  جماعات 

احلياة بالدم والنار.

                             • • •
على  احلفاظ  يف  دورهــم  امت�سقوا  اجلنود 

وكانوا  بطوالت،  الهامات  فاأ�سرقت  احلياة، 

االأقد�ش ت�سحيات.

ما �سقطت يد اأحدهم اإال لتتحّول ج�سر عبور من �سفة ال�سيق، وعفن 

الزمن االأعجر، اىل وطن ال�سحو واالمان.

• • •
كل العوا�سف التي �سفعت االأر�ش وال�سجر واحلجر وبع�ش االأج�ساد... 

وظّنت اأن الوطن ا�ستقال من ذاته، تراجعت اأمام اثنني:

حرية، هي اأبجدية هذا الوطن )ولو م�سنونة وقاطعة كال�سكني(.

�سقته  مباركاً  وتراباً  حراً،  ان�ساناً  بالوطن  يوؤمن  جندي  والتزام 

اجلباه والقلوب بنب�سها، فامتالأت بيادر االيام باالبطال.

• • •
ال ي�سل ال�سالم اإال ممهوراً بالدم.

... ولبنان دفع الكثري من دمه، عن كل هذا ال�سرق، عّل هذا ال�سرق 

يتغلب على حقده، وينه�ش اىل النور.

جوزف اأبي �صاهر

اأ�صرقت هاماتهم بطوالت

ميوتون

حتى اإذا �سرب ال�سخر اأج�سادهم

نبتت زهرٌة من دماْء

على اجلبل ال�سعب لبناْن

حيث اجلنوُب ابتداْء

وحيث ال�سماْل

انتهاٌء اىل اآخر االأر�ْش

مل ُيفرغوا قلبهم كي ميوتوا

ولكن

لتبقى لهم

يف اأعايل ال�سماْء

زهرٌة

مثُل �سم�شٍ

على ال�سيِف دّوارٍة

اأو

كاأرٍز

يبارُكُه الرُب واالأنبياْء

حممد علي �صم�ش الدين

ة
ر
ه

ز
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�
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�سالْم، ــوم،  ــي ال نا،  جي�سَ مــنــي،  لــك 

حــراْم، واالأر�ــــشُ   ، االأر�ــــشِ �سياَج  يــا 

ــى، ــوغ ــات ال ــاح ــس ــك، � ــل مــالــئــاً، ظ

ال�سهاْم. اأم�سى  ْغ  �سُ االأفِق  ولقو�شِ 

ـــــاٍت ُعــلــى، ـــــْع الـــهـــامـــاِت راي وارف

ــلَّ الـــزنـــُد �ــســيــفــاً القــتــحــاْم. ــ�ــسَ ــُي ول

ـــتـــوى وال اأرزاً  ـــك  ظـــّن ملـــن  قــــْل 

ُيــــالْم! ال  ـــن  َم املــفــرتي  ذاَك  الَم 

ــا الــــيــــوَم، حـــــواه جــانــٌح ــن ــسُ ــ� ــي ج

و�ساْم. ــكَّ  �ــسُ املـــدى  يف  نــ�ــســٌر،  هــو 

لـــنـــا، هـــنـــيـــبـــعـــاًل  اهلُل  ـــه  ـــان ـــس �

ــــــــدوي، فــهــو لــلــعــدل قـــيـــاْم. وُي

ــفــُه، ك هــّلــت  ــمــ�ــشِ  الــ�ــس ِم  بــطــٌل 

املقاْم! يحلو  نا  ال�سَّ يف  اإال  لي�ش 

املعتدي ذا؟  َمـــن  املــــوُت  ــوُم  ــح وي

جِلــاْم! ــن  َم ال  يعي؟  ــن  َم ال  هــاجــٌم! 

لنا، ــلــُم  الــ�ــس ــلــِم مــتــى  لــلــ�ــسِّ نــحــن 

الـــكـــراْم. مــ�ــشَّ  اإن  احلــــرَب  ــنُّ  ونــ�ــس

ــهــا! قــال ربٌّ  ـــلـــوهـــِن،  ل ال  جـــئـــُت 

ــحــرِب مــتــى احلــــرُب ِلــــزاْم. ــل اأنــــا ل

لـــه، �ـــســـيـــٌف  ال  مـــنـــكـــُم  ـــــــذي  وال

ح�ساْم! يــ�ــســرتي  ــه  ب ــاً  ــوب ث فليبْع 

؟ اأنـــا ــــــقُّ ــحــق مـــا احل ــل حــربــكــم ل

ــاْم. ــت ــت الخ ال  الــُبــعــُدهــا  واحلــــيــــاُة 

ـــوا، عـــن مــوطــِن ـــع ــعــاع داف عـــن �ــس

الغماْم. ت�ستغوي  الدهِر،  �سم�َش  كان 

هى ال�سُّ يبغي  نبا  البطَل  ـــروا  وادح

ــطــِل عــهــٌد والـــتـــزاْم. ــُب بـــرُت بـــاِع ال

ُقد�سها ــم،  ــُت ــنــح ُم َعــــْدنــــاً  جـــنـــًة 

كــنــتــُم، دومــــاً، و�ــســرمت يف االأمــــاْم.

ــَد بـــاأْن ــج غـــرُيكـــم، َمـــن اأُعـــطـــَي امل

ــهــاْم! ــت ــس ــ� ُم �ــســرحــاً  يــبــتــنــي هلل 

وغــــــــــدومت كـــــاأ�ـــــســـــه، ميــــالأُهــــا

الِعظاْم. اأر�ــش  اأر�سكم،  من  خمرًة 

ال�سما؟ يــطــولــون  ــي  اأهــل ئتهم  �سِ

هاْم، �سَ ال�سهُب  كما  ــاً  راأ�ــس �سمخوا 

وانتهْت عــــّزاً،  االأرَز«  »زرعــــَت  مــذ 

احلماْم، اأ�ــســراُب  ـــرب«  ال »اأرز  عند 

واملنى كــنــا.  ــَت.  قــل كــونــوا«،  »يل 

التماْم. ــَم  احلــل َع،  ـــدَّ ـــُب ال نــظــلَّ  اأن 

ــي، ــن ــث ــن ي ال  مبــــن  ـــن  ـــح ن ـــــــوٌة  ق

ــاْم. ــس ــ� ــن ــل ال ــث ـــًة م ـــري نــبــتــغــي ح

ا�سُت�سِهدوا الذين  با�سم  با�سمهم، 

دواْم.  ، واحلـــــــقُّ احلـــــقَّ  ـــني  ـــع راف

ـــنـــا اأر�ـــسُ اإلـــهـــي  ــــــش  اأر� ـــــزْل  ت ال 

ــاً ومــــــراْم ــن ــي ــس ــ� ولـــــه حــ�ــســنــاً ح

بنا  ، الــــــــربِّ ــل  ــك ــي ه ــى  ــق ــب ــن ــس و�

ــالْم. ــس ــ� ــا�ــشِ ال ــن ــل وحـــــدُة احلــــبِّ ول
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ــهــمــُم ـــه ال ــويل ب ــل ــع ــش ت ــ� ــي ــا اجل ــن ـــــاٍق ل ب

األـــــويـــــًة ُعــــــــدَّ  اإمــــــــا  االأرِز  ــــِح  ــــن ــــاأج ك

ـــة وهــــــًوى ـــم ـــــــالدي ه اجلــــيــــ�ــــشُ قــــلــــُب ب

ـــب الــــزهــــو مــــن زهـــــــٍد بــــه ِكــــرب ـــج ـــع وت

ــْت ــت ــح ُن اإذا  الــعــلــيــا  ــــُل  ــــث امُل ــــا  ــــده ووح

ــنــُه: يــعــل ــف  ــي ــس ــ� ال يـــهـــزُّ  ولــلــدخــيــل   ...

منتف�ساً ــقــلــُب،  ال اجلـــنـــوُب،  ــمــاُل،  الــ�ــس ـــا  اأن

اإذا ــــي  وه ـــفـــكـــِر،  ال بـــنـــُت  الـــبـــطـــولـــَة  اإن 

�سّمهُم ــُب  ــل ــق ال ـــي،  ـــل اأه كـــلُّ  هـــُم  اأهـــلـــي 

الأ�ـــســـرُفـــهـــا تــــــردي  ال  املـــــواقـــــُف  ُتــــفــــدى 

ــــــــِه، ومــا ـــــُه االإل ــقــى كــمــا وج ــب ـــُر ي ـــفـــك وال

ُحــرمــُتــهــا ــــــاِن  ــــــالأوط ول روٌح،  لــلــمــجــٍد 

ــٌل ــط واجلــــيــــ�ــــشُ لــيــ�ــش عـــــديـــــداً اإنــــــه ب

باٍق لنا

اجلي�ش

ـــى الــــ�ــــســــيــــِف، يـــــا قـــلـــُم ـــل فــــاكــــتــــْب ع

ـــُم ـــل ـــَع ال يـــــدعـــــُه  اإن  واحــــــــــٌد،  ـــُه  ـــن ـــك ل

يقتحُم اجلــيــ�ــشُ  ـــادي،  ـــن ي الـــعـــمـــاُد  ــى  مــت

ــــدُم ــــه ن ــــــٍو ب ـــــُد يـــعـــجـــُب مــــن زه ـــــزه وال

يبت�سُم ــــِد  ــــل اخُل ثـــغـــُر  الــتــمــثــيــُل،  لــهــا 

ــــُل، اأر�ـــــــشُ بـــــالدي َمـــقـــِد�ـــشٌ حـــرُم دخــــي

ـــــــريوُت والــ�ــســمــُم اأنــــــا الــــبــــقــــاُع، اأنــــــا ب

ــــٌم، وقـــــْل ُظـــَلـــُم ــــْل ـــْت اأبــــاهــــا، قــــْل ُظ ـــقَّ ع

منق�سُم ذاك  فــقــلــبــي  ــهــم،  مــن ــمــْت  قــ�ــس

االأمُم كــــانــــِت  كــــانــــت،   ، ــــزِّ ــــع ال ــــُف  ــــواق م

ــُم ــي ــق ال ــرُخ  ــس ــ� ــت ــس ــ� ت اإذا  �ـــســـيـــٌف  اإاّلُه 

ـــــرُم ُح لـــهـــا  ـــْك  ـــت ـــه ُت وال  فـــــداهـــــا،  اإّنــــــــا 

ـــيـــُد احلـــكـــُم ـــِع، لـــهـــَو الـــ�ـــس ـــل ـــط ـــت ـــــرُّ ال ح
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ــــــــرار ــــــــق لــــــيــــــ�ــــــش يــــــــــا نــــــــــــــــوار غـــــــــــــريت ال

ــــــامــــــك قــــفــــلــــت الــــــــــدروب بـــعـــ�ـــســـريـــن مــــــن اي

ـــمـــعـــة عـــــم تـــــدوب ــــــورد �ـــس ــــــال ـــــــت ب ـــمـــي ان بـــعـــل

ـــــت الــــقــــلــــوب ـــــرق ــــى هـــالـــ�ـــســـنـــة ح ــــت لــــيــــ�ــــش ح

ـــــــــــــــوّزع طــــيــــوب ــــ�ــــش بـــــــالدنـــــــا ال غـــــــــــدرت جــــي

ــــوب ــــن ــــال وج ــــم ــــس ـــــدك يــــقــــطــــع � ـــــي ــــت ع ــــي ــــل وخ

يـــــــا جـــيـــ�ـــســـنـــا يـــــــا بـــــــيـــــــارق حمـــــبـــــة و�ـــــســـــالم

ــــب الـــــكـــــالم ــــطــــي ــــا اأجمـــــــــــــــادك ب ــــوف ــــن ــــت مـــــــا ب

ـــــامـــــي بـــــوجـــــه عــــام ـــــل اال�ـــــس ـــــّرف ك ـــــس ا�ــــســــمــــك �

ــــخ نــــام ــــاري ــــت ــــال ـــــا جــــفــــن الــــفــــجــــر ب ـــــرح م ـــــط وم

ـــف االنــــتــــقــــام ـــي ـــس ـــــدر � ـــــغ ـــــط ال ـــــا ح ـــــرح م ـــــط وم

ـــا يــــــا قـــــاهـــــر جــــيــــو�ــــش الــــــــردى ـــن ـــس ـــ� ـــي يــــــا ج

ـــاب ـــي لــــّبــــ�ــــســــت عـــــر�ـــــش املـــــجـــــد مــــــن جمـــــــدك ت

ــاب ــح ــس ــ� ــل ــــم �ـــســـعـــ�ـــســـع ل ــــس ــــدك ا� ــــن ويــــــن ومــــــا ع

جــــاب ــــل  ــــاطــــي ا�ــــس املـــــعـــــتـــــدي  لـــــــوال  تـــــخـــــاف  ال 

ــــي فـــيـــهـــا مـــتـــلـــك �ــــســــواعــــد �ــســبــاب ــــل وار�ـــــــــش ال

ـــني ـــم ـــي ـــو ال ـــل ـــت ـــف ـــل ــــك ح ــــان ــــن ــــب تــــــا تــــ�ــــســــون ل

ــــحــــيــــة رفـــــعـــــت اجلـــبـــني بــــالــــ�ــــســــرف والــــتــــ�ــــس

ـــني ـــم ـــت ال بـــــــالـــــــدم  االأر�ـــــــــــــــش  دم  ــــت  ــــل ــــسّ ــــ� غ

ــــن ــــادري ــــغ ــــاب غـــــــدر ال ــــه ـــــا ت ـــت الــــبــــطــــل م ـــس عـــ�

ــــقــــمــــار ـــــــــــــورد وحـــــــــــرق ال وجـــــــرحـــــــت قـــــلـــــب ال

ـــــار ـــــدي ال ــــوع  ــــم ــــس � ع  احلـــــــــرب  نــــــــار  ــــت  ــــح ــــت وف

ــــــزرار ــــــال ــــم ب ــــاق ــــم ـــر ق ـــعـــ�ـــس ـــت ومــــــــن عـــــطـــــرك ب

دار ـــــــل  ك تــــــدخــــــل  ـــــــــــوت  امل ـــــــــح  ري وخـــــلـــــيـــــت 

ـــار ـــب ـــك ـــمـــة رجـــــــــال ال ـــي ــــــدر مــــ�ــــش مـــــن �ـــس ــــــغ وال

عــطــر ــــرق  ــــس ــــ� ي ـــــــرة  ـــــــزّه م وردة  ــــــل  ك ــــــــن  وم

ـــــر عــــيــــادنــــا ـــــخ ـــــا ويــــــــــا ف ـــــن ـــــزت يــــــــا رمــــــــــز ع

ـــــــــــا زادن بــــــخــــــبــــــزة  دمـــــــــــك  ـــــا  ـــــوف ـــــن ـــــي ب وال 

ـــــــــــا ــــــــة ومــــــعــــــنــــــويــــــة زادن ــــــــول وجمــــــــــــــدك رج

ــــة والدنـــــــــا ــــالم ــــس ــــ� ــــك وعـــــــــي ونـــــــامـــــــو ب جــــفــــن

حـــــطـــــيـــــت دمـــــــــــك عــــــلــــــى كــــــفــــــك بـــــالـــــوطـــــن

مـــــــني الــــبــــيــــنــــكــــر بــــطــــ�ــــســــك بــــــوجــــــه الـــــعـــــدى

ـــتـــو نــــدى ـــقـــي ـــمـــ�ـــش و�ـــس ـــ�ـــس ــــش ال ــــر� وعــــــّرقــــــت ق

ـــدى ـــــــن ومـــــــا تـــــــــارك �ـــــســـــوت دعــــ�ــــســــاتــــك �ـــس وي

ـــت الـــــزمـــــن در�ـــــــــش الــــفــــدى ـــم ـــل ـــــــت الـــــلـــــي ع ان

ـــــا احلــــــــــــّرة متــــوت ـــــه ـــــس بـــتـــقـــبـــل كــــــرامــــــة ار�

ـــاب ـــب ـــ�ـــس ـــر الـــــــــدم بـــــعـــــروق ال ـــع ـــس ـــــت � ـــــ�ـــــس ورّخ

ـــاب ـــت ــــى خــــــلــــــودك ك ـــــــــان الــــــوفــــــا كـــــاتـــــب عــــل وك

ــــط الـــــــرتاب ــــك �ـــســـكـــر خــــي ــــاب ــــي ومـــــــن ريـــــحـــــة ت

ـــــاب ـــــــاد ب ـــــــالجم ـــــم الــــ�ــــســــخــــر ل ـــــت ـــــح ب ـــــفـــــت وت

االنـــــتـــــ�ـــــســـــار ــــــــــدم  ب االرزة  ـــــد  ـــــّم ـــــع ي تــــــــا 

ــــــا ــــــالدن ـــــــــع عـــــــــن حـــــــــــــــدود ب ـــــــــداف ــــــى ت ــــــت ح

ـــل عــــلــــى ار�ــــســــهــــا يــــدعــــ�ــــش حــــدا ـــب ـــق ـــت ـــــــا ب وم

حتية اىل جي�صنا اللبناين البا�صل
ميالد مارون

ح�سون لبنان

انا هنا

ابن جبل الثلوج

جبل االرز وال�سنديان

اعرف االر�ش باملواقع واال�سماء

موا�سم الزهر والثمر

عدد اجلالل يف الكروم

وا�سماء االع�ساب الربية،

احدد موقع كل حجر و�سخر

واحب الوان الرتاب.

انا ابن املدى االزرق

اخطو على نغمات املوج

حافياً

على ذهب الرمل

وعلى زلق ال�سخور

اجمع اال�سداف

امّيز انواع اال�سماك

وابحار كل �سفينة ومركب.

انا ابن ال�سهل

اهيء ملجاأ للطيور املهاجرة

واع�سا�ساً للع�سافري

ارافق جماري االنهار

ومن النبع اىل البحر

اروي عط�ش اجلنائن

وم�ساكب الورد والنعناع.

ا�ستقبل الريح واملطر

على جبهتي

مطلع ال�سم�ش والغياب

جندي

اأنا
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ـــن ـــري ـــس ـــا� ـــك ـــــــــاب ال ــــل هـــجـــمـــة دي ــــهــــجــــم مــــث وت

ـــــي هـــالـــعـــريـــن ـــــام ــــــــــت ح ـــــن وان ـــــري ـــــدك ع ـــــن ع

فـــــات االرهــــــــــــــــاب  ــــــــارد  ــــــــب ال نـــــهـــــر  ع  ـــــــــا  ومل

�ـــســـفـــت اخلـــــيـــــانـــــة وغـــــــدرهـــــــا بـــــايـــــد الـــطـــغـــاة

ــــقــــر تــــنــــهــــي مــــربــــعــــات ــــ�ــــس هــــبــــيــــت مــــتــــل ال

ــــوي الـــــغـــــزاة ــــرب قـــــذايـــــف جــــمــــرهــــا يــــ�ــــس تــــ�ــــس

تـــــدافـــــع عـــــن االأر�ــــــــــش الـــعـــلـــيـــهـــا املــــــــوت مـــات

املـــــعـــــجـــــزات اجـــــــرتحـــــــت  اال�ــــــــســــــــالم  فـــــتـــــح  ع 

ــــع االأبـــــــــّي ــــطــــب ــــب ال ــــاح ـــا يــــــا �ــــس ـــن ـــ�ـــس يــــــا جـــي

ـــوم ـــج ـــن ـــا ال ـــه ـــن ـــــرة م ـــــاي ـــك غ ـــف ـــت جنـــــــوم الـــــعـــــا ك

ـــل الـــ�ـــســـمـــ�ـــش فــــــوق الــــكــــروم ـــت عـــ�ـــســـت بــــوطــــن م

ــــو يــــــدوم ــــس ــــر� ــــرق تـــــالـــــوطـــــن ع ــــس ــــ� ــــل ت ــــك ــــال ع

ــــــرب الــــهــــمــــوم ــــــــت ك ــــى كــــتــــفــــك ان ــــل ـــــل ع وحتـــــم

ــــك عــــمــــوم ــــان ــــن ــــب ــــل ومــــــــــن كـــــــرب اميـــــــانـــــــك ب

بــــــــريقــــــــني حــــمــــلــــتــــهــــم وقــــــــــــت الــــــــلــــــــزوم

ــــدمي ــــي ق ــــس ــــا� ــــــــك م ــــرة الـــــقـــــائـــــد ال ــــس ــــ� ــــــا ح ي

ــة ــق ـــــــن ث ـــك عــــــن جـــــــــــدارة وع ـــ�ـــس ـــلـــمـــت جـــي تـــ�ـــس

ـــــد الــــتــــقــــى ـــــم وجمــــــــــــدك مبـــــج ـــــي ـــــت احلـــــك ـــــن ك

ــة ــق ــل ــق ـــــون م ـــــي ـــة ع ـــن ـــس ـــ� ــــــوطــــــن ح ـــت ال ـــن ـــس ـــ� ح

ـــة ـــرق ـــف ت يــــحــــ�ــــســــل  لـــــبـــــنـــــان  يـــــــا  تــــــخــــــاف  ال 

الـــنـــقـــا رمـــــــــز  جــــيــــ�ــــســــنــــا  ــــــد  ــــــائ ق زال  ـــــــا  م

ـــاب ــــل حـــ�ـــس ــــم ــــع ــــك وت ــــه ــــوج تـــطـــحـــن املـــــــــوت ب

ولـــــــــو مـــــــــّت مـــــــا تــــــفــــــزع تـــــــرابـــــــك يـــنـــتـــهـــي

ـــدة ـــام ـــس ــــرق كـــــانـــــت � ــــــش ار�ـــــــــش بــــالــــ�ــــس ــــــ� ودّن

ــــيــــة الـــــــواعـــــــدة ــــمــــال ــــ�ــــس وحــــــلــــــم االمـــــــــــــــارة ال

ــــــــــــواج الـــــــنـــــــهـــــــورة الــــــــبــــــــاردة ـــــــــع م وتـــــــــوّل

ــــقــــاعــــدة ـــت �ــــــســــــواز ال ـــي ـــس ـــ� ــــب بـــ�ـــســـر م حتــــا�ــــس

ـــــاردة ـــــس ـــــ� ـــــورة ال ـــــس ـــــ� ـــــن ــــر جــــــنــــــاح ال ــــس ــــ� ــــك وت

ذات كـــــرب  عـــــن  الـــــفـــــدا  مـــــن  در�ـــــــــش  وعــــطــــيــــت 

يـــــــا البــــــ�ــــــش مـــــــن الــــــعــــــز بــــــدلــــــة مـــقـــ�ـــســـبـــي

ـــــوف مــــدهــــبــــي ـــــي ـــــس ــــيــــنــــك � ــــــة نــــيــــا�ــــس ــــــع ومل

ــي ــب ــك ــس ــ� ـــكـــبـــي عــــــن م مــــــا يـــــــوم تــــــفــــــّرق مـــ�ـــس

ـــبـــي ـــ�ـــس ــــــــّي ال وحتــــ�ــــســــن الـــــكـــــل بــــعــــاطــــفــــة ب

ــــر نـــــــوايـــــــا طـــيـــبـــي ــــه ــــظ ومــــــــــن جـــــــوهـــــــرك ت

ــــ�ــــش املـــــ�ـــــســـــرتك عـــــــن جتــــربــــي واميـــــــــــــان عــــي

ـــــم املـــ�ـــســـيـــح ــــى ا�ـــــس بـــــــريق عــــــم يــــ�ــــســــّلــــي عــــل

ـــيـــم ـــل ـــ�ـــس ـــــل ال ـــــق ـــــع بــــــــالــــــــذوق واالخـــــــــــــــالق وال

ـــك وجـــــهـــــد الـــعـــظـــيـــم ـــل ـــس ـــ� ـــر ف ـــك ـــن ـــي ـــب ومـــــــني ال

ـــان جـــــوهـــــرة الــ�ــســمــيــم ـــم ـــي ـــل ـــس ـــة � ـــم ـــك ـــــــن ح وم

ــــرمي  ــــك ال بــــــــّي  �ـــســـهـــر  ـــك  ـــس ـــ� ـــي ج ع  و�ـــــســـــهـــــرت 

وتــــــنــــــزل الـــــدمـــــعـــــة مــــــن جـــــــرن عــــــني الـــيـــتـــيـــم

ــــر الــــــديــــــن جـــــوهـــــر مـــعـــدنـــو ــــخ ومــــــــن �ـــســـخـــر ف

ــــش الـــــــرتاب ــــد� ــــدك ق ــــّل ــــخ ــــو ي ــــوت ــــع مب ــــريج ب

ـــــدة بــــالــــقــــاعــــدة ـــــاع ـــــق ـــــــــش ال وكـــــ�ـــــســـــرت را�

ـــنـــبـــي ـــــم ال ـــــس ــــى ا� ــــل ـــي ع ـــل ـــس ـــ� وبــــــــــريق عــــــم ي

ـــان احلـــكـــيـــم ـــم ـــي ـــل ـــس ــــــورة بـــــالغـــــة عــــــن � �ــــــس

ا�سهر على درب القمر 

واحدد املواقع للنجوم،

احر�ش احلب واالحبة

اكفكف الدمع

ع مكاناً للفرح. واو�سّ

انا ابن القرية واملدينة

كل الوجوه

هي وجوه حبيبة

و�سجرة عائلتي 

حتمل كل اال�سماء

ا�سلي

على نداء االجرا�ش واملاآذن

واحفظ غيباً

احلان الرتاتيل

ونداءات التكبري.

