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• ال�������س���ع���ر 2000 :ل��ي��رة ل��ب��ن��ان��ي��ة
• اال������ش��ت��راك ال�������س���ن���وي يف ل��ب��ن��ان:
• للأفــــــــراد 100.000 :ليـرة لبنــــــانيـــــة
• للم�ؤ�س�سات 200.000 :ليـــــرة لبنانيـــــة
• قرب�ص والدول العربية 200 :دوالر امريكي
• اوروب���ا وافريقيا 250 :دوالر امريكي
• ام�يرك��ا واوقيانيا 300 :دوالر امريكي

حزيران/متوز

كلمة الوزير
�أه���دى دول���ة ن��ائ��ب رئي�س
ال��وزراء وزي��ر الدفاع اليا�س
امل��ر االنت�صار ال��ذي حققه
اجلي�ش اللبناين يف نهر
البارد �إىل �شهداء الوطن -
�شهداء اجلي�ش و�إىل ال�شعب
اللبناين كله.
وقال الوزير املر �إن «اجلي�ش اللبناين من �أفقر جيو�ش العامل العربي جلهة العتاد والتجهيزات،
لكنه �أغنى جي�ش جلهة عنفوانه وحبه للوطن وت�ضحيته».
كالم الوزير املر جاء يف حديث �أدىل به للم�ؤ�س�سة اللبنانية للإر�سال (برنامج كالم النا�س) يف
 21حزيران املن�صرم .كما كانت للوزير املر مواقف �أخرى عرب حديث �أدىل به الحقاً �إىل حمطة
«العربية» الف�ضائية ،حيث تناول ب�شكل �أ�سا�سي العملية االرهابية التي ا�ستهدفت الكتيبة
اال�سبانية التابعة لليونيفيل يف جنوب لبنان و�أدت �إىل ا�ست�شهاد �ستة من عنا�صرها.

وزير الدفاع الوطني اليا�س املر يف حتية �إىل جي�ش الوطن

انت�صار اجلي�ش

مهدى �إىل �شهدائه
وال�شعـــب
جي�شنا �أفقر اجليو�ش العربية جتهيزاً
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دم ال�شهداء لي�س ملك ال�سيا�سيني
بل ملك لبنان وجي�شه
ا�ستهل الوزير املر كالمه قائالً:
�أهدي االنت�صار اىل �شهداء الوطن� ،شهداء اجلي�ش وال�شعب كله ،بكل
طوائفه ومذاهبه ومناطقه كافة ،وال �أهديه اىل ال�سيا�سيني ،ملاذا؟
لأن دم ال�شهداء لي�س ملك ال�سيا�سي ،بل ملك لبنان واجلي�ش اللبناين
وال�شعب» .و�أكد للبنانيني انه «�سيكون هناك موقف �صارم من اجلي�ش
�إذا حاول �أي فريق �سيا�سي �أن يتاجر بدماء ال�شهداء وانت�صارهم الذي هو
انت�صار لل�شعب وله�ؤالء ال�شهداء ،حفاظاً على ا�ستقالل لبنان وحريته».
وقال« :ا�ستطيع ان ابلغ اللبنانيني ان العملية الع�سكرية انتهت،
وما يح�صل على الأر�ض يف خميم نهر البارد هو بع�ض التنظيفات التي
يقوم بها �أبطال اجلي�ش اللبناين ،وغريها من الأمور العمالنية ،وقد
د ّمر اجلي�ش اللبناين جميع مراكز فتح اال�سالم و�سحق ه�ؤالء االرهابيني،
وهو ي�ستكمل مت�شيط الو�ضع على الأر�ض».
واعترب الوزير املر �أن احلديث عن «خميم قدمي وجديد ،كالم يف
غري حمله ،لأن هناك خميماً واحداً ،واملراكز الع�سكرية التي كانت لدى
فتح اال�سالم كانت يف املخيم الذي مت بنا�ؤه يف ال�سنوات الع�شرين
االخرية ،وال�سبب والهدف الأ�سا�سي لدينا اال يذهب ابرياء» ،م�شرياً اىل
�أن «ه�ؤالء املجرمني اتخذوا املخيم و�أهله كدروع ب�شرية ،ولغموا كل
املباين والأنفاق والطرق يف كل املخيم ،لهذا ال�سبب ال �شيء بالن�سبة
اىل اجلي�ش والقيادة ا�سمه جديد او قدمي ،هناك منظمة ارهابية،
اقتلعت من جذورها وهناك عدد من القياديني قتلوا يف املعركة،
وهناك (�شاكر) العب�سي و�أبو هريرة ف ّرا اىل املخيم القدمي كما �س ّموه
كي يتخذوا املدنيني مرة �أخرى دروعاً ب�شرية».
و�أو�ضح وزير الدفاع� ،أن «العمليات الع�سكرية واملخيم �سيبقيان يف
الوقت احلا�ضر م�سرح عمليات ع�سكرية ومنطقة ع�سكرية للجي�ش اىل
�أن ينتهي هذا املو�ضوع .املخيم �سيبقى مط ّوقاً من اجلي�ش ،وهناك
عمليات �سيقوم بها كي ي�ستكمل املهمة».
�شروط اجلي�ش وا�ضحة
و�أعلن وزي��ر الدفاع �أن «�شروط اجلي�ش وقيادته وا�ضحة ب ��أن ال
تفاو�ض ،وان التفاو�ض مع علماء وم�شايخ فل�سطينيني �ضروري،
لت�سليم املطلوبني ،العب�سي وجمموعته االرهابية ،وت�سليم املئة
جريح من «فتح اال�سالم» ل ُي�ساقوا اىل امل�ست�شفيات و ُيعاجلوا ويحالوا
على املحاكمة ،ويعاملوا معاملة عادلة ،لأن اجلي�ش اللبناين م�ؤ�س�سة
ع�سكرية عريقة ال تت�صرف كما يت�صرف االرهابيون ،فال احد يقـول لنا
مات العب�سي ،اجلثـة يجـب ان ت�س ّلم .ودماء ال�شهـداء لي�سـت �سلعـة

لكل املفاو�ضات».
و�أك��د �أن «وق��ف اط�لاق النار
يح�صل بني دولتني ولي�س بني جي�ش وارهابيني ،وموقف اجلي�ش
وا�ضح هو ت�سليم املطلوبني �أمواتاً �أو �أحياء ،واذا مل يح�صل ذلك ،املخيم
يبقى حما�صراً .هناك قيادة جي�ش واركان تعرف كيف تت�صرف وهذا
املو�ضوع غري قابل للبحث ،واترك التقدير الع�سكري واالمني للجي�ش
وقياداته و�أركانه».
وق��ال�« :أطلقوا على هذه املجموعة ت�سمية ع�صابة ،ولكن هي
منظمة ارهابية دخلت اىل خميم البارد �سنة � ،2006شاكر العب�سي
كان يف «فتح االنتفا�ضة» وكان ابو خالد العملة م�س�ؤوالً عنه ،ويف فرتة
من الفرتات تواجد يف البقاع ،ثم يف البداوي ،حيث حاول ان يقوم
بانتفا�ضة على املخيم ،فف�شل وانتقل اىل البارد حيث قام بانتفا�ضة
وح ّول «فتح االنتفا�ضة» اىل ما �سماه بـ«فتح اال�سالم» والذي نعرفه ان
لي�س لديهم عالقة ال بفتح وال باال�سالم».
وعن كيفية دخول ال�سالح ،قال« :يف املخيم كانت هناك تر�سانة
موجودة منذ زمن ،باعتبار ان املخيم من املمكن �أن يتعر�ض لهجوم
من ا�سرائيل ،لهذا ال�سبب مل ينق�صهم ذخرية و�سالحاً ،وال�سالح الذي
كان لف�صائل فل�سطينية �أ�صبح بيد هذه املنظمة االرهابية».
الدول التي كانت تراقب
اعتربت �أن ن�سبة النجاح �صفر باملئة!
وتو�ضيحاً لبع�ض الأم��ور ،قال الوزير املر« :اجلي�ش االمريكي يف
الفلوجة حاول الدخول وا�ستخدم  8الوية و 3افواج ا�ضافة اىل 100
طيارة «�أبات�شي» و»اف  »16و»اف  »15وطائرات خمتلفة ،ف�ضالً عن
ان كل ع�سكري كان جمهزاً ولديه ا�سلحة ا�سرتاتيجية متطورة ،مع كل
هذا ا�ستمروا اكرث من  60يوماً ليدخلوا اىل الفلوجة .يف البارد ا�ستغرق
االمر  30يوماً الن هدف اجلي�ش عدم امل�سا�س باملدنيني ،وكان كل
املخيم مفخخاً ،لذلك كان فوج الهند�سة يفكك االلغام كي ت�ستطيع
افواج امل�شاة التقدم».
وا�شار اىل ان «كل الدول التي كانت تراقب البارد اعتربت ان لي�س لدى
اجلي�ش االمكانية كي يخو�ض هذه املعركة ،وان ن�سبة النجاح تقارب
�صفر باملئة ،وكان جوابنا ان الفرق بني اجلي�ش اللبناين واالمريكي
والربيطاين يف العراق هو ان اجلي�ش اللبناين هو جي�ش لبنان وراءه
ال�شعب يقاتل لوطنه ،اما اجلي�ش الأمريكي فمحتل ال يقاتل عن ار�ضه.
اجلي�ش اللبناين تدرب على ان يتكل على نف�سه ويقاتل «باللحم
احلي» لأنه يعرف امكاناته ،وهذه بطولة هذا اجلي�ش».
وعن اخل�سائر يف �صفوف اجلي�ش قال« :حتى اليوم (تاريخ �إجراء
املقابلة) هناك � 76شهيداً
و 150ج��ري��ح��اً ال ي���زال نحو
 46منهم يف امل�ست�شفى
الع�سكري .امل�صاب كان ينتظر

ً
وت�ضحيـة
و�أغناها عنفواناً
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ان «يلحم» جرحه يف امل�ست�شفى
كي يرجع اىل �أ�صدقائه االبطال
على ار�ض املعركة .اجلي�ش كله ا�شرتك يف املعركة لأن املعركة يف
النهاية كانت يف البارد ،ولأن اجلي�ش لي�س ميلي�شيا ،وعندما يقاتل،
يقاتل كج�سم واحد ،يعني كل لواء منت�شر على االر�ض كان يقاتل ،ويف
حالة ا�ستنفار عالية ،والقيادات التي كانت تقود العمليات على االر�ض
كانت تقاتل ،حتى غرف العمليات املتابعة للمعركة كانت تقاتل،
وقائد اجلي�ش الذي يدير العملية الع�سكرية على االر�ض كان يقاتل،
لهذا ال�سبب االبطال الذين �شاركوا ميدانياً� ،سميناهم االفواج ،لكن ال
يوجد ع�سكري يف اجلي�ش مل يكن ي�شارك يف هذه العملية».
�أفقر اجليو�ش عتاداً
و�أغناها عنفواناً
ولفت وزير الدفاع الوطني اىل �أن «اجلي�ش اللبناين من �أفقر جيو�ش
العامل العربي جلهة العتاد والتجهيزات ،لكنه �أغنى جي�ش جلهة عنفوانه
وحبه للوطن وت�ضحيته» ،م�ؤكداً �أنه «لوال هذه احلقيقة ملا ا�ستطاع
اجلي�ش ان يحقق انت�صاراً .و�أهمية البارد انه للمرة االوىل يقاتل
اجلي�ش للبنان بجميع طوائفه كجي�ش �شرعي ومنظم ،وللمرة االوىل
يقاتل ولي�س وراءه دولة حتميه .العام  1990بعد اتفاق الطائف ،بد�أ
بناء الدولة واجلي�ش ،ولغاية العام  2005كان اجلي�ش ال�سوري يف لبنان
بكامل عتاده ،وكلما تدخل اجلي�ش كان هناك جي�ش طويل عري�ض وراء
ظهره ،فللمرة االوىل يخو�ض اجلي�ش بقياداته وجنوده االبطال معركة
من دون دول وراءه».
وعن مو�ضوع نقل ال�سالح اجلوي ،قال« :ال احد «يربحنا جميل» يف
خرطو�شة واح��دة ،االمريكيون وامل�صريون واالردنيون �أر�سلوا قذائف
للجي�ش وكلها بثمنها ومل تكن هبة ،وهذا �شرف للجي�ش ان يخو�ض
معركته والدولة تدفع ثمن هذه القذائف ،كي ال يكون لدى هذا اجلي�ش
فواتري ي�سددها لأحد ،وا�ستثني االمارات وال�سعودية اللتني مل تق�صرا
يف الدعم املايل .عندما كنت يف وا�شنطن بناء التفاقات قدمية بني
اجلي�ش االمريكي واللبناين مت توقيع بروتوكول لتجهيز اجلي�ش ،اما يف
ما يعود اىل هذه املعركة ،ف�أحببت ان �أ�ضع النقاط على احلروف».
و�شكر االمارات لـ«ار�سالها مروحيات «غازيل» وعلى ا�سا�س ان يتم
التفاو�ض بني اللبنانيني والفرن�سيني لتجهيزهم» ،م�شدداً على «اننا
مل نطلب امل�ساعدة من احد ،لأن اجلي�ش هو الذي يخو�ض معركة الول
مرة ،وال بد ان يخو�ضها لوحده وال يريد ان ي�سدد فواتري لأحد».
واعلن �أن «هذه املعركة مل حت�صل لن�ضع الفل�سطينيني الأبرياء حتت
رحمة �أي تنظيم م�سلح ،الدولة واجلي�ش داخل املخيم ،ومهمته يف كل
لبنان ،وقد نرى خمافر للدرك داخله».
و�أو�ضح �أنه «مل يطلع على ملف التحقيقات وتفا�صيلها عن عالقة
فتح الإ�سالم ب�سوريا» ،م�شرياً اىل �أنه «مل ي�ستبعد �أن يكون هناك
قاعدة و�شبكات �إرهابية ،ومن املمكن �أن نكون قادمني على مزيد من
التفجريات والإغتياالت ،ويجب
6
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و�ضع خطة �سريعة ملكافحة هذا املو�ضوع».
وو�صف الكالم عن متويل �أركان من الأكرثية لهذه املجموعات ب�أن
«ال �أ�سا�س له من ال�صحة» .وعما �إذا كان ي�ؤيد ن�شر قوات دولية على
احلدود مع �سوريا ،قال�« :أنا مع �أن يجل�س اجلانبان اللبناين وال�سوري
ب�إ�شراف الأمم املتحدة ،والبحث يف مو�ضوع حماية احلدود من اجلانبني
اللبناين وال�سوري».
و�أ�شار اىل �أن «املعدات الأملانية ل�ضبط احلدود مل ت�صل اىل لبنان
بعد» ،حمذراً من �أنه «ال يزال هناك تهديدات لـ«اليونيفيل»».
وعمن �أطلق �صواريخ الكاتيو�شا ،قال« :املعلومات تقول انها بع�ض
الف�صائل الفل�سطينية التي ا�ستنكرت كلها ،وهناك م�شتبه بهم».
واعترب �أن «احلر�ص على وحدة اجلي�ش تكون بالإتفاق على برنامج
وت�شكيل حكومة وحدة وطنية».
وعن �إمكان تكرار �سيناريو غزة يف لبنان ،قال« :اجلي�ش لن ي�سمح
لأحد ب�أخذ مراكز الدولة بالقوة».
االعتداء على اليونيفيل
العملية االرهابية التي ا�ستهدفت الكتيبة اال�سبانية كانت حمور
مقابلة اخ��رى للوزير املر ا�ستهلها بتقدمي التعزية �إىل احلكومة
اال�سبانية ووزير الدفاع اال�سباين و�أهايل الع�سكريني ال�شهداء وقيادة
قوات «اليونيفيل» يف جنوب لبنان ،وقال« :كانت لدينا معلومات منذ
�أكرث من �شهرين �أن من املمكن ان تتعر�ض القوات الدولية لأعمال
ارهابية ،و�أبلغت يف حينه م�س�ؤويل االمم املتحدة والقوات الدولية بهذا
االمر لكي يتخذوا االحتياطات الالزمة ،ول�سوء احلظ ح�صل االعتداء».
�سئل :من �أين هذه املعلومات؟
�أجاب« :املعلومات اال�ستخبارية كانت ت�شري �إىل «القاعدة» ،ولكن
من يقف وراء هذه املجموعة االرهابية ومن يحركها فهذا �س�ؤال يجري
العمل على �إيجاد اجلواب عنه .هذه املعلومات التي وردتنا يف حينه
كانت تت�ضمن اي�ضاً تهديدات ملجموعة �أهداف منها وزارة الداخلية،
وزارة الدفاع� ،إ�ضافة �إىل مركز االمم املتحدة يف بريوت (الأ�سكوا) و
عدة اهداف».
�سئل :ا�ضافة �إىل �شخ�صيات �سيا�سية ودينية؟
�أجاب« :ال ،مل تكن تت�ضمن �أ�سماء �شخ�صيات».
• وهل هي عمليات انتحارية؟
اج��اب« :مل يحدد اال�سلوب يف هذه املعلومات لكونها نتجت من
تقارير ا�ستخباراتية ،ولي�س من حتقيقات مع موقوفني� .آمل �أن يتم
ك�شف الكثري من املعلومات وا�ستثمارها من خالل التحقيقات مع
املوقوفني الآن والذين يفوق عددهم االربعني».
وعن جن�سيات املوقوفني قال:
«�إنهم من جن�سيات خمتلفة ،منهم لبنانيون و�سوريون و�سعوديون
ومينيون ومن تون�س وبنغالد�ش وغريها».
اما بالن�سبة �إىل انتماءاتهم فقال:
«هذه املجموعات هي من القاعدة� ،أما كيف و�صلت �إىل لبنان ومن

�س ّهل مرورها ،ومن عمل عليها ،فهناك عالمات ا�ستفهام تطرح ويجري يتخلوا ع��ن ه����ؤالء االرهابيني
و�أال ي�سمحوا باتخاذهم �أو من
العمل على ك�شفها يف مديرية املخابرات يف اجلي�ش».
ً
منازلهم دروعا ليحتموا خلفها ،كذلك اال�شخا�ص املطلوبني يف جنح
ويف ما يتعلق بطريقة ح�صول االنفجار وحجم العبوة ،قال:
«�إن املعلومات التي توافرت لدى �سال َحي الهند�سة يف «اليونيفيل» معينة كالتهريب �أو ال�سرقة �أال يعتربوا �أنف�سهم م�ستهدفني يف هذه
واجلي�ش �أ�شارت �إىل �أنها �سيارة من نوع «رينو �ستاي�شن» ّمت تفجريها العملية ،وعليهم �أال ي�ساعدوا ه�ؤالء االرهابيني� .إن هدف اجلي�ش هو
�ضرب االرهاب و�إنهاء جمموعة ما ي�سمى «فتح اال�سالم»� ،أما ه�ؤالء
من ُبعد ،وحجم العبوة نحو  30كلغ».
ً
اال�شخا�ص فيعالج و�ضعهم ق�ضائيا ويف �شكل عادل».
اجراءات جديدة
«على االرهابيني ت�سليم �أنف�سهم»
�سئل :كيف تف�سرون عمالً ارهابياً كهذا يف وجود  15الف جندي
�سئل� :سبق �أن رفعت �شعار اال�ست�سالم �أو احل�سم ويبدو �أن اجلي�ش قد
لبناين و 13الف جندي دويل يف اجلنوب؟
ً
�أجاب« :مع اال�سف ،ح�صل االعتداء .وهذا ممكن .فلو �أخذنا مثال العراق ،ح�سم ،هل من جمال لأي و�ساطة مع الباقني؟
هناك  200الف جندي امريكي وبريطاين ،ا�ضافة �إىل اجلنود وال�شرطة �أج��اب« :نحن من ال�شاكرين لرابطة علماء فل�سطني وامل�شايخ
العراقية ،وال يكاد مير يوم من دون تعر�ضهم حلادثة .االهم اليوم �أن املحرتمني لكل اجلهود التي يقومون بها والتي هدفها ،يف النهاية،
نك�شف من قام بهذا العمل االرهابي ومن يقف خلفه والقب�ض على إ�ن��ه��اء الو�ضع وع��ودة املهجرين من املخيم ،وه��ذا �شيء ن�ؤيده،
املفاو�ضات مبنية على �شرط واحد للجي�ش ووزارة الدفاع وهو ت�سليم
الفاعلني وتقدميهم �إىل العدالة».
االرهابيني �أنف�سهم �إىل اجلي�ش ل�سوقهم �إىل الق�ضاء ،و�إال ف�إن العمل
وحول اتخاذ تدابري احرتازية ا�ضافية قال:
«توجه قائد اجلي�ش �إىل اجلنوب واجتمع مع القيادة الدولية ،و�أعتقد �سي�ستكمل �أمنيا»ً.
انه بالتعاون بني مديرية املخابرات واملخابرات الع�سكرية التابعة �سئل :كم كان عدد فتح اال�سالم يف بدء املعركة؟
لليونيفيل يتم تن�سيق اجراءات جديدة للح�ؤول دون تكرار مثل هذه �أجاب« :كانوا �أكرث من  350عن�صراً ما عدا املجموعات التي �ساعدتهم
يف املرحلة االوىل».
الأحداث».
�سئل :يبدو ان بع�ض النا�س قر�أوا ت�صريحك التلفزيوين عن �إنتهاء �سئل :ه��ل تق�صد �أن جمموعات م��ن الف�صائل الفل�سطينية
العمل الع�سكري يف نهر البارد بطريقة منقو�صة ،فما هي حقيقة �ساعدتهم؟
�أجاب« :مل يكن هناك قرار فل�سطيني لهذا االمر ،بل بالعك�س كل
الو�ضع اليوم؟
�أجاب « :ما قلته �إن كل املراكز الع�سكرية ومراكز التدريب التابعة لـ القيادات الفل�سطينية ترب�أت من ه�ؤالء ،لكن التحقت بهم �أعداد من
«فتح اال�سالم» دمرها اجلي�ش بالكامل واحتلها ع�سكرياً وبالتايل �أجنز املطلوبني واملجرمني واملهربني� .أما اليوم فقد خ ّفت هذه الظاهرة.
مهمته ،بح�سب اخلطة املر�سومة .اجلي�ش موجود اليوم يف  80يف ويف املنا�سبة� ،أدعو الفل�سطينيني �إىل �أن ي�أخذوا يف االعتبار �أنهم
املائة من رقعة املخيم ككل و  100يف املئة من املخيم اجلديد� ،أما عامل �أ�سا�سي يف طرد هذه املجموعة من �أحيائهم لكي ي�ستكمل
املجموعة االرهابية التي تراجعت وف ّرت �إىل ما ي�سمى املخيم القدمي اجلي�ش عمليته الأمنية».
ف�إن اجلي�ش يعمل �أمنياً على مطاردتها بعدما حا�صرها و�ش ّد اخلناق
اجلي�ش لن يرتاجع ومل يقحمه �أحد
عليها حتى �إنهاء هذه املجموعة وت�سليمها �إىل الق�ضاء وحماكمتها».
ً
�أ�ضاف�« :أ�ؤكد جمدداً �أن العمل الع�سكري ك�أهداف لدى اجلي�ش �أجنز وردا على �س�ؤال ،قال« :لن يرتاجع اجلي�ش قبل �إنهاء مهمته ب�شكل
كلياً� ،أما الق�صف املدفعي الذي يقوم به اجلي�ش في�أتي رداً على وا�ضح وكامل وتوقيف ه�ؤالء املجرمني .وهذا القرار نهائي ال رجوع
مواقع القنا�صة التي ف ّرت �إىل البقعة القدمية املتبقية والعالج هو عنه».
ُ
�سئل :يقـال �إن اجلي�ش �أقحم يف هذه املعـركـة و�أن القـرار ال�سيـا�سي
عالج �أمني وح�صار حتى �إنهاء هذه املجموعة».
�أح���ادي اجلانـب وينتقـد البع�ض احلكومة ونق�ص التن�سيق بني
الأجهزة؟
هدف اجلي�ش �ضرب الإرهاب
ً
ً
ُ
�سئل :ما هي التقديرات لعدد عنا�صر «فتح اال�سالم» الباقني يف �أجاب « :اجلي�ش غدر به ذبحا حيث �سقط � 30شهيدا قبل بدء املعركة.
هل رئي�س احلكومة هو الذي اقتحم مراكز اجلي�ش وذبح الع�سكريني؟
املخيم؟
ً
�أجاب« :ان العدد املتبقي يراوح بني � 50إىل � 60شخ�صا ،ولكن من هي وهل فريقه ال�سيا�سي قام بذلك �أو ه���ؤالء االرهابيون .ال �أحد �أقحم
املجموعات والف�صائل الفل�سطينية التي ت�ساعدهم ،وتعمل معهم؟ اجلي�ش ،مبجرد �أن تعر�ضت مراكزه للهجوم بد�أت املعركة فبادر اجلي�ش
لذلك ان اهلنا من الفل�سطينيني يف املخيم الذين نحن حري�صون �إىل ا�سرتداد مواقعه وه ّي�أ نف�سه خالل �أيام ع�سكرياً وميدانياً وا�ستكمل
عليهم ،بقدر حر�ص القيادة الفل�سطينية عليهم ،نتمنى عليهم �أن معركته».
اجلي�ش  -العدد رقم 265/264
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حزيران/متوز

ا�ستقباالت الوزير
وزير الدفاع الوطني يزور قائد اجلي�ش

التقى دولة نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ اليا�س امل ّر بقائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان يف مكتبه يف الريزة ،وجرى تقييم لآخر
امل�ستجدات حول العملية الأمنية اجلارية يف منطقة ال�شمال ،و�أثنى الوزير املر على جهود ال�ضباط والع�سكريني وث ّمن غالباً ت�ضحياتهم يف �سبيل �إنقاذ لبنان
وحتقيق الأمن والإ�ستقرار ل�شعبه.

وي�ستقبل وفداً من قوى � 14آذار

امل�س
ا�ستقبل ن��ائ��ب رئي�س جمل�س
الأوىل وال��ت��اري��خ��ي��ة ،لكن ّ
باجلي�ش وقتل اجلنود اللبنانيني
الوزراء وزير الدفاع الوطني املحامي
ً
غ����درا لي�س ل��ه ع�لاق��ة بالق�ضية
اليا�س امل ّر ،يف مكتبه يف الريزة،
ً
الفل�سطينية .قلت �سابقا �أن فتح
رئي�س كتلة تيار امل�ستقبل النائب
هي �أبو ع ّمار ،نعرف تاريخها وكيف
ال�شيخ �سعد احلريري ورئي�س اللقاء
قاومت ونا�ضلت� .أما «فتح الإ�سالم»
الدميقراطي النائب وليد جنبالط
يرافقهما وفد وزاري ونيابي كبري ،حيث قدموا له التعازي ب�شهداء اجلي�ش .ف�إن الإ�سالم براء من ه�ؤالء الإرهابيني ،ه�ؤالء الذين ال دين لهم ،يغدرون النا�س
وبعد اللقاء قال النائب احلريري�« :أتينا للتعزية ب�شهداء اجلي�ش اللبناين ويغدرون الع�سكريني اللبنانيني ،لي�س �أمامهم �سوى ت�سليم �أنف�سهم.
الذين �إ�ست�شهدوا على مذبح الوطن يف �سبيل حماية كل مواطن لبناين وكل �إن اجلي�ش اللبناين والقوى الع�سكرية لن ت�سمح لهذه املجموعة من
زائر للبنان� .إننا نعترب �أن �إخواننا الفل�سطينيني يف املخيمات هم ق�ضيتنا الإرهابيني �أن تبقى ،يجب نبذها والتخ ّل�ص منها».
8
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 ...ونظريه
البولندي

ا�ستقبل نائب رئي�س احلكومة
وزير الدفاع الوطني اال�ستاذ اليا�س
امل ّر ،نظريه البولندي ال�سيد
الك�سندر �شيغو على ر�أ�س وفد
مرافق ،وجرى البحث يف التعاون
بني لبنان وبولندا خ�صو�صاً بني
وزارتي الدفاع يف البلدين و�إمكان
التعاون بني اجلي�شني.

 ...ووزير اخلارجية
الفرن�سية

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني
اال�ستاذ اليا�س امل ّر ،وزير اخلارجية
الفرن�سية برنار كو�شنري يف ح�ضور
ال�سفري الفرن�سي برنارد �إميييه
ووفد مرافق .وجرى خالل اللقاء
عر�ض للو�ضع ال�سيا�سي ونتائجه
واحتماالته وجهوزية اجلي�ش
اللبناين.

 ...ووفداً
�أملانياً

�إ�ستقبل وزير الدفاع الوطني،
نائبة رئي�س الكتلة الربملانية
للحزب الليربايل الأملاين بريجيت
هامربغر ،ترافقها القائمة ب�أعمال
ال�سفارة الأملانية �إيرين بالنك
ورئي�س الق�سم ال�سيا�سي يف
ال�سفارة ميكائيل �أومنخت.

اجلي�ش  -العدد رقم 265/264

9

 ...وم�ساعد الأمني العام للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الأمن
اال�سكوا العميد املتقاعد اليا�س
داوود .وج��رى البحث يف الأو�ضاع
الأمنية العامة يف البالد وتن�سيق
االج��راءات الأمنية حلماية موظفي
ومراكز الأمم املتحدة يف لبنان.

�إ�ستقبل ال��وزي��ر ال��ي��ا���س امل��ر،
م�ساعد الأمني العام للأمم املتحدة
ل�ش�ؤون الأمن ال�سيد ديفيد فين�شي
يرافقه امل�ست�شار الأمني ملنظمة
الأمم املتحدة يف لبنان ال�سيد جان
فرن�سوا فيفر ورئي�س جهاز �أمن

 ...واملمثل ال�شخ�صي للأمني العام للأمم املتحدة
ا�ستقبل الوزير امل��ر ،يف منزله
يف ال��راب��ي��ة ،امل��م��ث��ل ال�شخ�صي
ل�ل�أم�ين ال��ع��ام ل�ل�أمم املتحدة يف
لبنان ال�سيد غري بيدر�سون وبحثا
معاً يف الو�ضع يف ال�شمال ،كما
ن ّوه ال�سيد بيدر�سون مبهام ال�صليب
الأحمر اللبناين الذي يقوم بعمل
ممتاز .ويف وقت الحق ،كان لل�سيد
���ان م��ع الوزير
ب��ي��در���س��ون ل��ق��اء ث ٍ

 ...وممثل اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
الفل�سطينية

املر ال��ذي �أطلعه على الو�ضع يف
خميم نهر ال��ب��ارد وال��ت��ق��دم الذي
اح��رزه اجلي�ش اللبناين .كما جرى
التداول يف مو�ضوع تطبيق القرار
 1701ومو�ضوع �إط�لاق �صواريخ
الكاتيو�شيا على �إ�سرائيل واجلهود
التي يقوم بها اجلي�ش اللبناين
وقوات «اليونيفيل» جنباً �إىل جنب
لتفادي تكرار مثل هذه الأعمال.

 ...ومدير الـ «�أف .بي� .آي»

ا�ستقبل الوزير امل ّر ،ممثل اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية �إ�ستقبل الوزير اليا�س املر ،مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية
يف لبنان عبا�س زكي ،وجرى البحث يف مو�ضوع املخيمات الفل�سطينية «�أف.ب���ي�.آي» ال�سيد روب��رت مولر على ر�أ���س وفد يرافقه �سفري الواليات
و«امل�ؤامرة الكربى التي حتاول امل�سا�س بالتعاي�ش امل�شرتك الفل�سطيني -املتحدة ال�سفري جيفري فيلتمان ،وتناول البحث ال�ش�ؤون الثنائية و�سبل
التعاون على �صعيدي التدريب والتجهيز.
اللبناين».
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حزيران/متوز

ا�ستقباالت القائد

قائد اجلي�ش ي�ستقبل
ال�سفري ال�سعودي

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد
مي�شال �سليمان ،يف مكتبه يف
الريزة ،ال�سفري ال�سعودي الدكتور
عبد العزيز خوجة ،وبحثا يف الو�ضع
العام يف البالد.

 ...وال�سفري
امل�صري

ا�ستقبل العماد مي�شال �سليمان،
يف مكتبه يف الريزة� ،سفري م�صر
ال�سيد ح�سني �ضرار ،و ّمت التداول
يف االو�ضاع الراهنة.

 ...وال�سفرية
الربيطانية
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ا�ستقبل العماد �سليمان ،يف
مكتبه يف الريزة� ،سفرية بريطانيا
ال�سيدة فرن�سي�س غاي يرافقها
امللحق الع�سكري الربيطاين
املقدم �ستيفان اندروز ،حيث ق ّدما
التعزية بال�شهداء الع�سكريني
وجرى البحث يف الأو�ضاع العامة.

 ...وال�سفري
الإيطايل

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�ضاع الراهنة يف البالد وم�سائل
ذات �صلة بالتعاون بني اجلي�شني
اللبناين والإيطايل.

 ...وال�سفري
الأمريكي

�إ�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف الريزة� ،سفري الواليات املتحدة
الأمريكية ال�سيد جيفري فيلتمان،
يرافقه امللحق الع�سكري الرائد
دايفيد �آيل .وتناول البحث خالل
اللقاء الو�ضع العام ،وتقدمي
امل�ساعدات الع�سكرية �إىل اجلي�ش
اللبناين.

 ...وال�سفري
الفرن�سي

�إ�ستقبل العماد �سليمان ،يف
مكتبه يف الريزة� ،سفري فرن�سا
ال�سيد برنارد �إميييه يرافقه
امللحق الع�سكري العقيد لوك
باتيني .وجرى التداول يف الأو�ضاع
العامة يف البالد.
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 ...ووزير الدفاع
البولندي

 ...ووزير الدفاع
ال�سلوفاكي

 ...و�أمني عام وزارة
الدفاع الإ�سبانية

14
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�إ�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�س الأركان العامة اجلرنال
مي�سزي�سالو وامللحق الع�سكري
البولندي العقيد مارك �سزلنك.
وتناول البحث مهمة وحدة بالده
العاملة يف �إطار «اليونيفيل»
واالو�ضاع العامة يف البالد.
�إ�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف الريزة ،وزير الدفاع ال�سلوفاكي
ال�سيد فرانتيزك كازيكي ،حيث
تناول البحث مهمة وحدة بالده
العاملة يف �إطار قوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان ،و�سبل
تفعيل التعاون بني اجلي�شني
اللبناين وال�سلوفاكي.
�إ�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف
مكتبه يف الريزة� ،أمني عام وزارة
الدفاع الإ�سبانية ال�سيد لوي�س
مانويل غي�ستا �سيفي�س على ر�أ�س
وفد من الوزارة .و ّمت التداول يف
مهمة الوحدة اال�سبانية العاملة
�ضمن «اليونيفيل» و�سبل تفعيل
التعاون بني اجلي�شني اللبناين
واال�سباين.

 ...ورئي�س �أركان
الدفاع الأملاين

 ...ورئي�س �أركان
الدفاع الإيطايل

�إ�ستقبل قائد اجلي�ش العماد
�سليمان ،يف مكتبه يف الريزة،
رئي�س �أركان الدفاع الأملاين
اجلرنال وولفغانغ �شنيدرهام
يرافقه قائد القوة البحرية يف
«اليونيفيل» الأمريال الأملاين كارل
بوللو ،وقد جرى البحث يف مهمة
وحدة بالده وموا�ضيع ذات �صلة
بالتعاون بني اجلي�شني اللبناين
والأملاين.
�إ�ستقبل العماد قائد اجلي�ش،
يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س
�أركان الدفاع الإيطايل الأمريال
جيامباولو دي باوال يرافقه رئي�س
العمليات امل�شرتكة يف القيادة
الإيطالية الفريق مابريزيو
كا�ستانييتي ووفد من القيادة.
وقد ّمت التداول يف مهمة القوة
االيطالية العاملة يف «اليونيفيل»
والو�ضع العام يف البالد.

 ...والأمني العام جلامعة الدول العربية ووفد اللجنة العربية
�إ�ستقبل العماد مي�شال �سليمان،
يف مكتبه يف الريزة ،الأمني العام
جلامعة الدول العربية ال�سيد عمرو
مو�سى على ر�أ�س وفد اللجنة العربية
امل�ؤلفة من وزي��ر الدولة لل�ش�ؤون
اخلارجية ال�سعودي ال�سيد نزار مدين،
ووزي���ر ال��دول��ة لل�ش�ؤون اخلارجية
القطري ال�سيد احمد بن عبد اهلل
�آل حممود ،وم�ساعد وزير اخلارجية

امل�صري ال�سيد هاين خالف واملندوب
التون�سي عبد احلفيظ هرقام ،بح�ضور
�سفري اململكة العربية ال�سعودية
ال�سيد عبد العزيز خوجة ،و�سفري
جمهورية م�صر العربية ال�سيد
ح�سني �ضرار والقائم ب�أعمال ال�سفارة
القطرية ال�سيد �أحمد بن عبد اهلل
ال��ك��واري ،والقائم ب�أعمال ال�سفارة
التون�سية ال�سيد حممد م�سعود.
اجلي�ش  -العدد رقم 265/264

15

 ...واللجنة امل�ستقلة
لتقييم عملية
مراقبة احلدود
اللبنانية  -ال�سورية

 ...ووفداً
�أملانياً

 ...والأمني العام
للمجل�س االعلى
اللبناين -ال�سوري

16
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�إ�ستقبل قائد اجلي�ش العماد
مي�شال �سليمان ،يف مكتبه يف
الريزة ،اللجنة امل�ستقلة لتقييم
عملية مراقبة احلدود اللبنانية
 ال�سورية برئا�سة ال�سيد ال�سكري�ستن�سن .وتناول البحث �سبل
تقدمي امل�ساعدة التقنية لتفعيل
اعمال املراقبة احلدودية.
�إ�ستقبل العماد �سليمان ،يف
مكتبه يف الريزة ،رئي�س الفريق
الأملاين  -ع�ضو جلنة ال�سهر على
ح�سن مراقبة و�ضبط املراكز
احلدودية اجلرنال ديتل�س ماريو�س
مع وفد مرافق .وخالل اللقاء،
و�ضع اجلرنال ماريو�س العماد قائد
اجلي�ش ،ب�صورة اخلطوات املنفذة
والتدابري املنوي �إتخاذها الحقاً.
�إ�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف الريزة ،الأمني العام للمجل�س
الأعلى اللبناين  -ال�سوري الأ�ستاذ
ن�صري اخلوري .وجرى التداول يف
الأو�ضاع العامة وم�سائل تتعلق
ب�ضبط احلدود اللبنانية -ال�سورية،
واحللول املتداولة لإزالة �أ�سباب
اخلالفات الناجتة عن تداخل الأمالك
يف بع�ض النقاط احلدودية.

 ...وقائد قوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة
يف لبنان
�إ�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف
مكتبه يف الريزة ،قائد قوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان اللواء

كالوديو غراتزيانو ،وتناول البحث
م�سائل تتعلق مبهمة «اليونيفيل»
واالو���ض��اع امل�ستجدة يف البالد.
ويف وقت الحق ،ا�ستقبل العماد
ق��ائ��د اجل��ي�����ش ،ال��ل��واء غراتزيانو
يرافقه م�ست�شاره لل�ش�ؤون ال�سيا�سية
والإعالمية ال�سيد ميلو�س �شرتوغر.

 ...ووزير ال�ش�ؤون
الإجتماعية
الفل�سطينية

�إ�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف
مكتبه يف الريزة ،وزير ال�ش�ؤون
الإجتماعية الفل�سطينية ال�سيد
�صالح زيدان ،حيث تناول البحث
املرحلة الدقيقة التي متر بها
البالد ،و�سبل �ضبط الأو�ضاع
الأمنية يف املخيمات وحت�سني
ظروفها الإجتماعية.

 ...واملمثل ال�شخ�صي
للأمني العام للأمم
املتحدة

�إ�ستقبل العماد قائد اجلي�ش،
يف مكتبه يف الريزة ،املمثل
ال�شخ�صي للأمني العام للأمم
املتحدة ال�سيد غري بدر�سون،
وتناول البحث الأو�ضاع العامة يف
البالد.

اجلي�ش  -العدد رقم 265/264
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 ...وم�ساعد الأمني
العام للأمم املتحدة
ل�ش�ؤون الأمن

 ...وجلنة تكرمي
الرئي�س الراحل الهراوي

 ...وعائلة النائب
ال�شهيد وليد عيدو

18
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ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد
�سليمان ،يف مكتبه يف الريزة،
م�ساعد الأمني العام للأمم املتحدة
ل�ش�ؤون الأمن ال�سيد ديفيد
فيني�س.

ا�ستقبل العماد �سليمان ،يف
مكتبه يف الريزة ،جلنة تكرمي
الرئي�س الراحل اليا�س الهراوي
تتقدمه ال�سيدة منى الهراوي،
حيث قدمت له دعوة حل�ضور ذكرى
رحيل الرئي�س الهراوي.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف الريزة ،عائلة النائب ال�شهيد
وليد عيدو التي �شكرته على
تقدمي واجب العزاء با�ست�شهاد
النائب عيدو وجنله.

اجلي�ش  -العدد رقم 265/264
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حزيران/متوز

يف امليدان

قرب رجاله يف �ساحة املعركة،
ي�شدّ على اياديهم واحداً واحداً،
يعانقهم ،مي�سح عرقاً عن جبني
متعب ،ويح ّيي �صالبة رج��ال
يعتمرون ال�شرف والت�ضحية
والوفاء.
قائد اجلي�ش العماد مي�شال
�سليمان كان مع ع�سكره عقالً
وقلباً وج�سداً.
يف ح��م ��أة امل��ع��ارك زاره���م
متفقداً ،مل تفلح جهود �ضباط

مكتبه يف جعله ي��ع��دل عن
الو�صول �إىل املراكز الأمامية
املتقدمة ،خرق «قانون حيطة
ال��ق��ادة» ،وع��ا���ش �ساعات قرب
الع�سكريني م�شاركاً �إياهم اخلطر
والتعب والغبار والنار.
وك��م��ا تفقد ع�سكرييه يف
اجلبهة �أك�ث�ر م��ن م���رة ،قدم
التعازي لأهايل ال�ضباط ال�شهداء،
وال��ت��ق��ى يف ال����ش��م��ال �أه���ايل
الع�سكريني ال����ش��ه��داء ،وع��اد

اجلرحى.
هنا ج��والت العماد �سليمان
امليدانية التي اعلـن خاللها
�إ� �ص��رار القيادة على «توقيف
القتلـة» ،م�ؤكداً �أن دمـاء ال�شهداء
�أمانة يف �أعنـاق اجلي�ش الذي لن
ي�ستكيـن قبـل حتقيق العدالـة،
داعيـاً االخـوة الفل�سطينيني �إىل
«الت�صدي للقتلة املجرمني
ال��غ��رب��اء ع��ن ن�سيج ال�شعب
الفل�سطـيني وق�ضيتـه العادلة».

اطم�أن �إىل الع�سكريني املقاتلني يف �ساحة املعركة
واجلرحى يف امل�ست�شفيات وع ّزى �أهايل ال�شهداء

العماد
�سليمان

دماء ال�شهداء وت�ضحيات الع�سكريني
�أمانة يف �أعناقنا ولن نرتاجع قبل
الق�ضاء على فلول االرهابيني
اجلي�ش  -العدد رقم 265/264
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يف حميط نهر البارد
على �أثر امتداد يد الغدر والإجرام
�إىل جمموعة من الع�سكريني يف
منطقة ال�شمال ،ما �أدى �إىل وقوع
ع��دد م��ن ال�����ش��ه��داء ،وب���دء اجلي�ش
عمليات ع�سكرية وا�سعة ،قام قائد
اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان بزيارة
تفقدية �إىل ال��وح��دات الع�سكرية
املنت�شرة يف مدينة طرابل�س
وخميم نهر البارد والقطع البحرية
املنت�شرة قبالة هذه املنطقة ،حيث
جال على املراكز املتقدمة واطلع
على التدابري والإج��راءات امليدانية
املتخذة واعطى توجيهاته الالزمة.
و�أك���د العماد �سليمان يف �أثناء
اجتماعه بال�ضباط القادة ،الت�صميم
على توقيف القتلة الذين اعتدوا
على اجلي�ش واملدنيني اللبنانيني
22
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والفل�سطينيني الأبرياء ،و�سوقهم �إىل
العدالة .و�أ�شار �إىل �أن هذه الع�صابة
املجرمة ال ّ
متت ب�أي �صلة �إىل ح�ضارة
جمتمعنا العربي وتقاليده العريقة،
وال �إىل الق�ضية الفل�سطينية العادلة،
وقد تبينّ �أن معظم الذين �أوقفهم
اجل��ي�����ش م��ن ه�����ؤالء امل��ج��رم�ين ال
ينتمون �إىل ال�شعب الفل�سطيني
ال�شقيق ،بل هم عبارة عن مرتزقة
يتبعون جلن�سيات خمتلفة ويخدمون
خمططات �إره��اب��ي��ة بحتة ،مذ ّكراً
ّ
بوقوف ال�شعب اللبناين �إىل جانب
ال�شعب الفل�سطيني ط��وال مراحل
ال�صراع املرير مع العدو الإ�سرائيلي،
والت�ضحيات التي ق ّدمها اجلي�ش يف
مواجهته ولي�س �آخرها تقدميه 50
�شهيداً خالل ع��دوان متوز الفائت،
الفتاً �إىل �أن ما عجز عن حتقيقه
اجلي�ش  -العدد رقم 265/264
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ال��ع��دو با�ستهدافه م��راك��ز اجلي�ش
وحتديداً يف منطقة العبدة ،حاولت
ه��ذه الع�صابة ا�ستكماله بتعديها
على املراكز نف�سها ،متالقية معه
على هدف م�شرتك وهو النيل من
وحدة اجلي�ش ومتا�سكه.
كما التقى قائد اجلي�ش اهايل
الع�سكريني ال�����ش��ه��داء م��ن �أبناء
منطقة ال�شمال الذين �سقطوا خالل
االح���داث االخ�يرة،

وا�ضاف العماد قائد اجلي�ش:
«�إن دمـاء ال�شهـداء هي �أمانـة يف
اعناق اجليـ�ش الذي لـن ي�ستكيـن
قبل حتقيـق العدالـة التي باتـت
ملكاً ل��ل��إرادة الوطنيـة اجلامعة
لل�شعـب اللبناين ،امللتف حول
اجلي�ش بكل فئاته وانتماءاته ،وال
ميكن التنازل عنها �أو �إخ�ضاعها
للم�ساومات والتجاذبات ال�سيا�سية،
كونها تنبع م��ن �صلب مفاهيم

 ...ويف �ساحة املعركة
ويف وق��ـ��ت الح���ق ،ج��ـ��ال قائـد
اجليـ�ش ال��ع��م��اد �سليمـان على
ال��وح��دات الع�سكريـة املنت�شـرة
يف نهر البارد ،وا�شرف على �سري
العمليات والإج�����راءات امليدانية
املتخذة ،حيث كانت ال��وح��دات قد
اح��ك��م��ت �سيطرتها ع��ل��ى معظم
املراكز الرئي�سـة التي كانت ت�شغلهـا
ع�صابة ما ي�سمى بـ «فتح الإ�سالم»،

رجوع عنه ،و�إن ال مفر �أم��ام ه�ؤالء
�إال �إلقـاء ال�سالح وت�سليم �أنف�سهم
للعـدالة قبل ف��وات الأوان ،داعياً
االخ��ـ��وة الفل�سطينيني �إىل اتخاذ
موقف �شجاع وم�س�ؤول بالت�صدي
للقتلة امل��ج��رم�ين ،ال��غ��رب��اء عن
ن�سيج ال�شعب الفل�سطيني وق�ضيته
العادلة ،و�إقناعهم باخل�ضوع للنظام
وال��ق��ان��ون ،وع���دم ال�����س��م��اح لهم
ب��ال��ت�����س��ل��ل �إىل

م�����ؤك����داً اع���ت���زار
اجلي�ش بهذه املنطقة الغالية من
لبنان ،والتي �شكلت وما تزال الرافد
الب�شري الأ�سا�سي للجي�ش ،والدم
الدافق يف عروقه وقد قدمت خرية
ابنائها قرابني طاهرة على مذبح
�سيادة الوطن وحريته.

ال�سيادة الوطنية وح��ق املواطن
اللبناين».
وعاهد قائد اجلي�ش ذوي ال�شهداء
على «بقاء اجلي�ش على قدر ثقتهم
الغالية ،وفياً لدماء �شهدائه الأبرار
الذين �صنعوا بت�ضحياتهم عنفوان
الوطن وعزته وكرامته».

واطلع على اعمال �إزال��ة العوائق
واالفخاخ وااللغام وتدميـر الأنفاق
التي كانت ت�ستخدمها الع�صابة
املذكورة.
وق��د �أك���د العماد �سليمان امام
ال�ضباط والع�سكريني� ،أن قرار الق�ضاء
على فلول الإرهابيني هو نهائي وال

�صفوفهم والعمل
على طردهم ،الأم��ر الذي �سي�سهم
بكل ت�أكيد يف �إنهاء هذه الظاهرة
ال�شاذة ،ورفع الأذى اجل�سدي واملادي
عن املدنيني الأبرياء والإ�سراع يف
عودة النازحني منهم �إىل منازلهم
وال�شروع ب�إعادة �إعمار ما ته ّدم.
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الوطنية اجلامعة ،م�ؤكداً �أن اجلي�ش
مع اجلرحى
ً
ك���ذل���ك ،ع����اد ال��ع��م��اد مي�شال لن يفرط ابدا بهذه الت�ضحيات التي
�سليمان اجل��رح��ى الع�سكريني يف ال ميكن ان نفيها حقها �إال من خالل
امل�ست�شفيات واطلع على او�ضاعهم تقدمي القتلة املجرمني للمحاكمة
ال�صحية وحاجاتهم ،ومتنى
لهم ال�شفاء العاجل داعياً
اجل��ه��ات املعنية �إىل بذل
�أق�صى اجلهود لتوفري العناية
ال�صحية الالئقة لهم .ونوه قائد
اجلي�ش بت�ضحيات الع�سكريني
ال�شهداء واجلرحى ،و�شجاعتهم
الفائقة واندفاعهم يف �أداء
ال���واج���ب ،الف��ت��اً �إىل انهم
اخلمرية ال�صاحلة التي ي�ستمد
منها اجلي�ش قوته ومناعته.
و�أ�ضاف العماد �سليمان ،ان
ّ
دماء ال�شهداء الع�سكريني واملدنيني �أم��ام الق�ضاء ،وترفع اجلميع عن
وجراحهم و�آالمهم هي عامل وحدة احل�����س��اب��ات الفئوية وال�شخ�صية
للوطن ،ت�سمو على �أي توظيف ال�ض ّيقة مل�صلحة وح���دة الوطن
�سيا�سي ،لرتتقي �إىل م�صاف الإرادة وخال�ص �أبنائه.