انا ابنك يا وطني

جبلة من ترابك

جندي من جنودك

اعّلم اوالدي تاريخك

وازرعك علماً على القمم.

انا هنا

ال تخف يا وطني

زندي �سياج احلدود

ان طلبت جمداً

ا�سنعه لك

ان احتجت دمي

هو فداك

هو فداك

ال واجباً الّبي النداء

فرحاً الّبي

جندي انا

واالمر لك

يا وطني.

اليا�ش بو لطوف

حزيران 2007
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حّب  رفيف  يرفُّ  والقلب  ترقبهم،  عيني 

وحنان.

ولهيب  تقدمهم،  خط  اأتابع  االأم  بحنان 

ويرعاهم  يحميهم  كي  اهلل  واأدعــو  ب�سالتهم، 

بعنايته يف كل حني.

فوق  اليه،  ما�سون  هم  ما  يف  يتقدمون 

دروب اخلطر، وتتقدمهم �سجاعة عّز نظريها: 

وغايتهم حماية الوطن ودرُء اخلطر عن حدوده 

والربوع.

وت�سعُّ  جــوري:  ورد  واأزرار  حبق  »طرابني« 

الظلمة  هــذه  و�سط  الكوكب  مثل  وجوههم 

املخّيمة فوق ربوع الوطن، وتعّو�سنا ب�سالتهم 

عن كل م� يحيط بن� من اإحب�ط واإذالل.

• • • 

اخلطر  مواجهة  اىل  ومي�سون  الوطن،  فخُر 

ب�سجاعة قّل نظريها: اإنهم جي�ُش لبنان، وتفخر 

بهم اأمهاتهم واالآباء.

• • •
اأمهات  منهّن:  واحـــدة  �ــســوت  وياأتيني 

االأبطال.

من املكان االأول ياأتي،

من قريتي الراب�سة عند �سفوح جبل ال�سيخ: 

»نهر  االأم�مية يف خميم  اخلطوط  اإبني على 

البارد«.

والفخُر  ُب�سرى،  ايّل  وكاأنها تزفُّ  ذلك  تقول 

يغّلُف �سوتها، واأكاد اأُب�سره نافراً من عينيها: 

اإبنها بطل وهي االأم الفخورة به.

• • •
اأ�سابيع،  قبل  بي  ات�سلت  وعندما  لكن، 

اأخيه اىل »كندا«  اآخر، عن هجرة  لُتبلغني نباأ 

كانت ل�سوتها رنة حزينة: هناك، يعني الهجرة 

وفراق الوطن، اأما هنا، اأما ما يقوم به ابنها 

اجلندي، فيدفعها لتفاخر �سواها من االأمهات.

قريبتي،  فهي  خيالية،  اأمــاً  لي�ست  وهــي 

واأعلم اأنها واحدة من اأمهات االأبطال يف بالدي.

• • •
الوطن  رووا تراب  ال�سهداء، وقد  االأبطال  اأما 

بدمائهم الزكية، فتعجز عن و�سفهم الكلمات، 

ونحتاج اىل لغة جديدة لنكتب بها حكايتهم 

باعتزاز.

• • •
وهم  جميعاً،  اأب�سرهم  االأمومة  زاويــة  من 

املقيمات  االأمهات  مع  واأتعاطف  اأبنائي، 

يف القلق على امل�سري اأو يف احلزن على من 

ا�سُت�سهد.

املنا�سلني  عن  ال�سيم  يرد  كي  اهلل  واأدعــو 

ال�سهداء  واأمهات  اآباء  قلوب  ويعّزي  البوا�سل، 

االأبطال.

اإميلي ن�صر اهلل

فخر اأمهات لبنان

اللوؤلوؤي،  احللم  مرقد  ويا  الوطن..  درة  يا  بــالدي...  جي�ش  رجاالت  يا 

ومواجع املهج املتلظية باحلرق... حني انخطاف احلياة من اأعطافكم 

ويفاع اأعماركم، هي ال�سهادة لكم باأنكم اأحياء عند ربكم ترزقون. لهذا 

التي نعود فوق خطوطها اىل  اأمامكم عرب كل املواعيد  اأنحني  اأجدين 

عرينكم،  ن�ستظل االأمن واالأمان املفقودين منذ بدء انحبا�ش ال�سمري 

وعقيدة  ذخراً  حملتموه  الذي  ال�سرف  ال�سرف،  مذابح  على  و�سقوطه 

وطنية، �سعارها الت�سحية من اأجل حماية لبنان و�سعبه و�سيادته، الذي 

تعلمنا معكم كيف لنا اأن ن�سونه بقلوبنا املوؤمنة، ونحميه بني اأ�سفار 

العيون يف ليايل الظلمة احلالكة.

غفلة،  حني  على  يذبحونكم  غدراً  اليكم  فجاوؤوا  ذبحكم،  على  راهنوا 

امت�ساق  عن  ال�سواعد  منها  كلت  ما  التي  �سكيمتكم  قوة  متجاهلني 

ال�سيوف دفاعاً عن ال�سرف الوطني، وال فرتت منكم عاطفة رفعتموها 

ع�سقاً �سرمدياً اىل الوطن... 

... نعلن والءنا الكامل للجي�ش اللبناين وقائده املوؤمتن على �سيادة 

الوطن العم�د مي�ض�ل �ضليم�ن، ولكل اأفراده من �ضب�ط وعن��ضر، معطوف�ً 

على العهد والوعد باأن ن�سحذ اقالمنا با�ستمرار لت�ساند �سيوفكم دفاعاً عن 

احلق والعدالة وال�سرف والكرامة التي اأنتم رجاالتها الفوار�ش ال�سجعان، 

�ساحات الوغى مهما عظمت الت�سحيات. فاأنتم  الذين مل يرتكوا يوماً 

لبنان  �سموخ  واأنتم  التليد،  واملجد  العزة  اأنتم جنود  واأنتم...  ال�سرفاء، 

االأزمنة الرديئة وعرب كل التحوالت، واأنتم الكلمة الطيبة الناطقة  عرب 

باحلقيقة، واأنتم لغتنا املطوقة بعقود اليا�سمني، واأنتم العائلة الكربى 

الغيم  وبئ�ش  الذي يهزمكم،  املوت  فبئ�ش  االإنتماء،  نعلن  اليها  التي 

االأ�سود اإن حجب روؤاكم، الأن �سمودكم ثابت، و�سلب كاأرز لبنان، وقاماتكم 

جديد،  من  والكرامة  احلرية  لبنان  تاريخ  �سرت�سم  التي  هي  العالية 

و�سرتدون لنا، نحن اأبناء هذا الوطن ال�سرفاء، حقوقنا املهدورة املذبوحة، 

التي و�سعناها اأمانة يف اأعناقكم، مع الثقة من تفانيكم يف جهادكم 

امل�ستمر وب�سالتكم ال�سجاعة، التي �ستبقي اأقالمنا مرفوعة يف وجه كل 

�سلطان جائر، مهما طغى الطغاة وا�ستبد الظاملون.

ن�سد على اأياديكم، نتكافل معكم ونت�سامن يف ال�سراء ال�سراء، ونرفع 

ال�سالة طقو�ش عبادة موؤمنة نر�سق بها خطواتكم، لريعاكم اهلل برعايته 

الأنكم اأنتم اخلل�ش االأوفياء. واىل ن�سر مظفر باإذنه تعاىل. 

د. �صلوى خليل االأمني

اجلي�ش اللبناين... درة هذا الوطن

242

اجلي�ش - العدد رقم 265/264



عاٍل على االآن

اٌق اإليك َغُد َتّوّ

يا جي�َش لبناَن

هذا �سوُتَك الفِرُد

ْق �سعوَدَك يف املابعد َعمِّ

جَّ ِبِه �سُ

َك ال�سمُت يوَم ال�سوُت  َدِويُّ

يفتقُد

ولي�ش غرُيك من َيحمي احلمى

فاإذا حتّلك الليُل:

اأنَت الفرقُد االأحُد

اأنَّى طغت عتمٌة يف الّناِح 

ُتظِلُمها

فال�ساُح �ساُحَك

منَك الفجر يّتلُد

يا ُجلَّه �سرفاً ي�سمو بت�سحيٍة

غمٌر وفاوؤَُك

ُجْد

يا ذا الوفا َمَدُد

ف�سعُبنا ما له اإاّلك الئُذه

يلتفُّ حوَلَك

يقوى فيَك

ُد َيحت�سِ

�سياُجُه اأنَت

تعلو يل كرامُتُه

من قب�سة البغي والطغيان 

ينجرُد

ركُن ال�سيادة اأنَت

وُع زهوته الرَّ

والعنفواُن على كّفيَك يّطرُد

ب�سْطَت ظلك؟

ها اأهلي اىل َخَلٍد

ب�سَط االأماِن

اأال فليهناإِ اخلَلُد

هَفت اإليَك الروابي

وال�سهوُل

وما بني اجلباِل وبني البحِر

واجلَلُد

جنوُب، اأهالً واأر�ساً،

ُنُه قلَت حَت�سُ

ُل اأْن وحَدَك الف�سْ

واحلاّلُلها العقُد

جتيئه؟

عاد ربُّ البيِت �سّيَده

والغا�سبون طريق واحد: َبدُد

ف�سخُر لبنان

بع�ٌش من هوايته:

حْفر االأ�ساميِّ من دالوا ومن 

وَردوا

فيه احل�ساراُت والتاريُخ مربعها

ما كان من دونها لبنان يّتحُد

بقاعه

اجلبل

افّن ال�سمال اىل بريوت

كلٌّ

وحول الُكلِّ تن�سمُد

اليك نرنو

ويف اأحداقنا قيٌم

بها عالمُتنا يف النا�ش تنفرُد

يف قلب لبناَن نب�ٌش منَك

تر�سُدُه

يُد ما ي�سمو به  اأجيالنا ال�سِّ

الر�سُد

ت  هذي �سلوعَك فيها َمْدَر�سَ

ُعُنداً

دون ال�سهادِة

مٌّ ال �سّ

وال ُعُنُد

وال �سموٌخ

وال حريٌة َرَعت ا�ستقاللنا

�سّمه االآباء والُولُد

وال َفخاُر

وال عزٌّ وُنبُل اإباً

وال تراٌب مدى لبنان ُينعبُد

اإن البطوالت جمٌد

لي�ش يدركه اإالّ اجلناحاه: َنْذُر 

اخلْلد واالأبُد

االإرتفاع لنا

والعمُق نهدتنا

فال امل�ساحات تغرينا

وال اجُلُمُد

نحن انفتاٌح على الدنيا

اىل غدها

بنا الزمان مكاٌن

كيف ننغمُد؟

اأهليٌة حربنا؟ ال.

الطائفيُة؟ ال

هذي »هُم« اخرتعوها.

َحُد نحن؟ متَّ

»ُهم« لـ»التعاي�ش« اأو لـ»العي�ش 

م�سرتكاً«

يا عاَرنا اأنَّ هذا الوهَم ُم�سَتَنُد

َلنحُن عائلة اإحدى

احلياُة لها يف اأر�ش لبنان �سعٌب 

واحٌد اأحُد

وال عليك ِعداً، يا اأرُز، ما كرثوا

من جودٍة اأنَت

»ُهم« مكيالهم عدُد

ْم ُحرُّ ارت�سِ

ْم اأبداً باملواثيق اعت�سِ

ِبهامِة اجلي�شِ �سْلُح الغاِر ينعقُد

من زْهِو َطلَِّتِه

من وْقِع َخطِوِتِه

ْطوِتِه من وْهِج �سَ

قُد لبناُن َيتَّ

الأنه واحٌد وال�سعُب

ال خطٌر

لبنان تبقى

ويبقى اخلالُد ال�سمُد.

هرني زغيب

َك ال�صمت َدِويُّ

جي�ش

بالدي

يف عندن قّوي حربّيي

ويف عّنا للغدر ح�ساب

عندن قيمي اخالقّيي

خلفا خمّبا جي�ش دياب

ويف عندن قيمي فكرّيي

نور الفكر بقلبا غاب

وجايني باإ�سم احلرّيي

َع بالدي ي�سّنوا االإرهاب

عّلمهم يا جي�ش بالدي

�سو يعني حقوق االن�سان

عطيهم من جمدك زّوادي

مبجدك �سو بيحال البنيان

دع�ساتك للحق �سهادي

نظراتك �سدق واإميان

و�سوتك حريي بتنادي

بالوحدي منبني االأوطان. جانيت قا�صوف
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عيوناً  االأر�ـــــش  ت�سبح  ـــوم  ي

و�سظايا اأحالم و�سهادات حب،

يوم ت�سبح االأر�ش �سورة حبيبة 

خمطوفة،

واأختي  اأمي  االأر�ش  ت�سبح  يوم 

وبراءة الب�سمة على ثغر ولدي،

اأتطلع  اأنــت،  اأنــاديــك  يومها، 

املقاوم،  ال�سيف  فيك  اأرى  اليك، 

ك الال يف زمن الهزمية والليل  اأح�سّ

وال�سياع.

اأمي،  عيني  من  اأنقى  ال  يــوم 

وهي جمذرة يف الرتاب...

احلبيبة،  جمال  اأروع من  ال  يوم 

ع�سبة  كــل  يف  مــتــ�ــســرب  وهـــو 

وزهرة...

ـــى مــن يــدي جــّدي  يــوم ال اأوف

جلجلة  على  التعب  �سلبه  الفالح، 

هذا اجلبل...

اأنت  اأنــت،  اليك  اأتطلع  يومها 

الفالح  جدي  فيك  اأرى  بك،  اأ�سرخ 

وعيني احلببية ويدي اأمي.

كلمات  احلكايات  تعود  ال  يــوم 

وفوا�سل واإ�سارات،

اأ�سرار  احلكايات  تعود  ال  يــوم 

ما�ش عتيق يف خزانة مكتبة،

دقائق  احلكايات  تعود  ال  يــوم 

للفراغ والت�سلية،

م�ساحات  احلكايات  ت�سبح  يوم 

املق�سوف  واليا�سمني  الدمع  من 

واأكوام ال�سجر العط�سان،

اأجلاأ  اأنــت،  اليك  اأتطلع  يومها 

فيك  اأرى  اأنت،  اأحبك  اأنت،  اإليك 

الفرح والعودة والينابيع.

يوم ي�سبح املطر �سراب الفقراء 

يف اجلبل...

كهرباء  ال�سمعة  ت�سبح  ــوم  ي

واأ�سواء م�سع�سعة...

كفاحاً  الــرغــيــف  ي�سبح  يـــوم 

هانئاً...

رفيقة  االأقــبــيــة  ت�سبح  يـــوم 

حلوة...

يف  ــزاالً  زل االأغنية  ت�سبح  يــوم 

ال�سلوع...

اأجلاأ اإليك اأنت، اأحبك اأنت

اأوؤمن باجلي�ش اللبناين،

جي�ش لبنان، الوطن النهائي جلميع اأبنائه

اأوؤمن باجلي�ش اللبناين،

جي�ش اجلمهورية اللبنانية، املبنية على 

التنّوع والدميوقراطية

اأوؤمن باجلي�ش اللبناين،

جي�ش لبنان اجلديد الذي يولد حتت اأنظاري

اأوؤمن باجلي�ش اللبناين،

جي�ش اخلال�ش من اآفاق املا�سي وباين 

م�ستقبلي 

اأوؤمن باجلي�ش اللبناين،

جي�ش املحاربني من اأجل ال�سالم

اأوؤمن باجلي�ش اللبناين،

جي�ش االأرز والزيتون وال�سنديان

اأوؤمن باجلي�ش اللبناين،

جي�ش اأهلي ومع�سري وخاليّن

اأوؤمن باجلي�ش اللبناين،

جي�ش الدفاع عن منط عي�سي وحرية اأفكاري 

واأحالمي

اأوؤمن باجلي�ش اللبناين،

جي�ش العلم والبندقية واالميان

فريدريك معتوق

اأوؤمن باجلي�ش

يف قر�ش الليل اأُح�ش به زقزقة يف عروق 

الذي  الق�سي  و�ساله  يف  له  فتغرد  الوطن، 

بلون ن�سك ال�سوامع، اأ�سرعة الوجع حتى االآه. 

كيف تكون البيادر مذّهبة بال�سنابل، والّدّنان 

ترتامى  قيثارة  اأوتار  كاأمنا  بالرحيق،  مالأى 

اليك... تكا�سفك يف مدارات الف�سول بالغناء 

ال�سفيف.. هكذا، على بع�ش اللقى، يالم�سك 

الريح...  �سرفة  على  غ�سناً  البتول  جرحه 

ي�سكنك �سوته يف مدائن االأعماق بالعباءة 

الق�سب، منت�سباً كالرمح بني �سروخ جبالنا 

الوطن  مراقي  يف  ح�سانه  ف�سهوة  م،  ال�سُّ

ميم! املفوؤود، ُيهتدى اليها بال�سّ

ذراعه، باجلدل واملقاي�سة، ق�سيدة من نور، 

وروياً،  ووزنــاً  ولفظاً  معنى  االأ�سمر  وجبينه 

نف�سه  على  انتذر  والعا�سفة،  والرعد  الربق 

يَم الوطن �سيماً واأغ�سى ليله، ال�سهادة،  اإذا �سِ

اخلطِو  ثابت  العظفني،  خمتال  اليها  م�سى 

مكيناً، تتدفق من ماآقيه يف مدارج احلق 

�سرف،  ويعز  ال�سماء،  فتنجم  احلياة،  اأنهر 

وترخ�ش ت�سحية، ويقُد�ش وفاء.

جوزف مهنا

اإذا اأمّلت مظلمة اأ�صاوؤوا

جي�سنا هو املوؤ�س�سة الوطنية االأ�سا�ش، قاعدة الهيكل وج�سر ال�سقف 

احل�ساة  دائماً  كنا  لقد  �سيء.  كل  اإنهار  اهلل،  �سمح  ال  تداعى،  اإذا  الذي 

وما  والكنوز،  بالرموز  الزاخرة  الغالية  الوطن  خابية  يا  ت�سندك  التي 

التي يقذفك  االأداة  اأن يكونوا احل�ساة -  ارت�سوا الأنف�سهم  الذين  اأحقر 

الظرف  هذا  بالن�سر يف  لك  ندعو  بهدف حتطيمك.  لبنان  اأعداء  بها 

الع�سيب، ويف كل ظرف داهم ومنعطف حا�سم، فاأنت الفجر وخ�سبة 

اخلال�ش وح�سن احلدود والوجود. ف�سالم اهلل عليك، و�سانك من كل اأذى، 

خدمة للبنان.

جورج طربيه

نحن

احل�صاة

خلابية

الوطن
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يومها اأتطلع اليك اأنت، اأناديك 

اأحتمي يف  نــحــوك،  اأهــجــم  اأنـــت، 

يدك، ملجاأ وخال�ساً.

م�ساحة  هــي  اجلــ�ــســد  م�ساحة 

الوريد  نب�سة  تغدو  ويوم  الوطن، 

حكاية �سعب،

الدم  من  تاريخاً  الليلي  احللم 

وال�سهداء،

يف  م�ساماً  القذائف  تغدو  يوم 

اجللد،

كاأنك  اأنت،  اليك  اأتطلع  يومها 

الريح ال�ساعد يف طريق املجد.

يوم تغدو االألوان، كل االألوان، ناراً 

واأرجواناً...

يوم تغدو االأحداث، كل االأحداث، 

اأجرا�ساً وماآذن و�سلوات...

العطور،  كل  العطور،  تغدو  يوم 

اأطفاالً ووروداً ونعناعاً برياً...

اأرك�ش  اأنت  اأنت،  اأناديك  يومها 

اأنت وحدك  اأ�سّمك، وت�سبح  اليك، 

اجل�سر الوحيد اىل الوطن االآتي.

جمداً  را�سيا  حجارة  تنطق  يوم 

وحرية وكرامة،

اليوم،  كما  اجلبل،  ينطق  يوم 

غ�سباً، واأّي غ�سب؟

حجارة  اىل  ال�سهل  يتحّول  يوم 

واعية وتراب �سادق،

منارات  اىل  البحر  يتحّول  يوم 

يف وجه احليتان واأ�سماك القر�ش،

تعال،  اأنت،  لك،  اأ�سلي  يومها، 

فقد اآن زمن الرجال.

اأنت،  واأنــت،  اليك،  اأرك�ش  يوم 

بطل ال�ساعات االأخرية،

الذي  الوطن  اأن  ــرف  اأع يومها 

االأحداث،  وتهّزه  العوا�سف  تزلزله 

لن يقع،

و�سريتفع مدى �سموخ اأرزة يف 

عينيك.

�صهيل مطر
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ــــــــقــــــــوي اجلـــــــّبـــــــار ــــــــا جـــــيـــــ�ـــــش لـــــبـــــنـــــان ال ي

رّديــــــــــــــــــت عـــــنـــــهـــــا مــــــــوجــــــــة االأخـــــــــطـــــــــار

مـــــــتـــــــل مــــــــــا عـــــــــــاالر�ـــــــــــش عــــــــــم بـــــتـــــغـــــار

ــــــــــــــش الــــعــــلــــيــــهــــا �ــــســــهــــرت لــــيــــل نـــهـــار االأر�

ـــــت االأمــــــــــــــــــن ا�ـــــســـــتـــــقـــــرار ـــــي ـــــط ــــــك ع ــــــن م

ـــــــادي بـــتـــحـــتـــوي ــــدق املـــــــب ــــس ــــ� ـــا ل ـــن ـــس ـــ� ـــي ــــــا ج ي

ــــــــــدرك نــــوي ــــــد عــــلــــى غ ــــــاق ــــــا احل ـــــرغـــــم م ـــــال ب

ــــحــــيــــة وكــــــــل الــــوفــــا ـــــرف والــــتــــ�ــــس ـــــس ـــــ� كــــــل ال

ـــ�ـــســـي ـــا عـــــرفـــــنـــــاك اإبــــــــــن مـــوؤ�ـــسّ ـــن ـــس ـــ� ـــي ــــــا ج ي

ــــي ــــة مــــكــــّر�ــــس ــــب ــــح ــــامل ـــــــايل ب ـــــــس وجــــــــــــــودك ر�

نــــار �ــــســــيــــاخ  وبــــــــاحلــــــــروب  ورد  بــــالــــ�ــــســــلــــم 

ـــك ـــرب ـــق ـــت ـــــوم ب ـــــج ـــــن ــــي ال ــــل يـــــــا جـــيـــ�ـــســـنـــا يــــل

ـــك ـــرب مــــ�ــــســــرب وفــــــــا وعــــــــــّز وكـــــــرامـــــــي مـــ�ـــس

عــلــيــك بــــتــــقــــوى  الـــــــبـــــــارد  نــــهــــر  دمــــــــــوع  ال 

ــــــــــا بـــــجـــــنـــــودهـــــا ــــــــــّزه ـــــة وع ـــــي ـــــن ــــــــــــــالدي غ ب

ــــا ــــدوده ـــافـــظ عـــــا ار�ــــــــش ج ـــح ـــت ــــي ب ــــل �ـــســـعـــوب ال

ـــود ـــن وعــــــــا حـــــــدودهـــــــا بــــــــالد املــــــــا بـــــتـــــوّقـــــف ج

ــــــويل مـــقـــلـــعـــك ــــــط ــــع ب ــــل ــــق ـــــــا جــــيــــ�ــــســــنــــا م ي

ــك ــع ــس ــ� ــق ــن ــــات مــــــيــــــدان الـــــبـــــطـــــويل م ــــاح ــــس ــــ� ب

املــــعــــتــــدي وجتـــــــّنـــــــي  غـــــــــدر  مـــــــن  تــــــخــــــاف  ال 

ـــــــاف االر�ـــــــــــــــــش حـــــّمـــــلـــــتـــــهـــــا ديــــــونــــــك ـــــــت ك

ـــــعـــــب وظـــــنـــــونـــــك ـــــ�ـــــس وحــــــّقــــــقــــــت ظـــــــــــّن ال

ونــــــ�ــــــســــــونــــــك ـــــــــغـــــــــار  ن ــــــك  ــــــي ــــــل ع الزم 

ــــم مـــــــن دونـــــــك ــــل ــــس ــــ� بـــــرتفـــــ�ـــــش تــــعــــيــــ�ــــش ال

ــــار ــــن ــــال ـــــــوطـــــــن ب ـــــــــــدود ال وحــــــافــــــظــــــت عـــــــا ح

ــــوي ــــرت ــــــوطــــــن عــــــم ي مــــــن جــــــنــــــودك تــــــــــراب ال

ــــــوي ل زنـــــــــــــــدك  وال  تــــــــغــــــــرّي  عــــــــزمــــــــك  ال 

ــــ�ــــش لـــــبـــــنـــــان الـــــقـــــوي ــــك يـــــــا جــــي ــــت ــــال ــــس ــــر� ب

ــــني لـــــــو ظــــــرفــــــك قـــ�ـــســـي ــــل ــــت لـــــلـــــّدهـــــر مـــــــا ب

ــــون اأر�ــــــــــــش مـــقـــّد�ـــســـي ــــ�ــــس ــــت ـــــهـــــا ب ـــــاإميـــــان ب

ــــجــــاعــــة مــــدر�ــــســــي ــــ�ــــس ــــال ــــــــــة وب وبــــــالــــــعــــــّز راي

ـــك ـــرب ـــق ت فــــيــــهــــا  عــــــــاالأر�ــــــــش  قــــــــوى  يف  مــــــا 

ــــب �ــــــســــــرف خــــــدمــــــة بـــــــــــالدك مـــطـــلـــبـــك مــــطــــل

تـــرهـــبـــك فـــيـــهـــا  احلــــــلــــــوة  عــــــني  رمــــــو�ــــــش  وال 

ــــا ــــوده ــــم ــــس ـــــــا دعـــــــمـــــــة كـــــــيـــــــان � ـــــــوده ـــــــن وج

ــــــــــــــش جــــــــدودهــــــــا مــــعــــبــــودهــــا بــــتــــ�ــــســــّل اأر�

ـــــدي عــــــا حـــــدودهـــــا ـــــت بـــتـــلـــعـــب عـــــيـــــون املـــــع

بـــتـــقـــلـــعـــك ريـــــــــــاح  يف  مـــــــا  مــــقــــلــــعــــك  ومـــــــــن 

بـــــــاأ�ـــــــســـــــوات بـــــتـــــهـــــّز اجلـــــــبـــــــال مـــنـــ�ـــســـمـــعـــك

مـــعـــك واهلل  حـــــــــــــّدك  ــــك  ــــب ــــع ــــس � زال  مــــــــا 

ــــك ــــون ــــعــــي ب االرزات  عـــــــــا  ـــــــظـــــــت  وحـــــــاف

جورج

اأبو اأنطون
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اآٍت اليَك، بي خوٌف، بك ال�سرُر

اإين اأنا اأنت يوَم احلبُّ ينك�سُر

جي�ٌش هو وطني الهداُر، ال قلٌق

نا، ال وال رعٌب وال خطُر يخ�سّ

هَو، هَو الريُح تاأتي

من هناَك اىل... لبناَن،

�سّوره جي�ٌش هَو الن�سُر

دماوؤَك اليوَم اأقماٌر، ففي غِدنا

اأ�سطورُة اجلي�ش حُتكى، اإنها الُعطُر.

اٌء لَك الظفُر عاٍل كما الدهُر، م�سّ

يا جي�سنا الربق، اأنَت الريُح واملطُر

ُت�سيئنا بعَد ليِل القهِر حتملنا

اىل امل�سافات، خمُر الكرِم نعت�سُر

�سهيلَك االآن و�سُع احلبِّ اأنبلُه:

باأّن نارَك عدٌل كلها زهُر

يا جي�َش لبناَن ذاك الوعُد نعرفُه:

اىل البطوالِت يهدينا فننت�سُر.

يا جي�سنا الواحَد الهدار، يا وجعاً

من البطولِة، اأنَت ال�سعُر والعمُر

اإذا م�سيَت �سماالً جلت يف �سفٍر

من الرجولِة راَح الترُب ُينترُث.

وي�ساألونَك عن لبناَن، يل وطٌن

هَو الت�ساطُع كلَّ الكوِن يخت�سُر

هَو انفتاٌح على املابعْد، فل�سفٌة

من العبرِي، بذاَك ال�سِر ينت�سُر

هَو الريادُة: فكراً كاَن اأْم �سهالً

رياُحُه الورُد والتاريُخ والعرُب

هَو البهاُء يعني، ظلَّ معجزًة

ُه ال�سحُر مَن التوا�سِل، َحْرفاً م�سّ

هَو انبهاٌر بفي�شِ اهلِل، اأغنيٌة

مَن ال�سموِل، وفجٌر مده�ٌش ن�سُر

، اأروعُه: هَو املحبُة، ن�سُغ االأر�شِ

باأّن اأهلُه ظلوا فوق ما انحدروا

هَو احلننُي اىل الناياِت حتملنا

اىل »الهنالَك« نغدو ال�سوَء ينهمُر

هَو، هَو َمن تبّنى اهلُل مولَدُه

رُت فهبَّ من عدٍم وانزاحِت ال�سُ

لوالَك جي�سنا كنا بعُد يف عدٍم

نا القحُط، اأنَت املده�ُش القمُر وم�سّ

اأ�ساأَت لبناَن، لوال وقفٌة �سمخْت

كاالرِز، �سرنا هباًء بيتنا الوعُر

�سعبي املر�سَع باالإبداِع تنقلني

اىل بهاَك رموٌز، اإنها الفكُر

جتيُء جي�سَك واالأ�سواُت هاتفٌة:

.. اإنُه النهُر. لبناُن باٍق بجي�شٍ

يا جي�صنا

الربق
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عطاء

يخ�ت�����ص�ر الزم�ن



عطاء

يخ�ت�����ص�ر الزم�ن







مواكبة و�صائل االعالم اللبنانية مبختلف انواعها 

وانتماءاتها الأحداث نهر البارد، ظّهرت نب�ش النا�ش، وعك�صت 

التفاف اللبنانيني حول جي�صهم وعمق تقديرهم لدوره 

الوطني، واإجماعهم على اعتباره �صمانة الوطن.

الحقت  التي  وامل�صموع  امل��رئ��ي  االع���الم  و�صائل 

من  كبرية  م�صاحة  افردت  بلحظة،  حلظة  التطورات 

وكانت  الوطنية.  واالغاين  الع�صكرية  لالأنا�صيد  البث 

تعليقات املذيعني واملرا�صلني املفعمة بالتقدير 

للجي�ش موؤ�صراً اإىل عمق الت�صامن معه. 

وعلى الرغم من ان االإجراءات التي حتمتها �صرورات املعركة جعلت املرا�صلني غري 

قادرين على ار�صاء ح�صريتهم ال�صحافية، فاإن هوؤالء ت�صرفوا مب�صوؤولية مقدرين 

الظروف اخلطرية، مثمنني حر�ش اجلي�ش على �صالمتهم.

مهماً  حيزاً  املكتوبة  ال�صحافة  اف��ردت  لالأحداث،  تغطيتها  واإىل  بدورها 

الالحمدود مع اجلي�ش، وللمقاالت  اللبنانيني  التي عك�صت تعاطف  للتحقيقات 

التي تناولت دوره، والتي وان تخللتها مواقف �صيا�صية خمتلفة، فاإن االجماع 

على تقدير حكمة اجلي�ش و�صجاعته ظّل القا�صم امل�صرتك بينها.
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حزيران/متوز

لبنان جي�س خلف جي�سه

بال�صوت

»ت�صلم ي��ا     ع�صكر لبنان«وال�صورة واحلرب

عزاء اهل الوطن

الغادرة،  للعملية  الع�سكريني  وتعر�ش  ال�سمال  يف  االحداث  اندالع  عقب 

كتب عادل مالك يف »النهار«: »اإذا كان من عزاء الأهل الوطن من معمودية 

الدم لقواته امل�سلحة، فهو يف التقاء جميع االطراف حول اجلي�ش، وتكري�سه 

املرجعية التي اوجدت حالة اجماع وطني يف بلد ي�ستحيل فيه االجماع على 

امر واحد«. وعنون جورج نا�سيف مقالته »ال لبنان من دون اجلي�ش«، وقال: »ال 

مهمة تعلو اليوم على مهمة دعم اجلي�ش اللبناين«.

»ت�صلم يا ع�صكر لبنان«

ملحق »نهار ال�سباب« ال�سادر يف 24 اأيار ت�سدرته �سورة معربة حتت عنوان 

»ت�سلم يا ع�سكر لبنان«.

اإىل هوؤالء اجلنود ال�سباب الذين نفتخر بهم  ووجهت نايلة التويني »حتية 

و�سعبنا«.  وطننا  حتمي  التي  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اإىل  حتية  واألف  ونعتز، 

لبنان  »�سباب  بعنوان  د�سوقي  البراهيم  حتقيقاً  نف�سه  امللحق  وت�سّمن 

من  حتقيق  يف  فقالت  �سعيا  منال  اأمــا  املعتدي«.  �سد  اجلي�ش  يدعمون 

كان  اإذا   ...« الــبــارد:  نهر  تخوم 

وجــوه  ـــاإن  ف يف�سح،  ال  اجلــيــ�ــش 

اجل  من  الن�سال  �سر  تخربك  افراده 

االبت�سامة  بتلك  الوطني،  الواجب 

الطماأنينة  يــزرعــون  كيف  يعرفون 

حولهم وب�سالم ع�سكري ي�سبطون الو�سع 

والقادمني  النازحني  معنويات  ويرفعون 

من �سحافيني واهايل..«.

حتى بَوردة

مقالة  نف�سه  الــيــوم  يف  »الــنــهــار«  حملت 

للمحامي م�سطفى يو�سف حمود اعترب فيها اأنه 

اجلي�ش  فاإن  للجميع،  االم  الوطن مبنزلة  كان  »اإذا 

االأم«...  هذه  ل�سرف  احلامي  االأب  مبنزلة  هو  فيه 

ليحمي  اجلي�ش  حــول  االلتفاف  اإىل  اجلميع  ــا  ودع

»البيت الوطني...«.

�سمري نعوم �سالمة وّجه حتية اإكبار واإجالل الأرواح هوؤالء االأبطال من 

لن�سرة  اأن يهب  و�سريف  ودعا »كل مواطن خمل�ش  االأبي«،  جي�سنا 

اجلي�ش وحمايته حتى من ر�سقه بالورود«.

رمز وحدة الوطن وم�صدر عزته

يف  املقاالت  من  العديد  »النهار«  ت�سمنت  اأيار(   25( التايل  اليوم  يف 

ال�سياق نف�سه. ففي مقالته اال�سبوعية قال ادمون �سعب:

الغدر  اإثر  اال�سبوع  به هذا  �سعروا  ملا  ارباكاً مماثالً  اللبنانيون  ي�سهد  »مل 

الذي تعر�ش له اجلي�ش يف ال�سمال بوا�سطة بنادق كان يفرت�ش اأن توجه اإىل 

»همجية العدو االإ�سرائيلي وغطر�سته على ما ورد يف الن�سرة التوجيهية التي 

ا�سابته  التي  الكثرية  اجلروح  على  متعالياً  الع�سكريني  اإىل  اجلي�ش  وّجهها 

البارد وقبله يف بريوت واجلنوب واجلبل والبقاع وعم�سيت و�سهر  يف نهر 

الوح�ش ودير القلعة والريزة... وهو الذي جعل حياة افراده ودماءهم وديعة 

لدى الوطن ياأخذها متى يطلبها من دون تردد، موؤكداً باإ�ستمرار اأن بندقيته 

�ستظل موجهة نحو العدو االإ�سرائيلي«...

املوؤمنون  به  �سعر  الذي  الكبري  االأمل  يفر�سه  �سوؤال  »ثمة  �سعب:  واأ�ساف 

باأن جي�ش لبنان هو رمز وحدة الوطن، وعنوان كرامته وم�سدر عزته واإفتخاره 

وباأن ال حياة للوطن من دون جي�ش: اأمل يق�سر حياله يف ال�سابق غري البعيد 

كثريون؟«.
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»ت�صلم ي��ا     ع�صكر لبنان«

الدكتور انطوان �سامل راأى »اأن اللبنانيني يتطلعون يف هذه اللحظة احلرجة 

اإىل اجلي�ش وال يتطلعون اإىل غريه... هم حوله ووراءه ال يريدون حامياً لهم 

اإالّه...«.

 22 لـ  اليوم«  »اأمر  هو  اجلي�ش  قائد  حديث  اأن  املوىل  فوؤاد  الدكتور  وراأى 

مليون لبناين )5 ماليني مقيم و17 مليون مغرتب( يحيون جي�سهم وقائده 

ويحتفلون معه بعر�ش جنوده الذين روت دماوؤهم تراب لبنان...«.

العملة ال�صعبة االغلى

العملة  اأن اجلي�ش »االآن هو  الزين )النهار 2 حزيران(  راأى جهاد  من جهته 

ال�سعبة، االأغلى« وقال: »بدا اجلي�ش يف تلك االيام االأوىل ملفاجاأة نهر البارد 

الدموية وم� زال، املوؤ�ض�ضة - االإحتي�ط احلقيقي الإرادة الوحدة بني اللبن�نيني 

اأياً تكن اإختالفات ال�سيا�سيني...«.

اإكبار  »حتية  »امل�ستقبل«  �سفحات  عرب  بدوره  وجه  ب�سراوي  دريد  الدكتور 

الطاهرة  بدمائهم  رووا  الذين  وجرحاه  اللبناين  اجلي�ش  �سهداء  اإىل  واإجــالل 

ووحدته  الوطن  اأمن  يدافع عن  الذي  البا�سل  اإىل جي�سنا  الوطن، حتية  تربة 

واإ�ستقراره ب�سجاعة ال ت�ساهى...«.

املواطنون يطلبون

اإنت�صار اجلي�ش يف اأحيائهم و�صوارعهم

»البلد« )يف عددها ال�سادر يف 6 حزيران( ن�سرت حتقيقاً لفيديل �سبيتي 

بعنوان »معارك اجلي�ش اللبناين توؤكد هيبته وتوحد اللبنانيني حوله«. وجاء 

جندي ْنَدَبْح؟

ك برفاقو... و�سو بدَّ

امت االأكرب. وُهن ال�سَّ هاك البي�سمُّ

�سمُن �سار غ�سب،

قاماتن �سيوف، 

زنودن جبال، 

قلوبن َكَرْم،

جباهن �سهول عنفوان.

َبْدِلُنْ  بغربة  منتمرَّى  اللي  ونحن 

عم  عقل  �سعيد  �سوت  ِمعنا  �سْ طا،  امَلَرقَّ

ي�سدح،

وقلنا معو:

القيهن، والِغّرا مان

عليها الّريح وَكّرا

هّني الرّدو عن لبنان

ت يبقى عايل البنيان

وت�سالّ عايل الِغّرا.

والغيمات،  م�ش  ال�سَّ زيحولو  عاليي... 

�ساحب الِغّرا بدو ميرق

حتت �سما لبنان...

لكل بديل عرقاين ومّغربا خري،

م�ش عنفوان، لكل جبني ملوِّحتو ال�سَّ

هادي، لكل وّج عم يبت�سم لل�سَّ

واللي  رو،  ْنَك�سَ ما  اللي  لبنان  ل�سيوف 

َتلُِّنْ البطويل تقهر ِفنُي ال�سر، ورجعو  �سْ

ع غمدا فرحانني،

كل لبنان بيقول، ب�سوت �سعبو، 

جي�ش لبنان حكي بطويل و�سهادي...

ِكتو اإنتو. ا�سْ

غربة بدلنت...

عم يكرب يكرب لبنان،

جي�سو متّلي �ساحاتو..

اإ�سمو واالأرزه عنوان

بتخفق فينا راياتو..

ومن اهلل بياخذ حياتو!

يا جندي بالدي، وينك؟

ع االإعدا خلي عينك..

اإيدك ت�سلي ع املدفع...

اإ�ستقاللو من َديَنك،

ومطالب تويف َديَنك!

لب�سك رمز احلمايه..

وجودك �سر االإ�ستقالل..

وُبكرا، باملجد اجلايي

اإنت بتكون امل�سعال...

وعّز جبينك ما بينطال!

مغوارك �سيفو �سارب

يح�سُد اإعدا وما يرتّد...

والبحريه اأبطالك

كلما الويل علينا �ستّد،

نار بتحُرق.. وقت اجَلّد!

طالع طالع بالعايل

بريق جمدك نّيالو..

لبنان علينا غايل

اإنت وحدك ر�سمالو

رّدلو اإ�ستقاللو!!

يا جي�ش بالدي امل�سوؤول،

عزمك فتفت �سخر ال�سّم..

لبنان بقلبك م�ستول

و اإنت ل�سعبك عرق الدم..

حولك كل ال�سعب لتّم!!

عم يكرب لبنان!
مي من�صور

)عرب حمطة

تيلي لوميار(

حبيب يون�ش - عرب اإذاعة »�سوت الغد«



يف التحقيق »اأن التفتي�ش الدقيق لل�سيارات واالغرا�ش واحلقائب ال ي�سبب 

حواجز  على  املرور  اإىل  ي�سطرون  الذين  اللبنانيني  للمواطنني  اإزعاج  اأي 

اجلي�ش اللبناين يف اأثناء اإنتقالهم من منطقة اإىل اأخرى ذهاباً واإياباً.

بحزام ع�سكري �سخم  املزّنرة  القاطنني يف بريوت  ويرى كثري من  بل 

على اأطرافها ويف �سوارعها الداخلية، اإن اأعمال التفتي�ش التي يقوم بها 

اجلي�ش اللبناين باعثة على االرتياح، كما هو منظر اإنت�سار اجلنود امل�سلحني 

بلبا�سهم الع�سكري على االأر�سفة ويف نواحي ال�سوارع واأركانها.

التفتي�ش  باأعمال  يقومون  اللبناين  اجلي�ش  الع�سكريني من  اأن  ولو  وحتى 

هذه بهدوء وروية وكثري من التهذيب احل�ساري، اإالّ اأن هذا كله لي�ش ال�سبب 

الذي يدفع املواطنني اإىل ال�سعور باالأمان، واإىل طلب التفتي�ش«.