و���ش�� ّدد العماد �سليمان على ان
دم���اء ال�����ش��ه��داء واجل��رح��ى الذين
خ�ضبت تراب الوطن من اق�صاه اىل
اق�صاه مل تهرق من اج��ل الدفاع

عن لبنان فح�سب ،امنا اي�ضاً دفاعاً
عن ال�شعب الفل�سطيني ال�شقيق،
الذي يحاول الإره��اب عبثاً من خالل
الت�سلل اىل ج�سمه ن�شر الفو�ضى

وزرع ب���ذور التقاتل ب�ين الأخ���وة
و�صرفه عن ق�ضيته اال�سا�سية يف
حترير الأر�ض ودعم حق العودة ،وان
اجلي�ش اللبناين ال��ذي قدم قوافل
ال�شهداء دفاعاً عن الق�ضية
الفل�سطينية ال��ع��ادل��ة منذ
ن�شوء ال��ك��ي��ان اال�سرائيلي
الغا�صب على ار�ض فل�سطني،
ي���ؤك��د ان بندقيته �ستبقى
م�ص ّوبة يف اجتاهها ال�صحيح
ن��ح��و ال���ع���دو اال���س��رائ��ي��ل��ي
واالرهاب املتالقيني معاً على
�سيا�سة ال�شرذمة وتهديد
ا�س�س املجتمعات املنا�ضلة.
ولن ي�سمح هذا اجلي�ش لأحد
بت�شويه العالقة التاريخية
بني ال�شعبني ال�شقيقني اللبناين
والفل�سطيني ،واالنزالق نحو م�شاريع
م�شبوهة ت�صب اوالً واخرياً يف خدمة
اعداء الوطن.
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 ...ومع عائالت
ال�ضباط ال�شهداء
من جهة �أخرى ،توجه قائد اجلي�ش
العماد مي�شال �سليمان� ،إىل بلدة
نيحا  -ال�شوف ،حيث قدم التعازي
لعائلة الرائد ال�شهيد خالد مر�شاد،
ال���ذي ا�ست�شهد خ�لال اح���داث نهر
البارد.
وقد عبرّ والد ال�شهيد ال�شيخ ف�ؤاد
مر�شاد ،عن فخره واعتزازه باجلي�ش،
مطالباً القيادة باالقت�صا�ص ال�شديد
من القتلة املجرمني الذين غدروا
بع�سكرييه ،واعترب ان �شهاده جن ّله
هي فداء للبنان الذي تهون �أمامه
كل الت�ضحيات.
ث ّم تقبل العماد �سليمان التعازي
مع اف��راد العائلة ،ون�� ّوه يف �أثناء
ل��ق��ائ��ه ب��ه��م مبناقبية ال�شهيد
و�شجاعته م�ؤكداً ان دم��اء ال�شهداء
الأبرار هي �أمانة يف �ضمري اجلي�ش
ال���ذي ل��ن ي�ستكيـن قبل توقيف
القتلة واملجرمني و�سوقهم �إىل
العدالة.
ويف بلدة �شحيم ،ق ّدم قائد اجلي�ش
على ر�أ�س وفد من ال�ضباط ،التعازي
لعائلة الرائد ال�شهيد فادي عبداهلل،

العمـــاد قـائـد اجلـيــ�ش تفقــد مـوقــع
تفقد قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان موقع االنفجار الذي تعر�ضت التعازي بالع�سكريني الإ�سبان والكولومبيني ومتنى للجرحى ال�شفاء
له دورية تابعة للكتيبة الإ�سبانية يف منطقة اخليام  -مرجعيون و�أدى العاجل و�أثنى على ت�ضحيات عنا�صر الكتيبة الإ�سبانية.
�إىل ا�ست�شهاد �ستة عنا�صر و�إ�صابة عن�صرين �آخرين بجروح خمتلفة ،ثم بعدها تفقد العماد �سليمان الوحدات الع�سكرية املنت�شرة يف القطاع
التقى يف مقر قيادة الكتيبة املذكورة
وزي��ر الدفاع الإ�سباين ال�سيد خو�سيه
�أنتونيو �ألون�سو على ر�أ�س وفد مرافق،
بح�ضور �سفريي �إ�سبانيا وكولومبيا وقائد
قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان
ال��ل��واء ك�لاودي��و غراتزيانو ،حيث قدم
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وق��د اثنى على مناقبية ال�شهيد
و�شجاعته الفائقة واندفاعه يف �أداء
الواجب ،كما عاهدهم مبوا�صلة ال�سري
على درب ال�شهداء حتى الق�ضاء على
دابر الإرهاب �أينما ُو ِجد.
ويف كني�سة م��ار مطانيو�س -
جديدة امل�تن� ،شارك العماد قائد
اجلي�ش يف القدا�س الذي �أقيم على
راحة نف�س النقيب ال�شهيد روي ابو
غزالة الذي ا�ست�شهد على �أثر اعتداء
تعر�ض له مركزه يف حميط خميم
نهر البارد.
وق��د �ألقت �شقيقة ال�شهيد ر�شا
كلمة ع�برت فيها ع��ن اعتزازها
باجلي�ش معتربة ان �شهادة �شقيقها
هي فداء للبنان .وقد تق ّبل العماد
�سليمان التعازي مع اف��راد العائلة
ون ّوه �أي�ضاً خالل لقائه بهم ب�شجاعة
ال�شهيد ومبناقبيته واندفاعه يف
�أداء واجبه.
كذلك ،ق�� ّدم العماد قائد اجلي�ش
ي��راف��ق��ه ع��دد م��ن ك��ب��ار ال�ضباط،
التعازي لعائلة النقيب ال�شهيد
مارون الليطاين يف احلدث ،منوهاً
مبناقبية ال�ضابط ال�شهيد وتفانيه
يف �أداء واجبه الع�سكري.

االنفجار الذي ا�ستهدف الكتيبة اال�سبانية
ال�شرقي من اجلنوب واجتمع اىل ال�ضباط والع�سكريني ،ون ّوه باجلهود واحلفاظ على �أمن املواطنني ،ودعاهم اىل مزيد من اليقظة واجلهوزية،
والت�ضحيات التي يبذلها رفاقهم يف مهمة الت�صدي للإرهاب يف منطقة م�شرياً اىل �أن االعتداء الإرهابي الذي ا�ستهدف قوات «اليونيفيل» ي�أتي
ال�شمال والتي ال تقل �أهمية عن مهمتهم يف مواجهة العدو اال�سرائيلي يف �سياق النيل من وحدة الوطن وا�ستقراره ،وهذا االعتداء و�سواه ،لن
يحولوا دون متابعة تنفيذ القرار ،1701
ال��ذي فيه م�صلحة لكل لبنان وحتديداً
ملنطقة اجلنوب و�أهلها ،م�ؤكداً �إ�صرار
اجلي�ش على مواجهة الإره��اب املت�سلل
اىل ال��وط��ن ،بكل ال�سبل والإمكانات
املتوافرة ،ومهما بلغت الت�ضحيات.
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مقدماً التعازي لعائالت الع�سكريني ال�شهداء

قائد اجلي�ش :ما ح ّققه الع�سكريون حمطة تاريخية يف م�سرية الوطن
زار قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان
منطقتي البقاع وع��ك��ار حيث التقى
عائالت الع�سكريني ال�شهداء ،وق ّدم اليهم
التعازي با�ست�شهاد �أبنائهم ،من ّوهاً مبا
وتفان يف �أداء الواجب
�أظهروه من �شجاعة ٍ
�أثناء القتال ،كما عاد الع�سكريني اجلرحى
يف امل�ست�شفيات واطلع على �أو�ضاعهم
ال�صحية.
وقد �أك��د العماد �سليمان �أن الإجن��ازات
التي حققها اجلي�ش يف مواجهة الإرهاب،
هي حمطة تاريخية م�ضيئة يف م�سرية
ال��وط��ن ،نظراً ملا ي�ش ّكله الإره���اب من
تهديد للكيان .و�أ�ضاف قائالً :حني ا�ستعاد
اجلي�ش م��راك��زه يف حميط خميم نهر
ال��ب��ارد� ،أت��اح العديد من الفر�ص �أمام
عنا�صر تنظيم «فتح الإ�سالم» لت�سليم
�أنف�سهم م��ن دون �إراق���ة دم��اء و�إيقاع
�أ���ض��رار مبمتلكات اللبنانيني واالخ��وة
الفل�سطينيني على ٍحد �سواء� ،إال �أن ه�ؤالء
املجرمني ا�ستمروا يف عنادهم العبثي ،ال
بل د�أبوا بكل وقاحة على التهديد بنقل
�إرهابهم اىل خ��ارج املخيم ،والتباهي
مبا �أقدموا عليه من غدر وتنكيل بحق
الع�سكريني ،كما مل ي�أبهوا جلميع النداءات
التي ُو ّجهت اليهم لال�ست�سالم واحل�صول
على حماكمة عادلة �أم��ام الق�ضاء ،الأمر
الذي مل يرتك �أم��ام القيادة �سوى اتخاذ
القرار ب�إنهاء هذه الظاهرة ال�شاذة بالقوة،
ال �سيما و�أن هذا القرار م�ستمد من واجب
الوفاء لدماء ال�شهداء واال�ستجابة للإرادة
الوطنية اجلامعة ،ومن �أهمية احلفاظ على
الق�ضية الفل�سطينية واحل�ؤول دون دخول
النزاعات اىل �صفوف ال�شعب الفل�سطيني
ال�شقيق ،وم��ا يبذله الع�سكريون من
ت�ضحيات ج�سام يف �سبيل حتقيق ذلك،
يهون �أم��ام منعة اجلي�ش ووحدته التي
ت�ش ّكل املرتكز الأ�سا�س للحفاظ على وحدة
الوطن و�أمنه وا�ستقراره.
28

اجلي�ش  -العدد رقم 265/264

حزيران/متوز

قال قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان �إن الدماء التي قدّ مها الع�سكريون يف عدوان متوز العام املا�ضي
جعلت من امل ؤ��س�سة الع�سكرية مرجالً تن�صهر فيه الوحدة الوطنية .وقال �إن اجلي�ش يواجه بهذه الوحدة
الإرهاب الذي يتقاطع مع العدو الإ�سرائيلي يف ا�ستهدافه وحدة الوطن وا�ستقراره.
كالم العماد �سليمان جاء خالل االحتفال الذي تر�أ�سه يف الريزة تكرمياً للع�سكريني الذين �أ�صيبوا خالل
ت�صدّ يهم للعدوان اال�سرائيلي يف ال�صيف املا�ضي.

تكرمي وذكرى

تقليد �أو�سمة
جلرحى اجلي�ش اللبناين
الذين ت� ّصدوا
للإعتداءات الإ�سرائيلية
يف حرب متوز 2006

العماد �سليمان:
اجلي�ش يواجه الإرهاب
الذي يتقاطع مع العدو
الإ�سرائيلي يف ا�ستهدافه
لوحدة الوطن وا�ستقراره

اجلميع مدعوون ملزيد من
التما�سك والت�ضحيات واحللول
ال ميكن �أن ت�أتي من اخلارج

االحتفال التكرميي وكلمة القائد
تر�أ�س قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان
احتفال تقليد الأو�سمة ال��ذي �أقيم يف باحة
مبنى وزارة الدفاع الوطني يف الريزة ،تكرمياً
للع�سكريني ال��ذي��ن �أ�صيبوا خ�لال ت�صديهم
للعدوان الإ�سرائيلي يف متوز املا�ضي والبالغ
عددهم  450ع�سكرياً ،وذل��ك بح�ضور رئي�س
الأركان اللواء الركن �شوقي امل�صري وكبار �ضباط
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القيادة.
لدى و�صوله ا�ستعر�ض العماد �سليمان القوى
امل�شاركة بينما عزفت املو�سيقى عزفة قائد
اجلي�ش ،ومن َثم تقدم باجتاه اللوحة التذكارية
لل�شهداء ،حيث و�ضع عليها �إكليالً من الزهر
وعزفت املو�سيقى عزفة املوتى والزمة الن�شيد
الوطني ون�شيد ال�شهداء.
ب��ع��د االن��ت��ه��اء م��ن م��را���س��م ت��ق��دمي التحية
لل�شهداء ،ق��ام العماد قائد اجلي�ش بتقليد
الأو�سمة لل�ضباط والع�سكريني املك ّرمني حيث
ق ّلدهم و�سا َمي احلرب واجلرحى ،و�ألقى الكلمة
الآتي ن�صها:
�أيها احلفل الكرمي
حتية �شكر وتقدير لكم من القلب �إىل القلب
و�أنتم يف عرين م�ؤ�س�ستكم  -م�ؤ�س�سة اجلي�ش
التي تقف بكل فخر واعتزاز �أم��ام ت�ضحياتكم
اجل�سام ،وقد �ضفرمت هامتها كما هامة الوطن
ب�أكاليل املجد والعنفوان والكرامة الوطنية,
نك ّرمكم اليوم و َمن �أوىل و�أجدر منكم بالتكرمي،
وقد تفانيتم يف �أداء الواجب الع�سكري ،وم�ضيتم
على طريق ال�شرف والت�ضحية والوفاء م�ستعدين
30
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لبذل الأرواح يف �سبيل
الوطن ،لكن القدر �شاء �أن تبقوا
على قيد احلياة� ،شهوداً على غطر�سة العدو
جي�ش� ،أ�ضفتم
الإ�سرائيلي و�إجرامه ،وعلى عظمة ٍ
�إىل �إرثه العريق �صفحات م�شرقة مبعاين الإيثار
والبطولة والعطاء الذي ي�سمو على كل عطاء.
�أيها الأخوة الأعزاء
قبل �سنة �أقدم العدو الإ�سرائيلي على �شن حرب
وح�شية �ضد لبنان م�ستهدفاً الب�شر واحلجر ب�أكرث
الأ�سلحة دقة وتطوراً وفتكاً يف عاملنا الع�سكري
املعا�صر� ،ضارباً بعر�ض احلائط كل املواثيق
وال�شرائع الدولية التي تفر�ض على املتحاربني
التقيد مببد�أي التنا�سب والتماثل يف ا�ستعمال
القوة ،ولقد ّ
ظن هذا العدو �أن با�ستخدامه املفرط
للقوة ،ي�ستطيع �إخ�����ض��اع ال�شعب اللبناين
وك�سر �إرادت��ه ،وبالتايل جعل ال�ساحة اللبنانية
جمدداً مباحة ملخططاته و�أطماعه التو�سعية،
لكن �أحالمه باءت بالف�شل �أمام وحدة املوق َفني

الر�سمي وال�شعبي يف مواجهة العدو ،واملالحم
البطولية التي ّ
�سطرتها املقاومة ،وتفاين
اجلي�ش يف ت�صديه للعدوان و�إحباطه العديد
من حماوالت الإنزال البحري واجلوي� ،إىل جانب
الوحدة الوطنية العارمة التي جت ّلت يف �إحت�ضان
املواطنني لإخوتهم يف الوطن واملواطنية،
و�إقت�سامهم معاً الرغيف والك�ساء ،ممـا �إ�ضطـر

ه��ذا العـدو بعد
ثالثة وثالثيـن يومـاً من الق�صـف املد ِّمـر �إىل
الر�ضـوخ لإرادة اللبنانييـن ،والقبـول بقـرار
جملـ�س الأمن رقم  ،1701الذي انت�شر مبوجبه
اجلي�ش على ح���دوده اجل��ن��وب��ي��ة ،وع���اد العلم
غياب ناهز
اللبناين يرفرف فوق ترابها بعد ٍ
الثالثني عاماً.
�أيها الأخوة الأعزاء

�إن ق���در جي�شكم ه��و اال���س��ت��م��رار يف بذل
الت�ضحيات وت��ق��دمي ق��واف��ل ال�شهداء الأب���رار
قرابني طاهرة على مذبح لبنان ،وت�أكدوا ب�أن
ال��دم��اء التي ق ّدمها رفاقكم الع�سكريون يف
ع��دوان مت��وز ،جعلت من امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
مرجالً تن�صهر فيه الوحدة الوطنية ج�سماً وروحاً،
وبف�ضل هذه الوحدة ا�ستطاع اجلي�ش يف ال�سابق

جتنيب الوطن خماطر وحتديات ج ّمة يف �أكرث من
ا�ستحقاق م�صريي .وبهذه الوحدة �أي�ضاً يواجه
اليوم كما تعلمون الإره��اب الذي يتقاطع مع
العدو الإ�سرائيلي يف ا�ستهدافه لوحدة الوطن
وا�ستقراره ،ول�صيغته احل�ضارية الفريدة يف هذا
العامل ،وك�أن ما عجز عنه هذا العدو حني ق�صف
مراكز اجلي�ش وحتديداً يف منطقة العبدة ،قد
حاول �إرهابيو ما ي�سمى بتنظيم «فتح الإ�سالم»
ا�ستكماله باعتدائهم على امل��راك��ز نف�سها،
ليتالقيا معاً على هدف م�شرتك وهو النيل من
وحدة اجلي�ش ومتا�سكه .الأمر الذي يتطلب من
اجلميع املزيد من التما�سك وتقدمي الت�ضحيات،
وفا ًء لدماء ال�شهداء و�إجها�ضاً للم�ؤامرات التي
ميكن �أن تنمو يف مناخ االنق�سام الداخلي
والتجاذب ال�سيا�سي العبثي.
فال يتوهمن �أحد �أن احللول ملختلف امل�شاكل
القائمة ميكن �أن ت�أتي يوماً من اخلارج ،بل هي
وليدة وعي اللبنانيني وحت ّملهم بكل �شجاعة
م�س�ؤولياتهم التاريخية يف احلفاظ على وطنهم
و�صون م�صلحة �شعبهم.
با�سم دماء ال�شهداء الذين �سقطوا يف عدوان
مت��وز دف��اع��اً عن الأر���ض واحل��ري��ة والإ�ستقالل،
والذين �سقطوا بالأم�س يف معركة الدفاع عن
الكرامة وال�سيادة الوطنية ،وبا�سم ت�ضحياتكم
التي ال تقدر ب���أي ثمن ،نعاهدكم �أن يبقى
اجلي�ش �إىل جانبكم ،وفياً ملا �آمنتم به وملا
بذلتم يف �سبيله ،جي�شاً را�سخاً يف والئه الوطني
و�إميانه املطلق بلبنان املو ّحد ال�سيد امل�ستقل.

امل�ستقل).
 الرائد كابي كتور (لواء امل�شاة الثامن). النقيــب حمـمــد عيــد (لــواء املـ�شــاةالثــاين ع�شر).
 النقيـب ف��ـ��ادي عبـداللـه (ل��ـ��واء امل�شاةال�ساد�س  -ك .)64
 النقيب ماجد ياغي (لواء امل�شاة الثامن). النقيب ع��م��اد ط��رب��ي��ه (ف���وج الأ�شغالامل�ستقل).
 النقيب البحري اليا�س القزي (قاعدة جونيهالبحرية).
 امل���ؤه��ل ري��ا���ض ر���س��ت��م (ف���وج الأ�شغالامل�ستقل).
 املعاون مروان ن�صار (لواء امل�شاة العا�شر). امل��ع��اون يو�سف اال�سمر (ف��وج الأ�شغالامل�ستقل).
 امل��ع��اون عبا�س املو�سوي (ف��وج الأ�شغالامل�ستقل).
 الرقيب الأول خالد عبد احلميد (لواء امل�شاةالثاين  -ك .)22
 الرقيب الأول حممد دروي�ش (ل��واء امل�شاةاخلام�س  -ك .)53
 الرقيب الأول حممد تفاحة (ل��واء امل�شاةال�ساد�س  -ال�سرية .)606
 الرقيب الأول نزيه حبل�ص (ل��واء امل�شاةال�ساد�س  -ال�سرية .)606
 الرقيب الأول جوزيف نعمة (�سرية �شرطةع�شتم  -عا�ش اجلي�ش  -عا�ش لبنان منطقة اجلنوب).
 الرقيب �إيلي مراد (فوج الأ�شغال امل�ستقل). العريف الأول خ�ضر امل�صري (فوج الأ�شغالاملك ّرمون
• ال�ضباط والع�سكريون الذين أ��صيبوا امل�ستقل).
 العريف الأول حنا �إ�سحق (لواء امل�شاة الثاينو ّمت تكرميهم ونالوا �أو�سمة هم:
 املقدم الركن �إميل م�س ّلم (فوج الأ�شغال ع�شر  -ال�سرية .)1200اجلي�ش  -العدد رقم 265/264
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 العريف الأول ج��وزف را���ش��د (ل���واء امل�شاةاخلام�س  -ك .)55
 العريف خالد يون�س (لواء امل�شاة اخلام�س  -ك.)55
 ال��ع��ري��ف ري��ا���ض ب�شنق (ف���وج الأ�شغالامل�ستقل).
 العريف حممد زكريا (ل��واء امل�شاة الثاينع�شر).
 العريف خمايل نهرا (لواء امل�شاة اخلام�س  -ك.)55
 العريف �شكيب الزعرت (لواء امل�شاة اخلام�س ك .)53 ال��ع��ري��ف ���ص�لاح ع��رب��ي��د (ف���وج الأ���ش��غ��الامل�ستقل).
 العريف علي خليفة (لواء امل�شاة اخلام�س  -ك.)55
 العريف طوين كريوز (لواء امل�شاة اخلام�س -ك .)55
 العريف خالد احلجار (فوج الأ�شغال امل�ستقل). العريف زي��اد ابراهيم (منطقة ال�شمال -موقع عندقت).
 ال��ع��ري��ف عبا�س �شعيب (ف���وج الأ�شغالامل�ستقل).
 اجلندي الأول جمال عبد النا�صر عيا�ص (لواءامل�شاة ال�ساد�س  -ك .)62
 اجلندي الأول م�صطفى نا�صيف (لواء امل�شاةالثامن).
 اجلندي الأول عبدو نده (لواء امل�شاة الثاين -ك .)22
 اجلندي الأول هاين علوة (لواء امل�شاة اخلام�س ك .)55 اجلندي الأول مروان اخلوري (لواء امل�شاة الثاينع�شر).
 اجلندي الأول اليا�س نعمة (ف��وج الأ�شغالامل�ستقل).
 اجلندي الأول ماريو حنا ب�شور (فوج الأ�شغالامل�ستقل).
 اجلندي الأول جورج ال�صهيوين (فوج الأ�شغالامل�ستقل).
 اجلندي الأول ج��ان �أب��ي �سابا (ل��واء امل�شاةاخلام�س  -ك .)55
 اجلندي الأول حمد م�شيك (ف��وج الأ�شغال32
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ع�شر).
امل�ستقل).
 اجلندي الأول ح�سن ال�سمري (لواء امل�شاة الثاين  -العـريــف و�ســام دلــــة (لــواء املـ�شــاةالثــاين ع�شر).
ع�شر).
 اجلندي الأول علي عربية (لواء الدعم  -فوج  -اجلنـدي االول علي �سالمي (لواء امل�شاة احلاديع�شر).
الهند�سة).
 اجلندي االول جالل جميل ال��رز (ل��واء امل�شاة اجلندي جورج الأ�سمر (فوج املدفعية الأول). اجلندي حلود حلود (فوج الأ�شغال امل�ستقل) .الثاين ع�شر). اجلندي ب�سام احلاج (فوج الأ�شغال امل�ستقل) - .اجلنــدي تــادي اخلـوري (لــواء امل�شــاة احلــادي اجلندي داين حمفو�ض (ال�شرطة الع�سكرية) .ع�شر). اجل��ن��دي عمر الأح��م��د (ل��واءالدعم  -فوج الهند�سة).
 اجلندي �ضياء يون�س (لواءالدعم  -فوج الهند�سة).
 اجلندي حافظ ا�سماعيل(لواء امل�شاة الثاين ع�شر).
• الع�سكريون الذين
ت�������ص���دوا ل���ل���ع���دوان
اال�سرائيلي يف م��ارون
ال��را���س وج���ل ال��ب��ح��ر -
مفرق العبا�سية:
 النقيب ن�ضال بلقي�س(لواء امل�شاة احلادي ع�شر).
 املالزم حممد املو�سوي(لواء امل�شاة احلادي ع�شر).
 ال��رق��ي��ب الأول عبدالعزيز حم��رز (ل��واء امل�شاة
الثاين ع�شر).
 ال��رق��ي��ب الأول عليال�ساحلي (لواء امل�شاة احلادي
ع�شر).
 الرقيب وائ��ل مت��راز (لواءامل�شاة احلادي ع�شر).
 الرقيب عدنان �شحادة (لواءامل�شاة احلادي ع�شر).
 الرقيب طالل العثمان (لواءامل�شاة احلادي ع�شر).
 العريف الأول جورج زغيب (لواء امل�شاة الثاين  -اجلــنــدي �سامـــر دورة (لــواء امل�شـــاة احلــاديع�شر).
ع�شر).
 العـريف مـارون البـدوي (لــواء امل�شـاة الثـاين  -اجلنــدي ح�سيــن املذبــوح (ل��واء امل�شاةاحلادي ع�شر).
ع�شر).
 -العـريـف الفــرد �شهـدان (لـواء امل�شـاة احلـادي

�إرادة تنت�صر
عممت قيادة اجلي�ش  -مديرية التوجيه ن�شرة توجيهية
مبنا�سبة الذكرى الأوىل لعدوان �إ�سرائيل على لبنانّ .
على الع�سكريني حتت عنوان�« :إرادة تنت�صر» ،هنا ن�صها.
�سنة م�ضت على حرب همجية �شنها العدو الإ�سرائيلي �ضد
لبنان ب�إن�سانه و�أر�ضه ومقد�ساته ،وقد �سقط من ج ّراء هذا
العدوان �آالف ال�شهداء واجلرحى من الع�سكريني واملقاومني
واملدنيني الأبرياء ،فيما هدفت �إ�سرائيل من خالل عدوانها الذي
ا�ستمر ثالثة وثالثني يوماً من الق�صف اجلوي والربي والبحري
�إىل ك�سر �إرادة ال�شعب اللبناين و�إخ�ضاعه بالقوة ،لكن �أحالمها
باءت بالف�شل� ،أمام املالحم البطولية التي َّ
�سطرها املقاومون،
وتفاين اجلي�ش يف ت�صديه للعدو و�إحباطه العديد من حماوالت
الإنزال الربي والبحري� ،إىل جانب الت�ضحيات اجل�سام التي بذلها
ال�شعب اللبناين ب�أ�سره ،واملمانعة ال�سيا�سية التي مار�ستها
احلكومة اللبنانية ،و�صالبتها يف الدفاع عن ق�ضية الوطن �أمام
املحافل الدولية والإقليمية ،فكان من ثمار ذلك �صدور القرار
 ،1701ومن ثم انت�شار اجلي�ش يف موقعه الطبيعي على احلدود
اجلنوبية ت�ؤازره وحدات من قوات الأمم املتحدة ،وقد عاد العلم
اللبناين يرفرف �شاخماً فوق تلة اللبونة بعد غياب ق�سري ناهز
الثالثني عاماً.
لعله من املفيد اليوم الوقوف على احلالة الوطنية التي جت ّلت يف
�أثناء العدوان وبعده من خالل الوقائع الآتية:
 لقد متكن ال�شعب اللبناين بف�ضل �إرادت��ه الوطنية اجلامعةومت�سكه بقوة حقه وجتذره ب�أر�ضه وتاريخه ،والتفافه حول اجلي�ش
واملقاومة ،من ردع العدو الإ�سرائيلي وك�سر هيبة جي�شه الذي قيل
عنه �أنه ال ُيقهر ،يف �سابقة مل يعهدها منذ �إن�شاء كيانه الغا�صب
على �أر�ض فل�سطني ،الأمر الذي جعله يدرك ب�أن �أي اعتداء مماثل
على لبنان يف امل�ستقبل لن يكون �سهالً على الإطالق ،كما ر�سم هذا
ال�شعب بدماء �أبنائه ،احلدود املعنوية لوطنه ،قبل احلدود املادية التي
بدورها �ستتحقق حتماً بتحرير �آخر �شرب من �أر�ضنا املحتلة يف مزارع
�شبعا وتالل كفر�شوبا.
 �إن دم��اء ال�شهداء الع�سكريني اخلم�سني واجلرحى االربعمايةواخلم�سني التي �سالت يف �ساحات ال�صمود والكرامة ،جعلت من
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية مرجالً تن�صهر فيه الوحدة الوطنية ج�سماً وروحاً،
وبف�ضل هذه الوحدة ا�ستطاع اجلي�ش الحقاً جتنيب الوطن خماطر
وحتديات ج ّمة يف �أكرث من ا�ستحقاق م�صريي .وبهذه الوحدة �أي�ضاً
واجه وما يزال الإرهاب الذي يتقاطع مع العدو الإ�سرائيلي
يف ا�ستهدافه وحدة الوطن وا�ستقراره ،و�صيغته
احل�ضارية الفريدة يف هذا العامل،

وك�أن ما عجز عنه هذا العدو حني ق�صف مراكز اجلي�ش وحتديداً
يف منطقة العبدة ،قد حاول �إرهابيو ما ي�سمى بتنظيم «فتح
الإ�سالم» ا�ستكماله باعتدائهم على املراكز نف�سها ،ليتالقيا معاً
على هدف م�شرتك وهو النيل من وحدة اجلي�ش ومتا�سكه.
 ا�ستطاع اجلي�ش ب�سرعة قيا�سية ن�شر نحو � 15ألف ع�سكرييف اجلنوب وباالعتماد على قدراته الذاتية فقط ،تزامناً مع
ن�شره وحدات �أخرى على امتداد احلدود الربية والبحرية ،الأمر الذي
�أظهر كفاءة اجلي�ش اللبناين ،و�أكد مدى توق هذا اجلي�ش �إىل �أداء
دوره الأ�صيل يف الدفاع عن الأر�ض وال�شعب والذود عن ال�سيادة
الوطنية.
 �إن وجود اجلي�ش على حدود اجلنوب الذي طاملـا كان لفرتة طويلةمن الزمن ،بوابة القلق ومدخل الرياح ،قد طوى �صفحة �أليمة من
تاريخه ،و�أعاد الأمن واال�ستقرار �إىل �أهله ،الذين يتطلعون بكل فخر
واعتزاز �إىل هذا اجليـ�ش امل�ستعد �أبداً ملواجهة �أي اعتداء �إ�سرائيلي
كما جرى يف مارون الرا�س وغريها ،وما ح�صل من اعتداءات �إرهابية
على قـوات اليونيفيل املكلفـة مبوجـب القـرار  1701مـ�ؤازرة
اجلي�ش يف مهامه ،كان مبثابة ا�ستهداف للجي�ش نف�سه الذي لن
تثنيه هذه االعتداءات عن القيام بدوره الوطني ،فاجلي�ش ذهب �إىل
اجلنوب ليبقى فيه ،ال ليرتاجع �أمام تهديد من هنا �أو هناك ،م�ستنداً
يف ذلك �إىل ثوابته الوطنية الرا�سخة و�إىل قناعة املواطنني وال �س ّيما
�أبناء اجلنوب الذين �أجمعوا على ا�ستنكار ما جرى من �أحداث ال تخدم
�سوى م�صلحة �أعداء الوطن.
ً
• �إن قيـادة اجلي�ش تدرك جيدا دقة املرحلة التي مير بها
لبنان ،وحجم الأعباء التي يكابدها الع�سكريون يف مهام الدفاع عن
اجلنوب و�ضبط املعابر الربية والبحرية على امتـداد احلدود اللبنانيـة،
و�صـون م�سيـرة الأمن واال�ستقرار يف الداخل ال �س ّيما الت�صدي للإرهاب
ب�أ�شكاله و�أ�ساليبه املختلفة .وما يح�صل اليوم يف نهر البارد ويف
�أماكن �أخ��رى ،هو خري دليل على ت�صميم اجلي�ش على مواجهة هذا
الإرهاب حتى ا�ستئ�صاله من جذوره ،وهـذه القيـادة على ثقـة تامة ب�أن
ه�ؤالء الع�سكريني الذين اجتازوا �أكرث من اختبار بنجاح م�ش ِّرف ،بف�ضل
وحدتهـم ال�صلبة وت�ضحياتهم اجل�سام ،وا�ستعدادهم لتقدمي الدماء
من دون ح�ساب� ،سيوا�صلون م�سرية ال�شرف والت�ضحية والوفاء
بعزمية ال ّ
تكل و�إرادة ال تلني ،حتى الو�صول ب�سفينة الوطن
�إىل �شاطئ الأمان وال�سالم.
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وفود � ّأمت
مكتب القائد
معزية مت�ضامنة

زارت قيادة اجلي�ش
�شخ�صيات ووفود ،ق ّدمت
التعازي لقائد اجلي�ش
العماد مي�شال �سليمان
بال�شهداء الع�سكريني
الذين �سقطوا على يد
الإرهاب الغادر ويف �ساحة
ال�شرف يف مواجهات
طرابل�س ونهر البارد.
كما مت ّنت ال�شفاء العاجل
للجرحى من رفاقهم،
و�أثنت على ما بذله
الع�سكريون من جهود
وتفان يف القيام
م�ضنية ٍ
بالواجب و�أكدت دعمها
الكامل للجي�ش اللبناين.

املمثل ال�شخ�صي للأمني العام للأمم املتحدة ال�سيد غري بيدر�سون

�سفري دولة االمارات العربية املتحدة ال�سيد حممد �سلطان ال�سويدي

وفد من ال�سفارة الكويتية برئا�سة القائم ب�أعمال ال�سفارة طارق احلمد
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وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية ال�سيدة نايلة معو�ض

وزير الدولة ل�ش�ؤون جمل�س النواب ال�سيد مي�شال فرعون

وزير ال�صحة الدكتور حممد جواد خليفة

وفد من قوى «� 14آذار»

وفد من حركة «�أمل»

النائب غ�سان تويني
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وفد نواب «الكتلة ال�شعبية»

وفد من «كتلة الوفاء للمقاومة»

وفد من احلزب ال�سوري القومي االجتماعي

وفد من «تكتل التغيري واال�صالح»

مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء �أ�شرف ريفي

وفد من قيادة قوى الأمن الداخلي
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املدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني ووفد مرافق

مدير عام �أمن الدولة بالوكالة العميد اليا�س كعيكاتي ووفد من ال�ضباط

وفد رابطة قدماء القوى امل�سلحة اللبنانية

املدير العام للدفاع املدين العميد الركن الطيار املتقاعد دروي�ش حبيقة
و�ضباط من املديرية

النائب مي�شال املر ووفد من ر ؤ��ساء بلديات وخماتري ق�ضاء املنت

وفد «حركة التجدد الدميقراطي» برئا�سة النائب ال�سابق ن�سيب حلود
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رئي�س م�ؤ�س�سة ال�صليب الأحمر اللبناين ال�شيخ �سامي الدحداح
و�أع�ضاء اللجنة التنفيذية

وفد م�ؤ�س�سة ع�صام فار�س

وفد جمعية امل�صارف برئا�سة الدكتور فرن�سوا با�سيل

وفد من جمعية ال�صناعيني برئا�سة ال�سيد فادي عبود

وفد من اللجنة الأوملبية اللبنانية برئا�سة اللواء الركن املتقاعد �سهيل خوري

وفد جتمع �أ�صدقاء اجلي�ش
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وفد �شركة «ميدغلف» برئا�سة رئي�س جمل�س الإدارة ال�سيد لطفي الزين

وفد نقابة �أطباء لبنان يف بريوت وال�شمال
برئا�سة النقيب الطبيب جورج افتيمو�س

وفد جمعية �شركات ال�ضمان برئا�سة ال�سيد �إيلي ن�سنا�س

وفد نقابة امل�ست�شفيات اخلا�صة برئا�سة الدكتور �سليمان هارون

رئي�س املجل�س الأعلى للجمارك الأ�ستاذ �أكرم �شديد ومدير اجلمارك العام العميد الركن
املهند�س البحري املتقاعد �أ�سعد غامن

وفد من النواب ال�سابقني
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مدير مكتب منظمة التحرير الفل�سطينية ال�سيد عبا�س زكي

وفد �أع�ضاء جمل�س نقابة ال�صحافة برئا�سة النقيب حممد البعلبكي

الوزير ال�سابق االمري طالل ار�سالن ووفد من احلزب الدميقراطي اللبناين

رابطة علماء فل�سطني برئا�سة ال�شيخ داوود م�صطفى

رئي�س املجل�س املاروين العام الوزير ال�سابق وديع اخلازن وعميد املجل�س
املهند�س رميون روفايل و�أع�ضاء املكتب التنفيذي

وفد من الرابطة اللبنانية للروم االرثوذك�س برئا�سة ال�سيد نقوال عالم
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الداعية الدكتور فتحي يكن ووفد من جبهة العمل الإ�سالمي

وفد من حمافظي املناطق اللبنانية

وفد جمعية امل�شاريع اخلريية الإ�سالمية برئا�سة ف�ضيلة ال�شيخ ح�سام قراقرية

وفد من دار الفتوى برئا�سة ف�ضيلة ال�شيخ خليل املي�س
ور�ؤ�ساء بلديات وخماتري البقاع الغربي

وفد خماتري حمافظة النبطية

وفد من كهنة منطقة ال�شمال يتقدمه املطران بول�س بنديل
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�سماحة مفتي عكار ال�شيخ أ��سامة الرفاعي يرافقه وفد علماء الدين

وفد امل�ؤمتر القومي العربي

وفد جبهة احلرية برئا�سة ال�سيد جو �إده

وفد اللقاء الإ�سالمي امل�ستقل

وفد م�شايخ م ؤ��س�سة العرفان التوحيدية

وفد املكتب ال�سيا�سي لتيار التوحيد وم�شايخ هيئة العمل التوحيدية برئا�سة الوزير
ال�سابق وئام وهاب
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وفد من جامعة �آل خوري

وفد م�شيخة العقل الدرزية

وفد من الرابطات واملجال�س اللبنانية امل�سيحية

وفد املن�سقية العامة للقاء حق العودة ورف�ض التوطني

وفد الأحزاب والقوى وال�شخ�صيات الوطنية اللبنانية

وفد نواب عكار
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الأمني العام للحزب ال�شيوعي اللبناين الدكتور خالد حدادة ووفد مرافق

وفد الرابطة املارونية برئا�سة ال�سيد جوزف طربيه

وفد املجل�س ال�شرعي الإ�سالمي برئا�سة الوزير ال�سابق عمر م�سقاوي

وفد التنظيم ال�شعبي النا�صري ،يتقدمه النائب �أ�سامة �سعد

وفد اللقاء ا إل�سالمي الوحدوي  -بريوت برئا�سة احلاج عمر عبد القارد غندور ورئي�س
املجل�س اللبناين الفل�سطيني ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور حممد منر دغموط

رئي�س الهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن املتقاعد يحيى رعد
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عمداء كليات اجلامعة اللبنانية برئا�سة الدكتور زهري �شكر

احلركة الي�سارية اللبنانية برئا�سة اال�ستاذ منري بركات

املهند�س ف�ؤاد خمزومي

وفد نقابة الفنانني املحرتفني

ال�سيد ندمي مراد والعميد املتقاعد الدكتور حممد يا�سر االيوبي ووفد مرافق

الأمني العام للمجل�س الأعلى اللبناين ال�سوري اال�ستاذ ن�صري اخلوري
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وفد من ال�ضباط املتقاعدين

وفد جمل�س بلدية بريوت

وفد �إحتاد ر�ؤ�ساء بلديات ال�ضنية

وفد ر�ؤ�ساء بلديات وخماتري قرى :ال�ضنية  -بحنني  -دير عمار  -البداوي  -وادي نخلة -
ببنني  -وادي اجلامو�س  -مركبتا والرو�ضة

وفد ر�ؤ�ساء بلديات عكار

وفد ر�ؤ�ساء بلديات وخماتري عاليه

اجلي�ش  -العدد رقم 265/264

47

وفد �إحتاد بلديات مدينة �صيدا وجوارها

وفد بلدية ر�أ�س م�سقا  -الكورة

وفد بلديات ق�ضاء زحلة

وفد جمعية املزارعني اللبنانيني

وفد �إحتاد بلديات ق�ضاء ب�شري

وفد �إحتاد بلديات منطقة جزين
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وفد �إدارة ح�صر التبغ والتنباك برئا�سة ال�سيد نا�صيف �سقالوي

وفد ر�ؤ�ساء بلديات وخماتري ق�ضاء جبيل يتقدمه قائمقام الق�ضاء
ال�شيخ حبيب كريوز

وفد بلدية القلمون

وفد بلدية قلحات

وفد ر�ؤ�ساء بلديات وخماتري ق�ضاء را�شيا

وفد بلديات زغرتا الزاوية
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حزيران/متوز

ا�ستقباالت رئي�س الأركان
رئي�س الأركان ي�ستقبل وفداً بولندياً

ا�ستقبل رئي�س الأرك����ان اللواء
الركن �شوقي امل�صري ،يف مكتبه
يف ال�ي�رزة ،رئي�س مكتب الأم��ن
القومي البولندي ال�سيد فالدي�سالف
�ستا�شاك ،يرافقه م�ساعد وزير
الدفاع ل�ش�ؤون ال�سيا�سة اخلارجية

ال�سيد ب��وغ��و ���س�لاف فينيد على
ر�أ���س وف��د مرافق .وتناول البحث
مهمة وحدة بالده العاملة يف �إطار
«اليونيفيل» و�سبل التعاون بني
اجلي�شني اللبناين والبولندي.

 ...ومدير ال�شرق
الأدنى واخلليج
للتحليل الع�سكري

�إ�ستقبل رئي�س الأركان ،يف
مكتبه يف الريزة ،مدير مركز
ال�شرق الأدنى واخلليج للتحليل
الع�سكري الدكتور ريا�ض قهوجي،
وجرى التداول يف م�سائل ذات �صلة
بال�ش�ؤون الع�سكرية.

 ...ومدير برنامج
ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا

�إ�ستقبل اللواء الركن �شوقي
امل�صري ،يف مكتبه يف الريزة،
مدير برنامج ال�شرق الأو�سط
و�شمال 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 الأركان
تفقد رئي�س الأركان اللواء الركن �شوقي امل�صري،
الوحدات الع�سكرية امل�شاركة يف تنفيذ العمليات
الأمنية يف مدينة طرابل�س وخميم نهر البارد،
حيث �أ�شرف على التدابري امليدانية املتخذة،
ونقل اىل ال�ضباط القادة توجيهات قائد اجلي�ش
العماد مي�شال �سليمان بوجوب الرد احلا�سم على
م�صادر النريان وجتنب �إحل��اق الأذى باملدنيني
اللبنانيني والفل�سطينيني وع��دم التعر�ض �إال
للمخ ّلني بالأمن .ثم عاد اجلرحى يف م�ست�شفيات
املنطقة ناقالً متنيات العماد قائد اجلي�ش لهم
بال�شفاء العاجل .وطلب اىل اجلهات املخت�صة
العمل على توفري كل ما يلزم وبذل �أق�صى اجلهود
يف �سبيل ت�أمني العناية ال�صحية الالئقة باجلرحى.
وكانت لرئي�س الأركان جولة �أخرى على الوحدات
نف�سها املنت�شرة يف حميط خميم نهر البارد،
حيث التقى ال�ضباط والع�سكريني و�أثنى على
ج��ه��وده��م امل��ب��ذول��ة وب��ط��والت��ه��م ال��ت��ي جت ّلت
خالل املواجهات ،ونقل اليهم توجيهات العماد
قائد اجلي�ش ،واع��ت��زازه مبناقبيتهم و�أدائهم
وت�ضحياتهم اجل�سام ،منوهاً بوقفتهم الوطنية
ال�شجاعة التي �ست�شكل نقطة حتول يف م�صري هذا
الوطن وم�ستقبل �أبنائه.
وقد �ش ّدد اللواء الركن امل�صري �أم��ام ال�ضباط
والع�سكريني ،على �ضرورة بذل �أق�صى اجلهود
للحفاظ على �أرواح املدنيني االبرياء ،لبنانيني
وفل�سطينيني ،م�ؤكداً لهم �أن املهمة التي يقومون
بتنفيذها حالياً ،ال تقل �أهمية عن املهمة التي
نذروا لها �أنف�سهم يف اجلنوب .فكلتاهما تهدفان
للدفاع عن وحدة لبنان و�سيادته ،و�أمن ال�شعب
وكرامته.
وعلى �أثر تنفيذ وح��دات من اجلي�ش عمليات
ده��م يف حملة �أب��ي �سمرا ،تفقد ال��ل��واء الركن
52
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اللواء الركن امل�صري
تفقد الوحدات يف ال�شمال وعاد اجلرحى
و�أثنى على ح�سن الأداء

�شوقي امل�صري الوحدات املنت�شرة يف مدينة
طرابل�س ونهر البارد ،وجال على مراكزها واطلع
على �سري العمليات الأمنية ،ثم اجتمع اىل
ال�ضباط والع�سكريني ونقل اليهم توجيهات قائد
اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان.
وق��د ن��� ّوه ال��ل��واء ال��رك��ن امل�����ص��ري بت�ضحيات
الع�سكريني و�شجاعتهم خالل عملية الدهم التي
متكنوا خاللها من الق�ضاء على جميع االرهابيني
متح�صنني يف �أحد املباين ،م�ؤكداً �أن
الذين كانوا ّ
�ضريبة الدم اجل�سيمة التي دفعها اجلي�ش يف هذه
املرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان ،هي �أقل بكثري
من الثمن الذي كان �سيدفعه اللبنانيون جميعاً لو
مل يت�ص َّد هذا اجلي�ش بحزم وقوة لع�صابات الإرهاب
العابثة ب�أمن الوطن وا�ستقراره.

 ...وجال على الوحدات
جنوباً

قبيل الأحـداث الأخيـرة ،تفقــد رئي�س الأركـان اللـواء الركن �شـوقي امل�صري ،وحـدات اجليـ�ش
املنت�شـرة يف قطاع جنوب الليطاين ،حيث جـال على مراكزها وعاين التدابري والإج��راءات امليدانية
املتخذة ،ونقل اىل الع�سكرييـن توجيهـات قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان ،م�شــدداً على اجلهوزيـة
الكاملـة ملواجهـة �أي اعتداء �إ�سرائيلي حمتمل،
و�ضمان الأمن والإ�ستقرار يف املناطق اجلنوبية،
والإ�ستمرار بتنفيذ تعليمات القيادة ،حفاظاً على
متا�سك امل�ؤ�س�سة ووحدة املوقف ،منبهاً �إياهم
اىل �ضرورة االبتعاد عن التجاذبات ال�سيا�سية
واملذهبية.
اللواء امل�صري ب��ات ليلته يف خميم القيادة
والأرك���ان يف بلدة عني �إب��ل ،و���ش��ارك يف حفل
الع�شاء التكرميي الذي �أقامته �أمانة �سر جمل�س
النواب اللبناين يف مدينة بنت جبيل على �شرف
رئي�س �أركان القوات امل�سلحة القطرية اللواء الركن
حممد بن علي العطية.
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رئي�س الأركان ا�ستقبل
وفوداً معزية
ب�شهداء اجلي�ش
�إ�ستقبل رئي�س الأرك���ان اللواء
الركن �شوقي امل�صري ،يف مكتبه
يف ال��ي�رزة ،وف����وداً و�شخ�صيات
ا�ستنكرت االع��ت��داء الآث���م على
اجلي�ش اللبناين ،وقدمت التعازي
ب�شهداء امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
متمنية ال�شفاء العاجل للجرحى.
كما �أع��رب��ت ع��ن اع��ت��زازه��ا بدور
اجلي�ش وحكمة قيادته وت�ضامنها
الكامل معها.