واأ�ساف �سبيتي قائالً:

»يطلب املدنيون اإنت�سار اجلنود والع�سكريني من اجلي�ش اللبناين بني 

اإىل  اعمالهم  اإنتقالهم من  واأماكن  و�سوارعهم  اأحيائهم  ظهرانهم ويف 

احلماية،  اإىل  يحتاجون  الأنهم  االإنت�سار  هذا  يطلبون  والعك�ش،  املنازل 

الع�سكرية  وموؤ�س�ستها  ال�سرعية  ال�سلطة  من  يطلبونها  هذه  واحلماية 

التابعة لها، وهم يطلبون احلماية من موؤ�س�سة ع�سكرية ت�سّم يف �سفوفها 

جميع اأبنائهم من جميع املناطق اللبنانية ومن خمتلف طوائف لبنان. 

اأي  املتكامل،  اللبناين  االجتماع  رحم  من  منبثق  ف�سيل  من  احلماية   اأي 

االإجتماع الذي على اأ�سا�سه يقوم لبنان ويعي�ش، وهو ما ي�سمى يف االأبيات 

ال�سيا�سية بـ »الوفاق الوطني« و »ال�سلم االهلي...«.

يف بريوت 
ى اللوحات االعالنية 

اإنت�سرت عل

واملناطق »بو�سرتات« حّيت اجلي�ش وعربت 

عر اللبنانيني جتاهه باأفكار متنوعة. 
عن م�سا

ىل العلم اللبناين 
فمن »االأمر لك« اإ

يف و�سعية 
تتو�سطه االرزة مرقطة وجندي 

ة بالزيتون، اإىل مل�سقات 
قتال وخوذته مكلل

على ال�سيارات و�سوى ذلك.

»االأمر لك« 

وتعبريات اأخرى
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م�صروع وطني

من نهر البارد اإىل الناقورة

حالياً  ينفذ  اجلي�ش  اأن  حرفو�ش  اليا�ش  راأى  حزيران(   10( »احلياة«  يف 

اإ�ستعادة  اإىل  ويطمح  الناقورة،  اإىل  البارد  نهر  من  ميتد  وطنياً  م�سروعاً 

مقومات ال�سيادة اللبنانية التي اإنتزعت منه حتت �سغط ال�سراعات وامل�سالح 

االإقليمية«.

ويذكر الكاتب باأنه »قبل نهر البارد كان اجلي�ش قد خا�ش جتربة ناجحة يف 

بريوت خالل التظاهرات التي خططت لها املعار�سة يف ال�ستاء املا�سي وما 

اأ�سواأ لوال الدور احلكيم  اعقبها من مواجهات كان ميكن ان تنزلق اإىل ما هو 

الذي لعبه قائد اجلي�ش...

حيال  اتخـذه  �سليمـان  العمـاد  كـــــان  نف�سه  املوقـف 

التظـاهـرات التي نزلت اإىل بريوت يف 28 

�ضب�ط 2005...

كان �سعار قائد اجلي�ش يف �سلوكه املحايد حيال االزمة الداخلية، ان القيادة 

ت�سمح  اأن  ميكنها  ال  اجلنوب...  يف  للمقاومة  بالتعر�ش  ت�سمح  مل  التي 

م�ساعرهم  عن  للتعبري  العفوي  اندفاعهم  اأمــام  �سعبها  البناء  بالتعر�ش 

الوطنية«.

االهم من كل ذلك هو ما يقوم به اجلي�ش على احلدود  اأن  وي�سيف: »غري 

اجلنوبية... والتاريخ �سيذكر للعماد مي�سال �سليمان اأنه اأعاد اجلي�ش الوطني 

اإىل احلدود بعد 30 �سنة من حرمانه ذلك، لدوافع واأ�سباب مل تكن لها عالقة 

بامل�سلحة الوطنية وكلفت لبنان واأبناء اجلنوب خ�سو�ساً، الكثري«.

عكار واجلنود...

مبا  اجلي�ش  وت�ساند  اجلنود..  اأبنائها  هاج�ش  تعي�ش  »عكار  عنوان  حتت 

اإ�ستطاعت«، كتب عثمان عثمان يف »ال�سفري« )11 حزيران(:

الذين  للعكاريني  بالن�سبة  عادياً  يوماً  املا�سي  ال�سبت  يــوم  يكن  مل 

تقدم  فمع  �سبانهم.  من  كبرية  باأعداد  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  رفدوا  لطاملا 

�سد  اللبناين  اجلي�ش  خا�سها  �سارية  معركة  اأثر  وعلى  النهار،  �ساعات 

كرثت  البارد  نهر  اال�سالم« يف خميم  »فتح  م�سلحي 

االإ�سعاف  �ــســيــارات  حــركــة  خاللها 

م�ست�سفيات  باإجتاه 

املـــنـــطـــقـــة، هـــرع 

ــن اأبــنــاء  الــعــ�ــســرات م

عكار، بع�سهم لالإطمئنان 

اجلنود  اأبنائهم  على 

ـــارد،  ـــب ال ــهــة  جــب يف 

للتربع  منهم  والكثري 

ميكن  ما  وتقدمي  بالدم 

واأعينهم  م�ساعدة،  مــن 

قريب  ن�سر  اإىل  تتطلع 

تنظيم  على  اجلي�ش  يحققه 

»فتح االإ�سالم«.

اإحدى  خالد عثمان املوظف يف 

يومياً  يح�سر  حلبا  يف  ال�سركات 

م�ست�سفيات  اإىل  دوامه  اإنتهاء  بعد 

عكار لتقدمي ما ميكنه من م�ساعدة، 

معترباً اأن كل جندي لبناين هو اأكرث من 

اأخ.

ويجيب �ساهر اأ�سعد الذي يناهز ال�سبعني 

من العمر على �سوؤالنا عن �سبب وجوده ليالً 

اأمام مركز اليو�سف الطبي يف حلبا:

بل  جريح،  اأو  �سهيد  قريب  هنا  لدي  لي�ش 

يف  البا�سل  جي�سنا  جانب  اإىل  لنقف  جئنا 

الإثارة  لبنان  اإىل  املر�سلة  الع�سابات  مواجهة 

الفو�سى واالإعتداء على اأمن الوطن.
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اأبي بطل

مبنا�سبة عيد االأب )21 حزيران( ن�سر »نهار ال�سباب« حتقيقاً موؤثراً 

ملنال �سعيا، عنوانه: يف عيد االأب الع�سكري يف عيون اأوالده بطل يف 

املعارك. وم�سروع �سهيد. التحقيق قدمت له كاتبته بالقول: »جتل�ش 

الذي  الواجب  ذلك  وتع�سق  الع�سكري،  االإلتزام  معنى  فتدرك  معهم 

لق�سم  ووفاء  الوطن  عن  ذوداً  بالذات  الت�سحية  اإىل  االن�سان  يدفع 

ال�سرف الذي التزم به اأمام نف�سه اأوالً ثم اأمام جميع اللبنانيني... 

وحني تنظر اإىل عيونهم �سرعان ما ت�سعر بحب ال يو�سف وبفخر 

ال حدود له، الفخر باأنهم اأوالد ع�سكريني«.

يجري؟  عما  عــربوا  كيف  الكاريكاتور  ر�سامو 

وارمان  �سادق  بيار  من:  لكل  النماذج  بع�ش  هنا 

�ستافرو  )ال�سفري(  حاجو  �سعد  )النهار(  حم�سي 

جربا )البلد( وحبيب حداد )النهار(.

ر�صومات



اإعداد:
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»دموع الفرح و�صلوات ال�صعب اللبناين ترافقكم يا اأبطال االأرز، يا جي�ش لبنان! �صريوا وعني اهلل ترعاكم، فاأنتم 

فخرنا وتيجان روؤو�صنا، ونحن ب�صببكم باقون يف هذا الوطن الأن جمد لبنان لن يعود اإال على �صواعدكم«.

لبنانيني، تفاعلوا مع جي�ضهم  ل�ضباب  الإنرتنت من مدونات وتعليقات  هذا منوذج مما جنده على �ضبكة 

مقدرين ت�صحياته، معربني عن اإ�صتعدادهم للوقوف خلفه. 

هذا ال�صباب الذي مل يلزم ال�صمت حيال ما يتعر�ش له جي�صه العزيز. فتحّرك الإثبات وجوده من خالل الو�صيلة 

االأقرب اإليه واالأكر اإنت�صاراً، االإنرتنت.

ال�صباب اللبناين عن جي�صه عرب �صفحات االإنرتنت

حزيران/متوز

لبنان جي�س خلف جي�سه

العناوين كثرية والكالم واحد

»Facebook.com«، موقع اإلكرتوين على 
جمموعات  اإن�ساء  خالله  من  يتم  االإنرتنت،  �سبكة 

وحزبية...  و�سيا�سية  اإجتماعية  موا�سيع  تناق�ش 

وتواكب جميع الن�ساطات لتعّلق عليها.

اأن ي�ستقطب  اإ�ستطاع  ام كرم �ساب لبناين،  ب�سّ

موقعـه،  اإىل  االأنحـاء  جميع  من  �سخ�ش  األف   11

هذه  يف  اجلــي�ش  دعـــم  مو�ســوع  ملناق�سـة 

الظروف التي ميّر بها. خال�سة ردات الفعل واالآراء 

على Facebook.com اخت�سرها العنوان التايل: 

اإدعموا  اللبناين!  اجلي�ش  مــع  يعبث  اأحــد  »ال 

اجلنود!«.

 »Nobody mess with the lebanese
Army! Support the soldiers«.
دعمهم  عن  ال�سباب  عــرّب  العنوان،  هــذا  حتت 

اجلي�ش  اإىل  �ستمتّد  يد  »اأي  �سرخاتهم:  واأطلقوا 

حماية  اأنت  جي�سنا  »يا  �سنقطعها«.  اللبناين... 

الــويف لــرتاب لبنان  اأنــت  اأحــد غــريك.  الوطن وال 

و�سعبه. اهلل معك يا جي�سنا القوي...«.

ودعوا  ال�سراعات،  رف�سهم  عن  اعربوا  ال�سباب 

للحظة  والوقوف  والطوائف،  ال�سيا�سة  اإىل جتاهل 

موّحدين ب�سرخة واحدة: »ال لالإرهاب ونعم لل�سالم«، 

واثقني اأن اجلي�ش اللبناين العظيم هو وحده �سانع 

ال�سالم احلقيقي للبنان.

احدى املجموعات وجهت الدعوة اإىل اللبنانيني 

للجي�ش،  الدعم  لتقدمي  كافة  العامل  اأنــحــاء  يف 

و»اإظهار عدم اإ�ست�سالمنا اأو ر�سوخنا للواقع املرير 

واملجحف بحق اجلي�ش وال�سعب ولبنان يف اآن«.

�سبـاب  حيث  اأخـــرى  جممـوعـة  اإىل  وننتقـل 

دون  من  اأجلهم  من  اجلي�ش  ت�سحيات  يقـدرون 

التمييز بني لبناين واآخر: اإنـه فقط يريد اأن يبقى 

وواجبنـا  مرتفعاً،  لبنان  علم 

والوفاء  ال�سراعات  كـل  جتاهـل 

فقط للوطن. 

اأطلق ال�سباب اللبناين دعاءاته 

اإمياناً  االإلــكــرتوين،  املوقع  من 

واإر�ساء  منه بوجوب دعم اجلي�ش 

االأمل يف قلوب جنوده. 

بها  يقوم  خطوة  كل  يف  جي�سنا  ندعم  »نحن 

فهم  و�سهدائنا  بجنودنا،  ونفخر  وطننا،  حلماية 

�سمان خلال�سنا«.

ووفــاًء  بخلوا،  ما  بالت�سحية  قاتلوا،  »ب�سرف 

الأر�ش لبنان و�سعبه اإ�ست�سهدوا... �سيوف لبنان ما 

انك�سروا... �سهداء اجلي�ش تعزيتنا اأنهم كتبوا، مّرة 

بعد، بقاء لبنان...«.

الدعم  تقدمي  ال�سروري  من  اأنه  ال�سباب  وراأى 

املعنوي كما املادي جلي�سه االأبي. فكان من اقرتح 

حيال  وفاء  مببادرات  والقيام  للجرحى  الدم  وهب 

اللبنانية  االأرا�سي  على  املنت�سرين  الع�سكريني 

كافة، عيونهم �ساهرة على االأمن.

ما  ــاإن  ف الدعم  ترجمة  اإقــرتاحــات  تنوعت  واإذ 

مكافاأة  اإعــطــاء  وجــوب  هو  اجلميع  عليه  يّتفق 

يف  �ساركوا  الذين  خ�سو�ساًَ  للع�سكريني،  مادية 

درا�سة  اإعــادة  اإىل  باالإ�سافة  وترقيتهم.  احلــرب، 

الت�سهيالت  وتقدمي  وحت�سينه  الع�سكريني  مرّتب 

يف  اجلي�ش  الأفــراد  واملميزة  اخلا�سة  والعرو�سات 

خمتلف املعامالت.

ويرى البع�ش وجوب تخ�سي�ش ميزانية حمرتمة 

واأ�سلحته، وتعزيز  لتدريب اجلي�ش وتطوير عتاده 

اجلنود  اإعطاء  هو  واالأهــم  لعائالتهم.  التقدميات 

وقتاً اأطول لروؤية ذويهم موؤّكدين لهم اأنهم لي�سوا 

وحيدين فلبنان كله يقف اإىل جانبهم.

لالأر�ش  �ستـروي  ال�سمـ�ش،  ت�ســرق  حني  وغداً   «

حكايـة اأن املـوت لعبـة اأبطـال مـن لبنــان، جبـاههـم 

ومـا  لل�سجاعة،  كتاب  وزنودهم  ال�سهادة،  م�سرح 

اإبت�ساماتهـم، وهم يداعبـون اخلطـر، �سـوى اأيقونـة 

حتـر�ش الوطـن، اإىل اأن ينقـ�سي الدهر...«.

اأيقونة الوطن 

مدى الدهر
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الفعلي  ال�سعبي  الــدعــم  ب�سائر  اأوىل  بانت 

على  املرا�سالت  جتول  اإذ،  الكرتونياً.  واإن  للجي�ش، 

هو  »جي�سنا  لـ  دعم  عري�سة  على  للتوقيع  احلا�سوب 

لهذه  تو�سيف  ويف  لبنانياً.   5361 وقعها  وكان  فخرنا«، 

ميدانياً،  يتحركون  الع�سكر  من  ملجموعة  �سورة  العري�سة 

و�سعت فوق عبارة »حتت االرزة جتمعنا وتوزعنا نرد العدوان«.

بنود هذه العري�سة خم�سة، حررت باالنكليزية وتقول االآتي:

- ان دعمنا يوجه �سوب اجلي�ش اللبناين، جنودنا وفخرنا الوطني.

- نعزي العائالت وال�سهداء.

عائالتهم  وبــارك  باركهم  رب  يا  ال�سلوت!  ويف  القلب  ويف  بهم،  فخورون  دائماً   -

لت�سحياتهم اليومية.

- ننحني احرتاماً واجالالً امام �سجاعتهم واخال�سهم.

امل�سرق  وللتاريخ  ووطنيته،  وحكمته  وفخره  اللبناين  اجلي�ش  لقوة  �سهود  نحن   -

والقدرات الكبرية والت�سحيات البطولية التي قدمها للبنان احلبيب.

ويف التوقيع على العري�سة، ال ريب، التزام اأن اجلي�ش اللبناين »�سمان خال�سنا«.

جي�صنا فخرنا
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ـــــا �ـــســـلـــيـــمـــاْن ـــــلـــــْم ي ــــش، اإ�ـــــس ــــ� ــــي ـــــا قـــــائـــــد اجل ي

وطــــــٍن يف  الــــــفــــــّذ  ــــجــــاع  ــــ�ــــس ال احلــــكــــيــــم  ـــــــــت  اأن

ـــــُد اأبـــــــــطـــــــــال غــــطــــارفــــة ـــــي ـــــس ـــــ� رجــــــــالــــــــك ال

ـــم ـــه ـــس ـــو� ـــف ـــــــوا ن ـــــــاع ـــــــد ب ـــــان ق ـــــن ـــــب الأجــــــــــــل ل

ــــــــــوت يـــدفـــعـــهـــم ـــــهـــــادة نــــحــــو امل ــــــــّب الـــــ�ـــــس ح

ــــراً عــــلــــى االإرهـــــــــــــاب فــــانــــدحــــرت ــــ�ــــس حــــّقــــقــــت ن

زهـــــرتـــــه ــــــــدان  املــــــــي يف  اجلـــــيـــــ�ـــــش  وقـــــــــــــّدم 

ـــعـــب وامـــتـــزجـــت ـــ�ـــس ـــعـــب جـــيـــ�ـــش ال ـــ�ـــس واأّيــــــــــد ال

ـــريـــبـــتـــهـــا �ـــس اأّدت  قـــــــد  ــــــف  ــــــطــــــوائ ال كـــــــــّل 

ــــك بــــالــــنــــ�ــــســــر املــــــبــــــني كـــمـــا ــــي ــــّن ــــه جــــئــــنــــا ن

ـــه ـــس ـــر� حت ــــر  ــــ�ــــس ــــن ال عـــــــــنُي  ـــــادة  ـــــه ـــــس ـــــ� ال اإن 

ــــرف ـــــا �ــــس ـــــن والـــــتـــــ�ـــــســـــحـــــيـــــات بـــــــاأكـــــــبـــــــاٍد ل

اىل ح�صرة العماد مي�صال �صليمان قائد اجلي�ش اللبناين البا�صل

ــــــاُن ــــك اأبــــــــــطــــــــــاٌل وفــــــر�ــــــس ــــ�ــــس ــــــــــــــاُل جــــي رج

ـــــــــــــــاُن اأوط ــــــــواه  بــــــــل يف  ــــــــيــــــــوم  ال ــــــــه  كــــــــاأن

ــــــان واإميـــــــــــــــــاُن ــــــن ــــــب �ـــــســـــالحـــــهـــــم حــــــــــــبُّ ل

فـــــهـــــم عـــــلـــــى مــــــذبــــــح االأوطــــــــــــــــــان قــــــربــــــاُن

ــــان ــــن ــــب ـــــــش ل ـــــــا� ــــــمــــــا مـــــــــــات فـــــــــــرد ع ــــــل وك

ـــــــــــدّك بـــنـــيـــاُن ــــث ان ــــي ــــك الــــعــــ�ــــســــابــــاُت ح ــــل ت

ـــــدم املــــ�ــــســــفــــوح مــــيــــداُن ـــــال ـــى ب ـــس ـــ� ـــت حــــتــــى ان

ـــــــــــــــواُن ــــــّل اإخ ــــــك ــــــال ــــــهــــــم ف ــــــائ ــــــن دمـــــــــــــاء اأب

ـــــــال�ـــــــش عـــــــنـــــــواُن ـــــــالإخ ـــــريـــــبـــــة الـــــــــــــدم ل �ـــــس

ـــــواُن ـــــن ــــا نــــــعــــــّزيــــــك واالأمـــــــــــــــــــــران �ـــــس ــــن ــــئ ج

ــــــهــــــاٍن وهــــــــي وجــــــــــداُن ــــشُ الـــــتـــــعـــــازي ت ــــ� ــــع ب

اأمــــــــــــــا الــــــــــوفــــــــــاء فــــــــلــــــــالأوطــــــــان عــــــنــــــوان

العميد القيم الدكتور املتقاعد

حممد يا�صر االأيوبي

اأَْغِمْد ُح�ساَمَك ما ا�سَتَطْعَت فظلَُّك

ع االإغماِد فوَق الّثلوج مر�سّ

َك اإ�سرح رويداً فالّنقاُء لبا�سُ

ما االأرُز اإالّ �سفحُة االأجماِد

فاِء روُح الفتّوِة والبطولِة وال�سّ

ذهٌن توّقَد م�سعَل االأعماِد

ٍة لبناُن واالإن�ساُن �سنوا عطيَّ

من خالِق االأكواِن... واالأ�سداِد!؟...

... غداً يروُح النوُر ينتقُل املدى

وتظلُّ اأمواٌج اىل االآباِد

عر�ُش التكّون ال الت�سّلُط فالّردى

حتمّيُة، ال�سعفاِء من اأحقاِد!..

نا، لبناُن واخللُد اعرتافات ال�سّ

لي�َش الثناُء لغري »عمِر« بالدي...

»�صابط �صهيد«

الرائد توفيق نعيم يزبك
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يادي �سمودك.. ال�سِّ

�سرَفْك... احلريِّي

هدا ودْم ال�سُّ

من رجالْك

عْم ير�سْم

حدوْد الوطْن

يا جي�ْش بالدي

يا درع والدي

يا حامي اأر�سي

يا �ساين عر�سي

بوّج الفْن

اإنت القدْر ال�سامْت

اإنت احلق 

املجروْح...

اإنِت العّز

اللي جايي

بحّق الدم امل�سفوْح

يا �سعبي اللي �سايع 

بني تاريخ،

ولوْن

و فكرْك َحريَّ

بني َهوْن وَهوْن

الوطْن  جي�ش  غري  َع 

ما تقبل يح�سبوْك

وغري لون العلم...

ما يعلى لوْن..

يا دمعة اإْم

َع اإبنا ال�سهيْد

يا ح�سرة بْي

�سيفو انك�سْر

يا ب�سمة طفْل

َعم يحلْم

برجعة َبي

حامْل هدية العيْد..

ة وطن يا غ�سّ

عندو اأمْل

بجي�سو،

و�سعبو العنيْد

يا جي�ش النا�ش

ن بلْد، اللي َبدُّ

يا �سوت ال�سعب

اإْل ما اإلو

غريك حدا،

اإنت ال�سيادي

واحلق،

اإنت املدى

اإنت االأْم،

والبْي،

واإنت الولْد،

خّلي �سيفك

بالعاليل

وحتوِرِب اخِلّيايل

متحي غدر الليايل

اللي َع حدوِد 

الكرامي..

َدّما ان�سكْب..

يا جي�ش الوطن.. 

اإنِت االأمْل..

خّلي رايتك تعلى 

ما. بال�سّ

نحنا جنودك... 

بالَوما

�سف ع�سكْر

ورا قاِيْد

بطْل...

يا جي�ش بالدي...

يا درع والدي

يا حامي اأر�سي

َعا طوِل الزمْن...

�صرخة وطن
د. اأحمد عّلو

عميد متقاعد

2007/6/19

باإباء  تتمايل  يافعات  اأرزات  راأيت  بعيد  بعيد  من 

وعنفوان يف غابة اأرز لبنان، ع�سرات منها وع�سرات 

لبنان  اأرز  باأن  ي�ساع  كما  لي�ش  فجاأة،  وكربت  منت 

ح�سرة  عليه  تق�سي  تكاد  اإذ  االإنقرا�ش،  على طريق 

بغي�سة حاقدة!!!

اأفواج املالئكة تهبط  حقيقة �سدقوين، تراءت يل 

التي  البخور  برائحة  متعطرة  وت�سعد  ال�سماء  من 

�سّجت بها الغابة املقد�سة!

يا اإلهي اأين اأنا؟ اأجابني رجع ال�سدى:

اأنِت هنا، اإ�ستفيقي، اأنِت يف اأفياء غابة االأرز بني 

غمار من �سباب اجلي�ش اللبناين االأبطال الذين نذروا 

اجلفاف  اأيــام  العط�سى  االأر�ــش  لرّي  الزكية  دماءهم 

والقحط فاأخ�سبوها واأكرثوا غاللها!!

�ساأحملكم اأيها االأبطال على رمو�ش عيوين لتنريوا 

يل طريقي اىل موا�سم القطاف، كيف ال واأنتم اخلمور 

ونادراً  عطراً  �سراباً  �ساأقدمكم  اخلوابي،  يف  املعّتقة 

يف الكوؤو�ش النفي�سة التي تليق بكم يف اأعياد الن�سر 

القادم من خلف ال�سحاب الأنكم اأنتم جنى الكروم!!

الأرتدي  اإذن  اأ�سجة عر�ش هي؟  اأ�سمع؟  بربكم ماذا 

اأجمل اأثوابي! وبالفعل ما اإن و�سلت حتى راأت عيناي 

اأماً ترق�ش وتغني اأمام نع�ش اإبنها اجلندي ال�سهيد، 

وكاأنها �سكرى لوفائها بالنذر العتيد!

وهل يليق عر�ش االأعرا�ش اإال باالأبطال؟؟؟

وبفخر واعتزاز �سمعتها تقول: وعد قطعته يا تراب 

ليحيا  فــداء  اأوالدي  باقي  ونــذرت  املقد�ش،  اأر�سي 

لبنان، فعانقتها وبكينا معاً.

ثم راأيتها يف عيون الليل والوجع تبت�سم، هذه االأم 

القدي�سة!

اآه! لي�ش بحلم اإذن ما راأيت وكتبت! اإنها احلقيقة 

بعينها، لكني كتبتها بالدموع وبدون مكابرة!!

يف  ال�سم�ش  غربة  طويلة  �ستكون  هل  وت�ساءلت: 

بالدي؟؟؟

يقول  البطل  ال�سهيد  �سوت  �سمعت  املارد  وبنربة 

اأن  تن�سي  وال  تخايف،  وال  رفيقتي  يا  تعايل  يل: 

اأر�سي  قمح  مــن  خبز  رغــيــف  معك  يل  حت�سري 

بي  ثقي  النفق،  ظالم  يف  معي  و�سريي  الطاهرة، 

الأنك �سرتتوين حاالً من نبع احلرية الذي ال ين�سب، 

واأنوار الن�سر اخلالد.

عر�ش 

االأعرا�ش

نينا فاخوري
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مكانك قف...

َمن القادم...

َمن القادم..

َمن القادم؟

ها اأنا...

اأنا اإرهابي وجمرم وكافر

اأنا اإرهابي وقاتل وملحد

اأنا اإرهابي وكاذب وخائن

اأنا اإرهابي وموؤمتر بال�سيطان

اأنا اإرهابي وجبان وال اأعرف رباً

جئت الأر�ش الطهر والعنفوان الأدن�سها

جئت الأفخخ الوحدة واأدمر ال�سكينة

جئت الأطعن بالظهر واأقتل

وال�سلم  التعاي�ش  من  الأنتقم  جئت 

االأهلي

جئت الأ�سرد االأبرياء واأهجر الالجئني

والت�سحية  ال�سرف  من  الأنتقم  جئت 

والوفاء

جئت الأنتقم من الرجال االأبطال

جئت الأن�سر الباطل على احلق

اإخر�ش.. اخر�ش اأيها االإرهابي

اأنا اخلالد اأنا اإبن االأرز اخلالد

اإخر�ش اأيها االإرهابي

اإخر�ش اأيها احلاقد

اأنا اإبن ال�سرف والت�سحية والوفاء

اخر�ش اأيها اجلبان النذل

اأنا اإبن تراب هذا الوطن

اخر�ش اأيها الكافر

والبقاع  واجلــنــوب  ال�سمال  ــن  اإب ــا  اأن

وبريوت االأبية واجلبل ال�سامخ

اخر�ش اأيها احل�سرة

لبنان احلرف  لبنان املقاومة،  اإبن  اأنا 

والكلمة، لبنان الرجال الرجال

اخر�ش اأيها اجلرثومة

ي�سطر  ومدفعي  اجلليل  قانا  اإبن  اأنا 

املالحم والبطوالت

حكاية اخلالد                                                    اىل الرائد ال�سهيد خالد فوؤاد مر�ساد

حّيو جي�صنا

حممد عادل ال�صيد

ونــــحــــمــــي جـــيـــ�ـــســـنـــا احلـــــامـــــي حـــــــدودوبرجا - ال�سوف

ــــمــــودو ـــا وحـــــــّيـــــــو �ــــس ـــن ـــ�ـــس ـــي حــــــّيــــــو ج

وهـــــــّنـــــــو قــــــائــــــد اجلـــــيـــــ�ـــــش املـــــثـــــايل

ــــد جـــيـــ�ـــســـنـــا رمــــــز الـــبـــ�ـــســـايل ــــائ ويــــــا ق

ـــــايل ــــــا مــــــــرفــــــــوع ع ــــــن ــــــس وخــــــــــــالّ را�

ـــش بـــــالدنـــــا اأوعــــــــــى تـــبـــايل ـــ� ـــي ـــــــا ج وي

ــــنــــا يـــقـــ�ـــســـع حـــثـــايل ــــــــّدو بــــاأر�ــــس مـــــا ب

ـــمـــايل ـــا جـــنـــوبـــي و�ـــس ـــن ـــاّن ـــن ـــب ــــرخ ل ــــس �

ـــــدايل ـــــع ــــون ال ــــس ــــ� ـــا ي ـــن ـــس ـــ� ـــي ـــــا ج ـــــدن ب

ــــايل ــــاب الــــ�ــــســــيــــادي واملــــع ــــح ــــس ــــــا اأ� وي

مــــوايل اأو  ــــار�ــــش  ــــع ُم مــــن  بــــدنــــا  ـــو  ـــس �

وحـــــــّيـــــــو كـــــــل �ـــــســـــّبـــــاطـــــو وجــــــنــــــودو

ــــــار�ــــــش وجـــــــودو ــــــا وف ــــــدودن حــــامــــي ح

ــــم وقـــــيـــــودو ــــظــــل ـــــم ال ـــــــــــودك حـــــّط وج

وجـــــبـــــل �ـــســـنـــني يـــــتـــــعـــــّزز �ـــســـمـــودو

ـــو وجــــــــرودو ـــهـــول ـــعـــب لــــبــــنــــان بـــ�ـــس �ـــس

ـــنـــا وتــــقــــتــــل ا�ـــــســـــودو تـــــذبـــــح جـــيـــ�ـــس

ـــعـــهـــودو ـــــويف ب ـــــاي ــــوت ت ــــس ــــى � ــــاأعــــل ب

ـــع خــــلــــودو ـــن ـــس ـــ� ويــــحــــمــــي جمــــدنــــا وي

ـــــــــــــــوان عـــــــودو عـــــــــــودو لـــــلـــــوطـــــن اإخ

ــــــي ــــــّي ــــى اأب ــــق ــــب ـــــــا ت ـــــــالدن ــــــا ب ــــــدن ب

ــــ�ــــش االأبـــــــطـــــــال يـــــــا قــــــايــــــد جــــي

ـــك ـــي ـــّن ـــه ـــــــــــــالدي  ب ــــــطــــــال ب ــــــاأب ب

ــــــال ــــي بــــــــــالدي بــــهــــيــــك رج ــــّن ــــه ب

ـــك ـــي ـــــيـــــهـــــا ف وبـــــــــــــــــالدي بـــــهـــــّن

الــــواقــــفــــني االأرز  رجــــــــــال  يــــــا 

ــــن �ــــســــهــــرانــــني ــــك ــــي ــــن ــــي ــــع ــــال ي

حتـــــيـــــا االأر�ــــــــــــــــــش الـــــرّبـــــتـــــكـــــم

احلـــــــبـــــــيـــــــتـــــــوهـــــــا وحـــــبـــــتـــــكـــــم

ـــــم ـــــك ـــــت ـــــزرع ــــــــــــــــد ال حتــــــيــــــا االإي

ــــني ــــي ــــال ــــع ـــــال املــــــجــــــد ال ـــــب ـــــج ب

يا قايد

جي�ش االأبطال

لني زهر الدين
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ال... ال...

لن يخيفني حقدك وغدرك

لن يرعبني اإجرامك الب�سع

رفاقي ال�سهداء االأبطال ينادوين

بــاإ�ــســم دمــائــهــم الــزكــيــة واأرواحــهــم 

الطاهرة

واأنا اأهٌل للنداء

نداء الواجب... نداء احلق...

نداء الوطن... نداء االأبطال ال�سجعان

لن اأدعك ترتع مبوطني

لن اأدعك ترهب اأهلي

لن اأدعك جته�ش اأحالمي

لن اأدعك تعبث مب�ستقبلي

لن اأدعك تزعزع االأمن واالإ�ستقرار يف 

بالدي

�ساأ�ستاأ�سلك اأيها اخلبيث

�ساأق�سي عليك وما اأنت اإال

جبان... جبان.. جبان...

ومهما طال ظالم ليلك

على  ينبلج  �سوف  احلرية  فجر  فــاإن 

اأيدي ال�سهداء االأبرار 

�سالل الدماء ينبع من �سدري

والنهر البارد اأ�سبح

النهر اخلالد

للعلى اأنا �سرت للخلود.

النقيب ن�صال �صو

اعتّزي

يا اأر�صي

الفلك ـــّوي  و�ـــس وهــلــلــي  ـــي  اأر�ـــس يـــا  ـــّزي  اعـــت

ـــــّزي بــــابــــن جـــبـــيـــل قـــائـــدنـــا املــلــك اعـــــت

ـــة مـــنـــزلـــك ـــب ــــد بــــهــــالــــيــــوم عـــت ــــائ ـــــا ق ي

ــك احلــل ــل  ــي ــل ب ــا  ــن ــفــو�ــس ــن ب ـــرف  الـــ�ـــس وزاغ 

ــلــك ــّل ــك ــا املــــفــــرو�ــــش فـــيـــنـــا ن ــن ــس ــ� ــي ــــا ج ي

ــك ــل ــا املــــفــــرو�ــــش فــيــنــا جنــّم ــن ــس ــ� ــي ــــا ج ي

من�ستقبلك بـــ�ـــســـدورنـــا  ــا  ــن ــس ــ� ــي ج يــــا 

ــــا الــــ�ــــســــيــــادة كـــلـــهـــا تـــبـــقـــى اإلـــــك ــــدن ب

ــــــــا ابــــــــــــــن �ــــســــلــــيــــمــــان ــــــــدن ــــــــائ ق

ــــان ــــع ــــج ــــس ــــ� وبــــــيــــــهــــــّنــــــي فــــــيــــــك ال

جـــــيـــــنـــــا بـــــــحـــــــوربـــــــة الــــــولــــــهــــــان

ــــان ــــن ــــب ــــك ل ــــخــــ�ــــس ــــ�ــــس ونـــــــهـــــــّنـــــــي ب

ـــــــان ــــــــي فـــــــيـــــــك االنـــــــ�ـــــــس ــــــــهــــــــّن ون

�ـــســـبـــعـــان تــــبــــقــــى  ورح  خــــلــــقــــت 

ــــــــــــــــوارد ومـــــــهـــــــمـــــــا يــــــــــزيــــــــــدو امل

وارد ـــــــــــوا  مـــــــــــّن ـــــــــع  ـــــــــرك ي تـــــــــــا 

عــــــــايل ـــــــــو  ـــــــــرج ب ــــــى  ــــــق ــــــب ي رح 

الــرقــود مــن  تــوعــى  ــوم  ــي ال ال�سهامة  وخــلــلــي 

ــعــود ــخ �ــس ــم ــس ــ� ــا ت ــن ــس ــ� ــي ــــارق ج ــــي ــــــالّ ب اخل

ــــوجــــود ـــل ال ـــك ـــت كـــــرامـــــة عـــــّزهـــــا ب ـــّع ـــس �

�سمود قــلــعــة  ـــــل  االأم �ــســفــنــا  ــنــا  الــ�ــس وبــعــد 

ـــــال الـــعـــقـــود ـــــاأغ بــــالــــغــــار بــــالــــزيــــتــــون وب

ورود ــــل  ــــم ــــاأج وب ــــريــــحــــان  وبــــال ـــل  ـــف ـــال ب

ـــرق بـــاقـــي عــالــعــهــود ـــع بــحــيــثــك ا�ــســيــل ال

ـــن ـــوط ـــل ال ـــك ـــــــــزرع بـــــيـــــارق عــــــــّزك ب وت

ــــــعــــــب بـــــــــــــــــالدي بـــــيـــــنـــــاديـــــك �ــــــس

ـــــــــالدي مـــــدامـــــيـــــك ـــــــــب ـــــك ل جـــــيـــــ�ـــــس

ـــك ـــي ـــن ـــه ــــــــن جـــــبـــــيـــــل بــــلــــهــــفــــة ن م

ـــك ـــي يــــــالــــــلــــــي ا�ــــــســــــمــــــو بـــــيـــــكـــــرب ف

ــــــي مبـــــدر�ـــــســـــتـــــك عـــــنـــــوان ــــــاق ــــــب ال

ـــــــــدان ـــــــــك بــــــيــــــعــــــتــــــز املـــــــــي وفـــــــــي

ـــــــارد ـــــــب ـــــهـــــر ال ـــــن ـــــــوا ب ـــــــسّ ـــــــد� ـــــــن وي

ـــــــــل املـــــــــــــــارد ـــــــــت مـــــــــوطـــــــــّنـــــــــا امل

ـــــــايل ـــــــه ـــــــل ال ـــــــت وبـــــــــالـــــــــعـــــــــامل م

ــــدود ــــــّوات احل ــ�ــش ج ــي ــــريك ج ــل غ ــ�ــس ــــا ي وم

ــــــــارد ـــــو م ـــــوح ـــــف ـــــس ــــــــا � واقــــــــــــــف ع

وارد ــــــــــوا  مــــــــــّن يــــــــركــــــــع  ــــــــــا  ت

ــــــايل ــــــغ وحمــــــــمــــــــي بــــجــــيــــ�ــــســــو ال

جورج بطر�ش �صو

خمتار نهر ابراهيم
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يا جي�صنا... 

�صم�صك 

منارتنا

ــــا ــــن ــــت يـــــــا جــــيــــ�ــــســــنــــا يـــــــا فـــــخـــــر اأم

ـــذ املـــــجـــــروح ـــق ـــن ـــنـــا يــــــا م يــــــا جـــيـــ�ـــس

يـــفـــوح الــــعــــطــــر  اأبـــــطـــــالـــــك  دّم  ـــــن  م

ـــفـــوح ـــس ـــا و� ـــن ـــهـــول ــــو �ـــس ــــّل ـــان ك ـــن ـــب ـــل ب

وروح قــــلــــب  ـــ�ـــش  جـــي ـــــا  ي وقـــــيـــــادتـــــك 

ــــــى عــــلــــم بـــيـــلـــوح ــــــل ــــك االأع ورئــــيــــ�ــــس

ــى �ـــســـروح ــل ــع ــت ــــفــــة ب ـــد االل ـــواع ـــس وعـــــا �

ـــــرتوح ـــــد مـــــــدى ب ـــــع ـــنـــا  الأب ـــــا جـــيـــ�ـــس ي

ــش اأنـــــت الــــروح ــ� ــي ــم الـــوطـــن يـــا ج ــس جلــ�

ــوح ــم ــس ــ� م ـــش  ـــ� م الــــــــورد  ـــالل  ـــس ـــ� ب واال 

ـــهـــادتـــنـــا ــــخــــرك انـــبـــنـــيـــت �ـــس عــــــا �ــــس

ــــــــــــــش وكــــرامــــتــــنــــا وكــــــــرامــــــــة االر�

ــــي بـــطـــولـــتـــنـــا ــــك ــــح ــــي ــــــــدين ب ــــــــل ول

ــــــــــــت مــــــرجــــــعــــــنــــــا وفـــــديـــــتـــــنـــــا ان

ـــا ـــن ــــة عــــــــمــــــــادا كــــــــل ثـــقـــت ــــم ــــك ــــح ب

ــــا ــــن ــــدت ـــــفـــــوف وح ــــــو �ـــــس حتـــــــت ظــــــّل

ــــمــــات ارزتـــــنـــــا ــــ�ــــس واملــــــجــــــد مــــــن ن

ــــــل اخــــوتــــنــــا ــــن ك ــــس ــــا� ــــــا تــــ�ــــســــل ح ت

ـــا ـــن ـــزميـــت ـــــك بـــــتـــــقـــــوى ع ـــــال ـــــط ـــــاأب ب

ـــش الـــكـــل ـــ� ـــي ـــــا ج ـــش دربــــــــك ي ـــر� ـــف ـــن ت

ـــــالد تـــطـــّل ـــــب ــــات ال ــــاح ــــس ـــــل � وعـــــــا ك

ــا ــن ــارت ــن ــك م ــمــ�ــس ــس ـــا... � ـــن ـــال ـــب وعـــــا ج

اميل نون

امني �سر نقابة ال�سعر اللبناين

ـــــِه ـــــطـــــاِل اأب عــــــن  اهلل  حــــــمــــــاَك  ـــــــــّدث  ح

وطــــنــــيــــٍة ــــــٍة  ــــــدم خ يف  واجــــــــــــٍب  ــــــن  ع

ـــفـــدى ال زمـــــــِن  لــــــالأر�ــــــشِ يف  حــــبــــِه  ــــن  ع

الــوغــى لـــلـــمـــوِت يف �ـــســـاِح  ــٍه  ــق ــس ــ� عـــن ع

ـــٍة ـــوح ـــت ـــف ـــــــاأعـــــــنٍي م الــــــ�ــــــســــــاهــــــروَن ب

ــــــــــدودِه وح الأرزِه  ــــاُج  ــــي ــــس ــــ� ال فـــــهـــــُم 

ــــشَ عــــزيــــزًة ــــو� ــــف ــــن ــــــزِه جــــعــــَل ال ــــــع وب

ـــِة والـــفـــدى ـــام ـــه ـــس ـــ� ــــِة وال ــــول ــــرج رمــــــُز ال

ــال ــع ــل ـــــريَة ل ــــــــــادوا املـــــ�ـــــس وجــــــــنــــــــوُدُه ق

ـــــــاِء مبــــوطــــٍن ـــــــوف فـــــهـــــُم مـــــدامـــــيـــــُك ال

ـــــــاَل املـــــجـــــَد بـــا�ـــســـتـــبـــ�ـــســـاِلـــِه لــــبــــنــــاُن ن

ــــِه ـــِه املــــــقــــــداِم عــــن اأفــــعــــاِل عــــن جـــيـــ�ـــس

ـــــن جمــــــــــِدِه و�ــــــســــــمــــــوِدِه ونــــ�ــــســــالــــِهِ ع

جــــبــــالــــِهِِ روؤو�ـــــــــــشِ  مــــن  ــــرٍب  �ــــس كــــــِل  يف 

ــــــِه ــــــالِل ـــــطـــــاآنـــــِه وت ــــــن �ـــــس ـــــــذوِد ع ـــــــل ل

ـــــِه ـــــاِل ــــوٌد بـــــخـــــرِي رج ــــق ــــع ــــُر م ــــس ــــ� ــــن وال

ــــــِه و�ـــــســـــمـــــاِلـــــِه ـــــِه بــــــقــــــاِع ـــــوِب ـــــن ـــــج ب

ـــِه ـــاِل ـــق م �ــــســــريــــِح  املــــذلــــة يف  رفــــ�ــــشَ 

ـــِه ـــاِل ـــت ـــِن ق ـــحـــ�ـــس ـــشٌ ب ـــ� ـــده ـــن والـــــكـــــُل م

ـــــِه تــــتــــفــــّيــــاأُ االأجمـــــــــــــــاُد حتــــــــَت ظـــــالِل حممد عبد الرحمن دمج

حماك اهلل

يا جي�ش الوطن

ـــــز ـــــع ــــــــــــــــت ال ــــــــد وان ــــــــج ـــــــــــــت امل ان

ـــــــــــــت جــــــــبــــــــال املـــــــــــــا بــــتــــهــــتــــز ان

هــــم حتـــــــمـــــــل  ال  ـــــــــي  ـــــــــن وط يـــــــــــا 

ــــــدم عـــــــــم يـــــــــــــــــرووا تـــــــــرابـــــــــك بــــــال

ــــــودك ــــــن ـــــــــا وطــــــــنــــــــي هـــــــــــــــودي ج ي

ـــك �ـــســـرقـــك ومـــــن �ــســمــالــك جلــنــوبــك ـــرب غ

ـــــــــــــت جـــــــبـــــــني املــــــابــــــيــــــنــــــطــــــال ان

ابـــــــطـــــــال ــــــــــودك  جــــــــــن دام  مــــــــــا 

ـــــي وعـــــــنـــــــدك هـــــيـــــك جــــنــــود كـــــــل �ـــــس

ـــــــا حـــــــــدود ـــــــه ــــــهــــــادي مـــــــــا ال ــــــ�ــــــس ب

ـــــــــــش حـــــــــــــــدودك ـــــــــــرا� هــــــــــــــــــودي ح

ــــــرودك ــــرك مـــــن وديــــــانــــــك جل ــــح بــــــــّرك ب

املوؤهل املتقاعد غ�صان اجلبور

يا وطني

ـــــــي جـــــــــنـــــــــودك ابــــــطــــــالجنودك ابطال ـــــــن يـــــــــا وط

يـــــنـــــطـــــال مــــــــــا  ارزك  ـــــــى  ـــــــت ح

ـــــــي جـــــــــنـــــــــودك ابــــــطــــــال ـــــــن يـــــــــا وط

ــــــتــــــقــــــالل ــــــــمــــــــاة اال�ــــــس هــــــــــــــــودي ح

ـــــــي جـــــــــنـــــــــودك ابــــــطــــــال ـــــــن يـــــــــا وط
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ال�سهيد وزيف  دموعك  عني  يا  خبي 