وفد م�ؤ�س�سة
العرفان التوحيدية

وفد من ال�ضباط
املتقاعدين

وفد م�شيخة
العقل الدرزية

ر�ؤ�ساء بلديات
وخماتري
ق�ضاء را�شيا
54

املدير العام لقوى
الأمن الداخلي اللواء
�أ�شرف ريفي ووفد
من القيادة
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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 �شباب
عني زحلتا -
نبع ال�صفا
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حزيران/متوز

البطولة ملء ال�ساحات
يظل الكالم كالماً..
وت���ظ���ل ال�����ص��ورة
� �ص��ورةّ � ،أم���ا نب�ض
املعركة احلقيقي
ف�أمر �آخ��ر� ،أم��ر �أين
منه بالغة الكلمة
وو�ضوح ال�صورة؟
هناك حيث البارود والنار ،حيث الغبار واحلمم،
وحيث اخلطر مقيم يف كل حلظة وحركة...
هناك الأيام بنهاراتها ولياليها ت�سري ب�إيقاع
حمموم واحد:
بطولـة ،عرق ودم ،ورجال للوطـن نـذروا
�أنف�سهـم ،زادهم العـزم واالميان والنخـوة.
رجـال يحرتفـون ال�شجـاعة والنبـل والت�ضحية.
يف �ساحة املعركة زند واحد وقلب واحد هم.
م�شاة ،مغاوير بر وبحر ،جموقلون ،رماة
مدفعية ،طيارون وبحارون� ،ضباط قادة،
رتباء وجنود كلهم يف امليدان �سالح واحد،
رجل واحد.
بالعزم �إي��اه ي�سقط ال�شهيد ويقاتل
املعافى منهم واجلريح .وبالإقدام
�إي���اه يجوبون �ساحات الوغى.
ودم
ال�شجاعة لغة يتقنونها ٌ

يغلي يف عروقهم ،و�إذا تكلموا فب�صوت واحد
و�صرخة واحدة :حياتنا فداء للبنان.
باهت �أي كالم؛ ناق�ص �أي و�صف؛ ما تراه �أو
ت�سمعه يف جنبات نهر البارد قرب �أولئك
الرجال ،هو بهاء البطولة بعينها ،هو �سمو
الر�سالة ورهبة االميان.
ب ��أي ك�لام يو�صف طهر
�شهيد ك��ت��ب و�صيته
وم��� �ض��ى اىل واج��ب��ه

با�سم املح ّيا مرتاح
ال�ضمري؟
ب�أي كالم ميكن و�صف
ع�سكري بلغه نب أ�
ا�ست�شهاد �شقيقه،
ف��ح��ب�����س دم��ع��ت��ه
وتابع القتال بطالً
�صنديداً؟
هل للقلم �أن يرتقي
اىل ما يف قلوب ه�ؤالء الأبطال الذين كلما
�سقط يف �صفوفهم �شهيد �أو جريح باتوا
أ��شر�س و أ��صلب و�أكرث ثباتاً؟
ه��ل للمخيلة �أن تالم�س ح��دود اندفاع
ع�سكريني يرف�ض الواحد منهم م�أذونية

نقاهة ف��ـ«ي��ت��م��رد» على
�أمر قائده ويظل يف �ساحة
اخلطر� ،أو يعود اليها فور
ت�ضميد ج���راح���ه؟ مئات
الع�سكريني ك��ان��ت ه��ذه
ح��ال��ه��م .اال�ست�شهاد
�أهون لهم من ترك
رفاقهم يف �ساحة
املعركة.
وب��ع��د ،ه��ل ميكن
جلي�ش �سوى جي�شنا
�أن يلتزم مناقبيته العالية يف �أبهى
متظهراتها وو�سط �أحلك الظروف؟ املناقبية
التي جعلت ع�سكريينا يدفعون غالياً ثمن
التزامهم احل��ف��اظ على حياة املدنيني
وممتلكاتهم ،وقد جعلهم االرهابيون دروعاً
يحتمون بهم؟
ه�ؤالء امل�شتاقون اىل عيالهم و�أوالدهم وقد
ا�شتاقت لهم يف البيوت مطارحهم ،ه�ؤالء
يرون يف كل مدين وبريء وجوه �أطفالهم
و�أهلهم ومن يحبون� .إنهم مثال املناقبية.
هذه املناقبية التي مل تف�سح جماالً ل�س�ؤال �أو
تذمر �أو �شكوى ..وهذه املناقبية التي جتعل

جي�شنا يف �ساحة
الواجب منوذجاً رائعاً
للتما�سك والتالحم والتفاين
بينما الوطن �ساحات للت�شرذم واالنق�سام.
ع�سكريونا االبطال الذين يعرفون الواجب
الوطني �ساحة وحيدة ،ها هم هناك منذ
�أ��س��اب��ي��ع يتعمدون ك��ل حلظة
ب��ال��ع��رق وال����دم ،ال ح��دود
لت�ضحياتهم ،وال بطولة
ت�ضاهي بطوالتهم.
ا .ن .ت

حزيران/متوز

البطولة ملء ال�ساحات
حتقيق
العقيد �أنطوان جنيم

اهلل حم ّيي ع�سكرنا...
يف حم�أة املعارك ق�صدت «اجلي�ش» نهر البارد :رئي�س ق�سم
املطبوعات« ،جنديات املجلة» وبع�ض جنودها دخلوا �ساحة املعركة،
التقوا ال�ضباط والرتباء واجلنود ويف البال �س�ؤال�« :شو �أخبارن؟» «كيف
�أحوالن؟».
يف عرين البطولة عا�ش مندوبو «اجلي�ش» جتربة مل يعرفها �سواهم
من االعالميني الذين واكبوا العمليات الع�سكرية من م�شارف املخيم.
هنا ح�صيلة جولتني ا�ستمرت كل منهما نهاراً بكامل �ساعاته

وا�شتباكاتهّ � .أما املندوبون الذين كان لهم �شرف م�شاركة االبطال
بع�ضاً من غبار املعركة ،فقد عادوا ب�صوت واحد« :اهلل حم ّيي
ع�سكرنا.»...
ف�إىل م�شاهدات مندوبينا و�إمنا ،بعد وقفة مع العميد الركن فران�سوا
احلاج مدير العمليات الذي قدم عر�ضاً �شامالً ملجريات الأمور.
مدير العمليات
العميد الركن
فران�سوا احلاج

مدير العمليات:
ما حققه اجلي�ش يعترب يف العلم الع�سكري
�إجنازاً كبرياً
من مكتب العميد الركن فران�سوا احل��اج ،مدير
العمليات يف �أرك��ان اجلي�ش للعمليات ،انطلقنا
يف رحلتنا اال�ستطالعية اىل نهر البارد ،ومعه كان
لنا حديث �شامل حول املعركة الدائرة رحاها يف
منطقة نهر البارد ،بداياتها� ،سري عملياتها ،بع�ض
تفا�صيلها.
بداية �س�ألنا العميد الركن احلاج �أن يروي لنا كيف
بد�أت املعركة ف�أجابنا:
 على �أثر حادث �شارع املئتني والزاهرية يفطرابل�س مع قوى الأم��ن الداخلي� ،أق��دم منا�صرو
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ع�صابة «فتح اال�سالم»
داخل خميم نهر البارد
ع��ل��ى االع���ت���داء على
مراكز اجلي�ش املحيطة
باملخيم فغدروا بالقوى
املتمركزة يف اجلهة
ال�شرقية من املخيم.
وقد كانت نقاط مراقبة
ومت��رك��زاً �أمنياً ،وذلك
قرابة الثالثة والدقيقة اخلم�سني من �صباح � 20أيار
 .2007وجتاوزوا خط اجلي�ش اىل تلة املح ّمرة� .أما
يف اجلهتني ال�شمالية واجلنوبية فقد �ص ّدت القوى
املوجودة هناك العنا�صر امل�سلحة حمافظة على

مواقعها يف العبدة
وبحنني.
• ك��ي��ف ��س��ارت
العمليات بعد ذلك؟
 بعد ع�شر دقائق�أخ���ذت علماً باحلادث
فا�س ُتنفرت وح���دات
ال�����ش��م��ال :ال���ل���واءان
6و 7و�أف���واج املغاوير
ومغاوير البحر والتدخل الثالث .وطلب اىل اللواء
اخلام�س بدء معاجلة الأه��داف التي انت�شر فيها
امل�سلحون وت�شكيل لفيف تكتي الحتالل تلة املح ّمرة
كونها مفتاحاً لأر�ض املعركة يف البقعة املحيطة

حاجز املحمرة حيث وقعت املجزرة بحق الع�سكريني

مبخيم نهر البارد .وفعالً ،خالل وقت ق�صري� ،شكل
اللفيف وبد أ� الهجوم بحيث ا�ستكمل متركزه قبل
الظهر على البقعة ،وث ّبت القوى املعادية ومنع
انت�شار امل�سلحني وامتدادهم خارج املخيم .ويف
هذه الأثناء و�صلت طالئع فوج املغاوير اىل بلدة
بحنني حيث طلب اليه املهاجمة على  3حماور:
 املح ّمرة حتى الطريق العام. من بحنني باجتاه املح ّمرة. م��ن ب��ح��ن�ين ب��اجت��اه اجلهةاجلنوبية للمخيم.
كما كلفت القوات البحرية تنفيذ

هجوم بالأ�سلحة من الغرب ب��ح��راً .وهكذا متت
ا�ستعادة املراكز كافة التي �سقطت يف بدء االعتداء.
تزامن مع العملية خالل النهار الأول من املعارك
قيام عنا�صر م��ن «فتح اال���س�لام» على طريق
طرابل�س  -القلمون الدولية باالعتداء على ع�سكريني
منتقلني عليها والتواري عن الأنظار .فطاردتهم

امل�سلحون ا�ستعملوا �أ�سلحة ق ّنا�صة
جمهّ زة باملناظري الليلية

قوى اجلي�ش حيث ّمت اكت�شافهم يف
م��غ��ارة يف خ��راج القلمون وق�ضي
عليهم بتاريخ .2007/6/28
• من هي القوى التي �شاركت
يف العمليات؟
 باال�ضافة اىل القوى املذكورة�سابقاً� ،أُ� ِ��ش��رك فوج مغاوير البحر،
وال��ف��وج املجوقل و�سرية من فوج
الهند�سة ،و�سرية من فوج املدفعية
الأول ،و�سريتان من فوج املدفعية
الثاين ،و�سرية من فوج املدرعات
الثاين ،وطواقم من فوج املدرعات الأول ،باال�ضافة
اىل مفارز طبية ،و�سرية ال�شرطة يف ال�شمال.
وتتابع الهجوم على ثالثة حماور للأفواج اخلا�صة
وحمور تثبيت للواء اخلام�س.
�شرك فوج التدخل الثالث يف منطقة طرابل�س
ثم أُ� ِ
ل�ضبط الأمن فيها وت�أمني خلفية �آمنة للقوى التي
تعمل حول املخيم.
ك��م��ا أ����ش��رك��ت ال��ق��وات اجلوية
بطلعات �إ�ستطالعية ودع��م جوي
و�إخالء �صحي.
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• ما هي مراحل معركة خميم نهر
البارد؟
 بعد تلقي ال�ضربة الأوىل مت �إجن��از املرحلةالأوىل من املعركة والتي متثلت با�ستعادة املراكز
و�أخذ املبادرة .وك ّرت �سبحة املراحل كالآتي:
 املرحلة الثانية :احتالل مراكز امل�سلحني حتىاخلان من جهة البحر.
 املرحلة الثالثة :احتالل النور�س وم�ست�شفىجنني وجامع القد�س.

جنح اجلي�ش بتنظيف املخيم اجلديد
ب�أقل ما ميكن من اخل�سائر

العميد الركن احلاج
ي�شرح للعقيد
انطوان جنيم
�سري العمليات
يف البارد

 املرحلة الرابعة :ا�ستكمال تنظيف املخيماجلديد حتى تخوم املخيم القدمي ،حيث حو�صر ما
تبقى من ع�صابة «فتح اال�سالم» التي قتل معظم
�أفرادها �أو جرحوا .ومن داخل املخيم القدمي حيث
تغلغلوا بني ال�سكان املدنيني متخذين منهم
دروع��اً ب�شرية راح عنا�صر الع�صابة يطلقون نار
القن�ص على قوى اجلي�ش.

 ..واللواء التا�سع
كان هناك
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• ما هي ا أل�سلحة التي ا�ستعملها اجلي�ش
يف هذه املعركة؟
 جل أ� اجلي�ش يف هذه املعركة اىل ا�ستعمالالأ�سلحة املنا�سبة ملعاجلة الأهداف املحددة بدقة
فائقة حر�صاً على حياة املدنيني الآمنني يف خميم
نهر البارد ،مع العلم �أن �سكان املخيم اجلديد

قتال املجموعات الإرهابية تعث
ومل يعرف جناحاً يف نقاط
عديدة من ال�شرق الأو�سط

حيث دارت املعارك كانوا قد �أخلوا منازلهم قبل
بدء املعركة للم�سلحني الذين عاثوا ف�ساداً وخراباً،
غري مو ّفرين املق ّد�سات �إذ كانوا ي�ستعملون �أماكن
العبادة مراكز قتل وقن�ص وق�صف.
• ُيحكى �أن م�س ّلحي «فتح اال�سالم»
ا�ستعملوا أ��سلحة حديثة .فهل هذا �صحيح

وم�����ا ه����ي �أن������واع
ا أل�سلحة التي ا�ستخدموها؟
 ا�ستعمل امل�سلحون �صواريخ الكاتيو�شا عيار 107ملم ،وال��ه��اون من عياري  82و 60ملم،
وقواذف «�آر بي جي» واملدافع الر�شا�شة امل�ضادة
للطائرات عيار  23ملم ،ور�شا�شات «الدو�شكا» عيار
 14.5ملم ،باال�ضافة اىل الأ�سلحة اخلفيفة .وقد
لوحظ ا�ستعمالهم بع�ض �أ�سلحة القنا�صة املجهزة
باملناظري احلديثة.
• ما هي �أهمية ما حتقق اىل اليوم؟
 يف العلم الع�سكري يعترب ما حت ّقق اىل اليوم�إجنازاً كبرياً ،ال �سيما �أن قوى اجلي�ش اىل حني بدء
املعركة كانت من�صرفة اىل دور �آخر هو حفظ الأمن.
كما �أن قتال مثل هذه املجموعات الإرهابية تعثرّ
ومل يعرف جناحاً يف نقاط عديدة من ال�شرق

الأو�سط .فلقد جنح اجلي�ش بتنظيف املخيم اجلديد
من ع�صابة «فتح اال�سالم» ب�أقل خ�سائر ممكنة،
وال��ت��ي ميكن اعتبارها م��ع��دوم��ة ،يف �صفوف
املدنيني الآمنني يف خميم نهر البارد.
ت�صوير :املعاون هاين قازان
اجلي�ش  -العدد رقم 265/264
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حزيران/متوز

البطولة ملء ال�ساحات
حتقيق
جان دارك ابي ياغي

ود ّقت �ساع
ة
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ما
(حيث مركز العمل) .ا جلمعة  15ح
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املطبو
حلما�سة با
قنا من مو
(م�صوّر عات العقيد �أنطوان جني دية على وجوه اجلميع ،قع الكرنتينا
)،
يحيى املعاون املجند املمددةم ،الزميلة ندين البلعة ،رئي�س ق�سم
خ
ر
لكن احل �ضر (م�صوّر) ،وال�سائ َقني :ا خدماته روميو مو�سى (م وبري مرق�ص
مل
�سكرت ما�سة مل متنع �إح�سا�سنا ا عاون ب�سام �شومان والرقي �صوّر) ،العريف
ري
�إذا مل ن ة حترير املجلة فمازحناهاىل حد ما باخلطر ،وقبيل ان ب ب�سام جبور.
قائلني:
فكان عد (ال �سمح ا
طالقنا التقينا
هلل)
ا
ك
ت
ب
وا
حت
ر ّدها« :تروحوا وترجع ت �صورنا
ع
با
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ة
«
�
ش
ه
وا بال�س
داء الواج
و إ�ع المة ،انقلوا اىل ال�شباب ب ا إلعالمي».
جا
ح
 ...بهم» .وانطلقنا م ّتكلني بّ اللبنانيني
اقرتبنا
على اهلل.
م
ن
خم
ي
م
ُي�س
نهر ال
ال مع ،قذائف ُتطلق من هنا بارد ...قن�ٌص
د
�أ خان تت�صاعد لتملأ �س وهناك ورائحة
د
ركنا أ�ن املهمة قد بد�أ ماء املنطقة،
ت،
كاملة.
وهنا احلكاية

احلي
وباللحم
يقاتلون...
خام�س
وجموقل
ومغاوير بر وبحر

ا�ستب�سال مك ّلل بغبار العز والفخر
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املحطة الأوىل لقاء مع قائد العمليات
العميد بانو :جي�شنا يقاتل باللحم احلي
يف بداية امل�شوار ،كان ال ب ّد من زي��ارة قائد
العمليات املتقدمة يف منطقة املح ّمرة العميد
�أنطوان بانو لو�ضعنا يف �صورة الأج��واء العامة
لطبيعة املعارك الدائرة منذ حواىل ال�شهر بني
اجلي�ش اللبناين وجماعة «فتح اال�سالم».
�أول ما �أ�شار اليه العميد بانو يف حديثه ،هو
«�ضخامة التح�صينات الع�سكرية داخل خميم نهر
البارد والتي تعود اىل العام  1948مع و�صول
الالجئني الفل�سطينيني اىل لبنان ،والتي تنامت
الحقاً مع بدء العمل الفل�سطيني امل�سلح يف
فرتة ال�ستينيات .من هنا �صعوبة �أر�ض املعركة،
التي تعترب غريبة على اجلي�ش اللبناين ،و� ّ
أقل ما
ميكن و�صفها ب�أنها �شر�سة ومع ّقدة للغاية».
ثم حت��دث عن القوى امل�شاركة يف الت�ص ّدي
لإره��اب��ي��ي «فتح اال���س�لام» وه��ي ثالثة �أف��واج
خا�صة (فوج املغاوير ،فوج مغاوير البحر والفوج
املجوقل) باال�ضافة اىل اللواء اخلام�س« .وقد
عملت جميعها بالت�ضامن والتن�سيق التام يف
ما بينها ال�سرتداد املراكز التي احتلها االرهابيون
يف �أول يوم للمعارك بعد الغدر بعنا�صر اللواء
اخلام�س».
وق���ال���« :س���أت��رك لكل ف��وج ،عندما تقومون
بجولتكم امليدانية� ،أن يتحدث عن املحور الذي
يت�سلم م�س�ؤوليته ،وعن املهام التي يقوم بها،
فتكون بذلك ال�صورة �أو�ضح ومو�ضوعية �أكرث».
احل��ي ،لكن
و أ����ض��اف« :جي�شنا يقاتل باللحم ّ
عنا�صره �شباب �شجعان مندفعون ،ع�سكريونا ال

العميد بانو
ي�شرح �سري العمليات على االر�ض

قائد العمليات العميد انطوان بانو

يهابون املوت واال�ست�شهاد يف �سبيل بقاء الوطن،
وه��ذه هي ق�ضيتهم الأوىل والأخ�ي�رة التي من
�أجلها ارت�ضوا �أن يكونوا حتت لواء «�شرف ،ت�ضحية،
وفاء».
ً
وختم قائال�« :أعدكم �أنه خالل فرتة وجيزة �سيتم
الق�ضاء على ما ي�سمى «فتح اال�سالم» وت�سليم
َمن �سيبقى منهم حياً اىل العدالة ،لأننا �أ�صحاب
حق».
ّ
ّ
على وقع هذه الأمنية التي ظلت تطن يف
�آذاننا طوال النهار ،وما �أث��اره فينا كالم العميد
بانو من �أمل وحتفز ،انطلقنا يف جولتنا ب�شوق
واندفاع.
قائد اللواء اخلام�س:
هكذا بد�أت العمليات
جولتنا بد�أت من حيث يتمركز اللواء اخلام�س

على تلة املح ّمرة ،التي �شهدت �أوىل املعارك بني
اجلي�ش اللبناين و«فتح اال�سالم».
�أول نب�أ تلقفناه مع قائد اللواء العميد الركن
نبيل ن�صر ا�ست�شهاد �أربعة ع�سكريني �إثر دخولهم
�أحد املباين املف ّخخة بعد �سقوطه ع�سكرياً يف
يد اجلي�ش .ا�ستوعبنا �صدمة اخلرب ،وجل�سنا مع
قائد اللواء اىل طاولة عليها خريطة حملت �ألواناً
و�شارات خمتلفة بالقرب من ماللة القيادة ،حيث
جهاز اال�شارة ال ينفك ي�صدر الأ�صوات ملتابعة
جمريات الأحداث.
يف م��وازاة النب�أ الأول الذي �أدم��ى قلوبنا ،نب أ�
�آخر �أفرحنا ،فقائد اللواء �أخربنا يف بداية حديثه
�إن البنية الع�سكرية لـ«فتح اال�سالم» ُ�ضربت كلياً
ومل يعد ُي�سمع يف اليومني الأخريين (قبيل 15
حزيران) �إطالق نار من عيارات ثقيلة من قبل
االرهابيني.
و�أ�ضاف:
لقد ع��م��دوا يف ب��داي��ة امل��ع��ارك اىل ق�صف
املناطق امل�أهولة بال�سكان يف حماولة منهم
لت�أليب الر�أي العام �ضد اجلي�ش اللبناين عرب �إيذاء
املواطنني� ،إال �أن حماولتهم باءت بالف�شل .فالر�أي
العام اللبناين وقف اىل جانب جي�شه ،وقفة مل
ي�شهدها لبنان من قبل.
وعن متركز اللواء ومهماته الأ�سا�سية قال العميد
الركن ن�صر :يتمركز اللواء اخلام�س يف قطاع عكار
يف مهمة �أ�سا�سية هي �ضبط املعابر احلدودية.
وتتوزع قطعه بني احلدود وعرمان ،و�ضمنها خميم
نهر البارد ،يف عمليات حفظ �أمن.
و�أ���ض��اف :قبل تدهور الو�ضع الأم��ن��ي ،كانت

قائد اللواء اخلام�س العميد الركن نبيل ن�صر
يتحدث اىل فريق «اجلي�ش»
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للواء حواجز ظرفية (على �شكل دوري��ات) على
مدخل املخيم ،وعند ورود معلومات عن وجود
جمموعات م�سلحة يف داخله� ،أقمنا حواجز على
مداخله الأربعة الرئي�سة :املدخل ال�شمايل ،مدخل
املح ّمرة ،املدخل اجلنوبي (جهة بحنني) ومدخل
جامع �شاكر (من اجلهة اجلنوبية) .وبهذه الطريقة
ا�ستطعنا �ضبط حركة الدخول واخلروج من املخيم
واليه عرب التدقيق يف هويات العابرين وت�سجيل
ا�سمائهم.
الحقاً ،وردت معلومات عن عمليات ت�سلل قد
حت��دث يف الليل ،فو�ضعنا نقاط مراقبة على
امل�سالك التي ميكن �أن ي�سلكوها ليالً وهي متتد
على طول الطريق بني العبدة وج�سر نهر البارد.
ول�ضبط الت�سلل الليلي كان ال ب ّد من �إقامة �شريط
�شائك .اىل �أن تدهور الو�ضع الأمني و�أدى اىل ما
�أدى اليه.»...
طليعة ال�شهداء
و�س�ألنا العميد الركن ن�صر:
• كيف ح�صل التعدّ ي على عنا�صر
املحمرة؟
اجلي�ش اللبناين على حاجز ّ
 يجدر باال�شارة �أوالً �أن جماعة «فتح اال�سالم» قد�أعدوا للمعركة م�سبقاً ،لذا كان هجومهم على كل
املحاور غري �آبهني بال�سكان الأبرياء داخل املخيم
وخارجه ،لقد حاولوا ج ّر اجلميع اىل معركة مع
اجلي�ش اللبناين .ويف املقابل ،كان اجلي�ش حري�صاً
على عدم تعري�ض املدنيني املقيمني يف حميط
املخيم للأذى.
وحول تفا�صيل احلادث قال :يقع حاجز املح ّمرة
بني املنازل وهو �أول حاجز للجي�ش تع ّر�ض للهجوم
ال��غ��ادر م��ن قبل «فتح اال���س�لام» ،م��ا �أدى اىل
ا�ست�شهاد عنا�صره (16ع�سكرياً بينهم �ضابط)
و�سقوطه يف ي��د املعتدين� .إث��ر ذل��ك حتركت
الكتيبة  53يف اللواء اخلام�س �سالكة طريق ببنني
وط ّوقت التلة ،يف بادئ الأمر حتا�شينا ا�ستخدام
املدفعية لأننا كنا جنهل م�صري عنا�صر احلاجز.
ويف غ�ضون �ساعات قليلة ا�سرتجع اللواء اخلام�س
احلاجز (حتديداً يف متام ال�ساعة العا�شرة �إال ع�شر
دقائق من �صباح �أول يوم للمعارك) ما �أدى اىل
تراجع «فتح اال�سالم» اىل �أبنية جماورة .يف هذا
الوقت و�صل فوج املغاوير و�أحكم ال�سيطرة على
حاجز املح ّمرة والحقاً على الطريق امل�ؤدية من
68
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• من الناحية ال�شرقية واجلنوبية ،من خط
بحنني اىل العبدة.
• وما هي اخلطة التي اعتمدمتوها يف الغاز دخلنا اىل علو خط ال�سكة� .أما من ناحية
اخللف فقواتنا على م�ستوى خط الغاز.
م�سار الهجوم؟
 لقد و�ضعنا خطة من مرحلتني:ّ
اجلي�ش تقدم وهو مك�شوف
املرحلة االوىل ،كانت تق�ضي بت�سلم خط الغاز
�أمام نريان االرهابيني
املتاخم للمخيم وق��د جن��ح ف��وج املغاوير يف
• ما �أبرز العقبات التي واجهتكم؟
ال�سيطرة عليه من اجلهة ال�شمالية.
ً
املرحلة الثانية ،كانت اال�ستيالء على خط ال�سكة - .لقد ا�ستفاد م�سلحو «فتح اال�سالم» كثريا من
وقد �شاركنا مع فوج املغاوير يف التقدم على كثافة االبنية خ�صو�صاً العالية منها للقن�ص على
هذا اخل��ط .هنا واجهنا مقاومة عنيفة ج��داً من اجلي�ش ما كان يعيق تقدم �سرية بكاملها ،لأننا
داخل املخيم ،ما دفع قيادة اجلي�ش اىل تعزيز مك�شوفون عليهم وال ميكننا ر�ؤيتهم ب�سهولة.
القوى املوجودة على الأر�ض بفوجي مغاوير البحر وه��ذا ما ا�ضطرنا اىل ق�صف الطوابق العلوية
باملدفعية والدبابات لإرغامهم على النزول اىل
العميد الركن نبيل ن�صر
الطوابق ال�سفلية ،لكنهم كانوا ي��ع��ودون اىل
قائد اللواء اخلام�س
القن�ص عندما يتوقف الق�صف املدفعي .م�شكلة
�أخرى �أعاقت عملنا متثلت باتخاذ االرهابيني من
ال�سكان دروعاً ب�شرية ،ي�ضاف اىل ذلك �أن ه�ؤالء
املجرمني يقاتلون وهم مقتنعون �أن م�صريهم
املوت على �أي حال.
و أ����ش��ار العميد الركن ن�صر اىل �أن التن�سيق
والتعاون بني جميع قوى اجلي�ش ووحداته على
الأر���ض كان تاماً للح�ؤول ،قدر امل�ستطاع ،دون
الوقوع يف الأفخاخ التي ن�صبها املجرمون يف
املواقع التي كانوا يخلونها عندما ي�ض ّيق اجلي�ش
اخلناق عليهم.
واملجوقل .وبذلك باتت ثالث قوى �أ�سا�سية �إ�ضافة • هل واجهتكم �صعوبات يف عمليات
اىل اللواء اخلام�س ،تعمل على خمتلف �إجتاهات �إخالء اجلرحى؟
 يف البداية فقط ،لكن قيادة اجلي�ش ا�ستدركتاملخيم.
الأم��ر ب�سرعة ورك��زت مفرزة طبية (عبارة عن
م�ست�شفى ميداين) يف مركز الزراعة (العبدة)
الو�ضع امليداين بعيد االعتداء ب�ساعات
عملياً على الأر�ض كان و�ضع اللواء اعتباراً من بقيادة الكتيبة  ،53ومفرزة �أخرى يف بحنني (يف
خط ال�سكة على ال�شكل الآتي:
اجلهة اجلنوبية للمخيم).
• من الناحية ال�شمالية والبحرية قوى من قبل �أن نودع قائد اللواء اخلام�س� ،س�ألناه عن
ال��ل��واء اخلام�س ت�ساندها �سرية من ال��ل��واء  12معنويات الع�سكر خ�صو�صاً �أن اللواء ق ّدم � 23شهيداً
ت�ؤمن احليطة اخللفية لقوى الفوج املجوقل يف �أول يوم من املعارك ،فقال:
معنويات ال�شباب رائعة ،هم مقتنعون ب�أن
الذي كان يتقدم.
• على علو خط ال�سكة والتخوم اجلنوبية م�صري الوطن رهن وقفتهم ،ويعتربون �أن هيبة
للب�ستان ،يعمل مغاوير البحر ،ت�ساندهم �أي�ضاً اجلي�ش وكرامته و�شرفه ف��وق كل اعتبار لأنها
قوى يف �أثناء تقدمهم لتعبئة املباين (حتديداً ت�ساوي هيبة وكرامة و�شرف كل مواطن لبناين.
الكتيبة  53يف اللواء اخلام�س) كي يتمكنوا من نحن نعمل بتوجيهات قائد اجلي�ش الذي قال خالل
متابعة تقدمهم نحو الأق�سام ،مدعومني مبالالت زيارته لنا« :ال ّ
حل �أمام االرهابيني �إال اال�ست�سالم
وت�سليمهم اىل العدالة �أو املوت .فال ثمن لدماء
اللواء اخلام�س.

ال�شهداء� ،إال بقاء الوطن».
على ه��ذه النية ،غادرنا مق ّر اللواء اخلام�س
مو ّدعني قائده و�ضباطه و�أف��راده ،راجني اهلل �أن
يحفظهم من كل مكروه متوجهني اىل حيث مقر
الفوج املجوقل.
وقفة مع نائب رئي�س الأركان للعمليات
حت ّول معمل احلالب يف العبدة اىل غرفة عمليات
للفوج املجوقل بعد احتالله وتطهريه من م�س ّلحي
«فتح الإ�سالم» الذين جل�أوا اليه يف بداية املعارك.
هناك التقينا نائب رئي�س الأرك��ان للعمليات
العميد الركن حممد قعفراين الذي كان يف جولة
ميدانية تف ّقد خاللها غرفة عمليات ال�شمال
وال��ق��وات امل�شاركة يف العمليات الع�سكرية
واملراكز الأمامية للجي�ش.
و�س�ألناه عن �سري العمليات الع�سكرية وما
حتقق ،فقال :لغاية الآن ،ا�ستطعنا الو�صول
اىل مراكز تعترب ج�� ّد ا�سرتاتيجية يف املخيم،
وقوى اجلي�ش تتقدم رويداً رويداً ب�سبب تفخيخ
البنايات بعبوات وطرق خمتلفة وتبقى املراكز
الأخرية التي �سيطر عليها �أي�ضاً اجلي�ش بالنريان
بانتظار التقدم نحوها.
و�أ�ضاف:
ّ
املقاومة خفت وامل�سلحون حما�صرون م�صريهم
نائب رئي�س االركان للعمليات
العميد الركن حممد قعفراين
الأ�سر �أو اال�ست�سالم �أو القتل .كل ما ي�ستطيعون
فعله الآن هو �أعمال القن�ص والتفخيخ ،وهذا
يعيق عمل اجلي�ش لكنه لن يوقف تقدمه.
والحظ العميد الركن قعفراين ارتفاع معنويات مغادرة املخيم �إذا كان بالإمكان معاجلتهم ميدانياً،
الع�سكر واندفاعهم منوهاً باجلرحى الذين يرف�ضون وال يطالبون ب�أي م�أذونية حتى انتهاء املعارك ولو
طالت ،لأنهم م�ؤمنون
ب�أن الن�صر � ٍآت.
وختم بالقول:
الع�سكريـون ي�ضعـون
ن�������ص���ب أ�ع���ي���ن���ه���م
توجيهات قائد اجلي�ش
يف خ��و���ض املعركة
على �أنها معركة بقاء
الوطن ،ول��ن ي�سمحوا
ل��زم��ـ��ـ��رة كعـ�صابــة
«ف��ت��ح اال����س�ل�ام» �أن
تتح ّكـم مب�صيـر لبنـان.
العميد الركن قعفراين يتحدث اىل
املجوقل :ا�ستدعينا
مندوبة «اجلي�ش» جان دارك ابي ياغي

نائب رئي�س االركان للعمليات يتابع مع القيادة
تنفيذ اخلطط املو�ضوعة

قائد الفوج املجوقل
العقيد الركن �شربل فغايل

للم�ؤازرة وحققنا انت�صارات من اليوم الأول
قائد الفوج املجوقل العقيد الركن �شربل فغايل
و�ضعنا يف �صورة املهام التي يقوم بها الفوج
بعد ا�ستدعائه مل���ؤازرة باقي القوى يف الق�ضاء
على «فتح اال�سالم».
قال:
منذ اليوم الأول لو�صول الفوج (بتاريخ 3
حزيران) بد�أ بتحقيق انت�صارات واحتالل �أبنية
كان الإرهابيون قد متركزوا فيها� .أبرز ال�صعوبات
التي واجهت الفوج كما باقي القوى هي �أعمال
التفخيخ .لقد فخخوا كل �شيء� :أب��واب املنازل
و�أثاثها ،قوارير الغاز ،الألعاب ،قذائف مدفعية...
وتو ّقف العقيد الركن فغايل عند اليوم الأبرز
يف م�سار العمليات الع�سكرية التي ق��ام بها
الفوج مع فوج املغاوير ،فقال« :كان يوم الأربعاء
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69

العقيد الركن �شربل فغايل مع فريق جملة «اجلي�ش»

 6حزيران اليوم الأ�صعب �إذ دارت خالله معارك
طاحنة مع «فتح الإ�سالم» �أ ّدت اىل احتالل مواقع
�أ�سا�سية «كا�سرتاحة النور�س» و«ا�سرتاحة الوح�ش»
وال�سيطرة بالنار على «مركز �صامد» و«مدار�س
الأون����روا» بانتظار ال��دخ��ول اليها .وخ�لال هذه
املعركة� ،سقط للفوج املجوقل � 12شهيداً وعدد
كبري من اجلرحى عاد الق�سم الأكرب منهم اىل �أر�ض
املعركة بعد معاجلتهم ،لقد رف�ضوا اال�ستفادة من
فرتة النقاهة كي يكونوا ذخرية حية لرفاقهم».

قائد فوج املغاوير العقيد قي�س يتحدث اىل مندوبة «اجلي�ش»

العمليات الع�سكرية� ،أجهزة ات�صاالت هنا ،جهاز
كومبيوتر هناك ،كامريا مو ّجهة ملراقبة م�صادر
�إطالق النار ول�ضبط رمايات املدفعية ومراقبة
حتركات امل�سلحني داخل املخيم� ..إذاً نحن �أمام
فر�صة ملراقبة كيف يت ّم م�سار الهجوم على «فتح
اال�سالم» عن كثب.

نقاتل ب�أ�سلحة عمرها  20عاماً
وتطرق قائد الفوج اىل نوعية ال�سالح الذي
يقاتل به العدو ،فهو ي�ستعمل �صواريخ ،107
هواوين عيار  82و 60و ،120م�ضاد للطائرات،
قنا�صات و�آر .بي .جي باال�ضافة اىل كميات هائلة
من املتفجرات ي�ستعملونها للتفخيخ .بينما
قائد فوج املغاوير
يقاتل اجلي�ش اللبناين ب�أ�سلحة تقليدية عمرها
العقيد الركن �صالح قي�س
 20عاماً على الأقل.
وختم قائالً« :عدونا جمموعة �إرهابيني ال ي�أبهون
للموت لكننا لهم باملر�صاد ،ول��ن ن�سمح لهم مل يهد�أ الق�صف املتبادل بني اجلي�ش اللبناين
وعنا�صر «فتح اال�سالم» طوال فرتة وجودنا عند
برتويع مواطنينا وتهديد �أمن وطننا».
فوج املغاوير .وعلى الرغم من «عجقة ال�شغل»
حاولنا �سرقة بع�ض الوقت من قائد الفوج لو�ضعنا
يف �ضيافة املغاوير:
يف �صورة املهام التي ينفذها فوجه ،ف�شرح لنا
«وجبة ق�صف �إك�سرتا»
غرفة عمليات فوج املغاوير داخل خميم نهر اخلطة الهجومية التي ُن ّفذت ال�سرتجاع املراكز
نحل ال تهد�أ .الو�ضع هنا �أ�صعب التي كان احتلها االرهابيون يف �أول يوم للمعركة
البارد اجلديد خلية ٍ
ب�سبب اال�ستنفار ال��دائ��م ال��ذي يعي�شه �ضباط بعد الغدر بعنا�صر ال��ل��واء اخلام�س على حاجز
الفوج وعنا�صره  24على � 24ساعة .اخلرائط املح ّمرة .فقال:
متلأ ج��دران الغرفة التي اتخذ منها قائد فوج بعد تثبيت املواقع ،احتل عنا�صر الفوج احلاجز
املغاوير العقيد الركن �صالح قي�س مقراً له لإدارة ال�شمايل ملخيم نهر البارد ،وذلك يف اليوم الثالث
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على بدء املعارك ،ومتكنوا من التوغل م�سافة
200م نحو الداخل� .أوقعت هذه العملية  6قتلى
يف �صفوف الع�صابة امل�سلحة ،و�أدت اىل تدمري
�آليات ع�سكرية حتمل �أ�سلحة م�ضادة للطائرات،
وراجمات من عيار  107ملم ،كما ّمتت م�صادرة
عدد كبري من الأ�سلحة الفردية وخمتلف �أنواع
الذخائر .ومثل هذه العمليات كانت تتكرر كل يوم.
ّ
فخخوا امل�ستو�صفات
عن تقنية التفخيخ التي اعتمدها امل�سلحون
قال قائد الفوج :عندما كنا ندهم الأبنية مبواكبة
عنا�صر فوج الهند�سة لتفتي�شها من خم ّلفات
امل�سلحني ،كنا ن�صطدم بن�سفيات مع ّقدة وجمهزة
للتفجري عن بعد بطريقة ربط الأبنية ب�سيارات
مفخخة كانت متوقفة على جوانب الطرقات ويف
ال�شوارع الداخلية ومو�صولة بقذائف مدفعية
وعبوات غاز خمتلفة الأن���واع .ولقد عرثنا خالل
خمزن ُمع ٍّد لرتكيب العبوات
عمليات الدهم على ٍ
وت�صنيعها ،وهو جم ّهز بجميع �أنواع املتفجرات
من �صواعق وفتائل و�ساعات تفجري متطورة،
ف�صادرناها للك�شف عليها .و�أ�ضاف« :فخخوا كل
�شيء ،ومل ي�ستثنوا امل�ستو�صفات الطبية التي
ُج ّهزت للتفجري عند دخولها».
وتابع ق��ائ�لاً« :ا�ستطاع الع�سكريون بف�ضل
خربتهم ووعيهم التام تخطي هذه ال�صعوبات».
وعلى الرغم من كل التدابري الوقائية� ،سقط
ل��ف��وج امل��غ��اوي��ر (حل�ين �إج���راء ه��ذه املقابلة)
�ستة �شهداء (بينهم �ضابط) و 149جريحاً
(عاد معظمهم اىل �أر���ض املعركة بعد ت�ضميد
جراحهم) .قد نقول هذا هو قدرهم ،نعم� .إال �أنهم

هم َمن �صنع (هذه املرة على الأقل) هذا ال َق َدر
حباً بوطنهم ودفاعاً عنه.

العقيد الركن �شرمي يتحدث
اىل الزميلة جان دارك

وجهاً لوجه
عن املواجهات املبا�شرة مع الإرهابيني قال:
«خ�ضنا مواجهات �شر�سة مع ع�صابة االرهابيني
داخ��ل املباين وعلى الطرقات ،قاتلناهم وجهاً
لوجه ،لذلك عمدنا اىل ا�ستعمال �إ�شارات مو ّحدة
يف ما بيننا اىل كلمات امل��رور والتعارف بني
الع�سكريني خ�صو�صاً خالل تنفيذ كمائن ليلية يف
مواقع متقدمة».
خ�لال جتوالنا يف �أرج���اء امل��ك��ان� ،أتيح لنا �أن
نعاين بالفعل ال�صعوبات احلياتية التي يعي�شها
الع�سكريون كما ال�ضباط من غري �أن يكون لها �أي
ت�أثري على اندفاعهم وقدراتهم القتالية .فو�سط
الدخان والبارود والغبار ودوي القذائف ،ي�ستمرون
يف القتال من دون ه��وادة ،يقولون�« :إنها حالة
طوارئ».

�أ����ص���ع���ب امل���ع���ارك
التي يخو�ضها الفوج
ن���ظ���راً اىل طبيعة
امل��ن��ط��ق��ة و�صعوبة
التنقل ب�سبب كثافة
الأبنية والتح�صينات
ال��ع�����س��ك��ري��ة وك�ث�رة
امل���ت���ف���ج���رات ال��ت��ي

مغاوير البحر:
�أهالً بالتوجيه
املحطة ما قبل الأخ�ي�رة والأط���ول يف جولتنا
امليدانية على قادة الأف��واج املقاتلة كانت يف
غرفة عمليات فوج مغاوير البحر يف املح ّمرة
حيث التقينا قائده العقيد الركن جورج �شرمي
وبع�ض �ضباطه و�أفراده.
الو�ضع هنا لي�س �أف�ضل حاالً �إمنا هو �أكرث غلياناً.
حركة ال تهد�أ بني الغرف� ،إ�ستنفار دائم� ،أع�صاب
م�شدودة ،ووجوه مل تغب عنها الب�سمة والتفا�ؤل
بانت�صار قريب.
وم��ع كل ال�ضغط ال��ذي ينتج عن ي��وم طويل
من املعارك ،مل ين�سوا ح�سن ال�ضيافة واللباقة
وال��ـ«�أه�لاً و�سهالً بالتوجيه» .ه��ذا اجل��و املفعم
بالتحدي وع��دم الإنهزام �أم��ام �صعوبات احلياة،
م�ضن ،متح ّدين
جعلنا نلتقط �أنفا�سنا بعد نهار ٍ
بدورنا التعب ،لنكمل عملنا.
عندما حان وقت التحدث مع قائد الفوج العقيد
الركن جورج �شرمي ،كان من �سابع امل�ستحيالت �أن
نعرف منه دفعة واحدة ما يجري �أو ما يقومون
به .فاالت�صاالت الهاتفية مل تهد�أ ،والتوجيهات
الع�سكرية الدقيقة تتواىل حلظة بلحظة ،فهو
يتابع كل �شاردة وواردة لأن «الغلط ممنوع»

و�أخرياً ا�ستطاع �أن يخ�صنا بب�ضع دقائق ليقول:
« ُيعترب القطاع الذي ي�سيطر عليه مغاوير البحر
خط الدفاع الأ�سا�سي مل�سلحي «فتح اال�سالم» وقد
خرقناه واحتليناه بعد معارك عنيفة و�شر�سة،
�سقط خاللها ثالثة �شهداء (بر�صا�ص القن�ص
والتفخيخ) �أح��ده��م ك��ان ي��ح��اول �إن��ق��اذ رفيقه
ف�أ�صابته ر�صا�صة الغدر».
قائد فوج
مغاوير البحر
العقيد الركن
جورج �شرمي

جنحت العملية...
يف هذه الأثناء عال ال�صراخ يف �صفوف الع�سكر،
فرحني مهللني «جنحت العملية».
وعندما �س�ألنا عن �أي عملية يتحدثون ،كان
اجل��واب :عملية تفجري م�ستو�صف جنني ،الذي
انتظرنا تفجريه طوال اليوم ،ب�سبب احتوائه على
كمية هائلة من املتفجرات خ ّلفها م�سلحو «فتح
اال�سالم» بهدف تفجريه بالع�سكريني.
بعد �أن اطم�أن قلبه اىل جناح العملية بدقة
تامة ،عاد قائد الفوج ليتابع حديثه معنا عن
طبيعة املعركة التي يخو�ضها وقال�« :إنها من

ي�ستعملها الإرهابيون.
مع العلم �أن ق�سماً قليالً من الع�سكريني لديهم
اخل�برة امليدانية يف ه��ذا امل��ج��ال ،ولكن بهمة
ال�ضباط والرتباء و�آمري احل�ضائر ،وبف�ضل التن�سيق
والتعاون واال�ستب�سال ،تنفذ املهام املطلوبة
بنجاح وب�أقل خ�سائر ممكنة ب�شرياً ومادياً».
«يع�صون» الأوامر!
عن معنويات عنا�صره كونهم يف ال�صفوف
الأمامية يف مواجهة ع�صابة «فتح اال�سالم» قال:
«ال كلمات تعبرّ عن معنوياتهم� ،إنهم حقاً مميزون
يف القتال .وخالل زياراتي اليومية للعنا�صر على
جبهة القتال� ،أق��ر�أ يف عيونهم الإرادة ال�صلبة،
و�أعاين متا�سكهم وعمق الروابط التي جتمعهم،
وه��ذا ما يجعلني فخوراً بهم وي�ؤثر بي كثرياً،
نحل».
�أحياناً �أدمع و�أنا �أ�شاهدهم يعملون كخلية ٍ
و أ����ض��اف قائالً« :م��ن �أك�ثر ما ي�ؤثر بي �سلوك
الع�سكريني حني ي�ست�شهد لهم رفيق .عادة
عندما ي�سقط �شهيد لإحدى ال�سرايا� ،أعطي الأوامر
ب�إراحتها لبع�ض الوقت كي ال تغلب العاطفة على
عقالنية القتال� ،إال �أن �أوام��ري كانت ُتع�صى� ،إذ
يرف�ض الع�سكريون االن�سحاب من �أر�ض املعركة،
مدركني امل�س�ؤولية امللقاة على عاتقهم».
وعلى الرغم من ال��ظ��روف احلياتية ال�صعبة
التي يعي�شها �ضباط الفوج وعنا�صره وانعدام
امل�أذونيات فال تذمر وال �شكوى ،يقاتلون طوال
النهار ويف الليل يح�صنون مراكزهم (كتعبئة
�أكيا�س الرمل� ،إعادة التموين بالذخرية� ،صيانة
الأ�سلحة والآليات كي تكون جاهزة لليوم التايل).
وختم قائد الفوج قائالً�« :أحد عنا�صر الفوج بلغه
�إ�ست�شهاد �شقيقه ،فطلبت نقله من اخلطوط
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وفد جملة
«اجلي�ش»
يف جولة
ميدانية

الرقيب املغوار
البحري ريا�ض طالب

الأمامية حيث كان يقاتل ،اىل خط �آخر،
فرف�ض و�أ�ص ّر على البقاء مع رفاقه� .أما
�أهايل ال�شهداء فيزودوننا يومياً الدعم،
ويعربون دائماً عن ا�ستعدادهم تقدمي
�أوالده���م يف �سبيل لبنان .وبدورهم
�أه���ايل املنطقة ي��زورون��ن��ا ك��ل يوم
لتقدمي �أي م�ساعدة ممكنة ،ما يرفع
معنوياتنا ويخلق نوعاً من اللحمة بني
اجلي�ش واملواطنني».
ق�صة مغوار بحري
بعد ال��ل��ق��اء طلبنا ر�ؤي����ة الرقيب
امل��غ��وار البحري ري��ا���ض طالب الذي
حتدث عنه قائد الفوج .فح�ضر بكامل
هندامه الع�سكري و�أخربنا كيف تلقى
خرب ا�ست�شهاد �شقيقه ،قال« :تلقيت
ات�صاالً هاتفياً من زوجتي التي �أخربتني
با�ست�شهاد �شقيقي اجلندي عبد اهلل
طالب (من الفوج املجوقل)�« ،صفنت»
قليالً و�أخربت اثنني من رفاقي كانا اىل
جانبي والحظا مالمح وجهي قد تغيرّ ت.
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مواجها
مع م�س ت مبا�شرة
لحي ف
تح اال�سالم
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ُ
حب�ست دموعي و�أكملت القتال .وعندما ذهبت
حل�ضور دفن �أخي ،قال يل �أبي« :يا بني عد من
حيث �أتيت فمكانك لي�س هنا؛ مللملت دموعي
واخت�صرت م�أذونيتي وع��دت اىل حيث يجب �أن
�أكون ..كلنا فدى اجلي�ش والوطن».
«جنديات اجلي�ش» على اجلبهة:
املغاوير «مثل النار»
يف متام ال�ساعة ال�سابعة م�سا ًء اتخذنا القرار
ال�صعب .طلب العقيد �أنطوان جنيم من قائد فوج
مغاوير البحر العقيد الركن ج��ورج �شرمي زيارة
اخلطوط الأمامية التي يتمركز فيها اجلي�ش داخل
املخيم ،يف جولة ا�ستطالعية اللتقاط �صور ملجلة
«اجلي�ش» وللوقوف على حال الع�سكر هناك .يف
بادئ الأمر تردد نظراً اىل خطورة املكان يف مثل
هذه ال�ساعة� ،إال �أنه وافق الحقاً على طلبنا بعد �أن
�أجرى عدة ات�صاالت لت�سهيل مهمتنا .فطلب �إح�ضار
الدروع الواقية واخل َوذ الرتدائها قبل االنطالق .مل
علي حملها :يا �إلهي كم تزن!
يكن من ال�سهل ّ
�شعرتُ ب�أنني �أختنق و�أنا ما زلت واقفة يف مكاين،
فكيف الع�سكري الذي يرتديها طوال النهار مع
ك��ام��ل �أ�سلحته!