اأكيد عــاجلــنــة  مـــربوك  الــبــطــل  مـــات 

وليد لــغــمــرة  االم  حــ�ــســن  مــ�ــســتــاق 

بيزيد بــ�ــســدرهــا  �ــســوق  نـــار  تطفي 

عيد يوم  ناطر  احــرتق  ال�سبية  وقلب 

بعيد عنها  �سار  اختفى  احلبيب  راح 

�سديد ــا  وحــزن قلبها  حـــارق  ــدر  ــغ وال

وعنيد ــوار  ــغ م كـــان  بطلها  خــ�ــســارة 

املديد والــعــمــر  ال�سرب  رب  يــا  منك 

الر�سيد العقل  جي�سنا  قائد  ل�سليمان 

زهيد وبيبقى  بــيــهــون  ثــمــن  اغــلــى 

ـــالم يـــعـــم ار�ــــــش بـــالدنـــا ملــــا الـــ�ـــس

جديد عــن  يخلق  لبنان  فجر  ويــرجــع 

زفوا ال�صهيد

املعاون اول علي نا�صر

م�ستو�سف بعبدا

معروف

عنك بطل

ـــش بـــالـــعـــدد ـــ� يـــــا جــيــ�ــســنــا نـــوعـــيـــتـــك م

ــة وفـــيـــك الــوفــا ــحــي ــ�ــس ــت فــيــك الـــ�ـــســـرف وال

ــا بــتــعــرفــا ــه ــل ـــا�ـــش ك ـــن فـــيـــك الـــبـــطـــولـــة ال

ــا ــف ــس ــا بـــحـــب و� ــه ــت ــم ــل ـــت ك ـــقـــال ــا ل ــع ــب ــس �

ـــــني بـــــــدو يـــوقـــفـــا �ــــســــاعــــة مــــ�ــــســــريك م

او�ــســفــا حـــتـــى  جـــيـــت  ان  املـــــزايـــــا  فـــيـــك 

ـــــا ابـــــــن الـــبـــلـــد ـــــي وعـــــــز ي ـــــرام كــــلــــك ك

ــد ــوج ــن ــت ــــرامــــي واملـــــــــــروءة ب ــــك وفــــيــــك ال

ـــد ـــالأب ـــامـــخ ل ـــــرا�ـــــش �ـــس بــتــ�ــســل عـــــايل ال

ــعــبــد ــن ــت ب اهلل  بـــعـــد  مـــــن  جـــيـــ�ـــســـنـــا  ـــــا  ي

رعــد خــ�ــســمــك  ــى  عــل ــوتــك  �ــس اذا  خــ�ــســو�ــســي 

ـــال ــــخ ق ــــاري ــــت ـــطـــل وال ـــك ب ــــروف عـــن ــــع م

ـــــا واحـــــــــد اأحــــــد ـــــن ــــة رب ــــاي ــــن ـــــدي ع هـــــي

الرقيب االول املتقاعد

علي ال�صعدي

�سبعا

ـــلاىل �صهداء اجلي�ش ـــا اأم ـــا �ــســهــيــد.. ي ـــــاذل الـــنـــفـــ�ـــش.. ي ـــا ب ي

ــــنــــُه لــــــك الــــــو�ــــــســــــاُم عــــلــــى �ـــــســـــدر يــــزّي

ــطــربــت فــا�ــس بــــاملــــوت  الــــعــــدا  درب  زرعــــــت 

ـــــا اأكــــــــرث اجلــــنــــد اإقــــــــدامــــــــاً وتــ�ــســحــيــة ي

ــة ــي ــح ــ�ــس وت جــــــّد  الـــنـــفـــ�ـــش يف  ـــــــب  واه يــــا 

ــراً ــس ــ� ــت ــن ــــزِّ م ــــع ــــرَت بـــ�ـــســـاِح ال ــــف فـــــــاإن ظ

ــوا ــذل ـــم ب ـــوطـــن يف الــ�ــســاح ك ــل �ــســهــداء ال ــس �

ــُل ــع ــت ــس ــ� جـــــرح الــ�ــســهــيــد يــــنــــزف دمـــــــاً وي

ارحتــــلــــوا اأو  حــــّلــــوا  اأيــــنــــمــــا  ـــم  ـــه ـــس ـــا� ـــف اأن

ــــوا ــــل ــــب اأق اإن  ــــــــاالً  ــــــــب اإق ــــــــــم  ــــــــــراأه واأج

ـــــُل ـــــب فــــالــــ�ــــســــهــــادة عــــنــــدك ا�ــــســــمــــى واأن

الـــبـــطـــُل اأيــــهــــا  فــــاهــــنــــاأ  اخلــــلــــِد  ـــة  ـــن ج اأو 

الرقيب االول املتقاعد

جهاد احلجار

�سحيم - اقليم اخلروب

اىل النقيب 

ال�صهيد

روي اأبو غزالة

من كل الوطن.. كلنا للوطن.. واىل كل الوطن

نهدي �سباباً مل تتحقق بعد اآماله

نهدي م�ستقبالً مل تزهر بعد احالمه

نهدي ربيعاً مل يحن بعد رحيله

نهدي عري�ساً مل يزف للفرح

نهدي دموع كل امهات الوطن

روي ايها ال�ساب الو�سيم، الكرمي

ال�سديق املتوا�سع

ال�سهم، ال�سجاع

املحب ابداً للجنوب

مهما طال غيابه وجهته جنوب

روي..

اإ�ستاقت لك الع�سافري

اإ�ستاق لك الفجر الوليد

اإ�ستاق لك ن�سيم الوديان

و�سقور اجلبال

اإ�ستاق لك ح�سانك

دروب بنعفول تفقدك

وم�سطبات ال�سهر

وبراءة ال�سمر...

و�سحكات ال�سباب...

انت غاٍل على قلوبنا كما الوطن غال على قلبك

افتديته ب�سبابك الغر

نودعك... ال نودعك

اأنت حي فينا

و�ستبقى الدمعة التي غ�ست يف ماآقينا

�ستبقى بكل فخر �سهيد الوطن

لكل الوطن

زينب عبد النبي

زوجة الرقيب االول

علي ك�سرواين
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املـــرتا�ـــش ورا  يــّلــلــي  مــعــك  اهلل 

النا�ش َتتْحمي  �ــســهــراين  عــيــون  يــا 

ــــا بـــدمـــاتـــنـــا مــنــفــديــك ــــن ــــاأرواح ب

ــرا�ــش ــا عـــايل ال ــايل ي ــس ــا حــامــل ر� ي

ـــار ـــّن ال ـــط  ـــخ َع يـــّلـــلـــي  مـــعـــك  اهلل 

ـــامـــي حـــــــدودك مــــن عـــــدو غــــدار ح

تايحميك ـــون  ـــك ال ــــرب  ل ــي  ــدع ــن م

وتــ�ــســلــك ركـــن الـــبـــالد قـــوي وجــبــار

قلبي مــــن  قـــــول  عــــم  مـــعـــك  اهلل 

ربــي عــلــيــه  بي�سهد  ــي  ــالم ك ــدا  ــي ه

ــي قــلــبــي تــعــّلــق فيك ــرام ــك رمـــز ال

ـــي درب اإخـــرتتـــهـــا  الـــبـــطـــويل  درب 

اىل اجلي�ش احلبيب

يــا نــهــر الـــبـــارد الــــدم عــامــ�ــســّبــك غلي

املرجلي روح  البطل  بقلب  ا�ستعلت 

مكّللي ــز  ــع ــال ب ــم  ــل ــع ال ـــــوان  ال حــمــلــت 

ــي ــل جمــّل ــــــش  ار� عــــا  ـــادة  ـــي ـــس � والدة 

امل�ساأيل عـــرف  فـــوق  مــن  االرز  �ــســر�ــش 

مبّللي دمـــوع  تيم�سح  غ�سنو  انحنى 

تنزيل ال  عر�سك  عــن  غ�سون  يــا  قــالــت 

تتنازيل ــا  م حــقــك  ــن  م االأم  دمــعــة  ــا  ي

اجللجلي  ــادرب  ع امل�سيح  عــذاب  اأوجــاعــك 

مر�سملي بــــاالميــــان  ــدة  ــي ــق ع حـــامـــل 

معاديل حكاية  عاجبينو  ال�سهيد  ــي  وب

ـــي ـــل ـــدّل م ـــمـــة  ـــل ـــك ب عــــّزيــــتــــو  اذا 

تزعلي ال  البطل  مــن  احللوين  حــلــوة  يــا 

ـــّزيل ـــغ ـــــــع �ـــســـهـــيـــد بــــجــــروحــــو ت راج

اإيل بـــّطـــل  الـــبـــابـــا  تـــقـــول  و�ـــســـغـــرية 

اأ�ــــســــاأيل عـــنـــو  ـــي  ـــّل و�ـــس الأهلل  �ـــســـّلـــي 

ـــورة تـــاأّمـــلـــي ـــطـــل، بـــالـــ�ـــس ـــا ب ـــاب ـــب ال

ــازيل ــن ــوا م ــت ــن ــة ك ــرك ــع ــامل ـــا رفـــــاق ب ي

ــا تــزلــزيل ــن ــاأر�ــس ـــار مــهــمــا ب يـــا حــمــم ن

يا حلوة احللوين

من البطل

ال تزعلي

ــادي ــن ـــب ب ـــواج ــفــافــك، ال ــتــب عــا�ــس ــك ان

ــادي  ــي ــاح ـــا قـــــدرت زنــــــودو تـــوقـــف ع م

ــاتــكــون الــــوالدي وا�ــســتــ�ــســهــدوا لــلــحــق ت

ـــادي بــرايــة �ــســرف، تــ�ــســحــيــة، ووفــــا زي

ــيــادي ــ�ــس ال روح  ــرب  ــس ــ� ي لــلــنــهــر  نــــزل 

ــفــخــر بــالــعــني بــادي ـــا، وال خــــدود احلـــزان

ــــالدي ب اأرزة  ــــا  ي رواحـــــنـــــا  ــــي  ــــداك ف

ــــادي اإبــنــك اإلــــو اأكــــرب فــ�ــســل بــلــجــم االأع

ــادي ــب ــع ــل ـــح ل ـــب ــد اأ�ـــس ــي ــه ــس ــ� اإ�ــــســــم ال

ــ�ــش جــهــادي ــّل ــول كـــرمـــال الـــوطـــن ب ــق ي

ـــون رمـــــادي ـــل بــــني الـــفـــخـــر واحلـــــــزن ت

والدي كــلــكــن  ــا  ــن ــس ــ� ــي ج يــــا  يــــجــــاوب 

تـــــاأخـــــر بــــرجــــوعــــو مـــــن غـــــري عـــــادي

حــــافــــظ مـــــن الـــــوفـــــا كـــــل املــــبــــادي

ــــي الـــــــيـــــــوم انـــــــــو مـــــيـــــالدي نــــ�ــــس

ــادي ــو�ــس ال بح�سن  دمــوعــك  تــخــفــي  وال 

ــر بـــخـــطـــواتـــك تـــهـــادي ــخ ــف ـــي ب اإمـــ�ـــس

ــة حتـــتـــّلـــو قـــلـــب بـــــوالدي ــي ــح ــ�ــس ــت ــال ب

�سهادي ـــوت  ارت تـــراب  ذرة  بتحرقي  مــا 

اىل اأرواح �سهداء

معركة خميم نهر البارد

العريف يو�صف ابراهيم

مديرية امل�ساغل

رائف ابن املوؤهل املتقاعدلبنان اأمي واالأرز بيي

قا�صم الزغلول

كفرحمام - حا�سبيا - اجلنوب ــوين ــاأل ــس ــ� ــي ــر عــــم ب ــس ــ� ــب ـــار مــــن ال ـــت ك

بيي واالأرز  اأمـــــــي  ـــان  ـــن ـــب ل ـــت  ـــل ق

ــــــــرة عـــيـــوين ــــــــــت مــــنــــني يــــــا ق اأن

يــــقــــربوين ــــــــن  ري االرز  ـــــي  ـــــف وب

الرقيب االأول املتقاعد

نبيل احلايك - حا�سبيا
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املوؤهل االأول املتقاعد �صبحي جري�ش

يف وداع املالزم االأول ال�سهيد مارون الليطاين
عط�صت االأرزات

ـــّطـــرة ــــهــــا مـــ�ـــس ــــروف ــــدهــــب ح ــــال ـــــودك ب ـــــن واأفـــــــعـــــــال ج

ــــــوق الـــقـــنـــطـــرة ـــــارت اأ�ـــســـامـــيـــهـــم مـــــدونـــــة ف تـــــا �ـــــس

ـــــــت الــــوحــــيــــد اخلــــّلــــيــــت الــــنــــا�ــــش تــ�ــســعــر بــــاالأمــــان اإن

ـــان ـــن ـــب ــــت بــــــــالــــــــروح تـــــــا يــــبــــقــــى جمـــــــد ل ــــي ــــّح ــــس �

ـــا ـــدف ـــال ـــطـــى ب ـــغ ــــان، م ــــن ــــب ـــطـــى بــــــــــــاأرزة عــــلــــم ل ـــغ م

ــا ــف ــس ــ� ــــون ال ــــل ـــوعـــة ب ــــورتــــك مـــطـــب جــــــــّوا الـــقـــلـــب �ــــس

ـــّورة ـــن ــوفــك المـــعـــة وم ــي ــس ــمــ�ــش � ــ�ــس ــل ال ـــا جــيــ�ــســنــا مــت ي

الـــ�ـــســـريـــان ــــن  م دمـــــا  ــا  ــه ــت ــي ــق ــس � االأرزات  عــطــ�ــســت 

الـــ�ـــســـريـــان ــــن  م دمـــــا  ــا  ــه ــت ــي ــق ــس � االأرزات  عــطــ�ــســت 

الــــ�ــــســــرف والـــتـــ�ـــســـحـــيـــة �ــــســــعــــارك جـــيـــ�ـــســـنـــا، والــــوفــــا

الــــ�ــــســــرف والـــتـــ�ـــســـحـــيـــة �ــــســــعــــارك جـــيـــ�ـــســـنـــا، والــــوفــــا

ــــــا مبــــــــــــرارة لــــلــــفــــراق ــــــدن ـــــت اي ـــــوح ــــــا ل ـــــل م ـــــت وم

ـــــــا نـــــهـــــر مـــــ�ـــــش مـــ�ـــســـكـــلـــة ـــــــــــارد ي كـــــنـــــت ب

ـــ�ـــش لــــــــون الـــ�ـــســـجـــر ـــع ـــت ـــن عـــا�ـــســـفـــتـــك عــــــم ي

ـــا مــــثــــل الـــقـــمـــر ـــه ـــاع ـــع ـــس ـــــــان � والـــ�ـــســـمـــ�ـــش ك

ـــهـــر ـــ�ـــس ـــــل كـــــــــان يــــــجــــــّن بـــــحـــــلـــــول ال ـــــي ـــــل وال

ـــك غــــدر ـــس ـــ� ـــي ـــج لــــكــــن بــــعــــد مــــــا املـــــفـــــن ب

ــــفــــا حتـــــــــــّول عـــكـــر ــــ�ــــس جمـــــــــــراك يـــــــا نـــــهـــــر ال

جـــبـــالـــنـــا فــــــــوق  الــــــــــرب  اأرز  ــــــا  ي ـــــمـــــخ  اإ�ـــــس

ـــا بـــالـــنـــفـــو�ـــش يــــنــــّوعــــوك ـــم ـــه ـــــــوت م ـــــــا م وي

ـــوك ـــع ـــرف ـــــــــدم انـــ�ـــســـفـــك عــــاملــــجــــد حــــتــــى ي ال

ـــــد، وّدعـــــــــــوك ـــــّي ـــــس كـــــــرمـــــــال حـــــتـــــى تـــــظـــــل �

ـــا مــــهــــمــــا �ــــســــقــــط مــــنــــك عــــدد ـــن ـــس ـــ� ـــي ــــــا ج ي

ــــوريــــد ــــال ب ــــ�ــــش  ــــاب ن ـــــــــدم  ال بـــــعـــــدو  زال  مــــــا 

نــهــيــد يـــعـــبـــق  عـــــم  ـــب  ـــل ـــق ال ــــدو  ــــع ب زال  ــــــا  وم

ــد ــي ــه ــس مــــ�ــــش هــــــم لــــــو كــــــل يـــــــوم مــــنــــقــــدم �

ــــا بــــوقــــت الــعــ�ــســيــب ــــودن ــــن ـــــا ج اأرواحــــــــكــــــــم ي

ــــو الــــنــــدا ــــت ــــي ــــّب َعــــــّنــــــا اأخـــــــذتـــــــو الــــــــــــدور ل

ــــة عـــــا حــــده ــــول ــــط ــــب ـــــــارك، وال خـــ�ـــســـتـــوا املـــــــع

وعـــــا�ـــــســـــرخـــــة املـــــــغـــــــوار يــــنــــ�ــــســــّق الـــ�ـــســـدى

ــــرب بـــــاملـــــدى ــــك ــــي ــــم ب ــــك هـــــيـــــك الـــــــوطـــــــن فــــي

ــــة والـــــــــد حتـــــــــّدى الـــــــــّردى ــــرخ ومــــــــع كــــــل �ــــس

ــــدا ــــــا غــــيــــبــــة ح ــــــل لــــهــــفــــة اأخــــــــــت ع ومــــــــع ك

ـــــدا ـــــف ال رواح  ــــا  ــــم ــــس ــــ� ــــال ب ــــــم  ــــــرح ي اهلل 

كرمال اأرز بالدنا وكرمالنا

عـــلـــي ومبــــنــــ�ــــســــوبــــك  ذاب  ـــــثـــــلـــــج  ال ملـــــــا 

ــي ــل ــــو ح ــــس ــــاهــــك � ـــــة مــــي والـــــبـــــحـــــر مــــــن عـــــذب

ــــا، املـــــجـــــّدلـــــة ــــه ــــون ــــس ــــ� ميـــــــــرق مـــــــا بـــــــني غ

ملــــــا الــــنــــ�ــــســــيــــم ميــــــــــّل، ميــــحــــي الـــبـــلـــبـــلـــة

ــــة ــــهــــدل ــــب وكــــــــــــّون عــــ�ــــســــابــــه، لــــلــــذبــــح وال

اجلــــــنــــــود دم  مبـــــــوّيـــــــتـــــــك  امنـــــــــــــزج  ــــــــا  مل

ــــا ــــن ــــال ــــط ـــــــع اأب ــــــــّز، م ــــــــع ــــــالة ال رّتـــــــــــل �ــــــس

ــــا ــــن ــــال ــــاآم ب مــــنــــحــــ�ــــســــد  ــــجــــة  ــــي ــــت ــــن ال ذات 

ـــا ـــن ـــال ـــعـــي ـــــا، ل ـــــدن ـــــع وتـــــبـــــقـــــى رمـــــــــز مـــــــن ب

بــــهــــالــــوطــــن بـــــيـــــعـــــبـــــدوك  اهلل  بـــــعـــــد  مـــــــن 

ـــدد ـــ�ـــس ـــال ـــه ــــــدة ب ــــــدي هــــالــــتــــجــــربــــة مــــنــــهــــا ج

ــــــدك َجــــَلــــد ــــــن ــــــــــادر وع ــــــــــدك ق ـــــذل وح ـــــب عـــــال

ــــد ــــول ــــل ال ــــب ــــــهــــــا، ق ــــــراب ـــــــــــــش وت ــــب االأر� ــــح ب

املــــــهــــــم اإنـــــــــــو الـــــــــــدم مـــــــا يــــــذهــــــب �ــــســــدى

ـــــح االأوطــــــــــــــــان تــــتــــقــــدم نــ�ــســيــب ـــــذب ــــــا م ع

املـــجـــيـــب ـــو  ـــت ـــن ك الـــــوطـــــن  اآخ!  �ـــــســـــرخ  ملـــــا 

ــــب ــــري ــــــعــــــدو الـــــغـــــا�ـــــســـــم، بــــعــــيــــد وق ــــد ال ــــس �

ــــــــو كــئــيــب ــــــــدام ــــــــــــوت يـــــركـــــع حتــــــت اأق وامل

ـــــــود الـــغـــريـــب ـــي الــــــــــرتاب، الـــدّنـــ�ـــســـو وج ـــل ـــغ وي

ــب ــي ــح ن دمـــــعـــــة  اأو  اأم،  حـــــرقـــــة  كـــــل  ـــــــع  وم

ــــدر احلـــلـــيـــب ــــا�ــــس ــــل، ع ــــف ــــدة ط ــــه ـــــل ن ومـــــــع ك

ــــــراب ـــــــاالر�ـــــــش تـــــتـــــحـــــّول ت واأجــــــ�ــــــســــــادكــــــم ب

ــــا ــــن ــــرمــــال وكــــــــرمــــــــال اأر�ـــــــــــــش بــــــــالدنــــــــا، وك

ــد ــل ــب ـــهـــة مــــن ال ـــري ـــك ـــل الـــفـــتـــنـــة ال ـــتـــاأ�ـــس ونـــ�ـــس

ـــيـــب ــــان احلـــب ــــن ــــب ــــو تــــــــــراب ل ــــام ــــق ـــــال م ـــــع وي

ــي ــل ـــــــارد غ ـــــــب ــــر، وطـــــــــاف وال ــــح ــــب ــــش ال ــــّد� ــــق ت

املوؤهل عون عون - املحكمة الع�سكرية
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اإن جّف احلرُب

فلن تخمد دماوؤنا والبنادق

اإن...

الرقيب االأول خالد الزين

مديرية املخابرات

ما بها اأحرف كلماتنا تقف عند ولوجها عتبتكم، عتبة الت�سحية والوفاء، عتبة عربون من �سان دوماً 

ودائماً قد�سية كرامة تراب الوطن..

اأ�سطرنا هذه، �ساخمني روؤو�سنا ب�سواعدكم، ونرفعها �ساخ�سني باأعني تلمع وحيدة الطرف  لكم نرفع 

غامزة الكربياء والكرب وال�سموخ...

نرفعها ملن اأذابوا نفو�سهم واأن�سدوا ن�سيد ال�سهادة، ل�سهداء اجلي�ش اللبناين البا�سل اجلبار.

حممد �صالح احللبيلكم نرفع اأ�صطرنا

ال�سالم عليكم يا بوا�سل الوطن

ال�سالم عليكم والعز لكم واملجد ل�سهدائكم ولدمائكم التي تروون بها اأرز بالدنا ليدوم الوطن.

نحن اخوانكم يف املغرتب نبايعكم قيادة و�سباطاً وافراداً، ون�سد على اأيديكم ونحّيي عزمكم، واعلموا 

اننا اىل جانبكم اوفياء للبذات التي ت�سرفنا بها جنباً اىل جنب معكم.

واىل ال�سهداء االبرار الذين ارتفعوا عالياً، عوائلكم هي عوائلنا ولن نوفر مالنا وال ارواحنا للوقوف اىل 

جانبكم.

ابناوؤكم واخوانكم يف ال�سني

و�صام زغلول

من اجلالية اللبنانية يف ال�سني

ال�صالم عليكم

كلمة »عظيم« ال تكفي لتبيان العظمة على حقيقتها، وخ�سو�ساً بعد ان ا�ستعملت هذه الكلمة يف مدح وتو�سيف من ي�ستحق معانيها اأو ال 

ي�ستحق. مع العلم اأن العظمة تتفاوت من حيث القلة والكرثة وال�سعف وال�سدة وكذلك �سائر ال�سفات احلميدة التي يعرب عنها بالف�سائل.

فكيف اأ�ستطيع اأن اأ�سف اجلي�ش اللبناين حق الو�سف، واأوؤدي واجب املقام حق االأداء. وكلما حاولت اأن اأعلو بقلمي اىل اأرفع م�ستوى يف البيان 

واأعلى درجة يف االأداء، اأجد نف�سي عاجزاً عن التعبري، واالأف�سل اأن اأترك احلال اىل فكر القارئ وذهنه وفهمه الفطري.

منذ العام 1975 وما قبل توالت على لبنان املوؤامرات وهدفها تفتيت لبنان،

وقد كان اجلي�ش وما يزال احل�سن احل�سني، الذي حتطمت عليه كل هذه املوؤامرات، ومل ي�ستطع ال�سو�ش الطائفي وال االقتتال الداخلي النيل من 

وحدته ومتا�سكه، وبقي كالبنيان املر�سو�ش، حتى يف ع�سر املادة وال�سفقات مل تت�سلل ال�سم�سرة والر�سوة اىل ج�سمه املنيع.

اأبناوؤه يف العراء وبني ال�سخور، يف الربد واحلر، حتى بتنا نخجل مما  جي�ش يتحلى بال�سجاعة واملناعة والبطولة وال�سهامة وال�سدق واالأمانة، 

يعانون ويتحملون، وهم ال يتذمرون.

من يطعن بهذا اجلي�ش من الظهر لن ي�سطر له التاريخ، �سوى �سفات الذل والعار واألف األف حذار من اللعب باجلي�ش، فالويل لنا والنار.

فوزي حالوياجلي�ش... اجلي�ش... اجلي�ش

و�سالبة  االرز  و�سموخ  لبنان  حب  فيك  ع�سقُت 

القرار، فاأهديتك وردة يف عر�سك اليوم من تراب 

اأر�ش اأحببتها لكنها ُزرعت �سرفاً على قربك.

رفيق ال�سالح، كم جميل اأن تنال بفدائك مراتب 

ال�سجاعة والت�سحية اأنت من اأبقى روؤو�سنا مرفوعة، 

اأبية، وحفظ للكرامة مبداأ الفداء واأمانة الق�سم على 

درب املوت وال�سهادة يف �سبيل الوطن.

يف  واأبكي  اأبكيك  بعدك،  نف�سي  واأنعي  اأنعيك 

روحي دموع الفرح، قتلوك ودفنوك ج�سداً لكنك مل 

متت بل ع�ست من جديد يف نفو�ش زمالئك، يف 

هائمة يف  روحاً  الكنائ�ش،  واأجرا�ش  اجلوامع  ماآذن 

مهب الريح ونَف�ساً طيباً ي�سرخ من ال�سماء على 

نع�سك االأبي�ش ومهدك ال�سرمدي ويقول: »يا �سهيد 

لبنان«.

ويعي�ش  يحيا  با�سمك  يكن  مل  اإن  لبنان  اأيــن 

اأخالقك  وُح�سن  وبكرمك  ويبقى  ي�ستمر  وبدمائك 

يزدهر ويتحرر؟ جي�سك نادى فلبيت النداء وب�سرخة 

مقدام مغوار رحبت باملوت وتلقيته ب�سدرك العارم 

وجبينك الطاهر، يا رجالً ُهزت االأر�ش حتت قدميك، 

وبريوت  لبنان  جبل  عينيك  بني  التقى  من  يا 

والبقاع يقدمون لك اإكليل اجلنوب وال�سمال اأر�ش 

عت مثواك  احلرية وال�سرفاء، يا �سهيد ال�سرف، ر�سّ

باالأو�سمة وو�سعت على روؤو�سنا تاج العز واالإجالل.

واأّي  قتلوك؟  َمن  اأح�ساء  يف  يعي�ش  �سمري  اأّي 

والغدر؟  اخليانة  �سراديب  يف  وتنام  تهيم  نف�ش 

املوؤهل هيثم �صاهني

اىل اأخي ال�صهيد
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لك مني عهد ووفاء، من اأفواه االأمهات واليتامى، 

من �سرخة طفل ر�سيع، من لوعة اأم جّففت دماءك 

بدموعها، نحن على دربك �سائرون يا اأخي ال�سهيد. 

كزغردة  به  مرَحى  ــوت،  امل يهاب  ال  جي�ش  نحن 

اأرز لبنان، ك�سمعة ُت�ساء على تراب  ع�سفور على 

ُندفن فيه، على ج�سد يلّفه علم بالدي الذي نعتربه 

كفناً لنا اىلاالأبد.

يا اأخي ال�سهيد، َن يف عرينك، رحم اهلل تراباً �سّم 

ج�سدك وغمره، واأيقظ اهلل �سمرياً مات يف قلوب 

املجرمني، لكنه لن يعرف اأبداً قرباً لينام فيه...   

كلما تاأملت مواكب ت�سييع �سهداء اجلي�ش اللبناين، الذين ق�سوا غدراً على 

اأيدي زمرة من �سموا اأنف�سهم زوراً »فتح اال�سالم« يطالعني حمّيا ولدي ال�سهيد 

الرقيب اأول ماجد من عليائه يف جنان اخللد، اإن �ساء اهلل، ب�سيء من الوجوم هذه 

املرة، وقد كنت ال اأراه اإال م�سفراً، �ساحكاً م�ستب�سراً، لكنه بدا يل مبت�سماً واجماً، 

وكاأن ل�سان حاله يقول:

اال�سالم  اأنهم ينت�سبون اىل  الغدر ممن يزعمون  اأن يطالكم  ما كنا نرتقب 

ال�سمح الرحب دين الرحمة والعدل واالن�سانية، وممن يدعون انهم نذروا انف�سهم 

لتحرير بيت املقد�ش وامل�سجد االأق�سى. فال اال�سالم ياأمر مبا حللوه الأنف�سهم 

من ارتكاب املجازر بحق العزل االآمنني العائدين اىل ديارهم ليق�سوا اجازتهم 

بني اهلم وذويهم، وال حترير االق�سى مير عرب ترويع اأهلنا يف الزاهرية وطريق 

املئتني يف طرابل�ش.

وي�سيف: ليت هذه الزمرة االإرهابية تدرك، 

جي�سنا  قدم  ما  ماأجورة،  غري  فعالً  كانت  اإن 

حرب  اندالع  منذ  �سهداء  من  البا�سل  املنيع 

متوز حتى اأواخر العام املا�سي.

اأكرث من اأربعني �سهيداً من خمتلف الرتب والقطاعات واملناطق والطوائف 

اغتالتهم غدراً طائرات العدو اال�سرائيلي، ومنهم من كانوا نياماً يف مهاجعهم، 

العاملي  رفيقي  مع  اال�ست�سهاد  �سرف  يل  وكان  مواقعهم،  يف  مرابطني  اأو 

العريف قا�سم الزين ونحن نقوم بتفكيك االلغام والقنابل العنقودية التي نرثها 

العدو اال�سرائيلي غداة اندحاره وهزميته املنكرة �سبيحة 14 اآب، فالتحمت اأنا 

ال�سرف  �سهادة  ال�سيعي يف موكب  اجلنوبي  رفيقي  ال�سني مع  الطرابل�سي 

ونحن منيط االذى ومننع �سظايا املوت من ان ت�سيب امراأة اأو مزارعاً اأو حتى 

دابة �ساردة.

امتار  بعد  على  الهند�سة  �سالح  رفاقنا يف  مع  كنا  ماجد:  احلبيب  ويتابع 

من العدو اال�سرائيلي ول�سنا يف اأقا�سي ال�سمال نرّوع االآمنني ونّدعي حترير 

واملنيع  ال�سامد  اجلي�ش  هذا  بر�سالة  املوؤمنني  نحن  حقاً  كنا  بل  فل�سطني، 

يف  زرعوا  الذين  البوا�ضل  وال�ضب�ط  �ضليم�ن  مي�ض�ل  املقدام  العم�د  بقي�دة 

العدو  هي  ا�سرائيل  ان  توؤكد  التي  ال�سافية  والعقيدة  البطولة  مالحم  اأنف�سنا 

االأوحد لوطننا واأمتنا و�سعبنا.

وتدمع عينا ولدي ال�سهيد وهو ي�سيف بغ�سة وحرقة: األي�ش من املفجع فعالً 

اأن ي�ست�سهد من رفاقي على اأيدي الزمرة االرهابية العدد نف�سه الذي ا�ست�سهد 

طوال �ستة ا�سهر من االعتداءات اال�سرائيلية علينا؟ وخالل يومني فقط؟

رحمكم اهلل يا رفاقي واأهالً بكم يف جنان اخللد، واألهم اهلل ذويكم واملوؤ�س�سة 

مدينتي  اأبناء  بالتفاف  وممن  فخور  اأنا  وكم  وال�سلوان.  ال�سرب  الع�سكرية 

طرابل�ش حول هذا اجلي�ش الواحد املوحد، اأمل اجلميع يف ا�ستنها�ش لبنان من 

كبوته، وهو الذي حاذر الوقوع يف مهاوي اخلالفات والت�سنجات وبقي الراعي 

االأمني على عقيدته ال�سافية التي وّحدت اأكرث من �ستني األف ع�سكري، ومعهم 

عائالتهم و�سائر مواطني هذا البلد الطيب.

وي�ستجمع ولدي ال�سهيد انفعاله لريدد ب�سوت خافت مهيب: اإنه قدرنا اأيها 

وقد  قبلكم،  التي متنيتها  اال�ست�سهاد  نرتقب حلظة  اأن  ال�سهداء يف  الرفاق 

املا�سي  االأول  كانون  بها يف 14  اهلل  اأكرمني 

متاأثراً بانفجار لغم ا�سرائيلي، مل اأ�سعر باأي اأمل 

الأين ارتفعت فوراً اىل عّليني تزّفني املالئكة 

م�ستب�سرة واأنا اأرنو اليها مغتبطاً بعدما اأديت 

يف  اأهلي  ونحو  وطني  ونحو  اهلل  نحو  واجبي 

الوطن الغايل. فثقوا اأيها الرفاق ال�سهداء اأنكم اأكدمت اأكرث من ذي قبل مدى 

التحام �سعبكم مع جي�سكم، ولن تفلح هذه الزمرة الباغية وال �سائر املحاوالت 

امل�سبوهة املغر�سة يف فك االلتحام االأبدي بينهما.

وت�سد  بطوالتنا  حتيي  املخل�سني  ال�سا�سة  لكل  اجلامعة  املواقف  هي  وها 

ا�ستودعناهم الكمال م�سرية احلفاظ على وحدة وطننا... ومل  من عزمية من 

التي رفعت يف �ساحات و�سوارع مدينتي طرابل�ش وهي  الالفتات  تفاجئني 

حتيي ب�سدق مواقفنا و�سمودنا، وتندد باأولئك التكفرييني االرهابيني الذين 

يعبثون باأمن الوطن وحياة املواطن.

الدنيا،  ال�سماء  اأول ماجد، وهي تغادر  الرقيب  ال�سهيد  وتخفت �سورة ولدي 

له كلما كان  اأعهدها  بابت�سامة خجولة  لكنه يبادرين  للحاق به  فيهفو قلبي 

يغادر املنزل بعد اإجازة ق�سرية ليلتحق مع رفاقه يف ثكنة �سور اأو النبطية اأو 

على م�سارف اخلط االأخ�سر... واعلم اأنه االآن من�سغل با�ستقبال رفاقه ال�سهداء 

رحمهم اهلل جميعاً واأكرم مثواهم، وحفظ لنا هذا اجلي�ش.  

عبد القادر حمود االأ�صمر والد الرقيب االول ال�صهيد ماجد اال�صمر

ً ذرا
اً وع

�صكر

من ولدي ال�صهيد ماجد 

اىل رفاقه �صهداء اجلي�ش

وتقديراً  حباً  الناب�سة  بالكلمة  التحية  جي�سهم  اىل  يوجهوا  اأن  اأحبوا  اللبنانيني  من  كرث 

وافتخاراً. واإذ ت�سكر »اجلي�ش« جميع اال�سدقاء الذين اأر�سلوا م�ساهماتهم، تعتذر من الذين مل 

تن�سر ر�سائلهم لعدة اأ�سباب، ونذكر يف هذا العدد:

الرقيب  �سعد،  زهري  املعاون  اإبراهيم،  اأبو  فا�سل  املتقاعد  املالزم  ماجد،  علي  النقيب 

االأول جرج�ش نقوال، املوؤهل االأول املتقاعد علي اللهيب، املوؤهل ريا�ش عبود، الرقيب االأول 

املتقاعد جهاد احلجار، العريف طارق �سريف، ندمي خاطر، اأكرم فواز، ابت�سام ديب حيدر، اأمين 

�سحادة، اأمرية او�سانا هرمز، ذكية عبد الغني، كري�ستينا الغ�سني، اآالنا اللقي�ش وخالد النظام.

املن�سورة،  غري  الر�سائل  بخ�سو�ش  املراجعة  عدم  اىل  الكرام  القراء  املجلة  تلفت  اأخرياً، 

خ�سو�ساً اأنها غري معنية باإعادتها اىل اأ�سحابها يف حال عدم ن�سرها.







جرائم الفتنة املا�صة باأمن الدولة الداخلي

ن�ست املادة 308 وما يليها من قانون العقوبات 

على جرائم الفتنة، فعاقبت باالعدام على االعتداء 

احلرب  اإثــارة  ت�ستهدف  التي  االعتداء  حماولة  اأو 

اللبنانيني  بت�سليح  الطائفي  االقتتال  اأو  االأهلية 

اأو بحملهم على الت�سلح بع�سهم �سد بع�ش، اأو باحل�ش على التقتيل والنهب 

والتخريب.

لقد كان لبنان منذ �سنوات عديدة، من الدول املتعددة الطوائف واالأديان 

والطقو�ش، ما جعله حالة ا�ستثنائية فريدة من نوعها، خ�سو�ساً يف حميطه 

االعدام،  اإىل  ت�سل  قا�سية،  عقوبات  اللبناين  امل�سرتع  و�سع  لذلك  العربي، 

اإثارة  ت�ستهدف  التي  االعتداء  حماولة  اأو  االعتداء  اإىل  الرامية  االفعال  على 

على  بحملهم  اأو  اللبنانيني  بت�سليح  الطائفي  االقتتال  اأو  االأهلية  احلرب 

الت�سلح بع�سهم �سد بع�ش، اأو باحل�ش على التقتيل والنهب والتخريب. ومل 

تكن غاية الت�سريع اجلزائي حماية االأديان ال�سماوية نف�سها، التي ال حتتاج 

اإىل ن�سو�ش ب�سرية ت�سونها، بل كان املق�سود من هذه الن�سو�ش القانونية 

املعتقدات  حرية  وحماية  االآخر  البع�ش  من  البع�ش  اأنف�سهم  الب�سر  حماية 

الدينية التي ن�ش عليها الد�ستور اللبناين يف املادتني 9 و 10.

ولعل ما يربر و�سع العقوبات الق�سوى )عقوبة االعدام( على هذه االأفعال 

االجرامية هو ما تخلقه هذه اجلرائم من حالة ذعر عام 

العقوبات  ق��ان��ون  ت��ن��اول 

اجلرائم   1943 �صنة  ال�صادر  اللبناين 

االأول  الباب  الدولة يف  اأمن  الواقعة على 

يليها(،  وما   270 )م  الثاين  الكتاب  من 

فيه  تناول  االأول  الف�صل  ف�صلني:  يف  وبحثها 

اخلارجي؛  الدولة  اأمن  على  الواقعة  اجلنايات 

مثل اخليانة والتج�ص�ش وال�صالت غري امل�صروعة 

الدويل من  بالقانون  املا�صة  واجلرائم  بالعدو 

وجرائم  القومي،  ال�صعور  ومن  الدولة  هيبة 

الثاين  الف�صل  يف  تناول  ثم  املتعهدين. 

الداخلي  الدولة  اأمن  على  الواقعة  اجلرائم 

على  الواقعة  كاجلنايات  يليها(؛  وما   301 )م 

اأو مدنية  الد�صتور واغت�صاب �صلطة �صيا�صية 

واجلرائم  واالرهاب  والفتنة  ع�صكرية  قيادة  اأو 

التي تنال من الوحدة الوطنية اأو تعّكر ال�صفاء 

الدولة  مكانة  من  والنيل  االأمة  عنا�صر  بني 

تناول  كما  املالية. 

ق��ان��ون ال��ع��ق��وب��ات 

الثاين  الباب  يف  اللبناين 

من الكتاب الثاين، اجلرائم الواقعة على 

يليها(؛ مثل  )م 322 وما  العامة  ال�صالمة 

على  والتعدي  والذخائر  االأ�صلحة  جرائم 

غري  واجلمعيات  املدنية  والواجبات  احلقوق 

امل�صروعة وتظاهرات وجتمعات ال�صعب.

هوالً  اجلرائم  اأ�صد  من  اجلرائم  هذه  وتعترب 

بالن�صبة اإىل اأمن الدولة وال�صالمة االجتماعية 

تعكر  الأنها  الوطنية،  والوحدة  العام  والنظام 

الواحد  الوطن  عنا�صر  بني  العالقات  �صفو 

املحموم  اال�صتعداء  اإىل  وت��وؤدي  واأف���راده، 

وتدمري  االأب��ري��اء  وقتل  الب�صرية  وامل��ج��ازر 

ن�صهده  ما  وهذا  واخلا�صة...  العامة  املن�صاآت 

بها  مير  التي  الع�صيبة  الظروف  يف  حالياً 

�صابقة  مقاالت  يف  تناولنا  وقد  لبنان. 

نتناول  �صوف  لذلك  اجلرائم،  هذه  بع�ش 

ة  املا�صّ اجلرائم  بع�ش  هنا 

باأمن الدولة الداخلي.

الداخلي ال��دول��ة  اأم��ن  على 

وجمعيات    االأ�ص����رار
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وخوف �سديد وا�سطراب قاتل، ف�سالً عن جرائم القتل وال�سرقة واالعتداء على 

االأ�سخا�ش وعلى املمتلكات العامة واخلا�سة.

وجتدر باالإ�سارة عبارة »احل�ش على التقتيل والنهب والتخريب« الواردة يف 

املادة 308 عقوبات، مبعنى اأن هذه اجلرائم توجب قيام اأ�سخا�ش، طبيعيني 

للقيام  والذخائر  ال�سالح  وتاأمني  والتمويل  امل�ساعدة  بتقدمي  معنويني،  اأو 

بتلك االأفعال اجلرمية التي ت�ستلزم وجود خرباء متخ�س�سني باأعمال التفجري 

ال�سماوية  لالأديان  املعادية  االجرامية  االعمال  من  وغريها  والتخريب  والقتل 

واالن�سانية بحد ذاتها.

الع�صابات امل�صّلحة

فر�ش قانون العقوبات اللبناين، يف املادة 309، عقوبة االعدام على من 

بق�سد  اإما  نوعها،  كان  اأياً  قيادة،  اأو  وظيفة  توىل  اأو  م�سلحة  ع�سابة  رئ�ش 

اجتياح مدينة اأو حملة اأو بع�ش اأمالك الدولة اأو اأمالك جماعة من االأهليني، واإما 

بق�سد مهاجمة اأو مقاومة القوة العامة العاملة �سد مرتكبي هذه اجلنايات.

جي�ش  من  الر�سمية،  الع�سكرية  القوى  جميع  العامة  القوة  بهذه  ويق�سد 

وقوى اأمن داخلي واأمن عام واأمن دولة وجمارك، التي تعمل على توطيد االمن 

واالمان واال�ستقرار، ومالحقة مرتكبي اجلنايات املا�سة باأمن الدولة واجلرائم 

الواقعة على اال�سخا�ش وعلى املمتلكات العامة واخلا�سة.

م�سلحة  ع�سابة  امل�سرتكني يف  باالعدام  عقوبات   310 املادة  عاقبت  كما 

و  املادتني 308  عليها يف  املن�سو�ش  اجلنايات  اإحدى  ارتكاب  بق�سد  اأُلِّفت 

309 ال�سابق ذكرهما.

غري اأنه يعفى من العقوبة من مل يتوَل منهم يف الع�سابة وظيفة اأو مهمة، 

ومل يقب�ش عليه يف اأماكن الفتنة، وا�ست�سلم ب�سالحه من دون مقاومة وقبل 

�سدور احلكم )م 2/310 عقوبات(.

جمعيات االأ�صرار

يق�سد بجمعيات االأ�سرار جمموعة من املجرمني الذين يعي�سون من جرائمهم 

واإعتداءاتهم الواقعة على االأ�سخا�ش وعلى املمتلكات العامة واخلا�سة، الذين 

وي�سلبون  االأبرياء  ال�سكان  ويقتلون  املنازل  ويقتحمون  االإرهــاب  يزرعون 

امل�ساجد والكنائ�ش واملدار�ش والبيوت، ويحرقون املزارع بعد االإ�ستيالء على 

حما�سيلها، وغريها من اجلرائم ال�سائنة التي تثري االإ�سمئزاز.

االأ�سرار  جمعيات  ظهور  يف  وتكاثراً  �سخماً  تزايداً  اليوم  العامل  وي�سهد 

هذه  تنوعت  وقد  كامالً.  حديثاً  فنياً  جتهيزاً  املجّهزة  امل�سّلحة،  والع�سابات 

اجلمعيات والع�سابات من حيث حجمها ومتويلها وت�سليحها، وكذلك من حيث 

اأهدافها، فلم تعد تقت�سر على �سلب املارة يف الطرقات اأو �سرقة املنازل اأو 

الأ�سباب دنيئة  اأ�سبحت تقرتف جرائم �سيا�سية وعن�سرية  العادي، بل  القتل 

حتت �ستار ايديولوجي اأو قومي اأو ديني.