«اهلل يعينن».
�صعدنا يف جيب العقيد الركن �شرمي الذي توىل
قيادته بنف�سه ،بينما ا�ستقل فريق الت�صوير جيباً
�آخر .مع و�صولنا اىل منطقة متقدمة داخل املخيم
ترجلنا و�أكملنا �سرياً على الأقدام بحذر نظراً اىل
وعورة الطريق املحروقة واملفلوحة .ذهلنا حلجم
اخلراب والدمار على جانبي الطريق ويف البنايات.
وكلما اقرتبنا من مركز رفع عليه علم اجلي�ش
والعلم اللبناين ،كان �شرح من العقيد الركن �شرمي
عن �أهميته الإ�سرتاتيجية يف عملية التقدم .فيكرب
قلبنا بجي�شنا املغوار وترتفع معنوياتنا.
اقرتبنا من «جامع القد�س» الذي اتخذه م�سلحو
«فتح اال�سالم» مرتا�ساً لهم ميار�سون منه �أعمال
الق�صف والقن�ص على اجلي�ش ،ومع و�صولنا اىل
امل�سجد َع َلت ال�صيحات من خارجه وداخله مرحبة
بنا .مل أ�ك��ن �أت�صور أ�ن��ه يف مثل تلك الظروف
ال�صعبة ميكن �أن �أ�شاهد جنوداً على هذا امل�ستوى
من املناقبية الع�سكرية واملعنويات العالية والروح
القتالية .كانت الب�سمة ال تفارق حم ّياهم ،ول�سان
حالهم يقول« :املغاوير مثل النار».
«م�سجد القد�س» ،الذي دارت فيه �أ�شر�س املعارك
و�أعنفها قبل �سقوطه يف ي��د اجلي�ش ،كناية
ع��ن ط��اب��ق�ين :الطابق

ال�سفلي ك��ان ي�ستعمل كرو�ضة للأطفال ،وفيه
اختب أ� امل�سلحون ،والطابق الثاين مكان ال�صالة.
وال ميكن و�صف ما تركه امل�سلحون وراءه��م من
خراب وخملفات� ،أكيا�س مليئة بالذخرية و�أغرا�ض
�شخ�صية ومعلبات و�صناديق ع�صري ..وقد عمدوا
اىل تفخيخ ق�سم منها .وال�صور التي التقطناها
يف الداخل قد تكون خري معبرّ عما فعله االرهابيون
الذين دن�سوا ُدور العبادة.
قبل مغادرتنا� ،أ�ص ّر العنا�صر على �أن نلتقط لهم
ال�صور التذكارية ومت ّنوا ن�شرها يف املجلة ليعرف
العامل �أجمع كيف تدافع اجليو�ش عن �أوطانها..
ووعدناهم خرياً ،متمنني لهم ال�سالمة واالنت�صار
القريب .وعدنا من حيث �أتينا مكللني بغبار العز
والفخر بجي�شنا العظيم.
غادرنا خميم نهر البارد يف متام ال�ساعة الثامنة
م�سا ًء ودم��وع الفرح ملء �أعيننا فخراً واعتزازاً
بجي�شنا البا�سل الذي مهما ق ّدم من �شهداء ،لن
ُيقهر.
عدنا اىل بيوتنا وقلبنا على اجلي�ش وقلب
اجلي�ش على الوطن.
�أما �أمنيتنا فارتفاع رايات
الن�صر قريباً.
جي�ش با�سل ال يقهر
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هكذا
يقاتلون
وي�صمدون
ويرفعون
العلم
عزيزاً عالياً

واىل مزيد من التفا�صيل

ال�سرية :522
حزيران/متوز
الن�صر �أو اال�ست�شهاد
على تلة املح ّمرة ،متركزت غرفة عمليات اللواء
اخلام�س ،يف مالّلة .من هناك ينك�شف املخيم،
ال��ذي يت�صاعد منه الدخان وعلى دوي املدافع
والر�شا�شات ،يتنقل الع�سكريون منتظرين الأوامر
لتطبيقها ،يتملكهم االندفاع للنزول اىل �أر�ض
البطولة ملء ال�ساحات
املعركة وم�ساندة الرفاق .فالوجود يف مكان �آخر
حتقيق
بنظرهم م�ضيعة للوقت.
ندين البلعة
تنقلنا بينهم وح��اول��ن��ا نقل ال��وق��ائ��ع التي
يح�سون بها.
يعي�شونها وامل�شاعر التي ّ
النقيب مي�شال ب��ردوي��ل� ،آم��ر ال�سرية 522
(الكتيبة  52يف اللواء اخلام�س) و�صف املعركة
بـ«معركة اجلي�ش كله».
وقال:
« ُب ّلغنا �سقوط حاجز املح ّمرة ال�ساعة اخلام�سة
فجراً فانتقلنا اىل «العبدة» مع خم�س مالالت
«العريف ال�شهيد علي مو�سى» ،هكذا و ّقع �شهيدٌ و�صيته وقد كتبها من ال�سرية  .522ويف ال�ساعة العا�شرة من �صباح
على و�صفة طبية ،و�أعاد كتابتها على احلائط .عرف �أن الواجب يناديه فا�ستجاب .كان يوم الأحد � 20أيار ،تلقينا الأمر بالتقدم واحتالل
ي�شعر �أنه �سيقدم حياته فدا ًء للوطن .فكتب و�صيته وم�ضى اىل واجبه �شجاعاً مقداماً
ال يرهبه املوت.
حاله حال جنودنا على �أر�ض املعركة ،بب�سالة يقاتلون وي�ست�شهدون ليبقى لنا وطن.
على �أر�ض املعركة يف خميم نهر البارد� ،شاهدنا جي�شنا كتلة مرتا�صة ،يخو�ض القتال
بب�سالة تفوق الت�صور وبجدارة تليق بحامي الوطن.
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النقيب
ح�سن قا�سم

النقيب
مي�شال بردويل

الرقيب علي الأ�شقر

الرقيب ايلي بيطار

العريف الأول
ح�سني القبي�سي

العريف الأول
عا�صم خرياهلل
املجند خ�ضر عبيد

الرقيب
�سلمان احل�سنية

امل��رك��ز حيث كان
ي��ت��م��رك��ز عنا�صر
«فتح اال�سالم» ،بينما
تقدم من اجلهة املقابلة
(طرابل�س  -عرمان) فوج
املغاوير.
نظراً اىل كثافة �إطالق النار من
قبل املعتدين� ،أ�صيب من �سريتي
املالزم علي ن�صار ،الرقيب الأول �أحمد
احلاج واجلندي �أحمد زيتون.
ولكن ذلك مل مينعنا من متابعة التقدم
حتى ده��م بنايات داخ��ل املخيم واحتالل 30
مبنى تقريباً كمرحلة �أوىل ،ثم التمركز على خط
78

اجلي�ش  -العدد رقم 265/264

اجلندي حممد م�صطفى

املجند ح�سني ابو و�سيم

ال�سكة كمرحلة ثانية.»...
و�شدد النقيب بردويل
ع��ل��ى �أن «ال��ك��ل معني،
املجند خالد درحاين
فاالعتداء على ع�سكرنا ،وكل
واحد منا يعرف �صديقه الذي ُغدر
وا�ست�شهد .جنودنا متحم�سون يرف�ضون
ال���رج���وع ،يتخطون اخل���وف ويتقدمون
بتن�سيق تام بني الرمايات واملدفعية
واملالالت ...التقدم �أو ال�شهادة!».
وع��ن ال�صعوبات التي واجهها
الع�سكريون ي�شرح« :نحن ندخل
اىل خميم حيث يقيم عنا�صر «فتح
اال���س�لام» منذ زم��ن ط��وي��ل .ل��ذا فهم

عاملون بكل تفا�صيل �أر�ضهم من ممرات حتت
الأر���ض وخمابئ مل يكن با�ستطاعتنا اكت�شافها
يف بداية املعركة .كما �أن التفخيخ هو من �أ�صعب
العراقيل .وعلى الرغم من التدريبات ،مل ن�ستطع
حتا�شي اال�صابات ،فالظروف التي حتيط بنا بالغة
ال�صعوبة».
وقال:
«ال يخفى على جي�شنا تعاطف النا�س ودعمهم،
الذي ي�ؤثر �إيجاباً على الع�سكر ويدفعهم اىل مزيد
من العطاء» ،ال راحة! من ُي�صاب يرف�ض نقاهته،
ُيعالج يف مكانه ويعود ليتابع القتال اىل جانب
رف��اق��ه .ووج��ود م�ست�شفى ميداين على �أر�ض
املعركة ي�سهل عودة امل�صابني بجروح طفيفة».
وختم بالقول:
«�سقوط �أحد اجلنود �شهيداً قرب رفاقه ،ي�ؤثر
فيهم لكنهم يعودون ب�سرعة اىل القتال كي ال
يذهب دم رفيقهم �سدى».
«ال جمال للرتاجع ،فالأهم هو كرامتنا وكرامة
اجلي�ش والوطن كله».

«العوايف»

«و�ألف

�ص
حتني»

«لبنان ي�ستحق �أرواحنا و�أكرث»
ي�ؤيد الع�سكر �آم��ر �سريتهم النقيب مي�شال
ب��ردوي��ل ،م���ؤك��دي��ن ك��ل م��رة على املعنويات
وال�شجاعة التي يتمتعون بها .فال ميكن �أن متر
باللواء اخلام�س من دون �أن ت�شهد ل�شجاعة اللواء
على �أر�ض املعركة .كرث منهم �أ�صيبوا وما زالوا
يقاتلون.
العريف الأول ح�سني القبي�سي «يدعو رفاقه
اىل املتابعة كما فعل هو بعد �إ�صابته ،ويعترب
�أن �سقوط �أحد الرفاق �شهيداً �أمر يح�صل يومياً
ويزيدهم اندفاعاً».
�أم��ا الرقيب علي الأ�شقر فقد رف�ض
الإ�سرتاحة داعياً اىل الإ�ستفادة من كل
حلظة كي ال تطول مهمة الق�ضاء على
الإرهابيني.
وعبرّ العريف الأول عا�صم خري اهلل عن
حما�سته م�شدداً على �إلتزام ما
يعتربه ال�شعار الأ�سا�سي للجي�ش
«�إما الن�صر و�إما ال�شهادة.»...
املجند خالد درحاين من ال�سرية
 ،523تع ّر�ض للقن�ص عدة مرات،
و أُ��صيب عدد من �أ�صدقائه قربه ولكنه
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ما زال يف �سريته يقاتل �إك��رام��اً لدم ال�شهداء
«الذين ماتوا لتبقى راية لبنان مرتفعة».
الرقيب �إيلي البيطار من الكتيبة ( 53ال�سرية
 )533ي�شري اىل �أهمية التالحم بني الع�سكريني
لتخطي ه��ذه املرحلة ال�صعبة ،وي�شدد رفيقه
اجلندي حممد م�صطفى من ال�سرية نف�سها على
املتابعة حتى �آخر جندي ،فهذه «الطريق نحن
اخرتناها ولن نرتاجع �أو ن�ضعف ،واهلل �سوف يقدرنا
على الإرهابيني».
العريف �سلمان احل�سنية ،املج ّند خ�ضر عبيد
واملج ّند ح�سني �أب��و و�سيم يعبرّ ون بدورهم عن
�أهمية التما�سك لتحقيق الأه����داف التي
نذروا حياتهم للجي�ش من �أجلها« :ب�سط
الإ�ستقرار والأمن على �أر�ض هذا الوطن
ليعي�ش املواطنون ب�أمن وا�ستقرار،
يف ظل العلم اللبناين» .وي�ضيف
الرقيب الأول حممد عبد اهلل «كل
ما نقدمه لهذا الوطن لي�س كثرياً
عليه ،حتى حياتنا و�أرواحنا».
وتتتابع ال�شهادات احلية ،ن�شعر
مبزيد من احلما�سة والفخر ،وال
تخفى علينا دمعة تلوح يف عني
ت�أثراً.
تعبئة اكيا�س رمل
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النقيب ح�سن قا�سم� ،آمر ال�سرية  543مدرعات
(الكتيبة � ،)45أ�صيب خالل الهجوم ولكنه عاد
ليدعم عنا�صر �سريته« .مل نكن نتوقع هذا الدعم
ال��ذي يق ّوي به الع�سكريون بع�ضهم البع�ض.
ه��ذه املعركة لهم جميعاً وق��د اكت�شفوا خاللها
كم ميلكون من �إمكانات ت�ضحية جتاه امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية وجتاه لبنان».
وختم بالقول:

«اجلي�ش خالل ال�سلم يتدرب وهو الآن يط ّبق كل
ما تعلمه ،يف «امتحان» �سيخرج منه متف ّوقاً».
قبل �أن نودعهم� ،أ�ص ّر ع�سكريو اللواء اخلام�س
الذين التقيناهم �أن يح ّملونا نداء اىل العماد قائد
اجلي�ش« :ال نريد التوقف قبل �إبادتهم» ،واىل
�أهايل رفاقهم ال�شهداء« :نحييكم ودماء رفاقنا
�أمانة يف �أعناقنا».
تعبئة
امل�شيطات
بالذخرية

«�إكراماً لدماء كل �شهيد»
من مركز اللواء اخلام�س يف
تلة املح ّمرة ،انتقلنا اىل مركز
عمليات الفوج املجوقل يف مبنى
معمل احلالب للحلويات .هنا نرى
وقائع املعركة على �أر���ض املخيم
على �شا�شة كبرية.
عنا�صر من الفوج يتابعون الأحداث،
�آخرون يجرون ات�صاالت ملعرفة كل جديد
واجلميع يف حركة دائمة من دون توقف.
هناك التقينا امل��ق��دم من�صور دي��اب،
رئي�س الفرع الرابع يف الفوج املجوقل الذي
�أ�صيب يف املعركة وها هو بني الع�سكريني قدوة
لهم يف االندفاع.
�س�ألناه عن ظروف �إ�صابته ،قال:
«خالل تقدمنا باجتاه مركز لفتح اال�سالم يقع
جلهة البحر ق��رب «ا���س�تراح��ة ال��ن��ور���س» (مركز
خطر لفتح اال�سالم) ،ويف �أثناء مطاردتنا بع�ض
العنا�صر ،ا�شتبكنا معهم ،وتعر�ضت للتقني�ص من
قبل عن�صر كان خمتبئاً يف �أحد املباين .خرقت
الر�صا�صة ال��درع ال��ذي كنت �أرتديه و�أ�صابتني
بكتفي حيث كنت ق��د �أ�صبت ع��دة م��رات يف
معارك �سابقة».
على �أث���ر الإ���ص��اب��ة ُن��ق��ل امل��ق��دم دي���اب اىل
امل�ست�شفى ولكنه رف�ض نقاهته معترباً �أنه يجب
�أن يكون القدوة للع�سكريني ،باالندفاع وعدم
اال�ست�سالم.
املجند املمددة خدماته بالل ح�سن من ال�سرية
الثانية يف الفوج املجوقل يقول
ب���دوره« :ن��ري��د �أن ن�ستب�سل يف
الدفاع عن الوطن ،ف�إما �أن ن�ست�شهد
و�إما �أن ننت�صر ونعي�ش».
الرقيب الأول طانيو�س الليطاين،
الذي َف َق َد يف املعركة �إبن �شقيقه
النقيب مارون الليطاين� ،أكد على
العزم واملتابعة �إك��رام��اً لدماء كل
�شهيد �سقط فدا ًء جلي�شه ولوطنه.
و ّدع��ن��ا الع�سكريني يف غرفة

ت�أمني املباين
قبل دخولها

ال���ع���م���ل���ي���ات
وان��ت��ق��ل��ن��ا مع
امل���ق���دم غ�سان
ف���ا����ض���ل ،رئي�س
ال���ف���رع االول يف
الفوج املجوقل ،اىل
داخل املخيم ،من جهة
م��رك��ز اخل���ان ال���ذي كان
من �أه��م املراكز التابعة
لـ«فتح اال�سالم» و�أ�سقطه
اجلي�ش� .سرنا باجتاه املحور
البحري حيث يعمل الفوج
امل��ج��وق��ل ،ل��ي��ت��ق��دم باجتاه
ا�سرتاحة الوح�ش.

ب
املقدم من�صور دياة يف الفو
رية الرابع
�آمر ال�س

ج املجوقل

املقدم غ�سان فا�ضل رئي�س الفرع الأول
يف فوج املجوقل وبع�ض عنا�صر الفوج
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عنا�صر جموقلون

ع�سكريونا...
كما الذهب املعتّق
دروع وقبعات واق��ي��ة للحماية ،تنقلنا بها
بني املراكز التي نظفها الفوج لن�صل اىل �آخر
نقطة يتمركز فيها اجلي�ش مقابل الإرهابيني.
املجوقلون يحتمون م��ن القن�ص وال�ضربات
املوجهة نحوهم ،ي�ضحكون ويفي�ضون حيوية و�أمالً،
خلف ال�سواتر الرتابية يتنقلون ،البحر يحر�سهم
وعني اهلل ترعاهم ،يلت ّفون واحدهم على الآخر،
يح ّذرون بع�ضهم ويتناقلون التوجيهات.
بني بقايا الذخائر والر�صا�ص ،وعلى �صوت
الق�صف يعنف ت��ارة ويهد�أ ت��ارة �أخ��رى ،دخلنا
اىل غرفة معتمة يف مبنى اتخذه �أف��راد الفوج
املجوقل مركزاً لهم.
الرائد يو�سف حداد� ،آمر �سرية امل�ساندة والدعم
يف الفوج املجوقل يعطي التوجيهات الالزمة
ويخرب العنا�صر بامل�ستجدات� .أ�صيب بيده خالل
�إح��دى الهجمات ولكنه عاد م�صمماً �أكرث من ذي
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ا

ملعاون

غطا�

س طرب

يه مع

عنا�ص

ر من ا

لفوج ا

ملجوقل

قال كلمته ...ورحل

املجند بالل ح�سن

قبل على البقاء« :ل�ست قدمياً يف اجلي�ش ،ولكن
اخلربة التي اكت�سبناها من هذه احلرب فريدة.
ه��ي ح��رب ���ش��وارع وال��ع��دو لي�س تقليدياً .هو
�إرهابي وي�ستعمل الو�سائل التخريبية واخلبيثة

فيما كان العدد قيد الطبع ،ورد الينا
خرب ا�ست�شهاد املعاون غطا�س طربيه
الذي ابى �إالّ ان يلتحق بكوكبة �شهداء
جي�شه الذين ارتفعوا اىل ع��امل املجد
واخل��ل��ود .امل��ع��اون طربيه ح ّيى جي�شه
ورفاق ال�سالح قبل ان يرحل ،من خالل
املقابلة التي اجرتها معه «اجلي�ش»
�ضمن هذا امللف.

ولل�صورة مكان
و�سط املخاطر

كافة (قن�ص ،غ��در ،تفخيخ.)...
ال يهمه احلفاظ على الأر�ض �أو املمتلكات �أو
احلياة ،هدفه �أن ي�ؤذي اجلي�ش بقدر ما ي�ستطيع.
يف االيام الأوىل واجهتنا �صعوبات لكننا ت�أقلمنا
ب�سرعة وعملنا قدر امل�ستطاع على عدم تك ّبد
الإ�صابات».
وحت��دث الرائد ح��داد قائالً�« :سريتي ت�س ّلمت

ي�
للعو صلحون
ا
ال
ع
دة اىل ال طال
واجب

الرائد
يو�سف حداد
�آمر �سرية
امل�ساندة
والدعم
يف الفوج
املجوقل

العمليات من اجلهة ال�شمالية للمخيم على املحور
البحري (مركز اخل��ان باجتاه ا�سرتاحة النور�س،
ا�سرتاحة الوح�ش ،مدار�س االون��روا)� .إننا نتقدم
بدقة وندر�س كل خطوة لذلك ت�أخذ العملية وقتاً
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�أطول .خطواتنا بطيئة ولكن ثابتة وبالتن�سيق «ولكنهم انخرطوا يف املعركة و�أع��ط��وا كل ما
مع االفواج كافة من هند�سة ومدفعية ،مدرعات عندهم باندفاع وك�أنهم حديثو اخلدمة ...الذهب
القدمي ال يبوخ».
وم�شاة ..للتقدم على خط م�شرتك».
املعاون الأول ج��ورج عربيني (رامي
و أ����ش��ار اىل �أن الع�سكريني يتعر�ضون
م�������ض���اد) وامل����ع����اون
خالل عمليات الدهم للكثري من املخاطر
وال�صعوبات� ،إال �أن الت�صميم واالرادة
يف انتظا
ر االوامر
واالن���دف���اع يف احل��ف��اظ على الوطن
و�أبنائه ،جعلنا نتخطى كل ال�صعوبات
وح ّفز الع�سكريني على الكثري من
التعاون ،و�سقوط �شهيد �أو جريح
يزيدنا ق��وة و�إرادة للمتابعة.
ن���ع���م���ل ب���ط���ري���ق���ة مم��ي��زة
وبتخطيط دقيق ،فنحن �أمام
ق�ضية وطنية وال�شعب كله
يدعمنا يف ت�أدية واجبنا.
اجلي�ش هو خ�شبة اخلال�ص
بالن�سبة اىل اللبنانيني
وه��ذا ما �أثبتته هذه
املعركة».
و�أ�شاد الرائد حداد بجهود عنا�صر
�سريته ،الفتاً اىل �أن بع�ضهم ك��ان �سيتقاعد
ا�سرتاحة املحارب
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غطا�س طربيه من �سرية امل�ساندة والدعم يف
الفوج املجوقل ،اعربا عن �شكرهما لقيادة اجلي�ش
التي �أمنت للمقاتلني امل�ستلزمات جميعها،
وكعنا�صر قدامى يف اجلي�ش ،عبرّ ا عن فخرهما
بكل املجندين ال�شباب اجل��دد ال��ذي «يتح ّلـون
بال�شجاعة واالن�ضباط ،فو�سط كل املخاطر وعلى
الرغم من قلة خربتهم باحلرب� ،أبدوا اندفاعاً
ال مثيل له».

اىل الأمام دوماً
غ��ادرن��ا ال��ف��وج املجوقل وانتقلنا اىل مركز
عمليات فوج املغاوير داخ��ل املخيم حيث كان
الع�سكريون يتح�ضرون للنزول اىل �أر�ض املعركة.
النقيب �إيلي خمول� ،آمر �سرية املغاوير الأوىل،
الحظ «�أن معنويات الع�سكريني مرتفعة جداً،
خ�صو�صاً �أن اجلميع على الأر�ض :ال�ضباط والرتباء
والأفراد من �أ�صغر الرتب اىل �أعالها يعمل اجلميع
جنباً اىل ج��ن��ب» .و�أك���د على �أهمية املتابعة
بعزم لأن «الرتدد يع ّر�ض الع�سكري ملواقف �أكرث
خطورة».
وتابع« :من املعروف �أن املغوار ي�سري دائماً
اىل ا ألم��ام ،ي�ضع كل االحتماالت ال�سيئة �أمامه
ويطح�ش» .ومل َ
تخف علينا دمعة احلزن يف عني
النقيب خمول عندما �أتى على ذكر رفيقه النقيب
ال�شهيد م��ارون الليطاين ،وا�صفاً �إي��اه ب�أنه كان
متميزاً ومقداماً وا�ست�شهاده كان حافزاً لرفاقه
لكي يكملوا ،لأنهم «هم �أمل لبنان ورمز بقائه».
من جهة «النور�س» و�صل النقيب و�سيم علوية،
�آمر ال�سرية الثانية «�صدم» يف فوج املغاوير،
بعد انتهائه من مهمة ا�ستطالع يف اجلبهة

الرائد جورج �صقر
�آمر ال�سرية الرابعة يف فوج املغاوير
مع مندوبة جملة «اجلي�ش» ندين البلعة

�آلية تابعة لفوج املغاوير
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ا

لنقي

ب
ايلي

خمول

ا

لرقي

ب
املغ
و
ا
ر
نا

�صر اب

البحرية للمخيم.
«ال���ع�������س���ك���ري���ون
يت�سابقون لتنفيذ املهمة»
ب��ه��ذه ال��ع��ب��ارة اخت�صر نظرته اىل
امل�س
معنويات املقاتلني معترباً �أنه «ممنوع ّ
بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية مهما كلف الأمر من
ت�ضحيات».
ال��رائ��د ج��ورج �صقر� ،آم��ر ال�سرية
الرابعة يف فوج املغاوير يقول
من جهته« ،ال���روح القتالية
التي ظهرت عند الع�سكر
فاج�أتنا ،مل نتوقع كل
هذا الزخم يف القتال
ولكننا كنا �أكيدين
�أنهم �سيكونون
ع��ل��ى ق��در
ع ٍ��ال من
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امل�س�ؤولية والبطولة» .املغاوير ال يعرفون معنى حثالة املجتمع .وي�ضيف« :تالحمنا وبقا�ؤنا يداً
واحدة وقلباً واحداً ،كما كنا دائماً يبقينا على
الأخذ بالث�أر ،لكن ا�ست�شهاد رفيقهم ،النقيب
يقني ب�أننا �سننت�صر على كل
املغوار مارون الليطاين ،دفعهم اىل القتال
ع
معتد ب����إذن
حتى �آخر َن َف�س ،هذا هو الو�ضع ،اليوم هو
نا�صر فو
ج
ا
مل
غا
وير
ا�ست�شهد ،ورمبا دورنا غداً.»...
الرائد �صقر عبرّ عن امتنان اجلي�ش
لدعم ال�شعب الذي «عرف �أخ�يراً �أنه
يريد هذا اجلي�ش الأبي ،حامي الوطن
واملواطن».
وننتقل اىل ال��رائ��د �صبحي
العاقوري �آمر �سرية املدرعات
يف فوج املغاوير ،لقد �أ�صيب
ب�شظية يف كتفه يف �أثناء
تفجري �أفخاخ ،ولكن ذلك مل
يثنه عن متابعة التقدم
مع الباقني بعد ت�ضميد
جراحه ،وهو ي�شدد على
���ض��رورة ال�صمود حتى
�إجن���از املهمة وحتقيق
الهدف املرجو».
ويختم« :نراكم قريباً يف مركز الفوج يف رومية
اهلل».
لنحتفل باالنت�صار».
الرقيب املغوار كميل ن�صار من ال�سرية الأوىل ،الرقيب املغوار نا�صر أ�ب��و زور،
يقول:عنا�صر «فتح اال�سالم» �إرهابيون� ،إنهم امل�سعف امليداين يف ال�سرية الأوىل� ،أعرب عن

افتخاره ب�شجاعة املقاتلني الذين كانوا ي�صابون
ويرف�ضون حتى نقلهم اىل امل�ست�شفى ،يعاجلون
يف �أماكنهم ويعودون اىل املعركة ،وهذا ما كان
يزيدنا عزماً لنق�ضي على العدو.
وقد �أخذنا وعداً على �أنف�سنا بتحقيق العدالة كي
ال يذهب دم �شهدائنا هدراً».

العني ال�ساهرة

88

اجلي�ش  -العدد رقم 265/264

قائد فوج مغاوير البحر يف جولة
ا�ستطالعية داخل املخيم

حماية

املواقع

هكذا رفعنا العلم
مل تختلف الأج����واء واملعنويات
كثرياً لدى فوج مغاوير البحر بقيادة
العقيد الركن جورج �شرمي .فالع�سكر
كله يف حركة م�ستمرة ومتابعة
دائمة ينتظر كل جديد.
�أما االندفاع فال ميكن تقديره �إال
لدى النزول اىل امليدان...
يف ج��ول��ة م���ع ال��ن��ق��ي��ب حيدر
�سكيني� ،آمر جمموعة زوارق القتال الثالثة،
ا�ستطلعنا كيفية دخول مغاوير البحر يف املعركة،
ورفعهم �أع�لام لبنان واجلي�ش على �سطوح كل «تدخلنا لإخالء ثالثة �شهداء من اللواء اخلام�س ،والقطع .نحن ال نرتك �شهيداً يف �ساحة املعركة
وه��ذا يربهن عن روح التعاون بني كل االفواج مهما كانت الظروف قا�سية ،وقد نفذنا مهامنا
مبنى يحتلونه.
على الرغم
من اال�صابة
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النقيب حيدر �سكيني
�آمر جمموعة زوارق القتال الثالثة

املالزم
�شبيب ابو خر�س

ال ن�أبه با إل�صابة

بقلب �شجاع».
على تخوم حي التعاونية دخلنا مع النقيب
�سكيني اىل مبنى متركزت فيه جمموعة زوارق
القتال الثالثة ،و�أقامت املتاري�س .ي�ستقبلك
علم لبنان وقد كتب عليه عنا�صر املجموعة:
«�إذا تغيرّ املكان والزمان �ستبقى مغاوير البحر
هي ال�ضمان».
«�أنتم يف دمي يا �شهداء لبنان ،جي�شنا بوفائه
وحده الأمان».
الت�سلل اىل مراكز العدو �أمر دقيق فيه الكثري من
90
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امل��خ��اط��ر ،ك��م��ا ي�����ش��رح لنا
املالزم �شبيب �أبي خر�س .وي�ضيف« :الأهم
�أن يحافظ املت�سللون على �أنف�سهم ورفاقهم �أف�ضل ما عندهم وفا ًء
وهنا تكمن ال�صعوبة» .وي�ؤكد لنا�« :إ�صابة ع�سكري لت�ضحيات ال�شهيد �أو اجلريح».
تعطي دفعة �إيجابية لكل رفاقه ،جتعلهم يقدمون ويختم بالقول:

«بدايـة كانـت ال�صعـوبـة يف التـ�أقلـم خ�صـو�صـاً الرقيب الأول �شربل زينون من املجموعة نف�سها
بالن�سبــة اىل الع�سكـر اجلديـد .ولكـن بعــد ذلـك ال يندم على م�شاركته يف هذه احلرب على الرغم
�سيطـرنـا على الو�ضـع وتال�شـت كــل احلواجـز مـن من �إ�صابته .فقد تعالج من ال�شظايا يف ر�أ�سه
وع��اد اىل �أر���ض القتال« .م�ؤ�س�سة اجلي�ش هي
�أمامنـا».
امل�ؤ�س�سة الوحيدة التي حتافظ على الوطن ونحن
فخورون باالنتماء اليها».

العني
الثاقبة
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املعاون الأول �أيوب مهنا

الرقيب الأول �شربل زينون

دم واحد وروح واحدة
يف هذه املعركة ،اجلندي كالرتيب وال�ضابط
والقائد ...جميعهم روح واح��دة .الرئي�س يقوي
مر�ؤو�سيه ،يزيد من معنوياتهم وحما�سهم،
ي��ب��ق��ى اىل ج��ان��ب��ه��م وي�شعل
االن������دف������اع يف
ال يقبلو

ن ب أ�ق
ل من ال

وق����ف����ت����ن����ا
الأخرية كانت مع املعاون
الأول �أي���وب مهنا ،رت��ي��ب جمموعة
املداهمة يف زوارق القتال الثالثة ،الذي «نوه
بجهود عنا�صر املجموعة وتعاونهم والتفافهم حول
رفاقهم امل�صابني ،كل ع�سكري يجري دمه يف دم
رفاقه ،كل منا يريد بقاء لبنان وت�أمني ال�سالم
لأوالدنا م�ستقبالً».
92
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ن���ف���و����س���ه���م.
فاجلميع يف �أر����ض املعركة
«واحد» عندما ينادي الواجب ،وهناك ال رتب وال
�شارات ،فقط ع�سكر يقاتل ببطولة.

ن�صر

ر�صد املعتدين

و
�
ص
ي
ة
�
ش
ه
ي
د

م�ضى اىل واجبه �شجاعاً مقداماً ال يهاب
املوت ،عندما ا�ست�شهد حملته زنود الرفاق.
على وجهه �إمارات الع ّزة وراحة �ضمري �شهيد بار �أجنز واجبه حتى �آخر رمق،
ويف جيبه ورقة (كانت و�صفة طبية) مطوية بعناية وقد ّ
خط عليها و�صيته موقعة
كما يلي:
ال�شهيد علي مو�سى
ال�شهيد �أو�صى زوجته بال�شجاعة طالباً منها �أن تفرح لأنه يف جنان اخللد .طلب منها �أن تعترب
�أهله �أهلها .و�أن تخل�ص ذمته مع الآخرين .و�أو�صاها بالإح�سان والرب.
�أما �أهله واخوته فقد ودّعهم بكلمات م�ؤثرة مو�صياً كل فرد منهم مبحبة الآخر.
هوذا �شهيد بار منوذج ل�شهداء �أبرار كانوا قدوة يف ت�ضحياتهم
و�أرادوا �أن يكونوا قدوة يف ا�ست�شهادهم.
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على دوي امل��داف��ع و�أ��ص��داء
حزيران/متوز
الق�صف املر ّكز ،عربنا املدخل
ال�شرقي ملخيم نهر البارد من
م�ستديرة العبده ب�إجتاه مراكز
اجلي�ش يف الداخل.
ما �أن اجتزنا منطقة اخلان حتى
بد�أت �صورة املعارك تتو�ضح �أمامنا:
البطولة ملء ال�ساحات �أبنية مهدمة وج��راف��ات ع�سكرية
حتقيق
تزيل ال��رك��ام م��ن و�سط الطريق،
رميا �سليم �ضومط
و�سيارة �إ�سعاف خا�صة باجلي�ش تنقل
ع�سكرياً جريحاً �إىل خارج املخيم.
على جانب الطريق جلهة البحر كان عنا�صر من اجلي�ش يقومون مبهمة
مراقبة و�إ�ستطالع �ضمن الواجهة البحرية للمخيم� .إذ وا�صلنا تقدمنا� ,أ�شار �أحد
الع�سكريني �إىل �سيارة ليموزين بي�ضاء تقف يف كاراج مبنى مهدم «هذه �سيارة
�شاكر العب�سي».
تابعنا �سرينا ب�إجتاه بقعة عمل �سرية املدرعات اخلام�سة ،و�إنتظرنا طويالً �إىل �أن
متكن قائد ال�سرية املقدم عمر مراد من التحدث �إلينا بعد �أن �أجنز عملية ق�صف
مر ّكز ملوقع �صامد.
بادرناه بالإطمئنان على حال الع�سكريني م�شيدين بالإندفاع الظاهر على وجوههم
ويف حتركاتهم ،ف�أكد لنا �أن «احلما�سة مطلوبة �أما الته ّور فمرفو�ض».
عبارة قد تبدو جمرد كالم بالن�سبة �إىل القارئ الذي مل يزر املخيم ويفهم طبيعة
العمل الع�سكري على الأر�ض ،لكن العك�س �صحيح بالن�سبة �إىل الأ�شخا�ص الذين �إطلعوا
على �سري الأحداث وتبينّ لهم مدى �أهمية املزج بني ال�شجاعة الفائقة والعمل املحرتف
بعيداً عن التهور يف املعركة التي يخو�ضها اجلي�ش �ضد الإرهابيني.

�سرية املدرعات اخلام�سة

�أهالً بكم
يف ميدان
الب�سالة واالحرتاف
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تدمري الد�شم والتح�صينات
والق�ضاء على القنا�صني
عن مهمة �سرية املدرعات اخلام�سة �أ�شار املقدم
م��راد �إىل �أنها تق�سم �إىل ق�سمني ،الأول هو
تدمري الد�شم والتح�صينات اخلا�صة بالإرهابيني،
والثاين تدمري مراكز القنا�صة التي تعرقل العمل
الع�سكري ،مو�ضحاً �أن هاتني املهمتني ت�ساهمان
يف ت�سهيل عملية التنظيف التي يقوم بها
امل�شاة بعد تدمري املباين.
و�أ�ضاف� ،أن ال�سرية تعمل كدعم للفوج املجوقل
حيث �أنها ت�ضع الدبابات يف ت�ص ّرف وحداته
وتن�سق معه يف عملية تدمري مراكز القنا�صة� ،إذ
ّ
حتدد غرفة العمليات اخلا�صة بالفوج رمز املبنى
الذي يتعر�ضون منه للقن�ص ،لتتوىل ال�سرية من
بعدها ق�صفه وتدمريه .وتطرق املقدم مراد يف
حديثه �إىل �أهمية الإ�ستطالع الأويل قبل املبا�شرة
بعمليات الق�صف ،وذلك الختيار امل�سلك املنا�سب
القرتاب الدبابة من هدفها قدر الإمكان والرمي
ب�إجتاهه بارتياح .و�أو�ضح �أن معظم امل�سالك هي
عبارة عن �أزقة �ضيقة مغلقة جزئياً ب�سبب الركام،
مما يعيق عمل الدبابة ،ولذلك ف�إن الإ�ستطالع
الأويل مهم للغاية لكي ال ي�صل الع�سكريون �إىل
طريق غري نافذ ال �سيما عندما ي�ضطرون �إىل
الإبتعاد عن قطاع الفوج.

طواقم وتن�سيق
عن توزيع العمل �أ�شار املقدم
مق�سمة �إىل
مراد �إىل �أن ال�سرية ّ
طواقم قتال ميداين تتبادل الأدوار
على ال��دب��اب��ات� ،إ�ضافة �إىل ق�سم
خم�ص�ص لتعبئة الذخرية يف الدبابات
و�إر���س��ال��ه��ا �إىل اخل��ط��وط املتقدمة
بالتن�سيق مع ال�ضباط امل�س�ؤولني عن
طواقم القتال .كما �أن هناك ق�سماً خم�ص�صاً
حلرا�سة �أم��اك��ن التمركز وم��راق��ب��ة اجلهة
البحرية منعاً للت�س ّلل.
�أم��ا على �صعيد �صيانة الآل��ي��ات ،ف�أو�ضح
املقدم مراد �أن هناك مفرزة لوج�ستية تتمركز
يف منطقة العبده ب�صورة دائمة مهمتها تع ّهد
الآليات و�إ�صالح ما هو بحاجة لذلك �ضمن �أر�ض
املعركة.
وحتدث قائد �سرية املدرعات اخلام�سة عن الدور
الع�سكري الذي تقوم به �سريته على �أر�ض املعركة
فقال �إن «الرماية اليوم (عند �إج��راء التحقيق)
م��ر ّك��زة على موقع �صامد مبدخليه ال�شمايل
واجلنوبي ،بالإ�ضافة �إىل ق�صف م�ساند وتغطية
نارية ب�إجتاه مباين الأونروا».

قائد �سرية املدرعات اخلا�صة
املقدم مراد

الفوج بالتبديل للعنا�صر مل يرغب �أي منهم
املغادرة و�أ�صروا على متابعة م�سرية ال�شهيدين
حتى الق�ضاء على الإرهابيني».
وختم قائد �سرية املدرعات اخلام�سة بتطمني
الأهايل �إىل و�ضع الع�سكريني م�ؤكداً �أن «جميع
حاجاتهم يتم ت�أمينها ب�إ�ستمرار من غذاء ولبا�س
وكل ما يحتاجونه يف حياتهم اليومية».

ل�������������دى
���س���ؤال��ن��ا ع��ن الو�ضع
املعنوي للع�سكريني� ،أك��د املقدم مراد
�أن «ال�شباب معنوياتهم مرتفعة جداً ،وال�ضغط
النف�سي الناجت عن هول املعارك وعن �إ�ست�شهاد
ع�سكريني من خمتلف الوحدات مل يزدهم �سوى
�شجاعة وحما�ساً للق�ضاء على الإرهابيني وفا ًء
لرفاقهم الذين قدموا حياتهم ثمناً لذلك».
عملية بحث
و�أ���ض��اف« :اجلميع هنا ي��درك �أن الأر���ض حتتاج
�إىل دم لتحريرها ،وقد قدمت �سريتنا �شهيدين بعد �إنتهاء حديثنا مع املقدم م��راد ،با�شرنا
فدا ًء للوطن ،وخم�س �إ�صابات ،وعندما �أذنت قيادة «حملة بحث» عن ع�سكريني غري من�شغلني بغية
�إ�ستطالع ر�أيهم ح��ول املعركة� ،إال �أن حملتنا
باءت بالف�شل ،فاجلميع منهمك يف عمله من
جمع الذخرية والتلقيم والرمي يف عملية
ق�صف متوا�صل ،ما ا�ضطرنا �إىل الإنتظار
جمدداً حلني ح�صول عملية تبديل للرماة
وامللقمني على الدبابة للح�صول على
�أحاديث خمت�صرة من بع�ضهم.
الرقيب الأول حممد ب��زال ق��ال :نقوم
حالياً بتدمري م��واق��ع الإره��اب��ي�ين عرب
الق�صف املركز والعنيف .و�أ���ض��اف :عملنا
يتطلب الكثري من الدقة لأن قذيفة الدبابة
تخرتق �أك�ثر م��ن ج���دار ،ل��ذا فالإحرتاف
مطلوب بغية ق�صف
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الأهداف وفقاً ملا هو حمدد لنا
رفاقي باندفاع
متاماً.
داع لأن
لـدى �سـ�ؤالنـا عـن معنـويـات الع�سـكـرييـن �أجــاب� :شديد ومن دون �أي تردد ،فهل من ٍ
«�أنا �أب ل�سبعة �أوالد ،وها قد ر�أيتموين �أقاتل مع �أ���ش��رح املزيد
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متحفزة للمهمة
�سالح املدرعات يعمل على تنظيف ب�ؤر القن�ص

جاهزة

للت�صدي والدفاع

الع�سكريني؟».

امل��������ج��������ن��������ـ��������ـ��������د
ع��ن معنويات امل�����م�����ـ�����ـ�����ددة خ���دم���ـ���ـ���ات���ـ���ـ���ه ح�����س��ـ��ن
خليل قال:
عهد لل�شهداء «�إخ�ت�رت بنف�سي القدوم �إىل اجلبهة ،و�أق��وم
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حالياً مبهمة ملقم للمدفع .يف بداية التحاقي
�شعرت ببع�ض التوتر والقلق ال �سيما �أنها املرة
الأوىل التي �أ�شارك يف معركة فعلية .ولكنني
ت�أقلمت �سريعاً بف�ضل دعم الرفاق ووجود ال�ضباط
�إىل جانبنا على اجلبهة» .و�أ�ضاف :الأمر الوحيد
ال��ذي يكدرنا هو �إ�ست�شهاد رفاقنا الذين �صرنا
و�إي��اه��م عائلة واح��دة .وتابع :يف ه��ذه البقعة
بالذات �إ�ست�شهد لنا رفيقان ،وقد عاهدنا بع�ضنا

تنقل ع�سكريني �إىل اجلبهة ،فتوجهنا �إىل �سائقها
بال�س�ؤال عن الأو�ضاع يف �ساحة املعركة ،وكان
اجلواب «نحن رجال فعل ال نح�سن الو�صف وكرثة
الكالم� ،أنتم ال�صحافيون فانقلوا ما �شاهدمتوه ال
�أكرث وال �أقل»!
معك حق يا �صديقيَ ،مل الأ�سئلة طاملا �أننا
�شاهدنا ب�أم �أعيننا ما يقت�ضي واجبنا الإعالمي
نقله ب�صدق و���ص��راح��ة .ف���إل��ي��ك م��ا �شاهدناه

على متابعة م�سريتهم لتحقيق الهدف الذي
�إ�ست�شهدوا من �أجله.
اجلندي ع��ادل ال�سغبيني ق��ال« :نحن �أقوياء
و�شجعان لأننا متما�سكون ومتحدون ،و�أنا �أ�ؤكد �أن
هذه املعركة التي يخو�ضها اجلي�ش �ضد الإرهاب لو
خا�ضها �أي جي�ش �آخر غري اجلي�ش اللبناين لكان عدد
ال�شهداء �أ�ضعاف ما �شهدناه».

وقت ال�شدة وعند كل �إ�ستحقاق م�صريي للوطن،
و�شهدناه:
ما �شهدناه يف خميم نهر البارد كان �أكرث من ونخت�صره بكلمات «ال�شرف ،الت�ضحية ،والوفاء».
حما�سة و�أقل من تهور ،هو �إقدام ال�شجعان الذين و�إىل �شهدائنا الذين �سقطوا يف خميم نهر
يط ّلون على املوت بر�ؤو�س مرفوعة لكي تظل البارد نقول� :إ�ست�شهادكم هو حبة قمح يف �أر�ض
خ�صبة ،دفنت يف الرتاب لتمنح القيامة للبنان.
راية الوطن مرفوعة فوق كل الرايات.
هو ع ّزة ال�شرفاء الذين ي�ض ّحون ب�ساق �أو يد،
ت�صوير :العريف يحيى خ�ضر
لقطع يد الإرهاب التي حتاول التطاول على كرامة
روبري مرق�ص
الوطن وجي�شه.
هو غرية �أبناء الوطن على الوطن و�شعبه ،هذه
الغرية التي تدفعهم �إىل الإ�ست�شهاد بفرح ول�سان

حالهم يقول «ما ت�ضحوا نحنا من�ضحي عنكن».
هو الإندفاع الذي يولده احلب ال�صادق للوطن
والأر�ض ،احلب الذي مل تلوثه امل�صلحة الفردية �أو
الأطماع ال�شخ�صية.
هو إ�ل��ت��زام الأوف��ي��اء عهداً قطعوه لرفاق لهم
مبتابعة م�سرية احلق الذي �إ�ست�شهدوا من �أجله.
�إىل �أبطالنا يف خميم نهر البارد نقول :ما
�شهدناه هو ما عهدناه دوماً من جي�شنا الأبي يف

ف

ر�سان ا

نح�سن الفعل ال الكالم
يف �أثناء حديثنا �صادف م��رور �آلية ع�سكرية
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مليدان

حزيران/متوز
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قائد القوات اجلوية
يعطي تعليماته للطيارين

القوات اجلوية:
الـ«غازيل» عادت اىل الأجواء
والتدريب �أعطى ثماره
يف �أثناء حرب اجلي�ش على الإرهاب يف خميم
نهر البارد �شهدت الأجواء اللبنانية عودة طوافات
الـ«غازيل» الفرن�سية ال�صنع بعد غياب ثمانية
ع�شر عاماً .وق��د ن ّفذت ه��ذه الطوافات مع
غريها من الأ�سلحة اجلوية مهاماً خمتلفة من
رمايات جوية ،ومراقبة وا�ستطالع ،ودعم جوي
قريب ،وغريها من العمليات اجلوية التي
تندرج �ضمن املهام التي ك ّلفت بها القوات
اجلوية يف �أثناء م�شاركتها يف العمليات
الع�سكرية يف املخيم املذكور.
وقد اعتربت الأعمال التي نفذتها القوات اجلوية
�إجن���ازاً عظيماً نظراً اىل الظروف احلرجة التي
رافقت التنفيذ يف خمتلف مراحله.

يف انتظار املهمة
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عن هذه امل�شاركة وعن دور القوات اجلوية يف
معركة خميم نهر البارد ،كان �شرح لقائد هذه
القوات العميد الركن الطيار نهاد ذبيان يف
حديث ملجلة «اجلي�ش».
بداية �أ�شار العميد الركن الطيار ذبيان اىل �أن
التدريب املك ّثف الذي خ�ضع له �ضباط القوات
اجلوية وعنا�صرها يف ال�سنوات الأخرية �أعطى
ثماره يف �أثناء معركة نهر البارد ،وذلك �أنه
ف��ور ت�س ّلم الهبة الإم��ارات��ي��ة م��ن طائرات
الـ«غازيل» والأ�سلحة اخلا�صة بالطريانّ ،مت
ا�ستيعاب العتاد اجلديد وحت�ضريه للإ�ستعمال
ب�سرعة قيا�سية نظراً اىل تزامن و�صوله مع
بدء املعركة.
كما ّمت جتهيز ثالثة طواقم للعمل اجلوي بعد
خ�ضوعهم لدورة تذكريية حول طوافة الـ«غازيل»
مل تتجاوز مدتها الثماين �ساعات .و�أ�ضاف �أن �أول
رماية ل�سالح الـ« »Hotكانت رماية فعلية يف
�ساحة املعركة لعدم وجود الوقت الكايف للتجارب
امل�سبقة ،ومع ذلك فقد جاءت الأهداف

حت�ضريات لالنطالق يف املهمة

دقيقة جداً وموافقة متاماً للمطلوب.
ويف تف�صيل للمهام الع�سكرية التي �شاركت
بها القوات اجلوية يف املعركة �أو�ضح العميد
الركن الطيار ذبيان �أنها كانت متعددة ،وقد بد�أت
مبواكبة الأف��واج يف �أثناء انتقالها اىل ال�شمال،
ثم كانت عمليات املراقبة والإ�ستطالع التكتي
�إ�ضافة اىل عمليات البحث والإنقاذ التي توا�صلت
طوال فرتة املعركة .كما كانت امل�شاركة الأهم من
خ�لال الأع��م��ال القتالية التي
ا�ستخــدمــت

فيها �صواريخ الـ«هوت» ح��واىل الثماين مرات
حم ّققة �إ�صابات دقيقة للغاية .وا�ستخدمت �أي�ضاً
الرماية اجلوية باملدافع الر�شا�شة على مراكز
امل�سلحني �ضمن عمليات الدعم اجلوي القريب.
و�أ�ضاف قائد القوات اجلوية� ،أن ال�سالح اجلوي
�شارك �أي�ضاً يف عمليات جموقلة ّمت خاللها نقل
ع�سكريني اىل بقع حم��ددة لتنفيذ عمليات
ع�سكرية.
كما �شارك ب�شكـل ف ّعـال يف عمليات الإخالء
ال�صحي حيث ّمت نقل �أعداد كبرية من اجلرحى من
ال�شمال اىل م�ست�شفيـات العا�صمــة يف ظروف
�صعبـة كالإنتقـال ليالً يف احلاالت
ال��ت��ي ا�ستدعت
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طوافة للإخالء ال�صحي
تهبط على �سطح احد امل�ست�شفيات

نقالً فورياً للجرحى على الرغم
من الظروف املناخية ال�صعبة
وبالرغم من اال�ضطرار اىل الهبوط على
�أ�سطح مباين امل�ست�شفيات يف مهـابـط خ�ص�صـت
لذلـك.
وحتدث �أي�ضاً عن الإنتقال ليالً يف بع�ض الأحيان
من دون ا�ستخدام الإ�ضاءة كي ال ت�صبح الطائرة
هدفاً للم�سلحني .و أ����ش��ار اىل �أن ه��ذه املهام
�أظهرت مدى براعة الطيارين وكفاءتهم ،كما
ب ّينت �إندفاعهم للعمل حيث مل ن�شهد �أي تذمر

�أو ت��ردد من قبل
�أي طيار ،بل على العك�س كانوا جميعاً
متحم�سني وم�ستعدين �أ ّمت الإ�ستعداد لت�أدية
واجبهم.
يجدر بالإ�شارة �أن القوات اجلوية كانت ما
تزال ت�شارك يف العمليات الع�سكرية �ساعة
�إجراء املقابلة� ،إذ كانت تقدم دعماً جوياً قريباً
لإحدى وحدات القوات اخلا�صة يف �أثناء
مطاردتها م�س ّلحني
يف

�س

العميد الركن الطيار
نهاد ذبيان يف حديثه
اىل الزميلة رميا
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رعة يف

اخالء ا
مل�صابني

ر يرفرف

ويف البح

القلمون.
القوات البحرية:
�سيطرة حمكمة
على امل� ّسطح املائي
ب���دءاً م��ن � 20أي��ـ��ار املا�ضي ،يوم
االع���ت���داء ع��ل��ى ع��ن��ا���ص��ر اجليـ�ش
اللبنـاين يف ال�����ش��م��ـ��ال ،حتـ ّول
امل�سطح املائي ما بني احلدود ال�شمالية ملياه
لبنان الإقليمية وحدود �شمايل جزر النخيل ،بقعة
عمليات ع�سكرية للقوات البحرية التي �شاركت
ب�صورة فعالة يف حرب اجلي�ش �ضد امل�سلحني يف
خميم نهر البارد� ،إن من خالل احل�صار البحري �أو
عرب الدعم الع�سكري املبا�شر للقوات الربية.
عن هذه امل�شاركة حتدث اىل جملة «اجلي�ش»
قائد القوات البحرية العميد الركن البحري بطر�س
�أبي ن�صر.
يف الأ�شهر القليلة املا�ضية �ش ّددت القوات
البحرية عملية امل��راق��ب��ة على ح���دود املياه
الإقليمية ال�شمالية حتى �شمايل جزر النخيل بحيث
باتت الدوريات متوا�صلة على مدار ال�ساعة ،وذلك

بح�سب ما �أ�شار قائد القوات
البحرية العميد الركن البحري بطر�س �أبي ن�صر.
و�أ�ضاف� ،أنه بدءاً من منت�صف �آذار املن�صرم بد�أ
احل�صار الك ّلي يف حميط الواجهة البحرية ملخيم
نهر البارد.
و�أك���د �أن��ه ف��ور الإع��ت��داء على عنا�صر اجلي�ش
يف ال�شمال حت�� ّول امل�سطح املائي بني احلدود
ال�شمالية واجلزر بقعة عمليات ع�سكرية للقوات
البحرية ،فارتفعـت
ن�����س��ب��ة اجل��ه��وزي��ـ��ة،
قائد القوات البحرية
العميد الركن البحري
وارتفـع اي�ضاً عـدد
بطر�س ابي ن�صر
اخلافرات التي تتوىل
تنفيذ امل��ه��ام من
�إث��ن��ت�ين اىل ث�لاث
ي���راف���ق���ه���ا زورق
�إع�ت�را����ض .كما منع
يف هذه الأثناء دخول
املراكب وال�سفن اىل
املنطقة املحا�صرة
مب��ا يف ذل��ك مراكب
ال�صيادين.