للدولة  الداخلي  باالأمن  م�سا�ساً  ت�سكل  ال  وع�ساباتهم  االأ�سرار  جمعيات  ان 

لهذا  العامة.  االإجتماعية  ال�سالمة  اعتداء على  ذاتها  بحد  ت�سكل  بل  فح�سب، 

عمدت اأغلبية الدول اإىل جترمي هذه اجلمعيات مبجرد تاأليفها الأهداف جرمية، 

من دون اإقدامها بال�سرورة على ارتكاب فعل جرمي، كما هي احلال يف املادة 

العقوبات  قانون  من   129 واملــادة  الفرن�سي،  العقوبات  قانون  من   265

االأملاين، واملادة 416 من قانون العقوبات االإيطايل، واملادة 322 من قانون 

العقوبات البلجيكي، وغريها...

وقد عاقب امل�سرتع اللبناين يف املادة 307 من قانون العقوبات باالإعتقال 

املوؤقت كل من اأقدم من دون ر�سى ال�سلطة على تاأليف ف�سائل م�سّلحة من 

اأو مّدهم باالأ�سلحة  اأو على جتهيزهم  اأو جتنيدهم  اأو على قيد الع�ساكر  اجلند 

والذخائر.

كما ن�ست املادة 335 من قانون العقوبات على اأنه اإذا اأقدم �سخ�سان اأو اأكرث 

اإرتكاب اجلنايات  اأو �سفهي بق�سد  اإتفاق خطي  اإجراء  اأو  على تاأليف جمعية 

التعر�ش  اأو  هيبتها  اأو  الدولة  �سلطة  من  النيل  اأو  االأمــوال  اأو  النا�ش  على 

اأو االإقت�سادية، يعاقب باالأ�سغال  اأو املالية  اأو الع�سكرية  ملوؤ�س�ساتها املدنية 

غاية  كانت  اإذا  �سنوات  ع�سر  عن  العقوبة  هذه  تنق�ش  وال  املوؤقتة،  ال�ساقة 

املجرمني االعتداء على حياة الغري اأو حياة املوظفني يف املوؤ�س�سات واالإدارات 

العامة.

وكذلك ن�ست املادة 336 من قانون العقوبات على اأن كل جماعة من ثالثة 

اأ�سخا�ش اأو اأكرث ي�سرّيون يف الطرق العامة واالأرياف ع�سابات م�سلحة بق�سد 

من  اآخر  عمل  اأي  اإرتكاب  اأو  االأموال  اأو  االأ�سخا�ش  على  والتعدي  املارة  �سلب 

اأعمال الل�سو�سية ي�ستحقون االأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة مدة اأقلها �سبع �سنوات. 

ال�سابق  االأفعال  اأحد  اقرتفوا  اإذا  املوؤبدة  ال�ساقة  باالأ�سغال  عليهم  ويق�سى 

ذكرها. وي�ستوجب عقوبة االإعدام من اأقدم منهم تنفيذاً للجناية على القتل 

اأو حاوله اأو اأنزل باملجني عليهم التعذيب واالأعمال الرببرية.

اإتفاق  اأو  جمعية  وجود  مبجرد  االأ�سرار  جلمعية  اجلرمية  العنا�سر  وتتحقق 

اأو  اأو النيل من �سلطة الدولة  اأو االأموال  اإرتكاب اجلنايات على النا�ش  بق�سد 

هيبتها اأو التعر�ش ملوؤ�س�ساتها، من دون �سرورة وجود 

وجمعيات    االأ�ص����رار
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تنظيم لهذه اجلمعيات، بل يكتفي 

التنظيم.  هذا  من  الب�سيط  بالقدر 

يتذرع  اأن  اأع�سائها  الأحد  ميكن  وال 

باأنه مل ي�سارك فعلياً يف اجلنايات 

املقرتحة بعد اإنتمائه للجمعية.

كما يجب اأن تكون جمعية االأ�سرار 

على  ــداء  االإعــت بغاية  اأن�سئت  قــد 

ويعود  ـــوال،  االأم وعلى  االأ�سخا�ش 

للمحكمة اإ�ضتنب�ط هذه االأهداف من 

والتمهيدية  االإعدادية  االأعمال  خالل 

اأع�ساء  بها  قام  التي  والتح�سريية 

تنفيذ  �سرورة  دون  من  اجلمعية، 

اجلرمي  الفعل  يعترب  اإذ  اأهدافها، 

اجلمعية  قيام  ثبوت  مبجرد  قائماً 

وثبوت اأهدافها االإجرامية.

اأما العن�سر املعنوي جلناية اإن�ساء جمعيات االأ�سرار اأو االإنتماء اليها، فيقت�سر 

اأية  دون  العام فقط، من  اجلرمي  الق�سد  اجلمعية على  اأع�ساء  اإىل  بالن�سبة 

حاجة اإىل الق�سد اجلرمي اخلا�ش اأو اإىل الدافع الكامن وراء هذا الق�سد. فهذه 

املن�سو�ش  اجلرائم  من  غريها  عن  تختلف  اإنتمائية  جرمية  تعترب  اجلناية 

عليها يف قانون العقوبات.

اأقدم، عن معرفة  اأ�سرار، كل من  تاأليف جمعية  ويعترب متدخالً يف جناية 

واإدراك واإرادة حرة، على م�ساعدة اأع�ساء تلك اجلمعية وم�ساندتهم، وت�سهيل 

اجلرمية  املــواد  تاأمني  خالل  من  هــوؤالء  بني  عليها  املتفق  اجلناية  اإرتكاب 

واأدواتها، كال�سالح والذخرية وو�سائل النقل واالإت�ساالت واملوا�سالت بني مركز 

اأو  اأو خدمة،  اأية معونة  اأو تقدمي  اإرتكاب اجلرمية،  اجلمعية وفروعها ومكان 

اآخر  اأي مكان  اأو يف  اأو يف مكتبه  املوافقة على عقد االإجتماعات يف منزله 

ميلكه اأو بت�سرفه، اأو من اأعطى اإر�سادات الإقرتاف تلك اجلرائم، اأو �سّد عزمية 

اأو  اجلرمية  معامل  اإخفاء  �ساهم يف  اأو  الو�سائل،  من  بو�سيلة  اجلمعية  اأع�ساء 

اأو اأكرث من الذين  اإخفاء �سخ�ش  اأو  اأو ت�سريفها،  تخبئة االأ�سياء الناجمة عنها 

اأو مكاناً  اأو خمباأ  اأو ماأوى  اأو قّدم لهم طعاماً  اإ�سرتكوا فيها من وجه العدالة، 

اأو  الطرق  قطع  داأبهم  الذين  اجلنائية  االأ�سرار  ب�سرية  عامل  وهو  لالإجتماع 

اأو  االأ�سخا�ش  اأو �سد  العامة  ال�سالمة  اأو  الدولة  اأمن  العنف �سد  اأعمال  اإرتكاب 

املمتلكات )م 219 عقوبات(.

ويبقى على املتهم، لرفع امل�سوؤولية اجلزائية عنه، اأن يثبت باأن اإرادته قد 

تعّيبت بالغ�ش اأو اخلداع، اأو ب�سروب العنف وال�سدة، اأو اأنه كان �سحية �سغط 

معنوي اأو ج�سدي اأدى اإىل دخوله اأو املوافقة على دخوله يف اإحدى جمعيات 

االأ�سرار التي يعاقب القانون على جمرد اإن�سائها اأو االإنتماء اإليها.

غري اأنه يعفى من العقوبة من باح باأمر جمعية االأ�سرار اأو االإتفاق واأف�سى مبا 

لديه من معلومات عن �سائر املجرمني )م 2/335 عقوبات(. وهذا ما اأخذه 

امل�سرتع اللبناين عن قانون العقوبات الفرن�سي الذي مينح العذر القانوين 

جمعيات  اإحدى  اإىل  املنت�سبني  من  ُيقدم  من  مل�سلحة  العقوبة  من  املحّل 

االأ�سرار، على اإخبار املراجع الر�سمية املخت�سة باأمر تلك اجلمعية والك�سف عن 

وجودها ومكانها، قبل املبا�سرة باأية مالحقة جزائية بهذا اخل�سو�ش.

وختاماً، يقت�سي القول اأن العقاب الرادع الزاجر ال يكفي لتخفيف حدة التوتر 

التي يعي�سها لبنان، بل يقت�سي مللمة ال�سمل، وا�ستبعاد الت�سرذم والتهجري 

قوي،  وطني  جمتمع  خللق  متهيداً  التع�سب،  ونبذ  الوعي  ون�سر  والتفجري، 

والدينية  واالإنتمائية  والعن�سرية  القومية  النعرات  ويزيل  ال�سفوف  ير�ّش 

جميع  اليه  ي�سبو  الذي  لبنان  اإىل  العودة  اأجل  من  واملذهبية،  والطائفية 

والثقافة،  احل�سارة  والتفاهم،  التعاي�ش  واالأمان،  االأمن  وعنوانه:  اللبنانيني 

ال�سالم واملحبة.





نعـت قيادة اجليـ�ش العميـد الركن 

الذي  البيطار  يو�سف  املتقاعد 

تويف بتاريخ 2007/6/9.

- من مواليد العام 1923 - 

كفيفان - ق�ساء البرتون.

- تطّوع يف اجلي�ش ب�سفة 

بتاريخ  ــابــط  �ــس تــلــمــيــذ 

.1943/12/1

اعتباراً  مالزم  لرتبة  رّقي   -

من 1945/12/1 وتدّرج يف 

ركن  عميد  رتبة  حتى  الرتقية 

اعتباراً من 1974/4/1.

حائز:

التذكارية. فل�سطني  • ميدالية 
الف�سية. اللبناين  اال�ستحقاق  • ميدالية 

االأمريكي. اال�ستحقاق  • و�سام 
الثالثة. الدرجة  من  الربتغايل  الع�سكري  اال�ستحقاق  • و�سام 

ال�سعف. ذو  الف�سي  اللبناين  اال�ستحقاق  • و�سام 
فار�ش. درجة  من  االأرز  • و�سام 

 1961/12/31 و�ـــســـام   •
التذكاري.

رتبة  من  االأرز  و�سام   •
�سابط.

احلرب. • و�سام 
اال�ستحقاق  ــام  ــس و�  •
ــاين مـــن الـــدرجـــة  ــن ــب ــل ال

االأوىل.

الرومانية  امليدالية   •
من الدرجة الثالثة.

رتبة  مــن  االأرز  و�ــســام   •
كومندور.

رتبة  من  الوطني  االأرز  • و�سام 
�سابط اأكرب.

مرتني. اجلي�ش  قائد  العماد  • تنويه 
مرتني. اجلي�ش  قائد  العماد  • تهنئة 

- تابع عدة دورات درا�سية يف الداخل واخلارج.

- متاأهل وله اأربعة اأوالد.

يف �سجل اخللود

العميد الركن املتقاعد
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يف �سجل اخللود

الوطنية. الوحدة  • و�سام 
للطريان. الن�سر  • و�سام 

من  اللبناين  اال�ستحقاق  و�سام   •
الدرجة الرابعة الربونزي.

اأربع  اجلي�ش  قائد  العماد  • تنويه 
مرات.

 15 اجلي�ش  قائد  العماد  • تهنئة 
مرة.

مرتني. اللواء  قائد  • تهنئة 
الكتيبة. قائد  • تهنئة 
- متاأهل وله اأربعة اأوالد.

علي  الرقيب  اجليـ�ش  قيـادة  نعت 

بتاريخ  تويف  الذي  الكردي  احلميد  عبد 

.2007/6/7

 -  1963  /3/15 مـــــوالــيــد  مـــــن   -

حمافظة   - عــكــار  قــ�ــســاء   - م�سم�ش 

ال�سمال.

ــاريــخ  ــت ب اجلــيــ�ــش  يف  ـــّوع  ـــط ت  -

.1983/6/10

حائز:

مرتني. احلرب  • و�سام 
اجلنوب. فجر  • و�سام 

الرقيب علي عبد احلميد الكردي

املجّند  اجلي�ش  قيادة  نعت 

ــذي  ال ديل  ح�سن  م�سطفى 

تويف بتاريخ 2007/6/26.

- من مواليد 5/1/ 1985 - 

�سبعا.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  جّند   -

خدماته  ومــددت   2004/7/1

اعتباراً من 2006/8/29.

- من عداد الكتيبة 35 - لواء 

امل�ساة الثالث.

- عازب.

املجّند  اجلي�ش  قيادة  نعت 

اأحمد اأمني ع�سيلي الذي تويف 

بتاريخ 2007/6/26.

- من مواليد 2/28/ 1982 

- �سك�سكية.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  جّند   -

خدماته  ومــددت   2001/1/6

اعتباراً من 2006/8/21.

- من عداد الكتيبة 35 - لواء 

امل�ساة الثالث.

- عازب.

املجّند 

املمددة 

خدماته 

م�صطفى 

ح�صن ديل

املجّند 

املمددة 

خدماته 

اأحمد اأمني 

ع�صيلي
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م�صابقة الكلمات املتقاطعة تقدمها 

للفائزين  وتخ�ص�ش  لقرائها  »اجلي�ش« 

اربعماية  قيمتها  مالية  جوائز  فيها 

بوا�صطة  ت��وزع  لبنانية،  لرية  الف 

القرعة على اربعة فائزين.

ة
ق

اب
�ض

مل
ا

ط 
رو

ــ
�ض

• اأفقياً:
احلبـيـب  وطنـنـا  �سيـاج  احلبيـب،  وطننـا   -1

وحاميه.

2- كلنا نحّب جي�سنا البا�سل.

3- فراخ الدجاجة، �سال، جبال اأوروبية. 

4- لقب، طاَن املكان، من اأع�ساء اجل�سم.

بني  غالباً  ينبت  النحل،  يعطيه  تَعب،   -5

احلنطة، �سما وارتفع.

6- وجع، �سفاء.

7- قائد �سهري يف التاريخ.

، حرف عطف، للتعريف. 8- كامَلَ

9- ممثلة لبنانية، جزيرة يونانية، يخ�سني.

املــاء  غــبــار  مــن  الــيــل  يف  ي�سقط  مــا   -10

مبا  الزّق  ر�سح  �سّيدة،  نا�سج،  غري  املتكاثف، 

فيه، ثغر.

11- َبـْرد، مدينـة على البحـر االأ�ســود �سهـيـرة 

مبوؤمتـرهـا، �سهيـرة به اليمـن، دولـة اآ�سيويـة.

12- عرثت، بلدة يف ال�سوف، نهر اأوروبي.

من  م�سري  فيلم  �سِئم،  ونعمة،  �سرور   -13

بطولة حممود يا�سني ومريڤت اأمني ُمثِّل بني 

م�سر ولبنان.

14- مداخل، خوف وفزع، اإلتفَّ وكرث النبات.

15- قمنا، ذكر العنكبوت، منزلة.

..... -16

17- اأجاوب على.

18- نبت يتعّلق على ال�سجر، ممثل م�سري.

وجهي،  ال�سمك،  من  نوع  م�ستقيم،  اأمر   -19

رجع اىل.

بلبل، مدينة ومنتجع  اجلنوب،  بلدة يف   -20

حتمل  بحرية  على  تقع  �سوي�سرا  يف  �سياحي 

نف�ش االإ�سم.

ممثلة  خمــرتعــه،  باإ�سم  ُيــعــرف  حمــرك   -21

�سينمائية م�سرية، قطع ال�سيء.

• الرقيب االول علي احلاج 
فوج املغاوير.

• الرقيب االول حافظ زوين
قاعدة رياق اجلوية.

• اجلندي ح�صن يزبك
فوج الهند�سة.

• مينريفا الدويهي
زغرتا - ال�سمال.

ن
و
ز
ئ
ا
ف
ل
ا

• عمودياً:
لبناين  رئي�ش  ال�سّيق،  الطريق  ة،  ف�سّ  -1

راحل.

زوج،  اإيــــران،  يف  ومدينة  مقاطعة   -2

رق، اآخر اأباطرة ال�سني. الطُّ

ممثلة  راحل،  م�سري  �سينمائي  خمرج   -3

بريطانية حتولت اىل الكتابة.

ميّرنه،  قلبي،   ،
ٍ

�سقي بعد  �سقياً  �سقى   -4

عْهد.

واجنلى  اإنك�سف  حطام،  االأر�ــش،  نبذر   -5

االأمر، رّث.

6- من املقايي�ش، بلدة يف ك�سروان، جزيرة 

بريطانية، طري ولنّي.

البقاع، مرفاأ  االأ�سابع، بلدة يف  7- روؤو�ش 

يف املغرب جتاه العا�سمة.

اأقام  للمتفّوق،  مُينح  فرن�سية،  مدينة   -8

باملكان.

9- خليقاً ِبـ، كتبت، جماعة الع�سكر.

ُي�سرب  احلمام  10- ي�سرع، طيور يف حجم 

بها املثل يف االهتداء، مدينة فل�سطينية.

11- تقاطر املاء متتابعاً، خالف ذّل، مدينة 

يف و�سط هولندا، يخرج ويظهر.

12- اأقام باملكان، �سجر كثري ملتف، ترجتف 

وت�سطرب، عائلة. 

13- ماركة �سيارات، قطيع من بقر الوح�ش، 

قفر ال �سيء فيه من النبات.

اأوروبية،  عا�سمة  هولندية،  مدينة   -14

ق الن�سب. ال�سِ

لالأمر،  يرت�سم  باالجنبية،  منخف�ش   -15

اأنــثــى مــن االإبـــل، اال�ــســم الــثــاين ملمثلة 

اأمريكية .

ْل، حرف عطف، خال وفارغ من. 16- اإح�سَ

مو�سيقي  مت�سابهان،  ياب�ش،  خبز   -17

نروجي تويف قبل مئة �سنة )1907(.

اأمام حممد عبد  البطولة  18 - قامت بدور 

االأمور،  ت  نوِق�سَ الثاين،  فيلمه  يف  الوهاب 

ق�سد املكان.

19- ماركة مفاتيح، للنهي، الثور، اإح�سان، 

مرفاأ فرن�سي على لوار.

20- مو�سيقار م�سري راحل، مي�سغ اللقمة.

داخل  وا�صح  بخط  احلل  ويكتب  املجلة،  من  مقتطعة  غري  م�صابقة  كل  • ت�صتبعد 
املربعات وتر�صل ال�صفحة بكاملها مع احلل. وتعلن النتائج يف العدد املقبل.

 - التوجيه  مديرية   - الريزة   - اجلي�ش  قيادة  التايل:  العنوان  اىل  احللول  • تر�صل 
جملة »اجلي�ش« - »م�صابقة الكلمات املتقاطعة«.

جميع  يف  اجلي�ش  ثكن  يف  باليد  امل�صابقة  ت�صليم  امل�صرتك  با�صتطاعة   •
املناطق.

.2007 اآب   15 احللول  لقبول  موعد  • اآخر 

حل العدد ال�صابق
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يف كل �صنة، يف االأول من اآب، قبل اأيام وبعد اأيام، بني ال�صغار وبني الكبار، درج اللبنانيون 

اأنه مقدمة لعيد اال�صتقالل،  على االحتفال بعيدهم الوطني، عيد اجلي�ش، �صواء من حيث 

اأو من حيث اأنه تتمة له، والعيدان عزيزان، ووالدتاهما متقاربتان يف التاريخ )�صنة 1943 

واعدة مثلها، وموؤملة م�صرقة  الثانية  لو مل تكن  لتتم  اإحداهما  1945(، ومل تكن  و�صنة 

منرية. 

اإال اأن للعيد هذه ال�صنة مذاقاً خا�صاً، ولعيد �صهداء اجلي�ش، الذي ي�صبقه بيوم واحد، هيبة 

تقدي�ش  ويف  البالد،  جي�ش  حمبة  يف  فّوارة  جّيا�صة  املواطنني  وم�صاعر  وجالل.  متفّردة، 

اأمام  ذكرى �صهدائه الذين تتوا�صل م�صريتهم �صاعة بعد �صاعة، والذي بات تراب الوطن، 

بطوالتهم، ي�صّج وي�صرخ، ويرفع النبات االأخ�صر احتجاجاً:

اأن كفى يا �صهداء بالدي.

رويتم ذّراتي وحّباتي وجذوري.

اآن للنزف اأن يخّف واأن يجّف.

اآن للعروق اأن تنهي �صبيبها، واآن لهذا الَكَرْم، اأن يتوقف عن الهدر الفّيا�ش.

لقد ارتوى الَكْرم، اأن كفى يا �صهداء بالدي.

يهب اللبنانيون يف هذه ال�صنة ملعايدة جي�صهم قائلني له بال�صوت العايل، والفم املالآن، 

َلْك. ثقتنا بك ترت�صخ وت�صحياتك  َلْك، والعيد  والنربة الوا�صحة، والعاطفة اجلّيا�صة: االأر�ش 

باملقابل تزداد، واإ�صراقات االأمل يف بالدنا تكرب وت�صتمر.

اأما ثوب العيد فقد توّحدت األوانه وتكاملت وازدانت خيوطه ترابطاً بعد ان التقى اأبناء 

الوطن على حمبة جي�صهم، فلعل الق�صية الوطنية الكربى ال حتتاج االآن يف اأذهانهم اىل 

اأي نقا�ش، ولعّل امل�صوؤولية الوطنية امللقاة على عاتق املوؤ�ص�صة الع�صكرية قد �صغلتهم 

عن كل م�صاألة فردية، ولعل الوقفات ال�صجاعة الأهايل ال�صهداء وعائالتهم، و�صربهم اجلميل، 

قد  الوطن،  مذبح  على  اأبطاالً  االأبناء  تقدمي  ملوا�صلة  وا�صتعدادهم  جاأ�صهم،  ورباطة 

اأ�صكتت كل كالم، واأوقفت كل لهو، واأنهت كل م�صيعة للوقت اأو تالعب بامل�صري.

لي�ش جديداً يا جي�صنا اأن ترى هذه الوحدة ت�صع حولك، وترت�صخ على وقع اأقدام جنودك، 

فاإن االأ�صالة ما زالت خرّية مباركة يف بنات اأمتك واأبنائها، واإن ما تقدمه من ت�صحيات ينّبه 

ما غفا من ال�صمائر، وما غاب من القيم واملاآثر.  

العميد الركن �صالح حاج �صليمان

مدير التوجيه

العيد لك
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