�أم��ا م��ن الناحية ال�بري��ة ،فرفعت ن�سبة
املراقبة بوا�سطة ال���رادار لتتوا�صل على مدار
ال�ساعة يف املراكـز التابعـة للقـوات البحريـة يف
�أبو عد�س والقليعـات ومرف أ� العبدة ،علمـاً �أنه ّمت
نقل غرفة العمليات البحرية من مركز طرابل�س
البحري اىل مركز القليعات للمراقبة الرادارية
كونه يتيح ال�سيطرة بالر�ؤية على امل�سطح
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قائد القوات البحرية
العميد الركن البحري
بطر�س ابي ن�صر
يتابع تنفيذ املهام

املائي من اجلزر وحتى احلدود.
ت�أمني الدعم الناري
يف �إ�شارة اىل الدعم الع�سكري ال��ذي قدمته
القوات البحرية اىل القوات الربية� ،أو�ضح العميد
الركن البحري �أبي ن�صر �أن الأيام الأوىل للمعركة
�شهدت دعماً بالنريان من اخلافرات البحرية باجتاه
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املخيم� ،إال �أنه وبعد تق ّدم اجلي�ش داخل املخيم
�أ�صبح من ال�ضروري تقييد الدعم الناري من
البحر بغية عدم �إزعاج القوات الربية املتقدمة ال
�سيما بعد �أن �ضاقت بقعة العمليات ،فاقت�صرت
حينئذ نريان اخلافرات على الأهداف البحرية داخل
ٍ
امل�سطح املائي.

و�أ�شار قائد القوات البحرية اىل �أنه خالل هذه
الفرتة تعر�ضت خافرات ال�سالح البحري لرمايات
بامل�ضادات من قبل م�سلحي «فتح اال�سالم»،
كما تعر�ضت يف فرتة الحقة لرمايات بالهاون
من اجلهة نف�سها ،غري �أن��ه باعتماد التكتيك
البحري املالئم والإن��ت��ق��ال من خطة اىل �أخرى

�سيطرة على
ال�سطح املائي

وفقاً للمتطلبات امليدانية ،ظلت مراكب القوات
البحرية مبن�أى عن هذه الرمايات املعادية التي
مل ت�ؤثر �إطالقاً على تنفيذ املهام �أو نوعية الأداء،
فقد ظلت ال�سيطرة على امل�سطح املائي �سيطرة
تامة ،وظل احل�صار (وما يزال) حمكماً على املخيم
من اجلهة الغربية.
وحتدث قائد القوات البحرية عن نوع �آخر من

الدعم الذي قدمته القوات البحرية وذلك من خالل
عمليات املراقبة والت�صحيح للرمايات املدفعية
توالها �ضباط من �سالح املدفعية �أبحروا على منت
خافرات القوات البحرية .كما �أبحر على اخلافرات
املذكورة �ضباط من القوات اجلوية بهدف تن�سيق
عمليات الطريان للطوافات امل�شاركة يف املعركة.
و�أو���ض��ح العميد الركن البحري �أب��ي ن�صر �أن

التن�سيق التام واملبا�شر مع الأف��واج والألوية
امل�شاركة من جهة ،وبني املراكز البحرية املنت�شرة
على الرب يف غرفة العمليات واملراكب املعنية
بالتنفيذ على امل�سطح املائي من جهة �أخرى،
�أدى اىل جناح بارز على �صعيد املهام.
كما �أكد �أن عديد القوات البحرية �ضباطاً ورتبا َء
و�أف���راداً كانوا وم��ا زال��وا معنيني جميعاً مبهمة

اجلي�ش  -العدد رقم 265/264

111

تكامل وتن�سيق يف اداء الواجب

اجل���ي�������ش يف
خميم نهر ال��ب��ارد��� ،س��واء م��ن خ�لال وجودهم
على م�تن امل��راك��ب يف البقعة املحا�صرة �أو
يف م��راك��ز املراقبة ال��راداري��ة �أو يف القواعد
اللوج�ستية التي ت�ؤمن الدعم للعنا�صر واملراكب
دورية ملنع ت�سلل االرهابيني

امل�شاركة ،اىل جانب متابعة املهام املوكولة اليها
على طول ال�شاطئ اللبناين ويف املياه الإقليمية
اللبنانية ،ال �سيما تنفيذ القرار  1701مب�شاركة
ال��ق��وة البحرية التابعة ل��ق��وات الأمم املتحدة
امل�ؤقتة يف لبنان ،م�شرياً اىل �أن اجلميع قد
وظفوا خرباتهم وكفاءاتهم لإجناح املهمة املوكلة
اليهم ،وم���ؤك��داً �أن اجلي�ش يتكامل يف تنفيذ
املهام مبختلف �أ�سلحته واخت�صا�صاته من قوات
برية وبحرية وجوية ،وه��ذا التكامل هو �أ�سا�س
جناحه وتغ ّلبه على كل ال�صعاب التي تواجهه.

وق���ـ���د ختـم
قائـد القـوات البحريــة بالتمني للجيــ�ش
اللبنــاين الن�صر والنجــاح يف كل مهامــه ،مثمنــاً
دعـم ال�شعـب اللبنـاين لهــذا اجليــ�ش يف الأوقـات
الع�صيبة� ،آم�لاً �أن يتج�سـد هذا الدعم من قبل
�أ�صحاب القرار يف حتقيـق ال�سالح والعتـاد احلديـث
للم�ؤ�س�سة الع�سكرية ليبـقى اجليـ�ش اللبنــاين
احلامي الأوحد للوطـن الذي ي�صفه بـ«قطعة �سما».

ت�صوير:
القوات اجلوية
القوات البحرية
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حزيران/متوز

البطولة ملء ال�ساحات
حتقيق
العقيد �أنطوان جنيم

مل��ا ك��ان��ت املدفعية
ت�ؤدي دوراً �أقل ما يقال فيه
�أنه فتح الطريق �آمناً �أمام
القوى املتقدمة ،ويف بع�ض
الأحيان يتقدمها ،ويبعث
فيها روح �أم��ان وطم�أنينة
راف��ع �اً معنوياتها ،ك��ان ال
بد من زي��ارة ول��و خاطفة
ملراب�ض فوجي املدفعية
الأول والثاين امل�شاركني يف
معركة خميم نهر البارد.

قائد فوج املدفعية الثاين
العميد الركن حممد
�سليمان يف تعليمات
للع�سكريني

فوجا املدفعية الأول والثاين يف املعركة

الطريق
فتح
للقوى املتقدمة بالنار

اهلل معك
اجلي�ش  -العدد رقم 265/264
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عند فوج املدفعية الثاين
يف مكان م��ا على بعد كيلومرتات
طويلة على دروب ال�شمال وغري قليلة
كخط نار ،ا�ستقبلنا مرب�ض بهطلة
من �ست قذائف مدفعية ال ترحيباً
بنا و�إمنا رداً على م�س ّلحي ع�صابة
«فتح اال�سالم» ومراكزهم.
امل��رب�����ض خلية نحل تعمل
ب�ضجيج كبري مت ّزقه من حني
اىل �آخر �صرخة :هدف ،هدف.
كما يف كل موقع زرناه
كانت موجة من العنفوان
وامل��ع��ن��وي��ات تغمرنا

م
كتوفو ا أل
ي
د
ي.
..
إ
�
ال ع
لى اعداء

م

�ستلزمات

خ�����ص��و���ص��اً عند
التقائنا قائد املجموعة على ر�أ�س
ع�سكره ،فكيف �إن التقينا يف هذا املرب�ض بقائد
فوج املدفعية الثاين العميد الركن حممد �سليمان
ي�شرف بنف�سه على عمليات الق�صف املدفعي
بت�سل�سلها ،يت�أكد من �إحداثيات الهدف ،من نوع
القذيفة ،من ح�سن �إ�شتغــال املدفع ،مـن كل
�شيء تقريباً .ا�ست�أذناه لن�سمــع منه كالمـاً يربد
116
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معرك
ة ال�شرف

حت

الوطن

ديد إ�حدا

ثيا
ت الأهداف

قلو بنــا .
فكان احلـديث الآتي:
• متى دخلتم املعركة؟
 دخلنا املعركة يف � 22أيار  2007بعد �أمر من وم���ن ث��� ّم �شكلتالقيادة ،وكلفت �سرية  130ملم الرمي ل�صالح ه���ذه ال�����س��ري��ة ال��دع��م العام
قوى اجليـ�ش املواجهـة ت�أميناً لعملية انت�شارها .للجبهة والتعزيز للكتيبة  55يف اللواء اخلام�س.

ماذا يعني �أن تكون رامي مدفعية؟
م��ن جملـة امل�ؤهالت
الكثرية التي يفتـر�ض
�أن ت���ت���ـ���واف���ـ���ر ل���دى
ع�سكـريي املدفعيـة،
قوة االحتمال.
ف��ع�����س��ك��ري��و املدفعية
يعي�شون �ضغطاً من ال�صعب
تخيلـه ب�سبـب قـوة الق�صـف.
وي�صبح الأمر �أكرث �صعوبة
عندما ت�ضطر املدفعية اىل
الرمي ب�شكل كثيف ومتوا�صل.
من النتائج الناجمة عن هذا ال�ضغط ،ت�ضرر حا�سة ال�سمع ،ا�ضافة
اىل التوتر النف�سي.
من جهة �أخرى تتطلب الرماية م�ستوى عالياً من الكفاءة لإ�صابة
الأهداف بدقة ،وحتا�شي �إيذاء املدنيني من جهة والقوى ال�صديقة
من جهة �أخرى.
يذكر هنا �أن هام�ش احليطة للقوات ال�صديقة يبلغ الـ600
مرت كما هو معلوم يف العلوم الع�سكرية.
ب��ال��ن�����س��ب��ة اىل

طبيعة املعركة يف نهر البارد الذي يبلغ املدى الأق�صى الت�ساعه
ولعر�ضه الـ 500مرت يف �أح�سن احلاالت ،ف�إن مدفعية اجلي�ش ت�ضطر
اىل خرق قانون احليطة ،حيث ي�ضيق هام�ش احليطة اىل حد كبري.
مع ذلك ي�شهد ملدفعية اجلي�ش اللبناين بالكفاية العالية التي
جت ّلت من خالل حتقيق اال�صابات املبا�شرة وتاليف �إ�صابة املدنيني
�أو القوى ال�صديقة املنت�شرة يف �ساحة املعركة.
ويعلق �أحد �ضباط املدفعية على ذلك بالقول :نتخذ �أق�صى ما
ميكن من تدابري كي ال نقع يف �أي خط�أ ،وعلى الرغم من �أن ثقتنا
برماتنا تامة ،ف�إن «احلبلة ال ُت�ش ّد» �إال بعد �أن يت�أكد ال�ضابط من
الإحداثيات ومن �أن كل �شيء كما يجب.

ك

ي ال نخط
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• الحظنا عند دخولنا اىل هذا املرب�ض
�أنكم قد رب�ضتم املدافع يف �أر�ض زراعية،
�أمل يحتج الأهايل و�أ�صحاب الأر�ض مثالً؟
 هنا ،ال ي�سعني �سوى التو ّجه اىل أ�ه��ايلاملنطقة حيث هذا املرب�ض واىل �أ�صحاب الأر�ض
بالتحديد ب�أ�سمى عبارات ال�شكر والعرفان لكل ما
قدموه لنا .لقد ا�ستقبلونا بنرث الأرز والزغاريد

والدعاء اىل اهلل لن�صرتنا واالحلاح علينا لتخلي�صهم
من ع�صابة «فتح اال�سالم».
• �س�ؤال �أخري ،مباذا تف ّرد فوج املدفعية
الثاين؟
 لقد حتولنا اىل بحارة على منت مركب ،قالهامبت�سماً .احلقيقة بد�أنا اعتباراً من � 25أيار مهمة

ت�أمني املراقبة للق�صف املدفعي من البحر،
حيث �أننا و�ضعنا مراقب مدفعية ل�صالح اجلبهة
مع عتاده على منت مركب تابع للقوات البحرية
ومهمته �ضبط الق�صف املدفعي من خمتلف
قطع املدفعية امل�شاركة يف املعركة على مراكز
م�سلحي «فتح اال�سالم».
عند فوج املدفعية الأول

وتنطلق ب�أمان
لتبقى االر�ض
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قائد فوج املدفعية الأول
العميد الركن عبدو عطااهلل
يعطي التعليمات للع�سكريني

م��ن املدفعية ال��ث��اين اىل املدفعية
الأول ،عند مقلب آ�خ��ر ،انتقلنا واحلبور
يغمر قلبنا ملا �شاهدناه من �إندفاع
وعنفوان عند عنا�صر املرب�ض.
عند مدخل مرب�ض املدفعية الأول
تك ّرر امل�شهد� :ست طلقات مدفعية
زغردت بنربة خمتلفة .بداية لقائنا
كانت مع العميد الركن عبدو عطااهلل
قائد فوج املدفعية الأول الذي كان
يف زي��ارة عمل وتف ّقد ل�سريتني
من فوجه م�شاركتني يف معركة
نهر البارد.
بداية طرحنا عليه ال�س�ؤال:
• متى دخلتم املعركة
وما هي مهمتكم؟
 يف ال��ث��ام��ن م��ن حزيران 2007رب�ضنا مدافعنا يف
مهمة دع��م وتعزيز للجبهة
و���ش��ارك��ت يف ه��ذه املهمة
�سريتان من الفوج.
• ح�ضرة العميد ،عند
جت��وال��ن��ا يف املرب�ض
التقينا مالزمني ورتباء
متخ ّرجني حديثاً� .أي
�أن خرباتهم العملية
يف �أول الطريق ،فما
هو الهدف من هذه
اخلطوة؟
 ل���ق���د ت��ع�� ّم��دتكقائد للفوج �إر�سال
امل�لازم�ين والرتباء
املتخرجني حديثاً
اىل اجل��ب��ه��ة� ،أوالً
جلعلهم يتمر�سون
ع����ل����ى احل����ي����اة
الع�سكرية والقتال
ب�����ش��ك��ل خ��ا���ص،

الغلط ممنوع

ح�سابات دقيقة لدقة اال�صابة
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بكل عناية و�إتقان

الويل ملن يعتدي
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فنحن له باملر�صاد

ت�سديد وحتديد
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وثانياً ،ملا مل�سته من اندفاعهم و�إحلاحهم على
امل�شاركة يف ما اعتربوه حرباً على ع�صابات
الإرهاب .وهنا ميكنني اجلزم ب�أنهم يبلون البالء
احل�سن ،ال �سيما وقد بثوا روحاً جديدة يف ج�سم
ال�سرية.
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• �س�ؤال �أخري� :سقط للفوج �ضابط �شهيد
وعدة جرحى ،فهل تروي لنا كيف ا�ست�شهد
ال�ضابط ونحن نعلم �أن ال تبادل لق�صف
مدفعي مع ع�صابة «فتح اال�سالم»؟
 �إن الإجناز الذي حققه فوج املدفعية الأول يفهذه املعركة هو ا�ستخدام املدفع عيار  122ملم
للرمي املبا�شر حيث كان يتقدم مع امل�شاة كر�أ�س
طليعة ملعاجلة ا أله��داف التي تظهر على �أر�ض
املعركة مع العلم �أن املدفع مقطور� ،أي تقطره
�شاحنة ،وغري م�ؤلل حلماية �سدنته �إذ �أن عملية
رب�ضه للرمي تتطلب حواىل ع�شر دقائق.
�أما النقيب ال�شهيد خالد مر�شاد فكان يتقدم مع
امل�شاة ،فرب�ض مدفعه على الطريق العام داخل
املخيم اجلديد وبد أ� يعالج ركائز مبنى يطلق منه
امل�سلحون النريان على القوى املتقدمة ،ف�أ�صابته
ر�صا�صة قن�ص لي�ست�شهد �ضحية اندفاعه و�شجاعته
و�إخال�صه لق�سمه على الرغم من تنبيهي املتكرر
له ب�أن ما يقوم به بطولة و�إمنا يجب عليه التنبه،
فامل�سلحون جمرمون غادرون .وكان ما كان ،ولكن
دمه لن يذهب ه��دراً .واغ��رورق��ت عينا العميد
الركن بدمع حب�سه.

حزيران/متوز

البطولة ملء ال�ساحات
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قائد الفوج العقيد روالن �أبو جوده
يتو�سط ع�سكريي الفوج
يف امليدان

حتقيق
العقيد �أنطوان جنيم

و�سائل مبتكرة
فيما كنا يف قيادة الفوج املجوقل ننهي لقاءاتنا
مع قائد الفوج وبع�ض �ضباطه وع�سكرييه ،دخل
علينا العقيد روالن �أبو جوده قائد فوج الهند�سة
حامالً حمفظة خرجت منها �أوراق .فتط ّفلنا عليه
و�س�ألناه عن حمتوى هذه الأوراق وعالقتها مبا
يدور من معارك .ف�أجابنا:
بادئ ذي بدء ،ح�ضرت لأنقل �إىل �آمري �سريتي
الهند�سة التابعني لفوجي تكتيكاً جديداً من �ش�أنه
ت�أمني حركية �أ�سرع لقوى امل�شاة ،و�سرعة يف

ملواجهة
�صعوبات املعركة
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حتديد بقع الألغام والتفخيخات وتنظيفها.
وعن املهمة التي ينفذها الفوج يف معركة نهر
البارد قال:
مع بداية املعركة ّمت الإ�ستطالع الهند�سي
وا���ش�ترك��ت �سريتان م��ن ال��ف��وج يف املعركة،
يف عمليات ت�أمني الدعم الهند�سي للوحدات
املقاتلة من خالل فتح ثغرات ومعاجلة العبوات
والذخائر غري املنفجرة ،و�إقامة تدمريات عند
احلاجة والإ�شراف على عمليات الآليات الهند�سية
من رفع �سواتر ترابية ومراكز رمي للمدفعية
واملدرعات وللأ�سلحة الإجمالية ،وقد �سقط لنا
نتيجة هذه الأعمال ثالثة �شهداء وعدد كبري من
اجلرحى الذين ،واحلمد اهلل عادوا جميعاً با�ستثناء
�إثنني� ،إىل �أر�ض املعركة ملتابعة املهمة.
وهنا ال بد من الت�أكيد على دور فوج الأ�شغال
امل�ستقل جلهة ت�أمني �آليات هند�سية من خمتلف
الأنواع مع طواقمها وامل�شاغل العائدة لها ،والتي
عملت ليالً ون��ه��اراً .كما ك��ان لهذه الآل��ي��ات دور �أ�سا�سي يف املعركة �إن جلهة ت�أمني حركية القوى
�أو جلهة حمايتها.
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• ما هي ال�صعوبات التي اعرت�ضت
تنفيذ املهمة؟
� -أكرب �صعوبة معرت�ضة هي العبوات التي يت ّم

ج��راف��ات اجلي�ش تعمل
على رفع الركام

التحكم بها عن بعد� ،أي من خالل و�صلها بكابل
كهربائي ي�ستطيع الإرهابي من خالله التحكم
بالعبوة وتفجريها عن بعد� ،أي عند اقرتاب قوى
اجلي�ش منها وقبل ر�ؤيتها �أو حتديد مكانها من
قبل اخلرباء والن ّقابني.

عمل د�ؤوب

• مل��ا كانت
احل��اج��ة �أم االخ��ت�راع ،م��ا ال��ذي
ابتكرمتوه ملواجهة هذه ال�صعوبات؟
 فر�ضت علينا ظروف املعركة ونوعية العبواتامل�ستخدمة اللجوء �إىل حت�سني �آداء الآليات
الهند�سية على م�ستوى الت�صفيح م��ن دون
الت�س ّبب لها ب�إعاقة يف حركيتها .وقد ز ّودناها

الغا

كامريا �أمامية للتمكن
من حماية ال�سائق وقيادتها من دون
احلاجة �إىل النظر اىل اخلارج.
م��ن ناحية ث��ان��ي��ةّ ،مت خ�لال امل��ع��رك��ة ،جمع
املعلومات من الوحدات الهند�سية املتقدمة عن
العبوات التي تواجهها �أو تراها ،وطبعنا منها
من�شورات تعريف و ّزعت على القوى امل�شاركة
بالقتال للتع ّرف عليها جتنباً خلطرها.

م
تفك

كت
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حزيران/متوز

البطولة ملء ال�ساحات
حتقيق
با�سكال مع ّو�ض بو مارون
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ات
لأنهم يف «بوز املدفع» اعتربنا ان ا�ستطالع اجلبهة من خالل �أقوالهم ي�شكل
خطوة �أقرب �إىل واقع املواجهات .فوج الهند�سة يف اجلي�ش هو الفوج الذي ارتبط
�إ�سمه باخلطر الدائم ،يعمل يف املقدمة جنباً �إىل جنب مع املوت املرت ّب�ص خلف
كل حلظة ،مندفعاً �إىل ت�أدية الواجب.
هو الفوج الذي «يهند�س» خطوات جنودنا يف ميدان املعركة :يرفع الألغام ،يزيل
العبوات النا�سفة ،يك�شف ّ
ويعطل ال�شراك املتفجرة التي يزرعها الإرهابيون يف �أي مكان.
وهكذا ف�إن فوج الهند�سة هو طليعة قواتنا الع�سكرية على الأر�ض« ،يفتح» الطرقات �أمام
عمليات الهجوم ،ويطهّ ر املواقع املفخخة بعد احتاللها.
زرناهم على اجلبهة و�سرقنا من وقتهم دقائق ثمينة احت�سبوها «بدقة وحذر».
128

اجلي�ش  -العدد رقم 265/264

ن�سهل عمل جي�شنا ونعرقل العدو
يف ذروة الغبار ورائحة البارود التقينا الرائد بيار
بومارون �آمر ال�سرية الأوىل يف فوج الهند�سة
الذي فاحتنا بافتخاره «بقدرة اجلي�ش وكفاءاته
العالية يف مواجهة ع�صابة �إرهابية تن ّم تدريباتها
و�أفعالها عن حقد دفني على احلياة ،واندفاع �أعمى
�إىل الإ�ضرار باالن�سان واحل�ضارة واالمان».

الرائد بيار بومارون

ا
ال
ر
ه
ا
ب
ي
الع�سكني
ر
ي
ني

املالزم طوين �ضايع

�سواتر ترابية لإخفاء حتركات جي�شنا ،ومراب�ض
حم�صنة حلماية خطوطنا الدفاعية ومواقعنا
ّ
وتثبيتها.
وعند �س�ؤاله عن وترية العمل البطيء والدقيق
يف ميدان تفكيك الألغام عادة ،يف مقابل ال�سرعة
القيا�سية املطلوبة اليوم على اجلبهة �أجاب الرائد
بومارون« :ه ّمنا هو القيام بواجبنا على �أكمل
وج��ه ،ومهما كانت الظروف املحيطة .يتمتع
عنا�صر الفوج مب�ؤهالت عالية ،تخ ّولهم العمل
حتت �أي �ضغط كان ،ونحن نعمل بال�سرعة املمكنة
والتي اعتدنا على وتريتها ،كما �أن احلذر
ما زال مالزماً لعملنا

ف
ـ
ي
ا
مل
ي
دان

اخلطري ،ال
ميكن �أن نف ّرط به مهما
ح�صل .واجلدير بالذكر �أن خ�سائرنا الب�شرية ،من
�شهداء وجرحى لفوج الهند�سة تعترب «مقبولة»
يف امليزان الع�سكري مقارنة مع حجم العمل الذي
قمنا به منذ اندالع املعارك وحتى اليوم».

وع��ن مهمة ال�سرية يف ه��ذه املعركة قال:
«عملنا كفوج هند�سة يقت�ضي ت�أمني الدعم
الهند�سي للقوات املقاتلة بحيث �أننا ن�س ّهل عمل
جي�شنا ،ونعرقل عمل العدو ما �أمكن من خالل
تعطيل عبوات العدو و�شراكه املتف ّجرة ،وتنظيف
فتح الثغرات
�سبل تق ّدمنا وفتح الطريق وت�أمني �سالمة عنا�صر
اجلي�ش املهاجمني ،ف�ضالً عن �إزالة العوائق و�إقامة عن الو�ضع امليداين وطريقة مواجهته من قبل
ممرات �آمنة للع�سكريني .كذلك نعمل على �إقامة الفوج قال« :لأول مرة ن�شرتك بهذه الكثافة يف

املعارك ،حيث تواكب الهند�سة الأعمال الهجومية
كافة� ،إن من ناحية فتح الثغرات يف الأماكن
امل�سدودة� ،أو تعطيل العبوات املزروعة من قبل
العدو .وق��د و�صل التفخيخ اىل ذروت��ه حني مل
يكن بالإمكان دخول قواتنا املقاتلة اىل �أي مبنى
�أو التقدم داخل �أي حي ،من دون ت�أمني تغطية
م�سبقة من قبل فوج الهند�سة ،من خالل تفكيك
العبوات والألغام املزروعة ،و�إزالة ال�شراك القاتلة.
ورمب��ا ك��ان من ال�ضروري �أن يعلم اجلميع �أن
عدونا يعمل على تفخيخ كل ج�سم �أو �آل��ة �أو
حجر وزرع���ه باملتفجرات� ،إ���ض��اف��ة اىل �أدوات
املطبخ واملفرو�شات املنزلية وال�سيارات مروراً
بال�صناديق البال�ستيكية والكرتونية واملعلبات
والأب����واب وال��ن��واف��ذ ،و���ص��والً اىل جثث القتلى
واحليوانات الأليفة .مل يكن التحدي �أمامنا �سهالً،
لكننا ا�ستطعنا بف�ضل توجيهات القيادة احلكيمة
وتدريباتنا وم�ؤهلتنا العالية �أن ن�ؤمن امل�ستوى
املطلوب من اجلهوزية والكفاءة التي يتطلبها
هذا الو�ضع».
ون�س�أله عن املعنويات� ،إذ ال �شك �أن املعركة
حتتاج اىل �شحن معنوي كبري فيجيب:
ما �س�أخربك به �سيافجئ البع�ض خارج امل�ؤ�س�سة،
فالواقع �أنه فور اندالع العدوان على اجلي�ش تط ّوع
الفوج ب�أكمله للذهاب اىل �ساحة املعارك ،حتى
�أننا وقعنا بحرية �أمام اندفاع وحما�سة و�شجاعة
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الرقيب ا ألول حممد احلاج

الرقيب الأول احمد عامر

العنا�صر .وعلى الرغم من �سقوط �شهداء وجرحى
من الفوج� ،إالّ �أن ت�صميم العنا�صر على املتابعة
ت�ضاعف ب�شكل كبري ،و�أ�صبحت معنوياتهم «نار»،
و�صمموا على الذهاب حتى النهاية ،لأنه مهما غال
الثمن فالوطن ي�ستحق الت�ضحيات خ�صو�صاً �أننا
نحارب جماعة �إرهابية حت��اول �أن تعيث اخلراب
والف�ساد يف وطننا.
وختم الرائد بيار بومارون قائالً« :مل �أ َر طفلتي
املولودة حديثاً منذ ع�شرين يوماً رمبا مل تعد
تعرفني الآن ،لكنني �أراه��ا يف عيون كل جندي
من حويل ،نحن جي�ش لبنان نذرنا �أنف�سنا للوطن.
ولئن كان ال�شوق م ّراً بع�ض ال�شيء �إال �أنه ي�ش ّكل
حافزاً �إ�ضافياً حل�سم هذه املعركة املفرو�ضة من
ِق َبل الإرهابيني على الدولة وال�شعب واجلي�ش».

كافة.
وتابع املالزم �ضايع:
«م��ه��م��ت��ن��ا لي�ست
�سهلة ،ع��دون��ا حاقد
وان��ت��ح��اري ،ل���ذا ف���إن
ال��ظ��روف التي نعمل
فيها دقيقة وح�سا�سة.
لقد ب��د�أن��ا العمل يف
ال���ي���وم الأول حيث
�شعرنا بحرارة املعارك،
ث���م «دخ���ل���ن���ا اجل���و»
وه���ا ن��ح��ن «ن��خ��اوي»
ال�����ش��ه��ادة ونعتلي
�صهوات املخاطر فداء
للبنان .وعلى الأر�ض
نعمل ع��ل��ى تفكيك
ال��ع��ب��وات و�إبطالها،
وت�أمني �سالمة الدخول
اىل الأبنية والبيوت
�أم��ام الألوية والأف��واج
املقاتلة .ونحن اليوم يف
قمة اندفاعنا ،ون��درك �أن لبنان كله
ي�صلي لنا ويحمينا».
ويف اخلتام قال امل�لازم �ضايع« :م�س�ؤوليتي
الأكرب هي احلفاظ على �سالمة عنا�صري ،وت�أمني
العمل املطلوب منا كفوج هند�سة .لقد اكت�سبنا
خربة و�سرعة ا�ضافيتني ،خطونا بوا�سطتها خطوات
كبرية اىل الأمام ،و�أ�صبحنا م�ستعدين �أكرث ف�أكرث
للدفاع �ضد �أي خطر يتهدد الوطن».

ا�سرتاحة «املفككني»
خ�لال ا�سرتاحة «املفككني» الذين ح��رروا �أحد
املباين من عبواتها و�أ�شراكها املتفجرة ،التقينا
امل�ل�ازم ط��وين �ضايع وع���دداً م��ن الع�سكريني
التابعني لفوج الهند�سة.
بدت معنويات املالزم �ضايع العالية وا�ضحة على
وجهه.
بادرنا بالقول «يل ملء الثقة بالقيادة احلكيمة
التي تدير هذه العملية الع�سكرية.
ومن جهتي ك�ضابط م�س�ؤول عن جمموعة من
الع�سكرييـن ،يهمني ت�أمني �سالمتهم ،ويف الوقت
عينه تنفيذهم املهمـة املوكلـة اليهـم والتي
تقـ�ضي تغطية الوحدات املحاربة خالل عمليات
الدهم الهادفة لل�سيطرة تباعاً على �أحياء املخيم
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�أقاتل من �أجل
كرامة وطني
الرقيب الأول حممد احلاج علي �إلتقيناه جال�ساً
ومغم�ضاً عينيه يف ا�سرتاحة ق�صرية بادرنا بالقول:
«�أنا هنا من �أجل كرامة وطني وحفاظاً على �أهله
من تغلغل الإرهابيني يف دورات حياتهم اليومية،
ولأكون جنباً اىل جنب مع رفاقي يف ال�سالح يف
هذه املعركة.
وحتدث الرقيب الأول احلاج علي عن اجلو العام
يف �أر���ض املعركة فقال :معنوياتنا عالية «يف
ال�سما» ،نحن نعمل يداً واحدة وروحاً واحدة ،بكل
اندفاع وت�صميم.

ازالة خماطر االلغام

وي�ضيف :ال جمال للرتاجع �سننهي املعركة ب�أي
ثمن مهما كان غالياً ،ومتنى ختاماً �أن تنتهي
املعركة ب�أ�سرع وق��ت حتى يعود لر�ؤية طفله
ال�صغري وزوجته اللذين ا�شتاق لهما كثرياً ،خ�صو�صاً
و�أن «ول��دي ي�س�أل عني يومياً و�أن��ا �أحت�� ّرق �شوقاً

الحت�ضانه بعد انتهاء هذا كله على خري مل�صلحة
وطننا لبنان».
الرقيب الأول �أحمد عامر قال�« :سنق�ضي على
عدو لبنان ال حمالة ،فهذا واجبنا كع�سكريني �أوالً
وكمواطنني ن�سعى لت�أمني الأف�ضل لأهلنا و�شعبنا».
و�أ�ضاف قائالً« :ا�ست�شهد �صديق يل خالل املعركة
وك��ان ح��زين كبرياً� ،إال �أن احلافز دفعني للعمل
بحما�سة �أكرب وتفكيك «العبوات» التي تركها ه�ؤالء
الأ�شرار للو�صول اليهم ودحرهم ب�سرعة».

مندوبة «اجلي�ش»
يف حوار مع املعاون عراجي

جنباً

اىل جنب
مع اخلطر
وعند �س�ؤاله عن �أي تردد �أو خوف ميكن �أن يعرتيه
يف خ�ضم عمله يف ال�صفوف الأم��ام��ي��ة �أج��اب
عامر« :لقد اخرتت بنف�سي �أن �أن�ضم اىل �صفوف
املدافعني عن �سالمة الوطن ،ولو كان اخلطر يرافق
كل خطوة من خطواتنا .ف�أنا ل�ست خائفاً البتة...

عدونا جبان ،وحتى لو
�أ�صبت يف �أثناء عملي
يف تفكيك العبوات،
ف�شرف يل �أن أ�ق��دم
دم����ائ����ي ف������داء عن
وطني».
�أما عن املقارنة بني
عمله يف حالة ال�سلم
وال��ي��وم خ�ل�ال احل��رب
فيقول:
«نحن كاخت�صا�صيني
يف تفكيك العبوات
امل��ت��ف��ج��رة والأل���غ���ام
نعمل جنباً اىل جنب
مع اخلطر دائماً.
ل��ك��ن عملنا اليوم
متنوع �أكرث ويتطلب
انتباهاً وحذراً يف كل خطوة نخطوها� .إمنا اخلطر
يبقى دائماً هو هو ،وامل��وت ينتظرنا عند �أية
غلطة لكننا م�صممون على الق�ضاء على ه�ؤالء
الإرهابيني وحتقيق الن�صر يف النهاية».
املعاون عدنان عراجي حتدث بحما�سة واندفاع
كبريين �شارحاً �أ�سباب تطوعه ليكون على اخلطوط

الأمامية يف هذه املعركة:
«لقد اخرتت �أن �أكون على اجلبهة
و�أقاتل هذا العدو اجلبان الذي غدر
برفاقي واخوتي يف ال�سالح.
قررت �أن �أتابـع عملي على اجلبهــة
وف���ا ًء ل�صديقي ال���ذي ا�ست�شهـد
نتيجـة ملعركـة غري متكافئـة �ش ّنهـا
�إرهابيون على عنا�صر ع ّزل».
�أمام املهام
�أن�سى كل �شيء
عن خوفه يف ظل ظ��روف خطرة
كهذه قال عراجي:
«اخلوف موجود دائماً وهو و�سيلة
طبيعية للمحافظة على حياتنا،
لكن عند وج��ودي يف الداخل و�أمام
مهماتي الع�سكريــة� ،أن�سى كل �شيء
و�أر ّك��ز على عملي وكيفيــة ت�أمني
�سالمتي و�سالمـة القوات املقاتلــة.
وهذا الأمر لي�س �سهالً بل يلقي على
عاتقي م�س�ؤوليـة كبرية ج��داً كنت حتى اليوم
«على ق ّدها» ،و�أرجو �أن � ّ
أظل كذلك حتى نهاية هذه
املعركة.
وي�ضيف قائالً« :الفرق بيننا وبني االرهابيني
هو �أن ق�ضيتنا بحجم وطن� ،أما هم فع�صابة تعمل
لأهداف عدوانية.
لقد تدربنا من قبل على معاجلة كل التفخيـخات
التي �صادفناها خالل عملنا هنا ،وقد �أ�صبحنا على
علم بطريقة تفكريهم يف وقت ق�صري ،وبذلك
تفوقنـا عليهم من النواحي كافـة».
وختم امل��ع��اون عراجي حديثه ق��ائ�لاً« :الن�صر
للحق دائماً ،وللبنان وجي�شه ال�شجاع الذي يقاتل
وي�ستب�سل بعيداً عن ال�صراعات ال�سيا�سية اجلارية،
همه الأول والأخ�ير م�صلحة البالد و�سالمة و�أمن
�شعبه».
غادرنا املخيم وقلوبنا مع ه�ؤالء ال�ضباط واجلنود
الواقفني على اجلبهة مدافعني عن كرامة وطنهم
ال يحنون جبينهم �إال للرتكيز على تفكيك عبوة �أو
لغم زرعه الأعداء.
ت�صوير:
العريف يحيى خ�ضر
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م�شعلة نوع
MUV

اجل�سم امل�شظي
للغم

1

وتد تثبيت
يف الأر�ض

3

رم��ان��ة ي��دوي��ة دفاعية نوع
 F1مو�صولة ب�سلك عثار عند
ال�سحب وتكون بحالتني.
يف احلالة االوىل ،تكون مثبتة
على ج�سم �صلب ومم ّوهة وقد ّمت ربط خابور
احليطة ب�سلك عثار بحيث تنفجر الرمانة عند
�سحب اخلابور.
ويف احلالة الثانية ينزع خابور احليطة من

ل��غ��م م�����ض��اد للأ�شخا�ص
ثابت ّ
م�شظي نوع POM
 .2مفعولهّ :
ت�شظ قاتل
حتى م�سافة � 8أمتار.

بع�ض ما �صنعته �أياديهم املجرمة
عمد االرهابيون اىل ابتكار طرق لزرع
الألغام والعبوات واالفخاخ على نحو
ي�ستطيعون من خالله �إحلاق �أكرب �أذى
ممكن بالع�سكريني.
�سالح الهند�سة اكت�شف ب�سرعة �أ�ساليب
االرهابيني وعمد اىل معاجلتها بالطرق
املنا�سبة والتي تت�ضمن مبعظمها
تفجري الألغام والعبوات والأفخاخ بوا�سطة
الرمي عن بعد� ،أو بو�ضع متفجرات
مبحاذاتها �أو بطرق يدوية �أخرى.
هنا مناذج من �أعمال التفخيخ التي
ا�ستعملها الإرهابيون.

2

لغم م�ضاد للأ�شخا�ص ثابت
ّ
م�شظي نوع POM 2 - 2
يف ّجر عن ُبعد �سلكياً ويكون
عادة مثبتاً بالأر�ض �أو على
ج�سم ث��اب��ت م��و���ص��ول اىل
جهاز �إ�شعال كهربائي ويتم
تفجريه عن ُبعد.
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عبوة على جانب الطريق (لغم
م/د) وهذا اللغم غالباً ما يكون
من نوع  TM46معلقاً من الداخل
على حيطان الدعم مبحاذاة الطريق �أو داخل فجوة
يف احلائط ،ومو�صوالً اىل جهاز ا�شعال كهربائي،
ويتم تفجريه �سلكياً وهو ذو مفعول مو ّجه.
�إحدى طرق تركيز اللغم
حماذ للطريق
على جدار ٍ
من الداخل
على �أن يكون العقب
نحو الطريق
والتذخري من اخللف
لإعطاء مفعول موجّه

لغم م�/أ نوع POM 2
ويخرج من مقر م�شعلته من الأعلى �صاعق كهربائي
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رمانة يدوية نوع  F1و�ضعت حتت قذيفة هاون
(احلالة الثانية)

حماذ
جدار مبنى �أو حائط ٍ
لطريق تقدم الآليات �أو الأ�شخا�ص

الرمانة اليدوية وتركز حتت ج�سم ثقيل الوزن ملنع
انفالت امللعقة ،ولدى تعرث �شخ�ص بال�سلك تتحرر
الرمانة اليدوية من حتت اجل�سم الذي يث ّبتها فتنفجر.
وغالباً ما ّمت العثور على الرمانة حتت قذيفة هاون
�أو قذيفة عيار  155بحيث ي�ؤدي انفجارها اىل تفجري
القذيفة وزيادة املفاعيل.

�سلك عثار
وتد ثابت
رمانة يدوية دفاعية نوع  F1مو�صولة ب�سلك عثار على
ال�سحب (احلالة الأوىل)

وتد
�سلك

5
لغم TM46

عبوات وقوارير غاز:
• ح�شوة من املتفجرات مثبتة على قارورة غاز
ل��زي��ادة مفاعيل االن��ف��ج��ار وم��ذ ّخ��رة بوا�سطة �صاعق
كهربائي.

عبوات وقوارير غاز

عبوة على جانب الطريق
(لغم م/د)

رمانة يدوية مو�ضوعة داخل م�ستوعب
بعد نزع خابور احليطة
و�سلك ال�سحب مربوط بها �أو بامل�ستوعب
بحيث تنفجر بعد انفالتها
من امل�ستوعب بعد �سحب ال�سلك

• قذيفة هاون عيار  120ملم �أو قذيفة عيار  155ملم مذ ّخرة
يف �أعالها بوا�سطـة �صاعق كهربائي ومو�ضوعة بجانب قارورة غاز.
• قارورة غاز معب�أة مبادتي الأ�سيتيلني والأوك�سيجني ويتم
تفجريها عن ُبعد �سلكياً عند و�صول التيار الكهربائي اىل �سلك
معدين رفيع ( )Resistanceوا�شتعال البارود املو�ضوع على �ساعة
القارورة.
وفـي بعــ�ض احلـاالت ،عثـر على هذه القـوارير معبـ�أة ومر ّكــزة الـى
جانـب الطريق حيـث يتـم تفجيـرها عن ُبعـد بالرمـي عليهـا بوا�سطـة
ق ّنا�ص.
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عبوة مال�صقة جلدار مبنى من اخلارج وهو عبارة عن كمية من املتفجرات �أو قذيفة عيار  120ملم �أو  155ملم مركزة مبال�صقة جدار مبنى
من اخلارج مو�صولة اىل جهاز ا�شعال كهربائي ويتم تفجريها �سلكياً عن ُبعد.

عبوة داخل مبنى تعمل بوا�سطة التما�س الكهربائي على
ال�ضغط .وهذه احل�شوة من املتفجرات ،مم ّوهة داخل غرفة
�أو مبنى ومو�صولة بجهاز تفخيخ يعمل بوا�سطة التما�س
الكهربائي على ال�ضغط.
حقيبة مملوءة باملتفجرات مركزة وراء
جدار �أو وراء �أثاث منزل

�صفيحة معدنية علوية

قطعة خ�شبية
�صفيحة معدنية �سفلية

جهاز �إطالق يعمل بالتما�س
الكهربائي على ال�ضغط

خذ كه

م�أ

عبوة تعمل على قطع وو�صل الكهرباء (:)Relais
ي�ستعمل الـ« »Relaisيف العبوات غري النظامية لزيادة
�صعوبة التعطيل واملعاجلة يدوياً ،بحيث تنفجر العبوة لدى
ف�صل احدى البطاريتني عن اجلهاز ،وتعترب هذه العبوات
من الأفخاخ.

فتيل �صاعق

7

ح�شوة جم ّوفة

عبوة مركزة على جانب الطريق موجهة نحو الهدف :وهي
عبارة عن ح�شوتني جم ّوفتني مر ّكزتني اىل جانب الطريق،
واحدتها بارتفاع خمتلف عن الأخرى ،ومو�ضوعة داخل م�ستوعب
معدين مربع ال�شكل ،ومذ ّخرة ب�صاعق كهربائي مو�صول اىل بطارية  9فولت
وجهاز اطالق كهربائي يعمل بالتما�س الكهربائي.
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9

ربائي

راديو مذ ّخر ينفجر عند اطفائه

�صاعق كهربائي
بطارية
 9فولت

م�أخذ كهربائي

ال�صفيحة العلوية
تلوي اىل الأ�سفل
حتت ت�أثري الثقل

جهاز خمب�أ بداخله
ح�شوة  +قذيفة

م�صدر تيار كهربائي

8

ذخائر وح�شوات خمتلفة:
• قذيفة ه��اون عيار  81ملم �أو  120ملم غري
منفجرة خمب�أة وراء قطعة من �أث��اث املنزل مو�صولة اىل
جهاز ا�شعال كهربائي ويتم تفجريها عن ُبعد �سلكياً.
• ح�شوة من املتفجرات خمب�أة داخل جارور خزانة �أو مكتب بطريقة
ال�صب بحيث يخرج ال�سلك الكهربائي بطريقة خمفية اىل خارج
املنزل و�صوالً اىل م�صدر التفجري ال�سلكي.
• ح�شوات وذخائر خمب�أة داخل �أدوات كهربائية ومذ ّخرة بوا�سطة
جهاز �إ�شعال كهربائي باال�ستعانة بال�سلك اخلا�ص باجلهاز الكهربائي
نف�سه.

اجلي�ش  -العدد رقم 265/264

بطارية

Relais

�صاعق كهربائي مع ح�شوة

مبد أ� عمل الـRelais

بطارية

Relais

�أج�ساد ت�صارع الأمل وت�أبى اال�ست�سالم له ،قلوب
حزيران/متوز
مل�ؤها الرجاء والأمل بانت�صار احلق على الباطل،
عقول ال ي�شغلها �سوى �شوق العودة اىل �ساحة
ال�شرف ،و�شفاه تتلو ال�صالة من �أجل الرفاق على
اجلبهة ...هذه حال اجلرحى الذين عاي ّنا بالعني
والقلب اندفاعهم ومعنوياتهم العالية اىل
حد �أ�صابنا بالذهول وجعل من�سوب افتخارنا
ٍ
البطولة ملء ال�ساحات بهذا اجلي�ش يرتفع اىل �أق�صى ما ميكن �أن
�إعداد:
يت�صوره �إن�سان.
رميا �سليم �ضومط
يف هذا التحقيق تروي مندوبة «اجلي�ش»
خال�صة ما عاينته يف جولتها على
امل�ست�شفيات واملفارز الطبية ،بعد �أن كانت لها حمطة يف الطبابة
الع�سكرية حيث اطلعت من رئي�سها على التدابري واالجراءات املعتمدة
ل�ضمان تقدمي اخلدمات الأ�سرع والأف�ضل لع�سكريينا الأبطال الذين
�أ�صيبوا يف املعركة.

�سرعة وتن�سيق
العناية الطبية:

الأف�ضـل لأبطالنـا

ال�شباب:

املعنويات نار
وعائدون اىل اجلبهة
140
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«�شو �أخبارن »

عمليات االخالء:

عمليات االخالء
تعترب عملية �إخ�ل�اء اجل��رح��ى وامل�صابني من
�ضرورات املعركة الناجحة ،لأن الإخ�لاء ال�صحيح
من �ش�أنه �إنقاذ اجلرحى وتخفي�ض عدد الوفيات
ب�شكل كبري ،كما �أنه يرفع معنويات الع�سكريني
وي�ساعدهم على ت�أدية واجبهم مطمئنني بوجود
الدعم الطبي الكايف اىل جانبهم.
انطالقاً من �أهمية �إخ�لاء اجلرحى وحفاظاً على
�سالمة الع�سكريني املحاربني ،قامت الطبابة
الع�سكرية بعملية �إخالء �شاملة يف �أثناء معارك
خميم نهر البارد و�صفت بالناجحة جداً ،بدليل �أن
�أي م�صاب مل ي�ست�شهد لعدم التمكن من الإخالء.
فمنذ اليوم الثاين للمعارك �أر�سلت الطبابة
الع�سكرية اىل ال�شمال مفارز طبية ،من بينها
ثالث مفارز هي عبارة عن غرف عمليات متنقلة
ّمت و�ضعها على املدخلني ال�شمايل واجلنوبي
ملخيم نهر البارد ،وذلك كما �أ�شار رئي�س الطبابة
الع�سكرية العميد الطبيب
ندمي العاكوم.
و�أ����ض���اف :ط��اق��م كل
من هذه املفارز م�ؤلف
من �ضباط �أطباء من بينهم
طبيب تخدير و�إنعا�ش مع م�ساعده� ،إ�ضافة
اىل عدد من امل�سعفني وطاقم غرفة العمليات.
و�أو�ضح �أن املفارز ثابتة� ،أما عديدها فيتب ّدل
كل �أربعة أ�ي��ام ،م�شرياً اىل �أنها تز ّود با�ستمرار
االمدادات الطبية مبا فيها ال�ضمادات واللقاحات
�ضد الكزاز والأدوية �إ�ضافة اىل خمتلف لوازم العالج
امليداين ,ما يغني عن �إر�سال الع�سكريني ذوي
الإ�صابات الطفيفة اىل امل�ست�شفيات.
وحت��دث العميد العاكوم ع��ن �أهمية املفارز
الطبية م�شرياً اىل �أنها �أنقذت ع��دداً كبرياً من
اجلرحى وم�ؤكداً �أنه مل يتم ا�ست�شهاد �أي ع�سكري
ب�سبب �إ�صابته �أو عدم التم ّكن من الإخ�لاء ،و�أما
حاالت الإ�ست�شهاد فقد ح�صلت يف �ساحة املعركة.
وتطرق �أي�ضاً اىل الأهمية املعنوية للمفارز
الطبية ،م�ؤكداً �أن الثقة بوجود �أطباء يف حميط
�ساحة املعركة يرفع معنويات الع�سكريني ،وهو
�أمر مل�سناه على الأر�ض.
وعن �سري عمليات الإخالء� ،أ�شار العميد الطبيب
العاكوم اىل �أن الإخالء الأويل يتم ب�إخالء اجلريح من
�ساحة املعركة اىل �إحدى املفارز املو�ضوعة على

رئي�س الطبابة الع�سكرية
العميد الطبيب ندمي العاكوم

جولة على املفارز
بغية الإط�ل�اع على
ع��م��ل��ي��ة الإخ���ل��اء عن
كثب ،قام فريق جملة
«اجل��ي�����ش» مبرافقة
ال��ع��م��ي��د ال��ط��ب��ي��ب
العاكوم يف جولة له
على املفارز الطبية
الع�سكرية يف حميط
نهر البارد.
ت��وق��ف��ن��ا �أوالً عند
امل����دخ����ل ال�����ش��رق��ي
للمخيم حيث تتمركز احدى املفارز املز ّودة �سيارة
�إ�سعاف هي عبارة عن غرفة عمليات متنقلة
حتتوي على كل الأجهزة ال�ضرورية ملراقبة الو�ضع
ال�صحي للمري�ض ،ما يتيح نقله اىل امل�ست�شفى
م��ن دون تعري�ض حياته

للخطر ب�صرف النظر
عن حالته ال�صحية.
واملفرزة مز ّودة �أي�ضاً خيمة ثابتة جم ّهزة
بالأدوية ومبختلف اللوازم الطبية ال�ضرورية
ملعاجلة الإ�صابات الطفيفة� ،إ�ضافة اىل كل ما
يحتاجه فح�ص املري�ض يف العالج الأويل.
وتتم ّيز ه��ذه اخليمة ب�شكل خا�ص بالنظافة
والرتتيب على ال��رغ��م م��ن وج��وده��ا يف �ساحة
ميدانية.
يف لقاء مع النقيب الطبيب هيثم عبد الرحمن
علمنا �أن املفرزة ت�ستقبل املر�ضى العاديني اىل
جانب اجلرحى وامل�صابني.
و�أ�شار النقيب الطبيب اىل �أن اجلرحى نوعان:
ذوو احلاالت امل�ستقرة ،ويتم عالجهم يف املفرزة
امل�ؤهلة لإج��راء عمليات جراحية ب�سيطة ،وذوو
احلاالت غري امل�ستقرة ويتم م ّدهم بالإ�سعافات
الأول��ي��ة وم��ن َث�� ّم نقلهم اىل امل�ست�شفى،
علماً �أن املفرزة جمهزة بكل ما هو مطلوب
لإنعا�ش املري�ض.
عن كيفية الإخالء �أ�شار النقيب الطبيب اىل
�أن الإخالء الأويل يتم بوا�سطة
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اجتماع تقييمي

التن�سيق مع امل�ؤ�س�سات الطبية
عن التن�سيق مع امل�ؤ�س�سات الطبية املدنية،
�أو���ض��ح العميد الطبيب ال��ع��اك��وم �أن الطبابة
الع�سكرية القت دعماً كبرياً معنوياً وعملياً من
خمتلف الأجهزة الطبية املدنية من م�ست�شفيات
و�أطباء ،م�ؤكداً �أن بع�ض الأطباء املدنيني �أبدى
ا�ستعداده للم�شاركة يف املفارز الطبية الع�سكرية.
كذلك �شدد على التعاون ال��دائ��م مع الدفاع
املدين الذي �ساعد الطبابة يف الإخالء ال�صحي �إن
�ضمن املنطقة �أو من ال�شمال اىل بريوت.
وختم رئي�س الطبابة الع�سكرية بالت�أكيد على
�شجاعة الع�سكريني وان��دف��اع��ه��م ،م�شرياً اىل
�أنهم يطلبون العالج للعودة اىل قطعهم ال اىل

م��ن��ازل��ه��م .وت��ط��رق
اىل الدعم املعنوي الذي قدمه �أهايل
اجلرحى وامل�صابني الذين كانوا �أكرث حما�ساً من
�أبنائهم ،وقد �أب��دوا رغبة �صادقة يف �أن يتابع
«امل�س
اجلي�ش املعركة مهما ك ّلف الأمر ،ذلك �أن ّ
ب����ك����رام����ة اجل��ي�����ش
ممنوع».

رئي�س الطبابة يف جولته

اخلطوط املتقدمة ،ف��إذا كانت �إ�صابته طفيفة،
ي�ض ّمد اجل��رح ويعود اىل قطعته� .أم��ا �إذا كانت
الإ�صابة متو�سطة �أو بليغة فيخ�ضع للإجراءات
الطبية الطارئة قبل �إر�ساله اىل مركز الإخالء
الثاين وهو �أحد م�ست�شفيات املنطقة .ويف حال
اقت�ضى الأمر نقله اىل �أحد م�ست�شفيات بريوت،
يتم ذلك بوا�سطة الطوافات الع�سكرية التابعة
للقوات اجلوية.
وو�صف رئي�س الطبابة الع�سكرية الإ�صابات
باخلفيفة يف معظمها م�ؤكداً �أن الإ�صابات اخلطرة
كانت �ضئيلة ن�سبياً باملقارنة مع �شرا�سة املعارك
واملدة التي ا�ستغرقتها ،وهو ما ميكن الت�أكد منه
عند الإطالع على الإح�صاءات العاملية للإ�صابات
والوفيات يف معارك مماثلة.

م�ل�االت ع�سكرية تنقل اجل��رح��ى م��ن اخلطوط يف ال�صحة العامة ،و�آخر يف التخدير والإنعا�ش،
الأمامية اىل الطريق العام ،حيث تتوىل �سيارة باال�ضافة اىل �أحد ع�شر م�سعفاً.
�إ�سعاف للجي�ش �أو لل�صليب الأحمر �أو للدفاع
املدين نقلهم اىل املفرزة للعالج .و�أو�ضح �أن ال�صليب الأحمر اللبناين والدفاع املدين:
نحن واجلي�ش عائلة واحدة
املفرزة ا�ستقبلت حتى منت�صف حزيران ما يفوق
خ�لال ا�سرتاحة ميدانية لعدد من امل�سعفني
الـ 130ع�سكرياً ما بني معاينات وجرحى.
وعنا�صر من ال�صليب الأحمر الذين كانوا موجودين
للم�ساندة� ،أفادنا امل�ؤهل جرج�س عبد اهلل وهو �أحد
م�ست�شفى ميداين متحرك
�إثر مغادرة املدخل ال�شرقي للمخيم� ،إنطلقنا امل�سعفني �أن��ه مت عالج �أك�ثر من  525ع�سكرياً
باجتاه املدخل ال�شمايل حيث يتمركز (حتى منت�صف ح��زي��ران) يف م��ف��ارز القطاع
ق�����س��م آ�خ����ر من ال�شمايل.
طوا
ولفت م�سعف �آخر هو الرقيب علي ن�صر الدين
فة جاهزة
ل
ع
م
ل
يا
ت
الإخالء
اىل امل�ساندة الف ّعالة التي
يلقـاها

املفـــــــارز ال�صحيـــة
التابعة للطبابة الع�سكرية.
من الأمور الالفتة يف املوقع املذكور وجود
م�ست�شفى ميداين متحرك هو تقدمة من
احلكومة الرو�سية اىل اجلي�ش اللبناين ،وهو
يق�سم اىل ثالثة �أق�سام ،خ�ص�ص الأول منها
للفرز الأويل للجرحى بعد الإطالع على و�ضعهم
ال�صحي .جت��رى الإ�سعافات ال�لازم��ة يف الق�سم
الثاين الذي هو عبارة عن غرفة عمليات متكاملة
جم ّهزة لإجراء عمليات جراحية ب�سيطة ومتو�سطة.
فمخ�ص�ص ملراقبة املر�ضى
�أما الق�سم الثالث ّ
بعد العمليات من قبل طاقم متخ�ص�ص.
واجلدير بالذكر �أن الطاقم الطبي يف املفارز
املذكورة ي�ضم طبيباً جراحاً ،وطبيباً متخ�ص�صاً
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اجلي�ش من ال�صليب
الأحمر اللبناين والدفاع امل��دين .وهنا تد ّخل
�أحد عنا�صر ال�صليب الأحمر لي�ؤكد �أنهم واجلي�ش
اللبناين عائلة واح��دة ،م�شرياً اىل �أن �سيارات
الإ�سعاف اخلا�صة بال�صليب الأحمر موجودة دائماً
للم�ساندة علماً �أنها جم ّهزة بجميع املعدات
الالزمة لنقل املري�ض بطريقة �سليمة.
فيما كنا نتبادل احلديث مع املجموعة دخلت
�سيارة �إ�سعاف للدفاع املدين م�سرعة تنقل �أحد
اجلرحى وكان قد �أ�صيب بطلق ناري يف �ساقيه.
هب م�سعفو اجلي�ش وال�صليب
ب�سرعة قيا�سية ّ

الأحمر لتقدمي امل�ساعدة للجريح ،فقاموا بت�ضميد
اجل��راح وال�سيطرة على النزف ،ومن ث ّم توىل
ال�صليب الأحمر نقله اىل م�ست�شفى مدين لإجراء
ال�صور الالزمة له ال �سيما �أن ال�شظية كانت قد
م�ست العظام.
ّ
عند بوابة املدخل ال�شرقي للمخيم الحظنا جت ّمع
ل�شبان من الدفاع امل��دين اىل جانب عدد من
�سيارات الإ�سعاف ،وقد علمنا من �أحد املتجمعني
�أنهم يف حالة جهوز ط��وال � 24ساعة مل�ساندة
اجلي�ش يف عمليات الإخ�ل�اء .و�أو���ض��ح �أن��ه عند
ال�ضرورة تدخل �سيارات الإ�سعاف اخلا�صة بالدفاع
املدين اىل داخل املخيم لإخالء اجلرحى� .أما يف
احل��االت العادية ،فيتوىل اجلي�ش عملية الإخالء
الأويل اىل مكان متركز الدفاع املدين ،وي�سانده
الأخري يف عملية الإخ�لاء اىل املفارز �أو
امل�ست�شفيات.

يف م�ستو�صف حلبا
ومراكز طبية �أخرى
عند دخول الع�سكريني اجلرحى اىل امل�ست�شفيات
املدنية ،تتم متابعة �أو�ضاعهم من قبل طبابة
منطقة ال�شمال حلني �شفائهم وخروجهم.
حول هذا املو�ضوع حتدث رئي�س م�ستو�صف
حلبا الع�سكري املقدم الطبيب خالد �سكر ،ف�أو�ضح
�أن��ه منذ بدء املعارك يف خميم نهر البارد ّمت

للإطمئنان على الع�سكريني امل�صابني وتفقد
�أحوالهم.
املحطة الأوىل كانت يف مركز اليو�سف الطبي
يف ال�شمال الذي ا�ستقبل حتى منت�صف حزيران
حواىل  250جريحاً وفقاً ملعلومات من مدير عام
امل�ست�شفى الطبيب �سعود اليو�سف ،الذي �أكد
�أن امل�ست�شفى مو�ضوع بت�صرف اجلي�ش حلني
انتهاء املعارك ،مو�ضحاً �أن الأطباء الإخت�صا�صيني
يتناوبون اخل��دم��ة ط��وال � 24ساعة يف اليوم
لتقدمي العالج الطبي الالزم للم�صابني.
املقدم الطبيب خالد �سكر

الرتكيز على ثالثة �أم��ور رئي�سة �أول��ه��ا تقدمي
امل�ساعدة الطبية للع�سكريني اجل��رح��ى وفقاً
لقدرات امل�ستو�صف و�إمكاناته ،ومن ثم الإ�شراف
على دخول امل�صابني امل�ست�شفيات املدنية يف
املنطقة� ،إ�ضافة اىل نقلهم اىل �أحد م�ست�شفيات
العا�صمة �إذا ا�ستدعى الأمر.
ويف هذا
م

فارز طبية

منت�شرة

الطبيب �سعود اليو�سف

حفاظاً على �سالمة الع�سكريني و�صحتهم.
وتابع رئي�س م�ستو�صف حلبا� ،أنه من الأمور
التي يتم الت�شديد عليها الإ���س��راع يف عملية
الإخالء بغية توفري �أكرب عدد ممكن من الأ�س ّرة يف
م�ست�شفيات املنطقة ،م�ؤكداً �أن الإخالء يتم وفقاً
لنظام يحفظ حق الع�سكري يف العالج والنقاهة،
�إ�ضافة اىل متابعة و�ضعه ال�صحي طوال وجوده يف
امل�ست�شفى.
بعد الإط�لاع امليداين
على عمليات الإخ�لاء،
كانت لنا جولة تفقدية
يف امل�ست�شفيات
امل����دن����ي����ة

«�إ�سرتاحة على اجلبهة»
�إنطلقنا اىل غرف اجلرحى وامل�صابني وبالنا
م�شغول يف كيفية م�ؤا�ساتهم ورف���ع ال��روح
املعنوية لديهم ،فدخلنا �أوالً غرفة ت�ضم ع�سكر َيني
�أحدهما من ف��وج امل��درع��ات الثاين والآخ��ر من
الفوج املجوقل ،وقد �أ�صيب كل منهما يف �إحدى
يديه و�ساقيه.
كم كانت ده�شتنا كبرية عندما ا�ستقبلنا الإثنان
بابت�سامة عري�ضة وقد بدت احلما�سة وا�ضحة على
حمياهما� .س�ألنا عن و�ضعهما ال�صحي
ف���أج��اب �أح��ده��م��ا« :احل��م��د هلل
ة اخالء
عملي
ا إل�����ص����اب����ات قد

الإط�������ار
أ����ش��ار امل��ق��دم الطبيب اىل
التن�سيق التام مع القوات اجلوية ،م�ؤكداً �أنه
مبجرد الإت�صال بهذه القوات ت�صل الطوافة خالل
ع�شر دقائق فقط .و�أ���ض��اف �أن بع�ض احلاالت
ا�ستدعى النقل ال�سريع ،فتم �إنزال الطوافة ليالً
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اجلي�ش؟» و�إذ ع�� ّرف عنا الرقيب الأول �شومان
املرافق لنا مو�ضحاً �سبب زيارتنا ،مطمئناً
اىل ح���ال اجل���ري���ح ،وم�شيداً
ب��ب��ط��ول��ت��ه وبطولة
رفاقه ،ما كان
وت�ضميد جراح

عوجلت ،و�إن كان هناك
بع�ض الأمل املو�ضعي فهو لن يثنينا عن العودة
لت�أدية واجبنا اىل جانب رفاقنا.
و�إذ �أو�ضحت له املمر�ضة �أنهما قد يحتاجان اىل
�ساق
ا�سرتاحة لب�ضعة �أيام ،جاء اجلواب من رفيقه يف ممددة خدماتهما �أ�صيب كل منهما يف ٍ
ويد من جراء قذيفة هاون.
ال�سرير املجاور «�إذا كان ال بد من الإ�سرتاحة فلتكن
ٍ
على اجلبهة لكي نبقى اىل جانب رفاقنا �سنداً باندفاع �شديد �أو�ضح �أحدهما �أنه اختار طوعاً
الإن�ضمام اىل الع�سكريني يف �ساحة املعركة م�ؤكداً
لهم عند احلاجة!».
�إ�صراره على العودة جمدداً فور �شفائه.
يف ن�برة ال تقل حما�سة �أك��د املجند الآخ��ر �أن
املعركة م�ستمرة للق�ضاء على الإرهاب
يف غرفة جماورة �إلتقينا بعريف من مغاوير ال�شباب «وحو�ش» وقد ق�ضوا تقريباً على الع�صابة،
البحر �أ�صيب بر�صا�صة يف ال��رئ��ة .عن و�ضعه وهذا هو الأهم.
ال�صحي قال« :خ�ضعت لعملية جراحية ّمت خاللها يف ختام جولتنا خرجنا من م�ست�شفى اليو�سف
�إ�ستئ�صال الر�صا�صة وقد �صرت �أف�ضل حاالً واحلمد ب�إح�سا�س مغاير متاماً لإح�سا�سنا �ساعة دخولنا.
هلل» .وتابع الهثاً (ب�سبب و�ضعه ال�صحي)« :م�ش فقد كنا نظن �أن الع�سكريني اجلرحى بحاجة اىل
هيدا املهم ه ّلق ،و�ضعي ال�صحي يف حت�سن ب�إذن عبارات دعم ترفع معنوياتهم ،ف�إذا بنا جندهم ال
اهلل ،ولكن املهم �أن املعركة م�ستمرة للق�ضاء يق ّلون عزماً واندفاعاً عن رفاقهم املقاتلني يف
على الإرهابيني ،وال�شباب على اجلبهة �أبطال �ساحة املعركة ،و�إذ باندفاعهم هذا ينتقل الينا
ويزيدنا ثقة و�إمياناً را�سخاً بجي�شنا وبوطننا.
ومعنوياتهم مرتفعة جداً!».
�إلتفتنا اىل وال��دة ال�شاب املندفع لر�صد ردة
قلبي عند رفاقي
فعلها فابت�سمت قائلة «الإتكال على اهلل .نحن
نت�ض ّرع اليه با�ستمرار لكي يحمي ال�شباب يف م��ن ال�شمال اىل ب�ي�روت حيث توجهنا اىل
م�ست�شفى رزق للإطمئنان على الع�سكريني
املعركة ويطمئن بال جميع الأمهات».
امل�صابني.
توقفنا �أوالً عند �أحد الع�سكريني الذي كان يعالج
م�ص ّرون على العودة
من �إ�صابة يف الرئة.
اىل �ساحة املعركة
من بني اجلرحى الذين التقيناهم ،جمندان فور دخولنا الغرفة �صرخ بعفوية «مني �إنتو
144

اجلي�ش  -العدد رقم 265/264

من الأخ�ير �إال
�أن �ص ّرح بانفعال «ال ف�ضل لنا يف ما
قدمناه ،مل نقم ب�أكرث من واجبنا».
ولدى �س�ؤالنا عن و�ضعه ال�صحي �أجاب« :ق ّدر يل
النجاة ،و�أنا �أ�شكر ربي على ذلك .ولكن «قلبي عند
رفاقي عاجلبهة» ،حماهم اهلل ،ون�صر جي�شنا الذي
ال كرامة لنا من دونه!

بالإمكانات املتوافرة

«متل ما اهلل برييد»
يف غرفة جماورة كان يرقد ع�سكري �آخر حموطاً
بجمع كبري من �أف��راد عائلته وعدد من �أ�صحابه
الذين كانوا ينتظرون بقلق دخوله اىل غرفة
العمليات لإجراء عملية جراحية يف عينه اليمنى
امل�صابة.
مل نزعج اجلريح بالأ�سئلة و إ�من��ا توجهنا اىل
عائلته بالتمنيات بال�شفاء التام ،فكان الرد
من والدته حامالً �إمياناً باهلل والوطن
«م����ث����ل م��ا

اهلل برييد ،اهلل يحمي ال�شباب عاجلبهة وين�صر
اجلي�ش».
وتوالت من بعدها �صلوات احلا�ضرين املت�ضرعة
اىل اهلل حلماية اجلي�ش ون�صرته على �أعدائه،
فتحولت الغرفة اىل جممع لل�صالة من �أجل لبنان!
كم هي مهمة هذه املواقف التي تذ ّكرنا ب�أننا
�شعب م�ؤمن �إ�ستمد �صموده طوال �سنوات املحن
من �إميانه باهلل وبهذا الوطن ال�صغري .وهو ما يزال
اليوم ي�ستقي من النبع نف�سه الذي ال ين�ضب،
نبع الإميان واملحبة.
هنيئاً للبنان �أبطاله
يف غرفة تعج باحليوية ،ك��ان �إبن
ال��ث�لاث��ة وع�شرين ربيعاً
يجل�س «مت�أهباً»
 ...وا

�سعاف

و�سط �أمه و�أخيه ،ي�ضج �شباباً وعنفواناً بحيث
تخاله ي�ستعد للإنطالق اىل اجلبهة.
ب��ادرن��اه بالإطمئنان عن �صحته وال�س�ؤال عن
�إ�صابته ،ف�أكد لنا «ب�سيطة ،ما يف �شي مهم،
الإ�صابة يف �ساقي فقط».
وفيما كان يبادلنا احلديث �ضاحكاً ومرحاً ،كانت
والدته تقف يف زاوية الغرفة مت�سح خل�سة دمعة
ت�أبى الإنحبا�س ،فتوجهت اليها بابت�سامة مرفقة
بعبارة ت�شجيع «احلمد هلل الإ�صابة ب�سيطة وال�شاب
ب�ألف خري» .ردت الإبت�سامة ب�صعوبة من دون �أن
تفارق م�سحة احلزن وجهها ثم �شكرت الرب على
�سالمة �إبنها.
و�إذ غادرنا الغرفة ،قالت مرافقتنا وهي م�س�ؤولة
�إدارية يف امل�ست�شفى «رمبا كان يجدر بي الإ�شارة
قبل دخولكم اىل �أن ال�شاب قد برتت �ساقه».
عبارة �سقطت يف �أذين �سقوط ال�صاعقة .فقد
�شعرت كم كنت �سطحية يف التعاطي مع حزن
الأم مل�صاب �إبنها.
و�إذ فكرت ملياً تبينّ يل �أن الذنب يف ذلك
لي�س ذنبي ،و�إمنا هو م�س�ؤولية �إبنها البطل! فلوال
حما�سته ال�شديدة ،وتفا�ؤله ،واندفاعه ملا ظننت
�أن �إ�صابته طفيفة ،و�أن ال �شيء يدعو اىل
القلق ...ويف الأخرية قد �أكون حم ّقة ،ف�شبان
مثله يبعدون عنا �شبح القلق ،وي�ضيئون يف
قلوبنا �شعلة الأم��ل ،فهنيئاً لك �سيدتي �إبنك
البطل ،وهنيئاً للبنان �أبطاله ال�شجعان.
من دون اجلي�ش ال وجود للوطن
الزميلة رميا
بني متطوعات
ومتطوعي
ال�صليب الأحمر
والع�سكريني
املندفعني
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الأمل يزول ويبقى الفخر
رفيق يف ال�سرير املجاور وهو متزوج �أي�ضاً وله
�أج�ساد ت�أبى اال�ست�سالم
�إبن قال« :بعد مدة ق�صرية �سنن�سى الآالم التي
�شعرنا بها من جراء الإ�صابات ،ولن يبقى �سوى يف جولتنا على امل�ست�شفيات �سواء يف ال�شمال
�إح�سا�سنا بالفخر ال��ذي �سننقله لأوالدن��ا عندما �أو يف بريوت ،كانت ال�صورة واحدة تقريباً� :أج�ساد
نغر�س يف نفو�سهم حب الوطن والت�ضحية بالأغلى ت�صارع الأمل وت�أبى الإ�ست�سالم له ،وقلوب مل�ؤها
الرجاء والأمل بانت�صار احلق على الباطل ،وعقول
يف �سبيله».
ك�لام م�شابه �سمعناه يف غ��رف��ة �أخ���رى يف ال ي�شغلها �سوى العودة اىل �ساحة ال�شرف ،و�شفاه
امل�ست�شفى من زوجة �أحد الع�سكريني امل�صابني تتلو ال�صالة من �أجل الرفاق على اجلبهة...
مي�ض على زواجنا �أكرث من ت�ستمع اىل الأهايل فتدرك �سر اندفاع الأبناء
التي قالت لنا« :مل ِ
�أ�سبوع عندما التحق زوج��ي باجلبهة ،وكدت وحما�سهم ،ه�ؤالء الأبطال هم كذلك لأن هناك من
�أجن عندما �سمعت نب أ� �إ�صابته ،لكنني الآن �أكرث غر�س فيهم بذور اخلري وحمبة الوطن و�صون احلق
منذ الطفولة ،وها نحن نح�صد الزرع ال�صالح.
اطمئناناً و�شعوراً بالأمان».
و�إذ متنينا للعري�سني «فرحة عري�س» �أجابت ع�سكريونا اجلرحى يف امل�ست�شفيات واملفارز
ال��زوج��ة� :أري��د لأوالدي �أن يولدوا يف بلد ينعم الطبية� ،شفاكم اهلل و�أدام��ك��م مثاالً لل�شجاعة
بال�سالم ،وكرامة �شعبه م�صونة .وتابعت «اهلل والإقدام ،بوركتم وبوركت الأيدي التي ر ّبتكم رجاالً
يق ّوي اجلي�ش لي�ضل راف��ع را�سنا ،ووالدي بكره �أ�شداء و�أبطاالً بحق ،ومثاالً للمواطنية ال�صاحلة!
ي�شوفوا حالن ببينّ ».
ت�صوير:
يف �سرير جماور كان ي�ستمع الينا م�صاب �آخر
العريف يحيى خ�ضر
للجي�ش وهو معاون يف مغاوير
البحر ،وقد قال لنا� :أن��ا �أي�ضاً
على �أبواب الزواج وقد زادتني
الإ�صابة تفا�ؤالً وحباً باحلياة،
لأن��ن��ي م��ن خ�لال��ه��ا �أدف���ع
�
صا
م
د
و
ن
ثمن حياة الكرامة التي
اخ�ترت��ه��ا يل ولعائلتي
امل�ستقبلية.
و�أ�ضاف�« :أن��ا تلميذ
املقدم ميالد هاليل
وق���د علمنا الوفاء

يكابدون
الأمل
من غري
ا�ست�سالم
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من م�ست�شفى رزق انطلقنا باجتاه امل�ست�شفى
الع�سكري املركزي لتفقد امل�صابني فيه.
بداية التقينا �أحد الع�سكريني اجلرحى الذي �أفادنا
�أن زوجته قد «ولدت» يف غيابه ،وهو مل يتمكن
بعد من ر�ؤي��ة طفلته امل��ول��ودة حديثاً ب�سبب
�إ�صابته .و�أ�ضاف :بعد انت�صار اجلي�ش �إن �شاء اهلل
�س�أع ّو�ض غيابي عن عائلتي� .أما الآن فعقولنا
وقلوبنا جميعاً مع الرفاق يف نهر البارد ،و�إمياننا
قوي بجي�شنا وبالن�صر الذي �سيحققه للبنان ،لأنه
من دون اجلي�ش ال وجود للوطن.

للم�ؤ�س�سة والت�ضحية ب�أرواحنا يف �سبيلها».
�أحد الع�سكريني وهو من الكتيبة � 54أفادنا �أن
الأمل الذي ي�شعر به ال �ش�أن له ب�إ�صابته اجل�سدية،
و�إمنا هو نتيجة احلزن الذي ي�شعر به خل�سارة رفاق
له يف اجلي�ش ،ولكنه �أكد من جهة �أخرى �أنه عند
غال.
بناء الأوطان لي�س من ٍ
ثمن ٍ
وفيما كان املقدم الطبيب ي�شرح عن و�ضعه
ال�صحي وال��ع�لاج ال��ذي يحتاجه ،أ�ك��د الع�سكري
امل�صاب �أنه �سيعود اىل املعركة فور انتهاء العالج.
و�إذ بوالدته ترمقه بقلق الأم املعهود وتقول:
«اهلل يحميك يا �إبني ويحمي كل ال�شباب وين�صر
اجلي�ش».
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حزيران/متوز

بال�سيف والكلمة

اجليـ�ش لـن ي�ســـ

مواقف القيادة والوقائع امليدانية
من خالل البيانات والن�شرات

مطلوب العمل
للتوافق الداخلي
وحتقيق الوحدة الوطنية
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اجلي�ش حري�ص على
االخوة الفل�سطينيني
وق�ضيتهم وبندقيته
�ستظل موجهة
نحو العدو اال�سرائيلي

ســـاوم ولن يرتاجع
ال�سيا�سيون
مدعوون لأخذ
العربة من دماء
ال�شهداء ومعاناة
املواطنني

املعارك الدائرة يف خميم نهر البارد وما رافقها من �أحداث ،تولت البيانات ال�صادرة
من قيادة اجلي�ش  -مديرية التوجيه تغطيتها ومتابعة وقائعها.
وقد �أو�ضحت هذه البيانات مع ن�شرتني توجيهيتني وتعميم ،موقف القيادة مما
يح�صل على ال�ساحة.
وميكن اخت�صار مواقف القيادة امل�شار اليها كما وردت يف الن�شرتني والتعميم
والبيانات ،مبا يلي:
• الت�أكيد على �أن ال م�ساومات على دماء ال�شهداء ،ودعوة القادة وامل�س�ؤولني
ال�سيا�سيني اىل العمل من منطلق التوافق الداخلي والوحدة الوطنية ،حتقيقاً
مل�صلحة لبنان ووفاء لت�ضحيات الع�سكريني واملواطنني.
• الت�أكيد على �أن بندقية اجلي�ش �ستظل موجهة اىل العدو اال�سرائيلي.
• دعوة امل�س ّلحني االرهابيني اىل ت�سليم �أنف�سهم ،والت�أكيد �أن اجلي�ش لن
يرتاجع قبل ا�ستكمال مهمته وحتقيق العدالة.
• احلر�ص على حياة املدنيني وممتلكاتهم ومعاهدة االخوة الفل�سطينيني
على م�ساعدتهم يف �إع���ادة بناء ما ت��ه��دّ م ،والت�أكيد �أن املعركة هي �ضد
االرهابيني الذين ي�شكلون خطراً
على الفل�سطينيني وق�ضيتهم
بقدر ما ي�شكلون خطراً
على لبنان واللبنانيني.
هنا ق��راءة يف ما �صدر
من بيانات ون�شرات عن
قيادة اجلي�ش  -مديرية
ال��ت��وج��ي��ه ،م��ن��ذ ان���دالع
املواجهات اىل الأول من متوز
اجلاري.
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ال�شرارة الأوىل
اندلعت املواجهات بني اجلي�ش و«فتح اال�سالم»
يف الع�شرين من �أيار املا�ضي ،حني عمد �إرهابيون
من ه��ذه املنظمة اىل مهاجمة بع�ض مراكز
اجلي�ش يف حميط خميم نهر البارد وال�ضواحي
ال�شمالية ملدينة طرابل�س ،كما تعر�ضت لآليات
ع�سكرية خالل انتقالها يف منطقة القلمون ،ما
�أدى اىل وق��وع �إ�صابات بني قتيل وجريح يف
�صفوف الع�سكريني.
بعد �ساعات �أحكمت وحدات اجلي�ش وقوى الأمن
الداخلي ال�سيطرة على مناطق اال�شتباكات يف
مدينة طرابل�س ،كما مت ّكنت من توقيف عدد من
امل�شاركني باالعتداء على �آلية ع�سكرية يف حملة
القلمون ،وعدد �آخر يف حملتي امليناء والزاهرية،
و�أوقعت العديد من القتلى بني امل�سلحني يف
خمتلف مناطق اال�شتباكات.
حماولة لزعزعة ا�ستقرار الوطن والنيل من
هيبة الدولة وم�ؤ�س�ساتها
قيادة اجلي�ش اعتربت �أن ا�ستهداف مراكز اجلي�ش
يف ال�شمال« ،حماولة لزعزعة ا�ستقرار الوطن
والنيل من هيبة الدولة وم�ؤ�س�ساتها» ...وث ّمنت
«التفاف اللبنانيني واالخوة الفل�سطينيني حول
اجلي�ش» واعتربته «ت�أكيداً على �إدان��ة االعتداء
ومبايعة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �شرف املهمة التي
تتوىل القيام بها» .و�إذ �أعلنت يف الن�شرة ذاتها
(� 23أيار  )2007حر�صها «على �سالمة املدنيني
و�أرزاق��ه��م من لبنانيني وفل�سطينيني»� ،أكدت
«�أن اجلي�ش كان و�سيبقى �ضنيناً بحياة اال�شقاء
الفل�سطينيني ..وب�صفته جم�سداً لالرادة الوطنية
اجلامعة لن يتهاون يف �أي حال من االح��وال مع
ع�صابات الإرهاب» و�أو�ضحت «�أن بندقية اجلي�ش
�ستظل موجهة نحو العدو اال�سرائيلي».
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االرهابيون
يتمادون يف اعتداءاتهم
مع متادي املجموعات امل�سلحة املتمركزة داخل
املخيم با�ستهداف قوى اجلي�ش ،قامت الوحدات
الع�سكرية بالرد الدقيق وباال�سلحة املنا�سبة
على م�صادر النريان وظلت حري�صة على �أرواح
املدنيني .و�أعلنت القيادة �أن وح��دات اجلي�ش
ت�س ّهل �أعمال �إغاثة اجلرحى واملر�ضى و�إدخ��ال
املواد احلياتية للقاطنني يف املخيم ،فيما ت�ستمر
«فتح اال�سالم» باالعتداء على قوافل امل�ساعدات
و�سيارات ال�صليب الأحمر (بيانات التوجيه يف 22
و� 24أيار .)2007
ومع ا�ستخدام امل�سلحني داخل املخيم الأبنية
العالية ملمار�سة �أعمال القن�ص ،م�ستهدفني
مراكز اجلي�ش وطريق عام طرابل�س  -العبدة،
«ر�صدت وح��دات اجلي�ش بدقة م�صادر النريان،
وقامت مبعاجلتها باال�سلحة املنا�سبة» .و�أعلنت
قيادة اجلي�ش (بيان التوجيه يف � 30أيار )2007
�أنها مع التزامها التام �سالمة املدنيني داخل
متاد
املخيم ،ف�إن رد اجلي�ش �سيكون قا�سياً جتاه �أي ٍ
باالعتداء من قبل امل�سلحني».

خ�لال ب��ي��ان� ،أن
«قوى اجلي�ش ا�ستطاعت تدمري مراكز
يوجد فيها امل�سلحون ،و�سيطرت عليها بالنريان،
و�أحبطت جميع حم��اوالت الت�سلل ،موقعة يف
�صفوفهم العديد من اال���ص��اب��ات .يف حني ف ّر
بع�ضهم وعمد اىل االختباء بني املدنيني متخذاً
منهم دروعاً ب�شرية».
و�إذ دعت امل�سلحني اىل ت�سليم �أنف�سهم للعدالة،
�أكدت �إ�صرارها على موا�صلة مالحقتهم ،وطالبت
«االخوة الفل�سطينيني بعدم ت�أمني �أي مالذ له�ؤالء
املجرمني».
املوقف نف�سه جددته القيادة يف بيان �صدر
عنها يف اليوم التايل� ،إذ توجهت اىل «�أهلنا
يف خميم نهر ال��ب��ارد ب�أعمق م�شاعر االخ��وة
والت�ضامن ،»..ونا�شدتهم التحلي بال�صرب ودعتهم
اىل طرد الدخالء املجرمني من بينهم ،وعاهدتهم
«�أن نبقى �سوياً يداً بيد ،نبني ما تهدم ون�صلح
ما ت�ضرر معنوياً ومادياً».

ا�ستغالل �أماكن العبادة
يف اليوم ذاته �أعلنت قيادة اجلي�ش �أن االرهابيني
يعمدون «اىل اتخاذ امل�ساجد وبع�ض امل�ؤ�س�سات
القيادة تطالب الفل�سطينيني بعدم توفري االن�سانية داخل املخيم منطلقاً ل�شن الهجمات،
وتخزين اال�سلحة بداخلها وتفخيخها باملتفجرات،
م�أوى للمجرمني
يف �أول حزيران � ،2007أعلنت قيادة اجلي�ش من ا�ضافة اىل التعر�ض للمدنيني ..بغر�ض ا�ستثارة

من الع�صابة املجرمة وانها متكنت من �ضبط
خمزن كبري للمتفجرات ،ما يدل على �أهداف
هذه الع�صابة االرهابية وم�آربها اله ّدامة.
وعاهدت القيادة اللبنانيني «ب��ذل �أق�صى
الت�ضحيات وتقدمي الدماء من دون ح�ساب �صوناً
لوحدة الوطن و�سيادته وكرامة ابنائه».

ال��������ر�أي ال����ع����ام يف
توظيف رخي�ص ومك�شوف.»..
بيان الحق �أكد ما �سبق ذكره حيث ر�صدت وحدات
اجلي�ش ب�شكل متكرر �أح��د امل�سلحني التابعني
لع�صابة «فتح اال���س�لام» وه��و ي�ستهدف مراكز
اجلي�ش برمايات من على مئذنة م�سجد احلاووز
داخ��ل املخيم ..لكن ال��وح��دات الع�سكرية وعلى
الرغم من وقوع ا�صابات يف �صفوفها ،امتنعت
عن الرد باملثل على م�صادر النريان ،التزاماً منها
احرتام قد�سية اماكن العبادة.
واذ وا�صلت وحدات اجلي�ش ت�شديد الطوق بقوة
على امل�سلحني يف نهر البارد� ،أعلنت القيادة
(بيان  5حزيران  )2007تدمري مراكزهم على
تخوم املخيم ،و�إجبارهم على الرتاجع والفرار
باجتاه االحياء الداخلية ،ودعت امل�سلحني جمدداً
اىل �إلقاء ال�سالح م�ؤكدة تعهدها �أن ينالوا حماكمة
عادلة �أمام الق�ضاء اللبناين.
�إزاء ع��دم جت���اوب االره��اب��ي�ين م��ع ال��دع��وات
املتكررة التي �أطلقتها قيادة اجلي�ش ،تابعت
الوحدات الع�سكرية �إجراءاتها امليدانية يف نهر
البارد ،و�أعلنت القيادة �أنها توا�صل العمل النهاء
«احلالة ال�شاذة التي فر�ضت على لبنان وحاولت

النيل م��ن وح���دة الأر����ض
وال�شعب وامل�ؤ�س�سات» .وع��اه��دت اللبنانيني
و أ�ه��ايل ال�شهداء «�أنها لن ترتاجع عن �إ�صرارها
على حفظ �أمانة دم ال�شهداء ،الذي ال يوازيه عدد
القتلى يف �صفوف االرهابيني ال�ضالني ،بل ما
يعادله حقاً هو حتقيق العدالة».
ويف م���وازاة ا�ستكمال اج��راءات��ه��ا امليدانية
وتو�سيع نطاق �سيطرتها ،عملت الوحدات على
تنظيف االبنية من االفخاخ وااللغام ومالحقة
فلول ال��ه��ارب�ين ،واعلنت القيادة ان الواجهة
البحرية للمخيم باتت حتت مرمى نريان الوحدات
الع�سكرية .كما ح��ذرت االرهابيني من التعدي
على املراكز الدينية وتدني�سها ،وخ�صو�صاً م�سجد
القد�س( ..بيان التوجيه يف  12حزيران .)2007

االرهابيون
فجّ روا �أجزاء من م�سجد القد�س
على الرغم من حتذير قيادة اجلي�ش لالرهابيني
من ا�ستغالل االماكن الدينية ،أ�ق��دم ه���ؤالء على
التمركز داخل م�سجد القد�س وحولوه اىل مركز
قتال ،بغية ا�ستدراج ال��وح��دات الع�سكرية اىل
ا�ستهدافه ،متعمدة تفجري بع�ض �أجزائه بهدف
ت�أليب الر�أي العام وا�ستعطافه (بيان التوجيه يف
 15حزيران .)2007
و�أكدت القيادة التزامها ال�صارم احرتام املقامات
الدينية و ُدور العبادة ،وعاهدت امل�ؤمنني على
امل�ساعدة الحقاً يف �إع��م��ار ما تهدم ب�سواعد
الع�سكريني وبكل القدرات املتوافرة لديها».

�إحكام ال�سيطرة
على مراكز االرهابيني
بتاريخ � 2007/6/22أنهت قوى اجلي�ش يف
نهر البارد �إحكام �سيطرتها امليدانية على من�ش�آت
ومراكز القيادة والقتال والتدريب واالعالم التي
ك��ان ي�ستخدمها تنظيم «فتح اال���س�لام» ،و�أهم
هذه املراكز ح�سب بيان �صادر عن القيادة :اخلان،
النور�س ،الوح�ش ،جتمع مدار�س االونروا ،موقع
�صامد ،التعاونية ،منزل �شاكر العب�سي ،القد�س،
�ضبط خمزن كبري للمتفجرات
و�أعلنت قيادة اجلي�ش (يف  14حزيران  )2007ناجي العلي ،جممع جنني ،خط ال�سكة احلديد ،خط
ان ال��وح��دات الع�سكرية توا�صل تو�سيع نطاق الغاز ،واملكتب االعالمي.
�سيطرتها ،وت�ضييق اخلناق ب�شدة على ما تبقى وا���ض��اف البيان :ت�ستمر ال��وح��دات الع�سكرية
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ب�أعمال ن��زع االل��غ��ام واالف��خ��اخ و�إزال���ة العوائق
وتدمري االنفاق يف بقعة عملياتها ،ا�ضافة اىل
مالحقة فلول امل�سلحني.
دماء ال�شهداء
يجب �أن تكون عربة للقادة وال�سيا�سيني
ما حققه اجلي�ش خالل �أكرث من �شهر وموقف
القيادة مما يجري ،تناولته الن�شرة التوجيهية
ال�صادرة عن القيادة بتاريخ  22حزيران ،2007
التي اعترب قائد اجلي�ش من خاللها ان دماء ال�شهداء
االبرار ت�سمو على �أي توظيف �أو طموح �سيا�سي
وتخرج من ح�ساب املكا�سب ويجب ان ت�شكل عربة
جلميع القادة وامل�س�ؤولني ال�سيا�سيني يف البالد.
وقد جاء يف الن�شرة ال�صادرة حتت عنوان :الوفاء
لدماء ال�شهداء»:
ي�ستمر اجلي�ش يف تنفيذ مهمته الأمنية التي
بد�أّها منذ �أك�ثر من �شهر يف منطقة ال�شمال،
بالت�صدي لتنظيم ارهابي ،ح��اول العبث ب�أمن
الوطن وا�ستقراره ،واعتدى على املراكز الع�سكرية،
وغ��در بالع�سكريني وه��م منتقلون اىل مراكز
عملهم �أو منازلهم ،حم��اوالً من خ�لال ممار�سة
العنف واالج��رام و�إث��ارة الفنت ،ثني اجلي�ش عن
مهمته اال�سا�سية يف اجلنوب ،وترويع اللبنانيني
و�إ�ضعاف ثقتهم بالدولة وم�ؤ�س�ساتها ،وبالتايل
العمل على تطبيق �أف��ك��اره العبثية الهدامة
البعيدة ك��ل البعد ع��ن قيم ال�شعب اللبناين
وتقاليده العريقة .لكن اجلي�ش كان باملر�صاد لهذا
التنظيم فت�صدى له بقوة ارادت��ه ومبا تي�سر له
من امكانات ،حمققاً �سل�سلة من االجنازات ،حيث
متكن من الق�ضاء على عنا�صره ب�سرعة قيا�سية
يف مدينة طرابل�س و�ضواحيها وتوقيف العديد
من ال�شبكات املرتبطة به يف خمتلف املناطق
اللبنانية ،ويف هذه االثناء �أنهى �سيطرته على
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مواقعه الرئي�سة ،ويقوم بت�شديد اخلناق على ما
تبقى من عنا�صره الفارين اىل عمق املخيم.
لقد �أف��رزت هذه العملية االمنية وما رافقها
جملة من احلقائق واملواقف ميكن ايجازها على
ال�شكل الآتي:
 �إن �ضريبة ال���دم اجل�سيمة ال��ت��ي دفعهاالع�سكريون والتي ت أ� ّتى ق�سم منها ب�سبب الغدر،
�إمنا هي دليل قاطع على التزام القوى الع�سكرية
ال�صارم ،عدم �إحلاق الأذى باملدنيني ،اللبنانيني
والفل�سطينيني على حد �سواء .وكذلك هي دليل
على ا�ستعداد �أبناء م�ؤ�س�سة ال�شرف والت�ضحية
والوفاء لتقدمي الدماء من دون ح�ساب ،دفاعاً
عن �سيادة الوطن وكرامة �شعبه ،متاماً مثلما مل
يرتددوا حلظة يف تقدمي الت�ضحيات يف مواجهة
العدو اال�سرائيلي جنباً اىل جنب مع املقاومة قبل
التحرير ويف �أثناء حرب متوز التي �ش ّنها هذا العدو
على لبنان.
 مل ي�سبق �أن �أجمع اللبنانيون يف تاريخهمعلى �أمر ما ،كما �أجمعوا اليوم على دور اجلي�ش
الوطني ،وهذا ما جتلى يف التفاف املواطنني
مبختلف �أطيافهم وانتماءاتهم ومرجعياتهم
ال�سيا�سية والروحية حول اجلي�ش ،ودعمهم له
يف تنفيذ مهامه الوطنية ،وكذلك ت�أييد االخوة
الفل�سطينيني الذي عرب عنه جميع قادة الف�صائل
الفل�سطينية ،من خالل وقوفهم اىل جانب اجلي�ش

ون��ب��ذه��م ه��ذه
الظاهرة ال�شاذة ،امل�سيئة اىل ال�شعب
الفل�سطيني ال�شقيق وق�ضيته العادلة ،مبا ي�ؤكد
ب�شكل قاطع ان هذه العملية لن تن�سحب ابداً على
باقي املخيمات.
 �إن ال�شعب اللبناين يواجه يف هذه املرحلةالدقيقة من تاريخه ،خطر االره���اب املت�سلل
اىل �صفوفه ب�أ�ساليب وط��رق �شتى ،وق��د غدر
بالأم�س القريب ب�أحد ممثلي ال�شعب اللبناين،
النائب وليد عيدو وجنله وعدد من مرافقيه ومن
املواطنني االبرياء ،وهذا االرهاب يتهدد الوطن يف
فكره ونهجه املنايف لل�صيغة اللبنانية الفريدة،
املتالقي م��ع ال��ع��دو اال�سرائيلي يف عقيدته
العن�صرية املناق�ضة لر�سالة لبنان القائمة على
التنوع احل�ضاري والثقايف بكل �أب��ع��اده ،ويف
ا�ستهداف اجلي�ش اللبناين �صمام �أمن وحدة الوطن
وا�ستقراره ،و�إن ما يقوم به اجلي�ش حالياً هو دفاع
عن �سالمة الكيان بحد ذاته �إرثاً وحا�ضراً وم�ستقبالً.
ت�ؤكد قيادة اجلي�ش مرة �أخرى �أنها لن ت�سمح
على االط�لاق بعودة عقارب ال�ساعة اىل الوراء،
فدماء ال�شهداء االب��رار ،الع�سكريني واملدنيني،
هي �أمانة يف �أعناق هذا اجلي�ش الذي لن ي�ستكني
قبل توقيف القتلة املجرمني وحتقيق العدالة
التي باتت ملكاً ل�ل�إرادة الوطنية اجلامعة ،وال
ميكن حتت �أي ظرف كان ،التنازل عنها و�إخ�ضاعها

للم�ساومات ،كونها
تنبع من �صلب مفاهيم ال�سيادة
الوطنية وحق املواطن اللبناين ،واعترب قائد
اجلي�ش ان هذه الدماء هي عامل توحيد للوطن
وت�سمو على �أي توظيف �أو طموح �سيا�سي وتخرج
من ح�ساب املكا�سب يف �سوق الغالب واملغلوب،
ويجب �أن ت�شكل عربة جلميع القادة وامل�س�ؤولني
ال�سيا�سيني يف البالد ،تدفعهم ب�أ�سرع وقت
ممكن اىل وقف االنق�سام الداخلي ونبذ ثقافة
الت�صادم ،والتالقي واحلوار جمدداً من �أجل �إيجاد
احللول ملختلف امل�شاكل القائمة.
�إن قيادة اجلي�ش تتطلع بكل عزم وثقة اىل �إنهاء
هذه احلالة الطارئة وال�شاذة ب�أ�سرع وقت ممكن
لعودة �أهايل املخيم اىل منازلهم وال�شروع ب�إعمار
ما تهدم بعيداً عن هواج�س التهجري والتوطني،
كما للعودة بالبالد اىل و�ضعها الطبيعي ،وبندقية
اجلي�ش اىل اجتاهها ال�صحيح يف مواجهة العدو
اال�سرائيلي ،ال يف اجتاه �أي عربي �أو فل�سطيني �أو
لبناين مقاوم لالحتالل.
يتوجه قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان
بتعازيه احلارة اىل جميع الع�سكريني ال�ست�شهاد
ع��دد من رفاقهم ،ومتنياته للجرحى بال�شفاء

العاجل ،منوهاً ب�أدائهم
الرائع وت�ضحياتهم اجل�سام وتفانيهم يف �أداء
الواجب الع�سكري ،م�ؤكداً ب�أن فجر اخلال�ص � ٍآت ال
حمالة ،فال�شعب اىل جانبهم وكلمة ال�شعب هي
الأقوى لأنها م�ستمدة من اهلل.
دماء ال�شهداء
ت�ست�صرخ املرجعيات
وال يفيها حقها
�إال حتقيق الوحدة والوفاق الوطني
م��ع ا�ستمرار ال��ت��ج��اذب ال�سيا�سي احل���اد يف
البالد بينما يقدم الع�سكريون يومياً ال�شهداء
واجلرحى ف��دا ًء للوطن ،و ّجه قائد اجلي�ش العماد
مي�شال �سليمان اىل الع�سكريني تعميماً تناول
جمريات الأمور .وقال �إن دماء ال�شهداء ت�ست�صرخ
املرجعيات و�أ�صحاب القلم والكلمة� ،إدراك حجم ما
بذله الع�سكريون وما كابده املواطنون ،داعياً اىل
حتقيق الوحدة والتوافق الداخلي.
ج��اء يف التعميم ال�صادر يف الأول من متوز

:2007
يف �سياق التجاذب ال�سيا�سي احل��اد الذي
ت�شهده البالد حالياً ،ك�ثرت االح��ادي��ث حول
م�س�ألة ال�سالح الفل�سطيني خ��ارج املخيمات
وداخلها ،مما �أث��ار قلق املواطنني من احتمال
ح�صول مواجهة بني اجلي�ش وبع�ض التنظيمات
الفل�سطينية خ�لال امل��راح��ل ال�لاح��ق��ة ،وكذلك
كرث الت�سا�ؤل عن دور اجلي�ش �إزاء اال�ستحقاقات
والتحديات القادمة ،الأمر الذي ا�ستوجب تبيان
احلقائق التالية:
 -1من امل�س ّلم به �أن الأحداث اجلارية حالياً يف
نهر البارد ،مل تبد�أ بنا ًء على توقيت من اجلي�ش،
�إمن��ا بفعل �إق���دام تنظيم م��ا ي�سمى بـ«فتح
اال�سالم» على الغدر بالع�سكريني ،ومن �أب�سط
واجبات اجلي�ش مالحقة القتلة املجرمني الذين
هم يف اال�سا�س جمموعة من املرتزقة االرهابيني
الذين ا�ستباحوا حرمة الوطن ،وارتكبوا اجلرائم
بحق �أبنائه.
� -2إن مو�ضوع �أي �سالح لبناين �أو فل�سطيني
مقاوم ،يتم البحث به ومعاجلته من خالل احلوار
والتوافق� ،إن كان بني اللبنانيني �أنف�سهم� ،أو
بني اللبنانيني واالخوة الفل�سطينيني املعنيني
بالق�ضية ،ومب��ا يحفظ امل�صلحة امل�شرتكة
لل�شعبني ال�شقيقني ،وال يقدم خدمة جمانية
ي�ستفيد منها العدو اال�سرائيلي.
 -3لقد ر�سخت الت�ضحيات اجل�سام التي قدمها
اجلي�ش يف وج��دان اللبنانيني ،معاين ال�سيادة
واحلرية والكرامة التي ال ميكن التفريط بها حتت
�أي �شعار ،كما اكدت للمرتب�صني �شراً بالوطن� ،أن
�أي اعتداء يف امل�ستقبل على املواطنني �أو على
اجلي�ش� ،سيواجه مبثل ما يح�صل اليوم و�سيكون
ثمنه باهظاً عليهم ،واللبنانيون اليوم مدعوون
�أكرث من �أي وقت م�ضى اىل مزيد من اليقظة ور�ص
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ال�صفوف ،و�إبالغ اجلي�ش و�سائر القوى الأمنية عن
كل ما يثري ال�شك والريبة يف حميطهم.
� -4إن دماء ال�شهداء الأب��رار التي لن تدخل يف
معادلة الث�أر واالنتقام ،ت�ست�صرخ املرجعيات
ال�سيا�سية والدينية و�أ�صحاب القلم والكلمة� ،إدراك
حجم ما بذله الع�سكريون من جهود وت�ضحيات وما
كابده املواطنون من جراح و�آالم ،ال ميكن �أن توفى
حقها �إال من خالل الوحدة الوطنية والتوافق الداخلي
بعيداً عن ثقافة الت�صادم والتجاذب ال�سيا�سي يذكر ان احل��ادث �أ�سفر عن �سقوط �شهيدين
العبثي .و�إن التنازل من هنا �أو هناك ،لي�س �ضعفاً للجي�ش اللبناين ومقتل اثنني من االرهابيني.
بل كرب وترفع و�شعور ع ٍ��ال بامل�س�ؤولية� ،سوف
دهم خمزن �أ�سلحة ومبنى
ين�صف �صاحبه التاريخ واالجيال القادمة.
يف طرابل�س
فم�صلحة الوطن هي وحدها التي حتفظ م�صلحة
بتاريخ � 2007/6/24صدر عن قيادة اجلي�ش -
اجلميع.
مديرية التوجيه البيان الآتي:
دهمت قوة من اجلي�ش خمزناً لال�سلحة يف حي
عمليتا دهم وا�شتباكات
اىل املعارك التي خا�ضها اجلي�ش يف معارك نهر �أبي �سمرا  -طرابل�س ،و�ضبطت بداخله كمية كبرية
البارد ،ح�صلت عدة تطورات وقام اجلي�ش ب�أعمال من اال�سلحة واالعتدة الع�سكرية� ،شملت بنادق
دهم �أ�سفرت عن الق�ضاء على عدد من امل�سلحني حربية ور�شا�شات وقاذفات «ب  »7وقنابل يدوية
متنوعة ،وقذائف «�إنريغا» وذخائر خمتلفة ،ا�ضافة
االرهابيني.
فبتاريخ � 2007/6/3أق��دم عنا�صر تابعون اىل جعب ومناظري و�ألب�سة ع�سكرية وخيم و�أجهزة
ملجموعة جند ال�شام يف حملة الطوارئ املتاخمة هاتف ال�سلكي وكمبيوتر .وقد متت م�صادرة هذه
ملخيم عني احللوة على �إط�لاق ر�شقات نارية اال�سلحة واالعتدة و�أودعت املراجع املخت�صة.
وبع�ض القذائف ال�صاروخية باجتاه مراكز اجلي�ش ول��دى قيام ق��وة اخ��رى من اجلي�ش ليل ام�س
يف حي التعمري � -صيدا .مما ا�ضطر قوى اجلي�ش بدهم مبنى يقع �ضمن احلي نف�سه ،بعد توافر
معلومات عن وجود �شقة م�شبوهة داخله ،تعر�ضت
للرد على م�صادر النريان باال�سلحة املنا�سبة.
و�إذ �أ�شارت قيادة اجلي�ش اىل متادي االعتداءات هذه القوة لإط�لاق نار من قبل عنا�صر م�سلحة
على اجلي�ش من قبل جمموعات م�سلحة انطالقاً حاولت اعرتا�ضها ومنعها من تنفيذ مهمتها ،وقد
من املخيمات الفل�سطينية� ،أهابت بالف�صائل حر�صت الوحدات الع�سكرية على �إخالء املدنيني
الفل�سطينية كافة والفعاليات اللبنانية ،اتخاذ من املبنى قبل اقتحامه حفاظاً على ارواحهم،
املوقف احلازم كي ال تكون هذه املخيمات م�صدراً مما �أدى اىل وقوع عدد من اال�صابات يف �صفوف
للفتنة املتنقلة الهادفة اىل �ضرب ا�ستقرار الع�سكريني ،وبعد �إخالء املبنى املذكور من �سكانه،
مت اقتحامه فجر اليوم ،والق�ضاء على امل�سلحني
الوطن.
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كافة الذين كانوا
يتح�صنون بداخله ،ومعظمهم من غري
اللبنانيني والذين اتخذوا من قاطنيه دروعاً ب�شرية
لهم ،وقد �سقط للجي�ش من جراء هذه اال�شتباكات
�شهيد وعدد من اجلرحى بني �ضابط وع�سكري ،كما
�سقط عدد من ال�شهداء املدنيني نتيجة غدر ه�ؤالء
امل�سلحني بهم ،وقد �صودرت كمية من اال�سلحة
واالعتدة الع�سكرية ،ومعدات خا�صة بالتفخيخ
الإلكرتوين.
�إن قيادة اجلي�ش �إذ ت�ؤكد مرة جديدة �إ�صرارها على
قطع دابر االرهاب �أ ّنى وجد واىل �أي جهة انتمى،
تنبه املواطنني اىل خماطر ت�سلل االرهابيني اىل
�صفوفهم ،وتدعوهم اىل وجوب �إبالغ قوى اجلي�ش
ب�أ�سرع وق��ت ممكن ع��ن وج��ود م�شبوهني يف
�أحيائهم ال�سكنية �أو يف حميط قراهم وبلداتهم،
حفاظاً على �أمنهم و�سالمتهم.
 ...ودهم يف وادي دده  -القلمون
�صدر عن قيادة اجلي�ش  -مديرية التوجيه بيان
يف  2007/6/28جاء فيه:
نتيجة املتابعة والتحري عن عنا�صر م�شبوهة،
�شاركوا عند بدء االحداث باالعتداء على قوى اجلي�ش
يف حميط منطقة طرابل�س بالتزامن مع قيام
تنظيم ما ي�سمى بـ«فتح اال�سالم» بالتعدي الغادر
على املراكز الع�سكرية يف نهر ال��ب��ارد ،نفذت

�شكراً...

ق��وة من اجلي�ش فجر
اليوم عملية دهم يف وادي دده -
القلمون ،وا�شتبكت مع جمموعة من االرهابيني
كانوا يتح�صنون يف �إحدى املغاور ،حيث متكنت
من الق�ضاء على جميع عنا�صر املجموعـة وعددهـم
�ستة ،ينتمون اىل جن�سيات خمتلفة و�ضبطت
بحوزتهم كميـة من اال�سلحـة والذخائـر .فيما
ا�صيب ع��دد من عنا�صـر اجليـ�ش بجروح
طفيفة من جـراء هذه املواجهة ،والتحقـيق
����ار ح��ال��ي��اً ل��ت��ح��دي��د ه��وي��ة القتلى
ج ٍ
وجن�سياتهم.
�إن قيادة اجلي�ش
ت������ؤك�����د جم������دداً
إ������ص����راره����ا على
مالحقة االرهابيني
من دون هوادة ،ولن
ترتك لهم �أي مالذ
�آمن ينطلقون منه
لالعتداء على حياة
املواطنني والعبث
ب������أم�����ن ال���وط���ن
وا�ستقراره.

يف بيان �صادر يف  13حزيران
� 2007أعلنت قيادة اجلي�ش �أن
قائد اجلي�ش العماد مي�شال
�سليمان تلقى وما يزال العديد
من الر�سائل وكتب الت�أييد من
م�ؤ�س�سات وجمعيات واحتادات
ومنظمات وبلديات وهيئات
وروابط اهلية ومراجع روحية
و�سيا�سية و�أحزاب وفعاليات
ونقابات ومواطنني ،من الداخل
واخلارج ،عبرّ ت عن االلتفاف حول
اجلي�ش و�أكدت الوقوف اىل جانبه.
وقال البيان:
�إن قيادة اجلي�ش التي مل تفاج أ�
بهذا املوقف الوطني اجلامع،
توجه �شكرها العميق جلميع من
بادر وعبرّ عن م�شاعره ال�صادقة،
كما �أنها تعلم علم اليقني ان
جميع اللبنانيني على اختالف
انتماءاتهم و�أطيافهم مل يتوانوا
حلظة عن تقدمي الغايل والنفي�س
يف �سبيل رفعة الوطن و�سيادته.
وت�ؤكد هذه القيادة ان اجلي�ش
�سيبقى �سداً منيعاً �أمام امل�ؤامرات
ولكل من يحاول العبث والنيل
من �أمن البالد وا�ستقرارها ،كما
�سيبقى العني ال�ساهرة على
احلدود بوجه العدو اال�سرائيلي
وما ي�شكله من تهديد دائم
للبنان يف �أمنه واقت�صاده ووحدة
جمتمعه.
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حزيران/متوز

جولة �أفق
�إعداد:
العقيد انطوان جنيم

على �أثر حادث �شارع املئتني والزاهرية يف طرابل�س
مع قوى الأمن الداخلي� ،أقدم عنا�صر ع�صابة «فتح
اال�سالم» داخل خميم نهر البارد على االعتداء على
مراكز اجلي�ش املحيطة باملخيم فغدروا بالقوى
املتمركزة يف اجلهة ال�شرقية من املخيم ،وقتلوا
عدداً من عنا�صر اجلي�ش ،على ر�أ�سهم �ضابط.
تط ّور الو�ضع �سريعاً واتخذ �شكالً جتاوز مو�ضوع
االحتواء والر�صد لينتهي �إىل معركة ع�سكرية
مفتوحة بعد ن�صب كمائن للجي�ش اللبناين خارج
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خميم نهر البارد
كان لل�صدفة دور بت�أ�سي�س خميم نهر البارد .فقد
حاول بع�ض الجئي القرى ال�شمالية الفل�سطينية
االنتقال �إىل �سوريا من خميم الرتانزيت وبرج
ال�شمايل عن طريق ال�ساحل� ،إال �أن قرار احلكومة
ال�سورية �آنذاك ،ب�إقفال احلدود مع لبنان بحجة
ع��دم ا�ستقبال املزيد من الالجئني ،فاج�أهم
وهم يف ال�شمال فا�ضطروا �إىل ال�سكن يف خيم
حت ّولت مع الأيام �إىل خم ّيم .ثم قامت بان�شائه
جلنة ال�صليب الأحمر الدويل العام  1949على
بقعة �أر�ض م�ساحتها 198129م ،2وهي تخ�ص
جمموعة من  86مالكاً كانوا يتقا�ضون مبلغ
 3962لرية لبنانية ك�إيجار للأر�ض عرب مديرية
�ش�ؤون الالجئني الفل�سطينيني (التي كانت يف
حينه تابعة ل��وزارة الداخلية اللبنانية) حتى
العام  1975حني توقف الدفع .وازدادت امل�ساحة
بفعل �شراء املقتدرين من �سكان املخ ّيم قطع
�صغرية من الأرا�ضي املال�صقة للمخ ّيم بهدف
البناء وال�سكن �إىل ما يزيد �إىل 277380م� 2أي
بزيادة قدرها  .٪40وقد ان�ضمت �إىل هذا املخ ّيم
فئة �أخرى من الالجئني كانوا قد جت ّمعوا يف قرى
البقاع والأخ�ص يف منطقة القرعون ونقلوا �إىل
املخيم ب�سبب برودة الطق�س هناك .ويبلغ عدد
�سكان املخيم حالياً حواىل  30439ن�سمة ح�سب
اح�صاء الأونروا يف � 31آذار من العام .2005
معظم �أهايل املخيم هم من بلدات �صفورية
و�سع�سع وعمقا وال�سموع والغاب�سية ،والتي
حملتها ا�سماء احياء داخل املخيم.
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منطقة طرابل�س وعلى مداخلها� ،سقط فيها
للجي�ش عنا�صر كانوا يتج ّولون عائدين �إىل مراكزهم
�أو ذاهبني يف م�أذونياتهم.
وهكذا فتحت جبهة خميم نهر البارد وا�شتعلت �ضد
فتح اال�سالم بعد عملية حتييد كامل ،وخروج �شبه
�شامل لالجئني الفل�سطينيني الآمنني �إىل خميم
البداوي.
فمن هو هذا التنظيم؟ وكيف تغلغل يف خميم
نهر البارد؟

يعترب هذا املخيم �أكرث املخيمات الفل�سطينية
ازدحاماً بال�سكان .وفيه �شارع وحيد كان حتى
وق��ت قريب طريقاً دول��ي��اً ي�صل ب�ين مدينة
طرابل�س واحل��دود ال�سورية� .أما طرقات املخيم
الداخلية فهي ممرات �ض ّيقة (زواريب) كثرياً ما
يكون بع�ض �أجزائها م�سقوفاً فال ي�صل �إليه النور.
العام  ،1976ان�شئ �إىل ال�شمال من املخيم
خميم �آخر اتبع به� ،سكانه من مه ّجري خم ّيمات
بريوت بالدرجة الأوىل.
يف خ�ضم الأزمة الفل�سطينية� ،أي يف � 28آب
 ،1969اندلع قتال عنيف بني اجلي�ش اللبناين
و�سكان خميم الالجئني الفل�سطينيني يف نهر
البارد .و�أدى ذلك ال�صدام �إىل اغالق مركزي الدرك
وال�شعبة الثانية يف املخيم وطرد عنا�صرهما،
كما �أ ّدى �إىل فتح مكاتب للف�صائل الفل�سطينية
املختلفة .وك��ان ه��ذا الأم��ر بداية ث��ورة عارمة
�شملت املخيمات كافة والتي بد�أت باالنتفا�ض
على �سلطة ال��دول��ة اللبنانية وط��رد رموزها
وممثليها يف املخيمات الواحد تلو الآخ��ر ،ويف
غ�ضون فرتة مل تتجاوز ال�شهرين كانت املخيمات
ق��د ا�صبحت خ��ارج ال�سيطرة الأمنية للدولة
اللبنانية.
خ��رج خميم نهر ال��ب��ارد ع��ن �سلطة الدولة
اللبنانية فقامت فيه �سلطة الكفاح امل�سلح،
وبات قاعدة يومية لتدريب الن�ساء وال�شابات
وال�شبان على ال�سالح .و�أ�صبح املخيم كوحدة
�إجتماعية �سيا�سية خارج طوع ال�سلطة و�إرادتها
بل وقوانينها.

منذ العام  1982و�إثر احلرب اال�سرائيلية على
لبنان ،انتقل الجئون من خميمات اجلنوب وال
�سيما من �صور وب�يروت بعد تع ّر�ضها للق�صف
اال�سرائيلي �إىل ال�شمال ،حيث ا�ستقر الكثري من
الأ�سر التي ا�شرتت �أر�ضاً قرب خميم نهر البارد
بحيث �ش ّكـل احلي اجلديد تو�سعاً للمخيم الأ�صلي.
ومب��ح��اذاة اجلانب ال�شمايل من املخيم �أقيم
جممع املهجريـن الذي ي�ضم حواىل � 110أ�سر من
الالجئني «امله ّجرين» ،كما مت حديثـاً �إ�سكان 18
عائـلة منهـا يف املخيـم يف بنـاء �أجنزته االونروا.
يف املخيم �سبع مدار�س تابعة لـ «برنامج
التعليم» يف الأون��روا� ،أربع للمرحلة االبتدائية
هي :جمدو واملنارة للذكور ،وبثري و�سمخ للإناث،
وث�لاث للمرحلة املتو�سطة ه��ي :جبل طابور
للذكور ،وطوبا�س وعني كارم للإناث .ويبلغ عدد
التالميذ فيها حواىل  5387تلميذاً.
�أم��ا �أب��رز امل�ؤ�س�سات االجتماعية يف املخيم
فهي� ،أجيال ،جمعية النجدة االجتماعية ،نبع
وبيت �أطفال ال�صمود.
ويتلقى �أه��ايل املخيم الرعاية ال�صحية يف
عيادة الأونروا ومركز �صفد ال�صحي التابع للهالل
االحمر الفل�سطيني ،ومركز ناجي العلي ال�صحي

وم�ستو�صف بيت املقد�س.
ا�ستطاع �أبناء خميم نهر البارد التوفيق ن�سبياً
بني التجارة وعملهم ال�سيا�سي والتنظيمي
ف�أن�ش�أوا �سوقاً جتارياً �أ�ضحى يف فرتة وجيزة من
الزمن مق�صداً للتجار وامل�ستهلكني ال�شماليني
وال�سوريني م�ستفيدين من املوقع اجلغرايف
الهام الذي يحتله خميمهم كنقطة و�صل تربط
مدينة طرابل�س بق�ضاء عكار واحلدود ال�شمالية
مع �سوريا ،فعملوا على ا�ستثمار كل طاقاتهم
وقدراتهم املالية يف تدعيم جتارتهم وتن�شيط
ه��ذا ال�سوق ال��ذي احتل يف حينه

وتغدر باجلي�ش
موقعاً متقدماً ومناف�ساً لبقية
اال�سواق .وكان هذا ال�سوق يعتمد ب�شكل �أ�سا�سي
على عمليات التهريب التي كانت تتم عرب
البحر من دون ح�سيب وال رقيب حيث كان يتم
نقل الب�ضائع من واىل املراكب ،فبات التهريب
�سمة تلت�صق باملخيم .ولكن مع انت�شار اجلي�ش
يف ال�شمال حفاظاً على الأمن تراجعت عمليات
التهريب البحري والربي ب�شكل ملحوظ
من هو �شاكر العب�سي؟
هو فل�سطيني �أردين ولد العام  1955يف خميم
عني ال�سلطان القريب من مدينة اريحا يف
فل�سطني ،والذي ا�ستقر فيه اهله بعد تهجريهم
من قرية الدوامية �إثر جمزرة رهيبة ارتكبتها
الع�صابات ال�صهيونية.
انهى درا�سته الثانوية واجته اىل درا�سة الطب
يف تون�س العام  1973على نفقة حركة «فتح».
ترك درا�سة الطب بعد عام واح��د ليعود اىل
ع ّمان خمتاراً درب العمل الع�سكري ،و ُبعث اىل
ليبيا حيث تخ ّرج من الكلية الع�سكرية العام
 1976طياراً حربياً برتبة مالزم.

ثم تابع عدة دورات يف قيادة الطائرة املقاتلة
ال�سوفياتية «ميغ» بطرازيها  21و 22يف كل من
املانيا ال�شرقية ويوغو�سالفيا واملجر ورو�سيا.
يف الثمانينيات قاتل العب�سي اىل جانب
نورييغا يف نيكاراغوا ،واىل جانب ليبيا يف
حربها �ضد ت�شاد وكان حينها قائد �سرب.
ب��ع��د ع���ام ع��ل��ى خ����روج م��ن��ظ��م��ة التحرير
الفل�سطينية من بريوت يف �أيلول  ،1982ان�شق
عن حركة «فتح» حتت قيادة �أبي خالد العملة
و�أبي مو�سى وجرى ت�أ�سي�س تنظيم جديد ُعرف
بـ«فتح  -االنتفا�ضة».
ويف ايلول  2002اتهم يف �سوريا بتهريب
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
عملية يف اجل��والن» ،وحكم فعالً بتهمة حيازة
ال�سالح ونقله اىل الفل�سطينيني ،وبقي يف
ال�سجن حتى �شباط  .2005ويف ه��ذه االثناء،
العام  2003حتديداً ،حاكمته حمكمة �أمن الدولة
االردنية غيابياًَ يف ق�ضية اغتيال الدبلوما�سي
االمريكي لورن�س فويل امام منزله يف عمان يف
 28ت�شرين االول .2002
خرج من ال�سجون ال�سورية قبل احتالل العراق
العام  2003مبدة ق�صرية.
خالل العام  ،2006انتقل اىل خميم البداوي
يف ال�شمال .ويف  23ت�شرين الثاين 2006
حاولت اللجنة االمنية يف املخيم ده��م �إحدى
ال�شقق اثر �شكاوى �سكان املخيم عن عمليات
نقل ا�سلحة وذخائر ومتفجرات .ومتت العملية
بعد �أربع �ساعات باعتقال �أربعة ا�شخا�ص ُ�سلموا
اىل ال�سلطات اللبنانية .وبعد التحقيقات اعرتف
اثنان من املعتقلني ان املجموعة ُكلفت تنفيذ
عمليات �إرهابية �ضد ق��وات الطوارئ الدولية،
وبحوزتها الئحة ت�ضم �أ�سماء � 36شخ�صية كلفت
اغتيالها.
ع�شية � 14شباط ,اتهمت جمموعة من «فتح
اال�سالم» بتفجري حافلتي ركاب يف عني علق.
ويف � 13آذار  2007قالت ال�سلطات اللبنانية
انها اوقفت �ستة ا�شخا�ص ينتمون اىل تنظيم
فتح اال�سالم اعرتفوا بتورطهم يف تفجريي عني
علق .وهكذا انك�شفت فتح اال�سالم ونواياها! فما
هو تنظيم فتح اال�سالم؟

فتح اال�سالم
ظهرت ت�سمية فتح اال�سالم للمرة الأوىل يف
ايلول  2006حني اعلن �شاكر العب�سي امللقب
بـ«�أبو ح�سني» ان�شقاقه واملجموعة التي ير�أ�س
عن حركة فتح االنتفا�ضة واقدامه على احتالل
مراكزها يف خميم البداوي .وبعدها انتقل اىل
خميم البارد ،ف�أقام يف داخله حياً م�ستقالً وكياناً
م�ستقالً و�أخذ يعمل لك�سب املزيد من االن�صار ثم
احتل مواقع له على حدود املخيم وخارج نطاقه،
كما �سعى لالنت�شار خارج املخيم فتملك �شققاً
يف �شوارع مهمة يف طرابل�س ح�شد فيها الرجال
وال�سالح.
وبعدما ا�ستوىل التنظيم على مواقع فتح
االنتفا�ضة كافة يف خميم نهر ال��ب��ارد� ،شرع
العنا�صر اال�سالميون الذين كانوا ين�ضوون حتت
«فتح االنتفا�ضة» يف االنتقال من خميمات
بريوت والبداوي اىل خميم نهر البارد ليلتحقوا
بفتح اال���س�لام .كما التحق به بع�ض العنا�صر
اللبنانيني من منطقة التعمري ق��رب خميم
عني احللوة يف اجلنوب مثل املدعو «ابو هريرة»
�شهاب ق ّدور وهو لبناين كان منتظماً مع تنظيم
«جند ال�شام» يف عني احللوة ،كما التحق بع�ض
اخلليجيني وبع�ض اللبنانيني من بع�ض مناطق
ال�شمال ذوي الفكر ال�سلفي القريب من فكر
تنظيم القاعدة.
عمدوا يف املخيم اىل توطيد القربى من خالل
عقد قرانهم على فتيات يف املخيم ،وذلك بعدما
ا�ست�أجروا �شققاً �سكنية مبوا�صفات جيدة ويف
مقابل مبالغ مرتفعة �أوحت ب�أنهم مي�سورون ما
�شجع االرتباط بهم.
وملا �شدد اجلي�ش اللبناين اجراءاته على مداخل
املخيم قبل اربعة ا�شهر من بداية املعركة،
انك�شفت اك�ثر ف�أكرث ت�صرفات م�سلحي فتح
اال�سالم التي باتت عدائية الطابع.
ولكن مل��ا وقعت الواقعة وم�� ّد تنظيم فتح
اال�سالم يد الغدر اىل اجلي�ش �ضباطاً و أ�ف���راداً،
ّ
تك�شفت احلقيقة ب���أن ه��ذا التنظيم املزعوم
ال ميت اىل اال�سالم ب�صلة ال من قريب وال من
بعيد وان اال�سالم منه براء ،ال �سيما انه اتخذ من
الالجئني الفل�سطينيني الآمنني دروع��اً ب�شرية
يقتل م��ن ورائ��ه��م م��ن �أق�سم مي�ين ال�شرف
والت�ضحية والوفاء.
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�إنه�ض يا تراب
وا�شمخ يا علم
ت�أ ّلق يا تراب،
�إنه�ض ،عانق القمم� ،إ�شتعل..
كم يف ترابك يا ترابٌ ،
عرق ودم؟!
ت أ� ّلق يا تراب يف يوم املجد
ها هم الرجال ،ها هم الأبطال يقبلون،
يتدفقون وقد �ش ّرعوا للبطولة م�ساحات جلدهم،
�شرايني قلوبهم.
اىل ال�شهادة يقبلون ،ي�سقطون وال تنحني منهم
هامة ،ي�سقطون وال تلتوي لهم �إرادة.
ترب ي�ضاهيك �ألقاً ويف عروقك � ُألق
ت�أ ّلق يا تراب� ،أي ٍ
ال�شباب َيهد ُر!
وا�شتعل ،ما �أنت �أهل لهذا الع ّز لو ظللت راكداً.
ال ّ
الدم.
يظل الرتاب تراباً حني يرويه ُ
فانه�ض يا تراباً على الرتاب ي�ستكني
ولتكن لك يف يوم املجد وقفة.
ها هم يهدون الوطن �آخر نب�ضاتهم
يهبون الأر�ض قلوبهم قبلة �أخرية.
علم
فا�شتعل يا تراب ،وا�شمخ يا ُ
إ��شمخ وتبا َه ،ولتكن الريح �صدى رفيفك.
رفرف عالياً ،هوذا زند حملك.
ها هنا نب�ضه ،طيفه ،وحلمه ها هنا ،حيث زرعك.
العلم.
�إنه�ض يا تراب ،لريتفع ُ
الهام ن�صر تابت
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امل��ج��د واخل��ل��ود ل�شهدائنا الأب���رار
الرائد ال�شهيد
خالد ف�ؤاد مر�شاد

 من مواليد  - 1970/1/15بريوت. تطوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ�ضابط اعتباراً من .1993/1/4
 رق���ي ل��رت��ب��ة م�ل�ازم اع��ت��ب��اراً من ،1996/8/1ولرتبة مالزم اول اعتباراً
من  1999/8/1ولرتبة نقيب اعتباراً
من .2004/7/1
 من عداد فوج املدفعية الأول.حائز:
• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.
• و�سام التقدير الع�سكري من
الدرجة الف�ضية.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثالث

مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 13
مرة.
• تهنئة نائب رئي�س الأرك���ان
للعمليات مرتني.
• تهنئة قائد املنطقة.
• تهنئة ق��ائ��د املع�سكر �ست
مرات.
• تهنئة قائد الفوج.
• تهنئة قائد الكتيبة ثالث مرات.
 تابع عدة دورات درا�سية يف الداخلواخلارج.
بتاريخ
ا�ست�شهد
.2007/6/13
 -مت�أهل وله ولدان.

الرائد ال�شهيد
فادي ابراهيم عبداهلل

 من مواليد � - 1968/11/18شحيم ق�ضاء ال�شوف. تطوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ�ضابط بتاريخ .1993/1/4
 رق���ي ل��رت��ب��ة م�ل�ازم اع��ت��ب��اراً من ،1996/8/1وتدرج يف الرتقية حتى
رتبة نقيب اعتباراً من .2005/1/1
 من عداد لواء امل�شاة اخلام�س.حائز:
• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.
• و�سام التقدير الع�سكري من
الدرجة الف�ضية.

• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثالث
مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 15
مرة.
• تهنئة قائد اللواء ثالث مرات.
• تهنئة قائد الكتيبة مرتني.
 تابع عدة دورات درا�سية يف الداخلواخلارج.
بتاريخ
ا�ست�شهد
.2007/6/25
 -مت�أهل وله ولد واحد.
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«ال ثمن لدماء ال�شهداء �إلاّ بقاء الوطن»
 من مواليد � - 1983/6/27صيدا • .تهنئة قائد اللواء مرتني. تطوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ • تهنئة قائد املدر�سة احلربية.�ضابط بتاريخ .2002/1/15
 تابع عدة دورات درا�سية يف الداخل رق���ي ل��رت��ب��ة م�ل�ازم اع��ت��ب��اراً من واخلارج..2004/8/1
 ا�ست�شهد بتاريخ .2007/5/20 عازب. من عداد لواء امل�شاة اخلام�س.حائز:
• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.
• امليدالية التذكارية للم�ؤمترات
العام .2002
• تنويه العماد قائد اجلي�ش.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ثالث
مرات.

النقيب ال�شهيد
روي ابو غزالة

 من مواليد  - 1982/3/28دير الدرجة الف�ضية.• تنويه العماد قائد اجلي�ش.
االحمر  -ق�ضاء بعلبك.
 تطوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ • تهنئة العماد قائد اجلي�ش ثالث�ضابط بتاريخ .2002/1/15
مرات.
 رق���ي ل��رت��ب��ة م�ل�ازم اع��ت��ب��اراً من • تهنئة قائد املدر�سة احلربية..2004/8/1
 تابع عدة دورات درا�سية يف الداخل من عداد فوج املغاوير.واخلارج.
بتاريخ
ا�ست�شهد
حائز:
.2007/6/2
 عازب.• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.
• امليدالية التذكارية للم�ؤمترات
العام .2002
• و�سام التقدير الع�سكري من

النقيب ال�شهيد
مارون الليطاين
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امل�ؤهل ال�شهيد
حنا ابراهيم فاهمه

 من مواليد 1976/4/25 رح��ب��ة  -ق�ضاء ع��ك��ار -حمافظة ال�شمال.
 ت���ط���وع يف اجل��ي�����شبتاريخ .1997/2/1
 من ع��داد ف��وج مغاويرالبحر.
حائز:
• و�سام احلرب مرتني.
• و�سام اجلرحى.

• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر
ال��ع�����س��ك��ري ال��ب�رون����زي
مرتني.
• امليدالية التذكارية
للم�ؤمترات.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش ثالث مرات.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش  11مرة.
• تهنئة رئي�س غرفة

امل�ؤهل ال�شهيد
م�صطفى علي ال�ضاحي

 م����ـ����ن م���وال���ي���ـ���ـ���د1977/8/27
 ال�سك�سكيـة  -قـ�ضـاء�صيـدا  -حمافظــة اجلنـوب.
 ت���ط���وع يف اجليـ�شبتاريخ .1997/2/1
 من ع��داد ل��واء الدعم -فوج الهند�سة.
حائز:
• و�سام احلرب.

 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ• و�سام اجلرحى.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر .2007/6/11
 مت�أهل بدون اوالد.الع�سكري الربونزي.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش.
• تهنئة العماد قائد
اجل��ي��ـ�����ش ث��ـ�لاث ع�شـرة
مرة.
• تهنئـة قائـد اللـواء
ثـالث مرات.

املعاون االول ال�شهيد
عبداهلل مو�سى جرم�ش

 من مواليد 1962/9/10 القنطرة  -ق�ضاء عكار -حمافظة ال�شمال.
 تطوع يف اجلي�ش بتاريخ.1983/7/7
 من عداد اللواء اخلام�س.حائز:
• و�سام احلرب  6مرات.
• و����س���ام اجل���رح���ى 3

اجلي�ش ع�شر مرات.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش  21مرة.
• تهنئة قائد اللواء 7
مرات.
• تهنئة قائد الكتيبة.
 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2007/5/29
 -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.
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مرات.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام التقدير الع�سكري
الربونزي مرتني.
• و���س��ام اال�ستحقاق
اللبناين الدرجة الرابعة.
• امليدالية الع�سكرية.
• تنويه العماد قائد

العمليات اخلا�صة.
• تهنئة قائد منطقة
جبل لبنان.
 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2007/6/9
 -عازب.

«ال ثمن لدماء ال�شهداء �إلاّ بقاء الوطن»
 من مواليد 1964/2/5 ب���زال  -ق�ضاء ع��ك��ار -حمافظة ال�شمال.
 ت���ط���وع يف اجل��ي�����شبتاريخ .1984/4/29
 من عداد اللواء اخلام�س.حائز:
• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر

ال��ع�����س��ك��ري ال��ب�رون����زي اجلي�ش  24مرة.
مرتني.
• تهنئة قائد اللواء.
• و�سام الوحدة الوطنية • .تهنئة قائد الكتيبة
• و�سام فجر اجلنوب.
مرتني.
• و���س��ام اال�ستحقاق  -ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ
.2007/6/1
اللبناين.
• امليدالية الع�سكرية - .مت�أهل وله خم�سة �أوالد.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش خم�س مرات.
• تهنئة العماد قائد

املعاون االول ال�شهيد
علي حممد مو�سى

 من مواليد 1968/7/27 ال�شيخ حممد  -ق�ضاءعكار  -حمافظة ال�شمال.
 ت���ط���وع يف اجل��ي�����شبتاريخ .1985/10/15
 من عداد اللواء اخلام�س.حائز:
• و���س��ام احل���رب ارب��ع
مرات.
• و�سام اجلرحى.

• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر
ال��ع�����س��ك��ري ال��ب�رون����زي
مرتني.
• و���س��ام اال�ستحقاق
ال��ل��ب��ن��اين م���ن ال���درج���ة
الرابعة برونزي.
• امليدالية الع�سكرية.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• تنويه العماد قائد

اجلي�ش �ست مرات.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش  19مرة.
• تهنئة ق��ائ��د اللواء
ثالث مرات.
• تهنئة قائد الكتيبة
�ست مرات.
 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2007/6/1
 -مت�أهل وله اربعة �أوالد.

املعاون االول ال�شهيد
زكي خمائيل الرحباوي

 من مواليد 1966/1/30 ذوق احلبال�صة  -ق�ضاءعكار  -حمافظة ال�شمال.
 تطوع يف اجلي�ش بتاريخ.1983/11/4
 من عداد اللواء اخلام�س.حائز:
• و�سام احلرب  3مرات.
• و�سام اجلرحى.

• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام التقدير الع�سكري
الربونزي مرتني.
• و���س��ام اال�ستحقاق
اللبناين الدرجة الرابعة.
• امليدالية الع�سكرية.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش �ست مرات.

• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش  22مرة.
• تهنئة ق��ائ��د اللواء
�ست مرات.
• تهنئة قائد الكتيبة
�ست مرات.
 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2007/6/1
 -مت�أهل وله خم�سة �أوالد.

املعاون االول ال�شهيد
احمد عبد اجلواد حبل�ص
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املعاون االول ال�شهيد
علي حممد عكو�ش

 من مواليد 1978/6/20 اخلرايب  -ق�ضاء �صيـدا -حمـافظـة اجلنـوب.
 ت���ط���وع يف اجليـ�شبتاريخ .1997/2/1
 من ع��داد ف��وج مغاويـرالبحر.
حائز:
• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.

• و����س���ام ال��ت��ق��دي��ـ��ر  -مت�أهـل بـدون �أوالد.
الع�سكري الربونزي.
• امليدالية التذكارية
للم�ؤمترات.
• تنويه العماد قائـد
اجلي�ش مرتني.
• تهنئـة العمـاد قائـد
اجلي�ش  12مرة.
 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2007/6/29

املعاون ال�شهيد
ايلي موري�س معلوف

 من مواليد 1982/1/3 ر�شميا  -ق�ضاء عاليه -حمافظة جبل لبنان.
 ت���ط���وع يف اجل��ي�����شبتاريخ .2000/2/14
 م��ن ع���داد ل���واء امل�شاةال�سابع.
حائز:
• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.

• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر  -عازب.
الع�سكري الربونزي.
• امليدالية التذكارية
للم�ؤمترات.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش مرتني.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش اربع مرات.
 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2007/5/20

املعاون الأول ال�شهيد
حممود حممد باكي�ش

 من مواليد 1968/7/11 عيات  -ق�ضاء عكار -حمافظة ال�شمال.
 ت���ط���وع يف اجل��ي�����شبتاريخ .1985/11/1
 من عداد اللواء اخلام�س.حائز:
• و�سام احلرب  4مرات.
• و�سام اجلرحى.

• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر
ال��ع�����س��ك��ري ال��ب�رون����زي
مرتني.
• و���س��ام اال�ستحقاق
اللبناين الدرجة الرابعة.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش  9مرات.
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• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش  18مرة.
• تهنئة ق��ائ��د اللواء
خم�س مرات.
• تهنئة قائد الكتيبة
 8مرات.
 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2007/5/20
 -مت�أهل وله خم�سة �أوالد.

«ال ثمن لدماء ال�شهداء �إلاّ بقاء الوطن»
 م���ـ���ـ���ن م��ـ��وال��ي��ـ��ـ��د1978/2/7
 �سـرعني الفــوقــا -ق�ضــاء بعلبك  -حمافظة
البقاع.
 ت���ط���وع يف اجل��ي�����شبتاريخ .1999/3/1
 م��ن ع���داد ل���واء امل�شاةاخلام�س.
حائـز:

• ت��ه��ن��ئ��ـ��ة ق��ائ��ـ��ـ��د
• و�سام احلرب.
الكتيبــة.
• و�سام اجلرحى.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر  -ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ
.2007/5/20
الع�سكري الربونزي.
• تنويه العماد قائد  -عازب.
اجلي�ش  3مرات.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش  4مرات.
• تهنئة قائـد اللـواء.
• تهنئـة قائـد املعهــد.

 م��������ن م�����وال�����ي�����د1971/10/14
 ط��راب��ل�����س ال��ت��ب��ان��ة -ق�ضاء طرابل�س  -حمافظة
ال�شمال.
 ت���ط���وع يف اجل��ي�����شبتاريخ .1997/5/2
 م��ن ع���داد ل���واء امل�شاةاخلام�س.
حائز:

• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر
الع�سكري الربونزي.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش مرتني.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش ت�سع مرات.
 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2007/5/31

 من مواليد 1980/8/23 جباع  -ق�ضاء النبطية -حمافظة اجلنوب.
 ت���ط���وع يف اجل��ي�����شبتاريخ .2000/11/5
 من عداد فوج املدرعاتالثاين.
حائز:
• و�سام احلرب.

• تهنئة ق��ائ��د ل��واء
• و�سام اجلرحى.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر امل�شاة التا�سع.
• تهنئة قائد املع�سكر.
الع�سكري الربونزي.
• امليدالية التذكارية  -ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ
.2007/6/9
للم�ؤمترات.
• تنويه العماد قائد  -مت�أهل بدون �أوالد.
اجلي�ش مرتني.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش اربع مرات.

 -مت�أهل وله ولدان.

املعاون ال�شهيد
ريا�ض قا�سم عبداهلل

املعاون ال�شهيد
حامت علي احلامت

املعاون ال�شهيد
علي ح�سن حممودي
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املعاون ال�شهيد
�أمين �صالح م�شيم�ش

 م��������ن م�����وال�����ي�����د - 1981/11/10كفر�صري
 ق�ضاء النبطية  -حمافظةاجلنوب.
 ت���ط���وع يف اجل��ي�����شبتاريخ .2001/4/25
 من عداد الفوج املجوقل.حائز:
• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.

• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر .2007/6/15
 عازب.الع�سكري الربونزي.
• امليدالية التذكارية
للم�ؤمترات.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش مرتني.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش ثالث مرات.
• تهنئة قائد الفوج.
 -ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ

الرقيب االول ال�شهيد
رامي ح�سن �صعب

 م��������ن م�����وال�����ي�����د - 1981/11/17كحلونية
ال�شوف  -ق�ضاء ال�شوف -
حمافظة جبل لبنان.
 ت���ط���وع يف اجل��ي�����شبتاريخ .2004/2/12
 من عداد الفوج املجوقل.حائز:
• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.

• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر
الع�سكري الربونزي.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش مرتني.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش مرتني.
 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2007/6/9
 -عازب.

الرقيب االول ال�شهيد
جان جرج�س اليا�س

 من مواليد 1973/3/8 حردين  -ق�ضاء البرتون -حمافظة ال�شمال.
 ت���ط���وع يف اجل��ي�����شبتاريخ .1991/11/15
 من عداد فوج املدرعاتالثاين.
حائز:
• و�سام احلرب.

• و�سام اجلرحى.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر
ال��ع�����س��ك��ري ال��ب�رون����زي
مرتني.
• و���س��ام اال�ستحقاق
ال��ل��ب��ن��اين م���ن ال���درج���ة
الرابعة الربونزي.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش ثالث مرات.
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• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش  21مرة.
• تهنئة قائد اللواء.
• تهنئة قائد الكتيبة
مرتني.
 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2007/6/12
 -عازب.

«ال ثمن لدماء ال�شهداء �إلاّ بقاء الوطن»
 م����ـ����ن م���وال���ي���ـ���ـ���د - 1980/4/24م�شحة
 ق�ضاء عكار  -حمافظةال�شمال.
 ت���ط���وع يف اجل��ي�����شبتاريخ .2003/1/5
 من ع��داد ل��واء الدعم -فوج الهند�سة.
حائز:
• و�سام احلرب.

 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ• و�سام اجلرحى.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر .2007/6/18
 عازب.الع�سكري الربونزي.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش مرتني.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش مرتني.
س
م�����
���ة
• ت���ه���ن���ئ
�ّي�رّ
اع��م��ال مدر�سـة ال�صحـة
الع�سكريـة.

الرقيب االول ال�شهيد
و�سام حممد �شاكر

 من مواليد 1972/6/7 حمانا  -ق�ضاء بعبدا -حمافظة جبل لبنان.
 ت���ط���وع يف اجل��ي�����شبتاريخ .1991/8/21
 من عداد فوج املغاوير.حائز:
• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر

ال��ع�����س��ك��ري ال��ب�رون����زي اجلي�ش  21مرة.
مرتني.
• تهنئة قائد الفوج.
• و���س��ام اال�ستحقاق  -ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ
ال��ل��ب��ن��اين م���ن ال���درج���ة .2007/6/19
 مت�أهل وله ولدان.الرابعة الربونزي.
• امليدالية التذكارية
للم�ؤمترات.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش �سبع مرات.
• تهنئة العماد قائد

الرقيب االول ال�شهيد
نقوال فهمي نعيمة

• امليدالية الع�سكرية.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش خم�س مرات.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش  23مرة.
• تهنئة قائد الفوج.
 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2007/6/23
 -مت�أهل وله ولدان.

الرقيب االول ال�شهيد
عيا�ش حمد ر�ستم

 من مواليد  • - 1968/9/6و�سام التقدير الع�سكريعكار العتيقة  -ق�ضاء عكار الربونزي مرتني.
• و���س��ام اال�ستحقاق
 حمافظة ال�شمال. تطوع يف اجلي�ش بتاريخ ال��ل��ب��ن��اين م���ن ال���درج���ةالرابعة الربونزي.
.1987/9/28
 من عداد فوج املغاوير • .امليدالية التذكاريةللم�ؤمترات.
حائز:
• و�سام احلرب مرتني • .و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام اجلرحى.
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الرقيب ال�شهيد
مازن فوزات الأعور

 من مواليد 1970/6/4 قرنايل  -ق�ضاء بعبدا -حمافظة جبل لبنان.
 ت���ط���وع يف اجل��ي�����شبتاريخ .1991/11/5
 م��ن ع���داد ل���واء امل�شاةاخلام�س.
حائز:
• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.

• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر
ال��ع�����س��ك��ري ال��ب�رون����زي
مرتني.
• و���س��ام اال�ستحقاق
ال��ل��ب��ن��اين م���ن ال���درج���ة
الرابعة.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش مرتني.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش  21مرة.

• تهنئة قائد املنطقة.
• تهنئة قائد الفوج
اربع مرات.
• تهنئة قائد الكتيبة.
 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2007/5/20
 -مت�أهل وله ولدان.

الرقيب ال�شهيد
عبد ال�سالم حممد �صالح

 من مواليد 1970/2/21 القرنة  -ق�ضاء عكار -حمافظة ال�شمال.
 ت���ط���وع يف اجل��ي�����شبتاريخ .1989/9/1
 م��ن ع��داد ف��وج التدخلالثالث.
حائز:
• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.

• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر
ال��ع�����س��ك��ري ال��ب�رون����زي
مرتني.
• و���س��ام اال�ستحقاق
ال��ل��ب��ن��اين م���ن ال���درج���ة
الرابعة.
• ميدالية امل�ؤمترات
للعام .2002

• تنويه العماد قائد
اجلي�ش  4مرات.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش  21مرة.
• تهنئة قائد اللواء.
• تهنئة قائد الفوج.
• تهنئة قائد الكتيبة.
 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2007/5/20
 -مت�أهل وله �سبعة اوالد.

الرقيب ال�شهيد
خالد عبد اجلليل تليجي

 من مواليد 1970/2/25 بزبينا  -ق�ضاء عكار -حمافظة ال�شمال.
 تطوع يف اجلي�ش بتاريخ.1988/12/1
 من عداد اللواء اخلام�س.حائز:
• و�سام احلرب  3مرات.
• و�سام اجلرحى.

• و�سام التقدير الع�سكري
الربونزي مرتني.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و���س��ام اال�ستحقاق
اللبناين  -درجة رابعة.
• و�سام الوحدة الوطنية
التذكاري.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش خم�س مرات.

• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش  21مرة.
• تهنئة قائد اللواء 4
مرات.
• تهنئة قائد الكتيبة
مرتني.
 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2007/5/20
 -مت�أهل وله ثالثة اوالد.
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 من مواليد 1972/6/20 عكار العتيقة  -ق�ضاءعكار  -حمافظة ال�شمال.
 ت���ط���وع يف اجل��ي�����شبتاريخ .1991/1/1
 م��ن ع���داد ل���واء امل�شاةاخلام�س.
حائز:
• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.

• و�سام فجر اجلنوب.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر
ال��ع�����س��ك��ري ال��ب�رون����زي
مرتني.
• و���س��ام اال�ستحقاق
ال��ل��ب��ن��اين م���ن ال���درج���ة
الرابعة.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش ثالث مرات.
• تهنئة العماد قائد

اجلي�ش  21مرة.
• تهنئة قائد اللواء.
• تهنئة قائد الكتيبة.
 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2007/5/22
 -مت�أهل وله ولدان.

الرقيب ال�شهيد
نزيه علي نادر

 من مواليد 1966/8/2 الباروك  -ق�ضاء ال�شوف حمافظة جبل لبنان. ت���ط���وع يف اجل��ي�����شبتاريخ .1990/5/15
 من عداد فوج املغاوير.حائز:
• و�سام احلرب مرتني.
• و�سام اجلرحى.
• و�سام الوحدة الوطنية.

• و�سام فجر اجلنوب.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر
الع�سكري مرتني.
• و���س��ام اال�ستحقاق
ال��ل��ب��ن��اين م���ن ال���درج���ة
الرابعة.
• ميدالية امل�ؤمترات
للعام .2002
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش ثماين مرات.

• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش  28مرة.
• تهنئة قائد املنطقة.
• تهنئة قائد الكتيبة.
• تهنئة قائد الفوج.
 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2007/5/24
 -مت�أهل وله ولدان.

الرقيب ال�شهيد
�شوقي فرحان حممود

 م��������ن م�����وال�����ي�����د - 1979/11/12طرابل�س
 ق�����ض��اء ط��راب��ل�����س -حمافظة ال�شمال.
 ت���ط���وع يف اجل��ي�����شبتاريخ .1997/12/15
 من عداد فوج املغاوير.حائز:
• و�سام احلرب.

• تهنئة قائد منطقة
• و�سام اجلرحى.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر ال�شمال.
• تهنئة ق��ائ��د فوج
الع�سكري الربونزي.
• امليدالية التذكارية املغاوير.
 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خللم�ؤمترات.
• تنويه العماد قائد .2007/6/1
 مت�أهل وله ولدان.اجلي�ش ثالث مرات.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش �سبع مرات.

الرقيب ال�شهيد
بالل ريا�ض العامودي
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الرقيب ال�شهيد
جورج انطوان عقل

 من مواليد 1971/5/7 بتدين اللق�ش  -ق�ضاءجزين  -حمافظة اجلنوب.
 ت���ط���وع يف اجل��ي�����شبتاريخ .1992/3/23
 م��ن ع���داد ل���واء امل�شاةالثالث.
حائز:
• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.

• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر ثالث مرات.
 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خالع�سكري الربونزي.
• امليدالية التذكارية .2007/6/4
للم�ؤمترات.
 عازب.• تنويه العماد قائد
اجلي�ش مرتني.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش  17مرة.
• تهنئة قائد اللواء.
• تهنئة قائد الكتيبة

الرقيب ال�شهيد
عمر عماد احلاج

 من مواليد 1981/9/1 برجا  -ق�ضاء ال�شوف -حمافظة جبل لبنان.
 ت���ط���وع يف اجل��ي�����شبتاريخ .2001/4/7
 م��ن ع���داد ل���واء امل�شاةالثالث.
حائز:
• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.

• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر .2007/6/4
 مت�أهل بدون اوالد.الع�سكري الربونزي.
• امليدالية التذكارية
للم�ؤمترات.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش ثالث مرات.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش ثالث مرة.
• تهنئة قائد اللواء.
 -ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ

الرقيب ال�شهيد
وليد احمد عبده

 من مواليد  • 1975/7/9و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر  -ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2007/6/7
 م�شم�ش  -ق�ضاء عكار  -الع�سكري الربونزي.• امليدالية التذكارية  -مت�أهل وله ولدان.
حمافظة ال�شمال.
 تطوع يف اجلي�ش بتاريخ للم�ؤمترات.• تنويه العماد قائد
.1999/5/17
 من عداد الفوج املجوقل .اجلي�ش مرتني.• تهنئة العماد قائد
حائز:
اجلي�ش خم�س مرة.
• و�سام احلرب.
• تهنئة قائد الفوج.
• و�سام اجلرحى.
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 من مواليد 1971/10/1 تلعبا�س الغربي  -ق�ضاءعكار  -حمافظة ال�شمال.
 ت���ط���وع يف اجل��ي�����شبتاريخ .1991/8/21
 من عداد فوج املغاوير.حائز:
• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر

ال��ع�����س��ك��ري ال��ب�رون����زي • تهنئة قائد الفوج
مرتني.
اربع مرات.
• امليدالية التذكارية  -ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ
.2007/6/9
للم�ؤمترات.
• و���س��ام اال�ستحقاق  -عازب.
اللبناين الدرجة الرابعة.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش اربع مرات.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش  17مرة.

الرقيب ال�شهيد
ب�سام جرج�س ايوب

 م��������ن م�����وال�����ي�����د - 1971/11/14القاع
 ق�ضاء بعلبك  -حمافظةالبقاع.
 ت���ط���وع يف اجل��ي�����شبتاريخ .1991/10/1
 من عداد الفوج املجوقل.حائز:
• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.

• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر • تهنئة قائد اللواء.
الع�سكري الربونزي.
• تهنئة قائد الفوج
• امليدالية التذكارية ثالث مرات.
 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خللم�ؤمترات.
• و���س��ام اال�ستحقاق .2007/6/9
 مت�أهل وله ولد واحد.اللبناين الدرجة الرابعة.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش مرتني.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش  24مرة.

الرقيب ال�شهيد
اليا�س ملحم البعيني

 م��������ن م�����وال�����ي�����د - 1974/11/20حوارة -
ق�ضاء طرابل�س  -حمافظة
ال�شمال.
 ت���ط���وع يف اجل��ي�����شبتاريخ .1992/4/6
 من عداد الفوج املجوقل.حائز:
• و�سام احلرب.

• و�سام اجلرحى.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر
ال��ع�����س��ك��ري ال��ب�رون����زي
مرتني.
• امليدالية التذكارية
للم�ؤمترات.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش ثالث مرات.
• تهنئة العماد قائد

اجلي�ش  18مرة.
• تهنئة ق��ائ��د اللواء
االول.
• تهنئة قائد الفوج
املجوقل  5مرات.
 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2007/6/9
 -مت�أهل وله ثالثة اوالد.

الرقيب ال�شهيد
جرج�س انطانيو�س البي�سري
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الرقيب ال�شهيد
�شادي حليم اجللبوط

 م����ـ����ن م���ـ���وال���ي���ـ���د - 1976/2/27اخليام -
ق�ضاء مرجعيون  -حمافظة
اجلنوب.
 ت���ط���وع يف اجل��ي�����شبتاريخ .1993/3/1
حائز:
• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر

ال��ع�����س��ك��ري ال��ب�رون����زي • تهنئة قائد الفوج.
 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خمرتني.
• امليدالية التذكارية .2007/6/11
 مت�أهل وله ولد واحد.للم�ؤمترات.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش اربع مرات.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش  19مرة.
• تهنئة قائد املنطقة
مرتني.

الرقيب ال�شهيد
خ�ضر علي حروق

 م��������ن م�����وال�����ي�����د - 1970/11/21بطرماز
 ق�ضاء ال�ضنية  -حمافظةال�شمال.
 ت���ط���وع يف اجل��ي�����شبتاريخ .1991/1/1
 م��ن ع���داد ل���واء امل�شاةاخلام�س.
حائز:
• و�سام احلرب.

• و�سام اجلرحى.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر
ال��ع�����س��ك��ري ال��ب�رون����زي
مرتني.
• و���س��ام اال�ستحقاق
ال��ل��ب��ن��اين م���ن ال���درج���ة
الرابعة الربونزي.
• و�سام فجر اجلنوب.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش ثالث مرات.

الرقيب ال�شهيد
علي رفيق مو�سى

 من مواليد  • 1980/8/3و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر • تهنئة قائد الفوج. ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ الق�صيبة  -ق�ضاء النبطية الع�سكري الربونزي.• امليدالية التذكارية .2007/6/15
 حمافظة اجلنوب. مت�أهل بدون اوالد. تطوع يف اجلي�ش بتاريخ للم�ؤمترات.• تنويه العماد قائد
.2001/5/5
 من عداد الفوج املجوقل .اجلي�ش مرتني.• تهنئة العماد قائد
حائز:
اجلي�ش ثالث مرات.
• و�سام احلرب.
• تهنئة قائد اللواء.
• و�سام اجلرحى.
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• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش  20مرة.
• تهنئة ق��ائ��د اللواء
ثالث مرات.
• تهنئة قائد الكتيبة
ثالث مرات.
 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2007/6/18
 -مت�أهل وله �ستة اوالد.

«ال ثمن لدماء ال�شهداء �إلاّ بقاء الوطن»
 م��������ن م�����وال�����ي�����د1980/10/16
 القاع  -ق�ضاء بعلبك -حمافظة البقاع.
 ت��ـ��ط��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��وع فــــياجل��ـ��ي��ـ��ـ��ـ�����ش ب��ت��اري��ـ��ـ��خ
.1998/4/14
 من ع��داد ف��وج التدخلالثالث.
حائز:

 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ• و�سام احلرب.
.2007/6/23
• و�سام اجلرحى.
��ر
ي
��د
ق
��
• و�����س����ام ال��ت
 عـازب.الع�سكري الربونزي.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش مرتني.
• تهنــئــة العـمــاد
ق��ـ��ـ��ائ��ـ��ـ��ـ��د اجل��ي�����ش �ست
مرات.
• تهنئـة قائـد اللـواء.

الرقيب ال�شهيد
جاد جوزيف خملوف

 م���ـ���ـ���ن م��وال��ي��ـ��ـ��ـ��د - 1980/5/1طرابل�س -
ق�ضاء طرابل�س  -حمافظة
ال�شمال.
 ت���ط���وع يف اجل��ي�����شبتاريخ .1997/8/14
 مــن عـداد فوج املغاوير.حائز:
• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.

• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر .2007/6/19
 مت�أهل وله ولدان.الع�سكري الربونزي.
• امليدالية التذكارية
للم�ؤمترات.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش مرتني.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش  11مرة.
• تهنئة قائد اللواء.
 -ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ

الرقيب ال�شهيد
�أ�سامة منري ال�سيويف

 من مواليد 1980/1/13 علي النهري  -ق�ضاءزحلة  -حمافظة البقاع.
 ت���ط���وع يف اجل��ي�����شبتاريخ .2006/9/4
 م��ن ع���داد ل���واء امل�شاةاخلام�س.
حائز:
• و�سام احلرب.

• و�سام اجلرحى.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر
الع�سكري الربونزي.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش.
 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2007/5/20
 -عازب.

العريف ال�شهيد
مهدي حممد ديب املذبوح
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امل��ج��د واخل��ل��ود ل�شهدائنا الأب���رار
العريف ال�شهيد
با�سم عزيز احمد

 م���ن م���وال���ي���د 7/13 - 1985/ع�ين الزيت
 ق�ضاء عكار  -حمافظةال�شمال.
 ت���ط���وع يف اجل��ي�����شبتاريخ .2006/ 9/4
 م��ن ع���داد ل���واء امل�شاةال�سابع.
حائز:
• و�سام احلرب.

• و�سام اجلرحى.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر
الع�سكري الربونزي.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش.
• تهنئة قائد اللواء.
 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2007/5/20
 -عازب.

العريف ال�شهيد
�شادي حممود ر�ستم

 من مواليد 1987/7/8 عني الزيت  -ق�ضاء عكار حمافظة ال�شمال. ت���ط���وع يف اجل��ي�����شبتاريخ .2006/11/14
 م��ن ع���داد ل���واء امل�شاةاخلام�س.
حائز:
• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.

• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر
الع�سكري الربونزي.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش.
 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2007/5/20
 -عازب.

العريف ال�شهيد
حممد �سهيل احل�سني

 من مواليد 1980/1/18 جم��دال  -ق�ضاء عكار -حمافظة ال�شمال.
 تطوع يف اجلي�ش بتاريخ.2006/9/4
 م��ن ع���داد ل���واء امل�شاةاخلام�س.
حائز:
• و�سام احلرب.

• و�سام اجلرحى.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر
الع�سكري الربونزي.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش.
 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2007/5/20
 -عازب.
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«ال ثمن لدماء ال�شهداء �إلاّ بقاء الوطن»
 م��������ن م�����وال�����ي�����د - 1986/10/13خربة
اجل����رد  -ق�����ض��اء ع��ك��ار -
حمافظة ال�شمال.
 ت���ط���وع يف اجل��ي�����شبتاريخ .2004/2/16
 م��ن ع��داد ل��واء امل�شاةاخلام�س.
حائز:
• و�سام احلرب.

.2007/5/21
• و�سام اجلرحى.
��ر
ي
��د
ق
��
• و�����س����ام ال��ت
 عازب.الع�سكري الربونزي.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش مرتني.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش مرتني.
• تهنئة قائد الكتيبة
مرتني.
 -ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ

العريف ال�شهيد
روي ا�سعد الب�ستاين

 من مواليد 1987/5/6 حكر ال�شيخ طابا  -ق�ضاءعكار  -حمافظة ال�شمال.
 ت���ط���وع يف اجل��ي�����شبتاريخ .2004/9/9
 من عداد الفوج املجوقل.حائز:
• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر

الع�سكري الربونزي.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش مرتني.
بتاريخ
 ا�ست�شهد6/9
.2007/
 -عازب.

العريف ال�شهيد
ماجد اليا�س جرج�س

 من مواليد 1980/6/25 ببنني  -ق�ضاء عكار -حمافظة ال�شمال.
 ت���ط���وع يف اجل��ي�����شبتاريخ .2000/11/2
 من ع��داد ف��وج مغاويرالبحر.
حائز:
• و�سام احلرب.

 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ• و�سام اجلرحى.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر .2007/6/9
 مت�أهل بدون اوالد.الع�سكري الربونزي.
• امليدالية التذكارية
للم�ؤمترات.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش مرتني.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش اربع مرات.

العريف ال�شهيد
خالد م�صطفى �سب�سبي
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امل��ج��د واخل��ل��ود ل�شهدائنا الأب���رار
العريف ال�شهيد
عبداهلل حممد طالب

 من مواليد 1984/1/1 ببنني  -ق�ضاء عكار -حمافظة ال�شمال.
 ت���ط���وع يف اجل��ي�����شبتاريخ .2006/11/14
 من عداد الفوج املجوقل.حائز:
• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر

الع�سكري الربونزي.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش.
 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2007/6/9
 -عازب.

العريف ال�شهيد
�ساري قا�سم العلي

 من مواليد 1985/1/30 عيات  -ق�ضاء عكار -حمافظة ال�شمال.
 ت���ط���وع يف اجل��ي�����شبتاريخ .2006/11/14
 من عداد الفوج املجوقل.حائز:
• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر

الع�سكري الربونزي.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش.
 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2007/6/9
 -عازب.

العريف ال�شهيد
حممد احمد علي

 من مواليد 1981/5/25 ك��ف��رت��ون  -حمافظةال�شمال.
 ج ّند يف اجلي�ش بتاريخ 2000/8/30وم���� ّددت
خ���دم���ات���ه اع���ت���ب���اراً من
.2006/8/15
 م��ن ع���داد ل���واء امل�شاةال�سابع.

حائز:
• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر
الع�سكري الربونزي.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش.
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 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2007/5/20
 -عازب.

«ال ثمن لدماء ال�شهداء �إلاّ بقاء الوطن»
 من مواليد 1982/10/5 م��ي��ن��اء ط��راب��ل�����س -حمافظة ال�شمال.
 ج ّند يف اجلي�ش بتاريخ 2002/1/2وم����� ّددت
خ��دم��ات��ه اع���ت���ب���اراً من
.2006/8/15
 م��ن ع��داد ل��واء امل�شاةال�سابع.
حائز:

• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر
الع�سكري الربونزي.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش.
 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2007/5/20
 -عازب.

العريف ال�شهيد
يحيى م�صطفى امل�سلماين

 من مواليد 1984/6/1 م��دي��ن��ة ط��راب��ل�����س -حمافظة ال�شمال.
 ج ّند يف اجلي�ش بتاريخ 2003/6/11وم���� ّددت
خ���دم���ات���ه اع���ت���ب���اراً من
.2006/8/14
 من عداد فوج املغاوير.حائز:
• و�سام احلرب.

• و�سام اجلرحى.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر
الع�سكري الربونزي.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش.
 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2007/5/20
 -عازب.

العريف ال�شهيد
فاروق عز الدين املخلالتي

 من مواليد 1986/6/12 م��دي��ن��ة ط��راب��ل�����س -حمافظة ال�شمال.
 ج ّند يف اجلي�ش بتاريخ 2004/7/28وم���� ّددت
خ���دم���ات���ه اع���ت���ب���اراً من
.2006/8/12
 م��ن ع���داد ل���واء امل�شاةال�سابع.

حائز:
• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر
الع�سكري الربونزي.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش.
 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2007/5/20

 -عازب.

العريف ال�شهيد
م�ؤمن عمر احل�صني
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امل��ج��د واخل��ل��ود ل�شهدائنا الأب���رار
العريف ال�شهيد
بالل غزوان احلاج احمد

 من مواليد 1983/3/22 ط�����اران  -ال�����ض��ن��ي��ة -حمافظة ال�شمال.
 ج ّند يف اجلي�ش بتاريخ 2002/4/16وم���� ّددت
خ���دم���ات���ه اع���ت���ب���اراً من
.2005/6/16
 م��ن ع���داد ل���واء امل�شاةاخلام�س.
حائز:

• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر
الع�سكري الربونزي.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش مرتني.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش.
 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2007/5/20

العريف ال�شهيد
حممد مالك رم�ضان

 م��������ن م�����وال�����ي�����د - 1986/12/25م�شتى
ح��م��ود  -ق�����ض��اء ع��ك��ار -
حمافظة ال�شمال.
 ج ّند يف اجلي�ش بتاريخ 2005/11/28وم��� ّددت
خ���دم���ات���ه اع���ت���ب���اراً من
.2006/5/28
 م��ن ع���داد ل���واء امل�شاةال�سابع.

حائز:
• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش مرتني.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش.
 اد���س��ت�����ش��ه��د بتاريخ.2007/5/20
 -عازب.

العريف ال�شهيد
احمد م�صطفى امل�صري

 من مواليد 1986/8/14 ببنني  -ق�ضاء عكار -حمافظة ال�شمال.
 ج ّند يف اجلي�ش بتاريخ 2006/3/27وم���� ّددت
خ���دم���ات���ه اع���ت���ب���اراً من
.2006/9/27
 م��ن ع���داد ل���واء امل�شاةال�سابع.

حائز:
• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر
الع�سكري الربونزي.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش.
• تهنئة قائد الكتيبة.
 -ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ
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 -عازب.

.2007/5/20
 -عازب.

«ال ثمن لدماء ال�شهداء �إلاّ بقاء الوطن»
 من مواليد 1985/9/10 م���ار ت��وم��ا  -حمافظةال�شمال.
 ج ّند يف اجلي�ش بتاريخ 2004/1/9وم����� ّددت
خ��دم��ات��ه اع���ت���ب���اراً من
.2005/6/21
 م��ن ع��داد ل��واء امل�شاةاخلام�س.
حائز:

• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر
الع�سكري الربونزي.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش مرتني.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش.
• تهنئة قائد الكتيبة.
 -ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ

 من مواليد 1987/9/8 م��دي��ن��ة ط��راب��ل�����س -حمافظة ال�شمال.
 ج ّند يف اجلي�ش بتاريخ 2006/3/27وم���� ّددت
خ���دم���ات���ه اع���ت���ب���اراً من
.2006/9/27
 م��ن ع���داد ل���واء امل�شاةاخلام�س.
حائز:

• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر
الع�سكري الربونزي.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش.
 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2007/5/20
 -عازب.

العريف ال�شهيد
جهاد خالد ال�شمطية

 من مواليد 1988/1/1 وجه احلجر. ج ّند يف اجلي�ش بتاريخ 2006/3/28وم���� ّددت
خ���دم���ات���ه اع���ت���ب���اراً من
.2006/9/28
 م��ن ع���داد ل���واء امل�شاةال�سابع.
حائز:

• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر
الع�سكري الربونزي.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش.
 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2007/5/20
 -عازب.

العريف ال�شهيد
ماهر ح�سن احلالق

.2007/5/20
 -عازب.

العريف ال�شهيد
احمد حممود احلمد
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امل��ج��د واخل��ل��ود ل�شهدائنا الأب���رار
العريف ال�شهيد
يو�سف ح�سني حممد

 مـن مواليـد 1984/5/3 وادي خ��ال��د  -ق�ضاءط��راب��ل�����س  -حمافظة
ال�شمال.
 ج ّند يف اجلي�ش بتاريخ 2003/9/23وم���� ّددت
خ���دم���ات���ه اع���ت���ب���اراً من
.2006/8/17
 م��ن ع���داد ل���واء امل�شاةاخلام�س.

حائز:
• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر
الع�سكري الربونزي.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش.
 -ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ

العريف ال�شهيد
حممد حممود نظام

 من مواليد 1987/8/1 م��ي��ن��اء ط��راب��ل�����س -حمافظة ال�شمال.
 ج ّند يف اجلي�ش بتاريخ 2005/9/12وم���� ّددت
خ���دم���ات���ه اع���ت���ب���اراً من
.2006/3/12
 م��ن ع���داد ل���واء امل�شاةاخلام�س.
حائز:

• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر
الع�سكري الربونزي.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش مرتني.
• تهنئة قائد الكتيبة.
 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2007/5/20
 -عازب.

العريف ال�شهيد
زياد احمد حبل�ص

 م�����ـ�����ن م����وال����ي����د - 1984/11/15عيات
 ق�ضاء عكار  -حمافظةال�شمال.
 ج ّند يف اجلي�ش بتاريخ 2004/7/29وم���� ّددت
خ���دم���ات���ه اع���ت���ب���اراً من
.2006/7/9
 -م��ن ع���داد ل���واء امل�شاة

اخلام�س.
حائز:
• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر
الع�سكري الربونزي.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش مرتني.
 -ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ
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.2007/5/20
 -عازب.

.2007/5/20
 -عازب.

«ال ثمن لدماء ال�شهداء �إلاّ بقاء الوطن»
 من مواليد 1985/6/18 املقيبلة  -ق�ضاء عكار -حمافظة ال�شمال.
 ج ّند يف اجلي�ش بتاريخ 2004/1/8وم����� ّددت
خ��دم��ات��ه اع���ت���ب���اراً من
.2005/6/21
 م��ن ع��داد ل��واء امل�شاةاخلام�س.
حائز:

• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر
الع�سكري الربونزي.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش مرتني.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش مرتني.
• تهنئة قائد الكتيبة.
 -ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ

 من مواليد 1982/9/3 �سوريا. ج ّند يف اجلي�ش بتاريخ 2001/1/3وم����� ّددت
خ���دم���ات���ه اع���ت���ب���اراً من
.2006/8/15
 م��ن ع���داد ل���واء امل�شاةاخلام�س.
حائز:
• و�سام احلرب.

• و�سام اجلرحى.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر
الع�سكري الربونزي.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش.
• تهنئة قائد الكتيبة.
 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2007/5/20
 -عازب.

 م��ـ��ـ��ـ��ـ��ن م��وال��ي��ـ��ـ��د - 1984/9/4ال�سنديانة
 ق�ضاء عكار  -حمافظةال�شمال.
 ج ّند يف اجلي�ش بتاريخ 2002/11/12وم��� ّددت
خ���دم���ات���ه اع���ت���ب���اراً من
.2006/8/17
 -م��ن ع���داد ل���واء امل�شاة

اخلام�س.
حائز:
• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر
الع�سكري الربونزي.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش.
 -ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ

.2007/5/20
 -عازب.

العريف ال�شهيد
ع�شري حممد الربي

العريف ال�شهيد
احمد م�صطفى ال�شيخة

.2007/5/20
 -عازب.

العريف ال�شهيد
�سعد حممد قا�سم
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امل��ج��د واخل��ل��ود ل�شهدائنا الأب���رار
العريف ال�شهيد
حممد خليفة اخل�ضر

 من مواليد 1983/5/1 ح���رار  -ق�ضاء ع��ك��ار -حمافظة ال�شمال.
 ج ّند يف اجلي�ش بتاريخ 2002/4/18وم���� ّددت
خ���دم���ات���ه اع���ت���ب���اراً من
.2005/6/13
 م��ن ع���داد ل���واء امل�شاةاخلام�س.
حائز:

• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر
الع�سكري الربونزي.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش مرتني.
• تهنئة قائد الكتيبة.
 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2007/5/21
 -عازب.

العريف ال�شهيد
فرا�س حممد �صوفان

 من مواليد 1988/3/1 تل معيان  -ق�ضاء عكار حمافظة ال�شمال. ج ّند يف اجلي�ش بتاريخ 2006/8/8وم����� ّددت
خ���دم���ات���ه اع���ت���ب���اراً من
.2007/2/8
 م��ن ع���داد ل���واء امل�شاةاخلام�س.
 -حائز:

• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر
الع�سكري الربونزي.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش.
 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2007/5/21
 -عازب.

العريف ال�شهيد
نا�صر ح�سن نا�صر

 من مواليد 1987/8/23 بيت حاويك  -ال�ضنية -حمافظة ال�شمال.
 ج ّند يف اجلي�ش بتاريخ 2005/9/12وم���� ّددت
خ���دم���ات���ه اع���ت���ب���اراً من
.2006/3/12
 م��ن ع���داد ل���واء امل�شاةاخلام�س.

حائز:
• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر
الع�سكري الربونزي.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش مرتني.
• تهنئة قائد الكتيبة.
 -ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ
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.2007/5/21
 -عازب.

«ال ثمن لدماء ال�شهداء �إلاّ بقاء الوطن»
 م����ـ����ـ����ن م����وال����ي����د - 1985/9/10البداوي
 ط��راب��ل�����س  -حمافظةال�شمال.
 ج��� ّن���د يف اجل��ي��ـ�����شبتــــاريــخ 2004/1/9
وم��� ّددت خدماته اعتباراً
من .2005/6/17
 م��ن ع��داد ل��واء امل�شاةاخلام�س.

• ت��ه��ن��ئ��ـ��ـ��ة قائــد
حائز:
الكتيبــة.
• و�سام احلرب.
 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ• و�سام اجلرحى.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر .2007/6/1
 عازب.الع�سكري الربونزي.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش مرتني.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش مرتني.
• تهنئـة قائـد اللـواء.

 من مواليد 1987/3/21 م��دي��ن��ة ط��راب��ل�����س -حمافظة ال�شمال.
 ج ّند يف اجلي�ش بتاريخ 2005/6/27وم���� ّددت
خ���دم���ات���ه اع���ت���ب���اراً من
.2005/12/27
 م��ن ع���داد ل���واء امل�شاةاخلام�س.
حائز:

• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر
الع�سكري الربونزي.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش مرتني.
• تهنئة قائد الكتيبة.
 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2007/6/1
 -عازب.

العريف ال�شهيد
فادي احمد ال�ض ّناوي

 من مواليد 1985/5/28 م��ي��ن��اء ط��راب��ل�����س -حمافظة ال�شمال.
 ج ّند يف اجلي�ش بتاريخ 2003/9/24وم���� ّددت
خ���دم���ات���ه اع���ت���ب���اراً من
.2006/8/14
 من عداد فوج املغاوير.حائز:

 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ• و�سام احلرب.
.2007/6/2
• و�سام اجلرحى.
��ر
ي
��د
ق
��
ت
• و�����س����ام ال��
 عازب.الع�سكري الربونزي.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش.
• تهنئة قائد الكتيبة.

العريف ال�شهيد
�سعداهلل ريا�ض م�ستو

العريف ال�شهيد
حممود حممد ال ّرحمون
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امل��ج��د واخل��ل��ود ل�شهدائنا الأب���رار
العريف ال�شهيد
حممود عبداهلل خ�ضر

 من مواليد 1977/5/5 قبعيت  -عكار  -حمافظةال�شمال.
 ج ّند يف اجلي�ش بتاريخ 1998/2/3وم����� ّددت
خ���دم���ات���ه اع���ت���ب���اراً من
.2006/8/25
 م��ن ع���داد ل���واء امل�شاةاخلام�س.
حائز:

• و�سام احلرب.
• تهنئة قائد الكتيبة.
 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ• و�سام اجلرحى.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر .2007/6/2
 مت�أهل وله ثالثة اوالد.الع�سكري الربونزي.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش.
• تهنئة رئي�س املجل�س
الع�سكري.

العريف ال�شهيد
�صقر ن�سيب �أبو علي

 من مواليد 1982/1/17 مر�ستى  -ال�شوف. ج ّند يف اجلي�ش بتاريخ 2001/3/29وم���� ّددت
خ���دم���ات���ه اع���ت���ب���اراً من
.2006/1/6
 م��ن ع���داد ل���واء امل�شاةاخلام�س.
حائز:
• و�سام احلرب.

• و�سام اجلرحى.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر
الع�سكري الربونزي.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش.
 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2007/6/2
 -عازب.

العريف ال�شهيد
عبدالرحمن حممود امل�صطفى

 من مواليد 1977/3/19 ال�شيخ زن���اد  -عكار -حمافظة ال�شمال.
 ج ّند يف اجلي�ش بتاريخ 1997/7/29وم���� ّددت
خ���دم���ات���ه اع���ت���ب���اراً من
.2006/8/19
 من عداد الفوج املجوقل.حائز:

• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر
الع�سكري الربونزي.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش مرتني.
 -ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ
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.2007/6/9
 -مت�أهل وله ولدان.

«ال ثمن لدماء ال�شهداء �إلاّ بقاء الوطن»
 م��������ن م�����وال�����ي�����د1983/12/25
 دي��ـ��ر االح��م��ر  -ق�ضـاءبعلبك  -حمافظـة البقـاع.
 ت���ط���وع يف اجل��ي�����شبتاريخ .2003/11/17
 من عداد الفوج املجوقل.حائز:
• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.

• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر  -عازب.
الع�سكري الربونزي.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش مرتني.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش مرتني.
• تهنئة قائد الفوج
مرتني.
 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2007/6/15

 من مواليد 1984/4/9 ح���رار  -ق�ضاء ع��ك��ار -حمافظة ال�شمال.
 ت���ط���وع يف اجل��ي�����شبتاريخ .2006/9/4
 م��ن ع���داد ل���واء امل�شاةاخلام�س.
حائز:
• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.

• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر
الع�سكري الربونزي.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش.
 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2007/6/11
 -عازب.

 م���ـ���ـ���ن م��ـ��ـ��وال��ي��ـ��ـ��د1981/6/1
 قنيه  -ق�����ض��اء عكار-حمافظة ال�شمال.
 ت���ط���وع يف اجل��ي�����شبتاريخ .2001/9/25
 من ع��داد ل��واء الدعم -فوج الهند�سة.
حائز:

• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر
الع�سكري الربونزي.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش مرتني.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش  3مرات.
 -ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ

العريف ال�شهيد
ميالد حنا �سعادة

العريف ال�شهيد
حممد عثمان احل�سني

.2007/6/15
 -عازب.

العريف ال�شهيد
عبداهلل حممد ا�سماعيل

اجلي�ش  -العدد رقم 265/264

189

امل��ج��د واخل��ل��ود ل�شهدائنا الأب���رار
العريف ال�شهيد
اليا�س حنا االحمر

 م��������ن م�����وال�����ي�����د1985/11/22
 �سفينــة الدريب  -ق�ضــاءعكــار  -حمافظــة ال�شمـال.
 ت���ط���وع يف اجل��ي�����شبتاريخ .2003/5/21
 من عداد الفوج املجوقل.حائز:
• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.

• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر
الع�سكري الربونزي.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش مرتني.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش مرتني.
• تهنئة قائد اللواء.
 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2007/6/15
 -عازب.

العريف ال�شهيد
النجار
روين بطر�س ّ

 من مواليد 1986/5/23 املعلقة  -ق�ضاء زحلة -حمافظة البقاع.
 ت���ط���وع يف اجل��ي�����شبتاريخ .2004/5/10
 من عداد الفوج املجوقل.حائز:
• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر

الع�سكري الربونزي.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش مرتني.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش مرتني.
 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2007/6/18
 -عازب.

العريف ال�شهيد
حممد فاروق احلالق

 م���ـ���ـ���ن م���وال���ي���ـ���ـ���د - 1975/2/12النبي
يو�شع  -املنية.
 ج ّند يف اجلي�ش بتاريخ 1996/4/24وم���ددت
خ���دم���ات���ه اع���ت���ب���اراً من
.2006/8/18
 من عداد الفوج املجوقل.حائز:

• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر
الع�سكري الربونزي.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش مرتني.
 -ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ
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.2007/6/18
 -عازب.

«ال ثمن لدماء ال�شهداء �إلاّ بقاء الوطن»
 م����ـ����ـ����ن م����وال����ي����د - 1984/5/18قريــات -
ق�ضــاء عكــار  -حمافظــة
ال�شمال.
 ت���ط���وع يف اجل��ي�����شبتاريخ .2004/5/10
 من عداد الفوج املجوقل.حائز:
• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.

• و����س���ـ���ام ال��ت��ق��دي��ر  -عازب.
الع�سكري الربونزي.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش مرتني.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش مرتني.
• تهنئة قائد الفوج
مرتني.
 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2007/6/18

العريف ال�شهيد
ايلي مطان�س جرج�س

 من مواليد  1986/1/1الع�سكري الربونزي. القلمون  -ق�ضاء طرابل�س • تنويه العماد قائد حمافظة ال�شمال.اجلي�ش مرتني.
 ت���ط���وع يف اجل��ي�����ش  -ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2007/6/23
بتاريخ .2005/6/17
 من عداد فوج املغاوير - .عازب.حائز:
• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر

العريف ال�شهيد
رامي �سمري حمزة

 من مواليد  • 1983/4/25و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر .2007/6/23 عازب. رح��ب��ة  -ق�ضاء ع��ك��ار  -الع�سكري الربونزي.• ميدالية امل�ؤمترات
حمافظة ال�شمال.
 ت���ط���وع يف اجل��ي�����ش للعام .2002بتاريخ .2000/7/18
• تنويه العماد قائد
 من عداد فوج املغاوير .اجلي�ش ثالث مرات.حائز:
• تهنئة العماد قائد
• و�سام احلرب.
اجلي�ش اربع مرات.
 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ• و�سام اجلرحى.

العريف ال�شهيد
لوي�س ابراهيم حرب
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امل��ج��د واخل��ل��ود ل�شهدائنا الأب���رار
العريف ال�شهيد
طالب ح�سني اخلطيب

 من مواليد 1984/4/20 لبايا  -البقاع الغربي. ج ّند يف اجلي�ش بتاريخ 2003/2/24وم���ددت
خ���دم���ات���ه اع���ت���ب���اراً من
.2006/8/26
 م��ن ع���داد ل���واء امل�شاةالثامن.
حائز:
• و�سام احلرب.

• و�سام اجلرحى.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر
الع�سكري الربونزي.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش.
 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2007/6/24
 -عازب.

العريف ال�شهيد
خالد احمد طالب

 م��������ن م�����وال�����ي�����د - 1983/12/17م�شم�ش
 ق�ضاء عكار  -حمافظةال�شمال.
 ج ّند يف اجلي�ش بتاريخ 2004/11/18وم��ددت
خ���دم���ات���ه اع���ت���ب���اراً من
.2005/5/18
 من عداد الفوج املجوقل.حائز:

• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر
الع�سكري الربونزي.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش مرتني.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش مرتني.
 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2007/6/25

العريف ال�شهيد
جورج ا�سعد نعمة

 من مواليد  1985/6/19الع�سكري الربونزي. حرف ارده  -ق�ضاء زغرتا • تنويه العماد قائد حمافظة ال�شمال.اجلي�ش مرتني.
 تط ّوع يف اجلي�ش بتاريخ • تهنئة العماد قائد.2003/5/30
اجلي�ش مرتني.
 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خحائز:
.2007/6/28
• و�سام احلرب.
 عازب.• و�سام اجلرحى.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر

192

اجلي�ش  -العدد رقم 265/264

 -عازب.

«ال ثمن لدماء ال�شهداء �إلاّ بقاء الوطن»
 م����ـ����ـ����ن م����وال����ي����د - 1986/4/20عكار
العتيقة  -ق�ضاء عكار -
حمافظة ال�شمال.
 ج ّند يف اجلي�ش بتاريخ ،2005/3/10وم��ددت
خ��دم��ات��ه اع���ت���ب���اراً من
.2006/7/10
 م��ن ع��داد ل��واء امل�شاةاخلام�س.

حائز:
• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر
الع�سكري الربونزي.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش مرتني.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش.
 -ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ

.2007/7/10
 -عازب.

العربف ال�شهيد
جنيد عثمان عبداهلل

ال تبكِ هِ
فاليوم بدء حياته
� ّإن ال�شهيد
يعي�ش يوم مماته
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باملجد والكرامة �ش ّيعهم اجلي�ش ولبنان.
ملء الوجدان والقلوب والبيوت هم.
من ال�ساحل اىل اجلبل ،من ال�شمال اىل اجلنوب ومن ال�شرق اىل البحر ،لبنان انحنى ل�شهدائه الأبرار.
احت�ضنهم ترابه ..فليكن كحالً لأعيننا هذا الرتاب ...وحدها �أح�ضان �أمهاتهم وزنود �آبائهم تليق ب�أن تكون لهم مرقداً.
هات يا �أرز ظاللك ،وليكن يفء �أغ�صانك مظ ّلة رقادهم اىل الأبد.
ِ
ُل ّفت بالعلم �أج�سادهم ،تُرى �أي حرير يليق بن�ضارة �شبابهم؟! هاتي يا فريوز �شلحات احلرير املغزولة ب�أيادي ال�صبايا ،ال
حرير بني �أيدينا يليق بالأبطال كفناً.
وحدها خلجات القلوب ت�ستحق �أن تكون لهم حممالً وكفناً.
باملجد والكرامة �ش ّيعهم اجلي�ش ولبنان.
يف عكار ب ُقراها والد�ساكر .ويف طرابل�س وال�ضنية والقلمون والكورة
والبرتون ...يف الزهراين و�شحيم و�صيدا والنبطية وجزين ...يف ر�شميا
والكحلونية والباروك وحمانا وقرنايل ...يف زحلة ودير الأحمر والقاع
ودور����س وع��ان��ا وع��ل��ي النهري
ولبايا...
واح��د �صوت احل��دا .وواح��د عطر
الغار ،وواحد و ْقع الأمل امل� ّضمخ
باالعتزاز والفخر.
ف��ادي ،خالد ،روي ،م��ارون ،حنا،
م�صطفى ،عبداهلل� ،أحمد ،علي� ،إيلي� ،أمين ،رامي ،و�سام ،مازن ،عيا�ش..
وكل الأ�سماء املك ّللة بغار البطولة...
والتي تخت�صر لبنان بعائالته وطوائفه ومناطقه.
�أعرف الآن ملاذا يخ ّيل ا ّ
يل كلما حدّ قت يف وجوههم �أنني �أعرفهم واحداً واحداً.
يف كل واحد منهم مالمح من �أبي و�أخي و�أهلي ومن �أُحب.
يف كل واحد منهم �شيء من تعبي و�أحالمي ،والكثري الكثري من وطني ،ال بل هو الوطن تخت�صره هاماتهم و�سواعدهم
و�شجاعتهم ونبل عطاءاتهم .و�إال ،و�إال ،فكيف من �أجلي ،من �أجل �أوالدي و�أهلي وبيتي وم�ستقبلي ي�ست�شهدون ،يرتكون
�أمهات وزوجات و�أوالداً و�أهالً ورفاقاً وبيوتاً؟!
باملجد والكرامة �ش ّيعهم اجلي�ش ولبنان.
وحده دمهم غلب االنق�سامات والتوترات والتمايزات ،ووحّد اجلميع.
وحده دمهم هو العطاء ال�صادق ،وال�شاهد احلي على بقاء لبنان مهما ا�شتدت العوا�صف.
بالأم�س كان لكل منهم �أهل ورفاق يحر�سونهم بال�صالة.
اليوم باتوا الأيقونة التي حتر�س لبنان ،وبخور ال�صالة يف �ساحلنا واجلبل.
�إ .ن .ت.

باملجد والكرامة...
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مقلع الأبطال
كلمة والد �شهيد
ي�ستب�سل الأبطال يف الدفاع عن الوطن حتى ال�شهادة،
وي�ستب�سل �أهلهم يف حتمل ا ُمل�صاب لريتقوا ب�صربهم
يف ت�شييع ولده الرقيب ال�شهيد رامي
وعنفوانهم اىل ما يحاكي ال�شهادة طهراً ونبالً ِوكرب.
ح�سن �صعب� ،ألقى والد ال�شهيد كلمة م�ؤثرة
كم كان م�ؤثراً �أن ن�سمع وال��داً يقف يف ت�شييع ولده ال�شهيد وي�صرخ
قال فيها:
م�شبعاً بالعنفوان« :عندي �سبعة �أوالد� ،أنا و�أوالدي جميعنا فدا اجلي�ش ،فدا
ح�ضرة ممثلي اجلي�ش والقوى الأمنية،
لبنان.»...
ح�ضرة امل�شايخ وامل�ش ّيعني الكرام.
وكم كان م�ؤثراً �أن ي�أتي ع�سكري من اجلبهة اىل بيت العائلة لي�شارك يف
درجت العادة يف هذه املواكب �أن نديل
ت�شييع �شقيقه ال�شهيد ،ف�إذ بوالده املفجوع يعانقه ويقول« :مكانك لي�س
ب�شهادة نعدد فيها �صفات املتويف احلميدة،
هنا يا بني .عد من حيث �أتيت ،وقاتل مع رفاقك من �أجل لبنان ،ووفا ًء
لكننا اليوم ن�ستقبل �شهيداً با ّراً من �شهداء
لدماء �شقيقك ورفاقه».
اجلي�ش اللبناين �شهادته معه� ،شهادته منه
وكم كان م�ؤثراً �أن ن�سمع �أمهات ال�شهداء يف مواكب ت�شييع �أوالدهن
وفيه ،ون�أمل ب�أقرب فر�صة �أن يخرج اجلي�ش
يطلقن الدعاء« :اهلل ين�صر رفاقك يا بني».
من هذه الواقعة املدمرة منت�صراً فنهلل
�أي�ضاً و�أي�ضاً ،كم كان م�ؤثراً �أن متتزج دموع اللبنانيات واللبنانيني يف رثاء
له .نحن قدمنا �شهداء ،وال نزال م�ستعدين
ال�شهداء .فكل �شهيد يخ�ص لبنان كله...
اىل التقدمي �أكرث ،هذه عربة ولي�ست خوفاً
من هذا املقلع هم ه�ؤالء الأبطال ،مقلع الوطنية احل ّقة ،حيث الأم والأب
�أو جبناً ،عربة ن�ستلهم منها كي ن�ستطيع
يقدمان فلذة الكبد فدا ًء لأمهات الآخرين و�آبائهم و�أوالدهم وزوجاتهم ،وحيث
تقدمي املزيد من خالل هذه امل�ؤ�س�سة
الأبطال ملك لبنان بكل فئاته وطوائفه وعائالته.
الوطنية يف �سبيل لبنان و�شعبه.
ن�أمل ونرجو من ح�ضرة ممثل العماد قائد
البلدات والقرى ودّعت عر�سان ال�شهادة
اجلي�ش ،مبا �أنه كنا ع�سكريني وخ�ضنا جتارب
مب�آمت ر�سمية و�شعبية حا�شدة �ش ّيع اجلي�ش ومعه لبنان ال�شهداء الأبرار.
كثرية ،العمل من خالل هذا االلتفاف ال�شعبي
حيث حمل الرفاق رفاقهم ال�شهداء اىل املثوى الأخري و�سط مرا�سم التكرمي
والر�سمي وال�سيا�سي حول اجلي�ش ،على
التي تليق بالأبطال.
ح�سم املهمة من دون �أي مراجعة �سيا�سية
املناطق والبلدات والقرى ت�شاركت م�شاعر احلزن والأ�سى ،وبالورود والأر ّز
وبالطريقة التي يراها منا�سبة ،وعدم �إعطاء
و�أ�صوات احلدا ا�ستقبلت عر�سان ال�شهادة ورافقتهم يف الوداع الأخري.
�أي فر�صة للإرهابيني للتفلت من يد العدالة،
الآالف �ساروا خلف موكب كل �شهيد ،وازدانت ال�ساحات ب�صورهم وال�شرائط
وال�شعب كله معه.
البي�ض.
ن�س�أل اهلل الرحمة لل�شهيد ولكم
ووفقاً للتقاليد الع�سكرية� ،ش ّيع الأبطال بح�ضور ممثلني للعماد مي�شال
من بعده طول البقاء.
�سليمان ،و�ألقيت با�سمه كلمات عاهدهم فيها على الوفاء لدمائهم الطاهرة.
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 ...وهم �أي�ضاً ملء قلوبنا والوجدان
بذل الدم.
م�سعفو ال�صليب الأحمر
اللبناين� ،أبطال اىل جانب
�أبطالنا يف اجلي�ش،
كما �سبق �أن فعلوا
من قبل كانوا هذه
امل����رة يف قلب
املعركة و�أهوالها،
وعلى تخوم نهر
البارد� ،سقط لهم
��ش��ه��ي��دان :بول�س
م��ع��م��اري وهيثم
�سليمان ،هما �أي�ضاً ملء
الوجدان والقلوب ،متاماً كما
�شهداء اجلي�ش الأبرار.

م��ا يجمعم باجلي�ش �أك�ثر من
ن��داء ال��واج��ب ،ثمة بينهم
وبني الع�سكريني روابط
ن�سيجها روح الت�ضحية
ال�لاحم��دودة و�شغف
ال��ع��ط��اء ال����ذي ال
ين�ضب.
��ش��ب��اب و�صبايا
تقودهم االن�سانية
اىل ميادين اخلطر
ليتولوا �أعمال الإنقاذ
والإ���س���ع���اف و�إخ��ل�اء
اجلرحى وامل�صابني.
ج��اه��زون دوم���اً لتلبية
النداء ،و�أحياناً كثرية ال يتوقفون
عند بذل العرق بل يتجاوزونه اىل

ال�صليب الأحمر اللبناين و ّزع نبذة
عن كل من ال�شهيدين جاء فيهما:
• ال�����ش��ه��ي��د ب��ول�����س ج���وزف
معماري ،من مواليد ال�شيخ حممد
 عكار يف .1982/9/5تابع درو�سه الثانوية يف مدر�سة
القدي�س يو�سف يف منيارة .تط ّوع
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يف ال�صليب الأحمر اللبناين العام
 2000وتد ّرج من م�سعف اىل كادر
وثم اىل رئي�س فرقة.
يف � 22أيلول ُ 2004ك ِّلف رئا�سة
منطقة حلبا وكان من �أ�صغر ر�ؤ�ساء
املناطق ،وا�ستمر يف موقعه حتى
ا�ست�شهاده .وقد كان منوذجاً ُيحتذى
به و�سط زمالئه.

• ال�����ش��ه��ي��د ه��ي��ث��م مي�شال
�سليمان ،م��ن م��وال��ي��د اجل��دي��دة،
اجلومة  -عكار يف .1981/4/4
تابع درو�سه الثانوية يف املدر�سة
الأرثوذك�سية الوطنية يف ال�شيخ
طابا .نال �إجازة يف الرتبية البدنية
من جامعة البلمند العام .2005
يعمل �أ�ستاذاً يف الرتبية البدنية

يف مدر�ستي لي�سيه عبداهلل الرا�سي
 ال�شيخ طابا ،ومدر�سة الراهبات -منجز.
تط ّوع يف ال�صليب الأحمر اللبناين
العام  2003وتد ّرج من م�سعف اىل
ك��ادر وث��م اىل رئي�س فرقة .مت ّيز
باندفاعه مل�ساعدة النا�س وح ّبه
لزمالئه ورفع معنوياتهم.

اجلي�ش  -العدد رقم 265/264

199

حزيران/متوز

لبنان جي�ش خلف جي�شه

وطني

الأمر
لك
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«�إذا ك��ان م��ن ع��زاء لأه��ل ال��وط��ن من
معمودية الدم لقواته امل�سلحة ،فهو
يف التقاء جميع الأط��راف حول اجلي�ش،
وتكري�سه املرجعية التي �أوجدت حالة
�إجماع وطني يف بلد ي�ستحيل فيه
االجماع على �أمر واحد.
االعالمي عادل مالك
مقال يف النهار
عقب تعر�ض اجلي�ش لالعتداء الغادر من
«فتح اال�سالم»
«اليد التي متتد اىل اجلي�ش يجب �أن
تُقطع من الكتف ...واذا مل يوحدنا دم
�شهداء اجلي�ش ،فلن يوحدنا �شيء يف
العامل.»...
الفنان ملحم بركات
عرب �أثري احدى االذاعات املحلية

بني كالم االعالمي الكبري وغ�ضب
املو�سيقـار الكبيـر (الذي بكى وهو
يتحدث على الهواء) تظهر بو�ضوح
�صورة لبنان عقب تعر�ض جي�شه لالعتداء
الغادر.
لبنان الذي �شعر ب�أن اليد القذرة تتطاول
على مقد�ساته ،واجلي�ش من املقد�سات،
انتف�ض بقلبه واطرافه انتفا�ضة واحدة.
عبرّ عن غ�ضبه ال�ساطع كما عن ت�ضامنه
الالحمدود مع جي�شه.
وقف الوطن جي�شاً خلف جي�شه.
تنوعت ا�شكال التعبري وطرق الدعم.
كلمـات ،مواقـف ،برقيـات اىل قيـادة
اجليـ�ش ومثلهـا اىل جملـة «اجلي�ش»
وو�سـائل االعـالم.
ر�سائل عرب الهاتف اخللوي و�أخرى عرب
�شبكة االنرتنت.

يف ال�ساحات وعلى ال�شرفات �شموع ت�ضاء
ليالً لأرواح ال�شهداء ،وعلم اجلي�ش يرفرف
عالياً عزيزاً.
احتفاالت ،يافطات ،قدادي�س و�صلوات.
م�ؤ�س�سـات وهيئـات ت�ضـع امكانـاتهـا
بتـ�صـرف قيادة اجلي�ش ،و�شباب يندفعون
يف مبادرات خمتلفة م�ضمونها واحد:
«كيف ميكننا �أن ن�ساعد؟».
حواجز حمبة يف غري منطقة واعت�صامات
يف غري جامعة ومدر�سة.
ق�صيـدة ال�شـاعـر و�صــالة الأم� ،شـغـف
ال�صبيـة وعرق العامل ،اندفاعة
املقيمني ولهفة املغرتبني ،اجتمعـت
يف حلظة �ساطعة البهـاء لتعلن حقيقـة
�ساطعـة فيها ما يعو�ض دماء �شهداء
ويكافئ ت�ضحيات الأبطال.
حقيقة �أن اللبنانيني حني يتعلق االمر

بجي�شهم هم قلب واحد.
جي�شهـم لهم القلـب والوجـدان،
جي�شهـم لهم الدرع وال�سياج ،ال�ضمانة
والأمل.
اليهم جميعاً ينتمي ،وهم اليه جميعاً
ينتمون.
هو عنوان العنفوان والكرامة ،عنوان
الهوية والكيان ،وهو ج�سر الهيكل.
يف اال�سابيع االخرية حتول لبنان كتلة
عيون وجهتها ال�شمال..
كتلة قلوب وجهتها اجلي�ش.
وب�صوت واحد �صرخ اللبنانيون جلي�شهم:
«الأمر لك».
�أما جي�شنا فبقلب واحد و�صوت واحد
�صرخ« :وطني الأمر لك».
�إ .ن .ت
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203

حزيران/متوز

لبنان جي�ش خلف جي�شه
اعداد:
جان دارك ابي ياغي
تريز من�صور

احتفاالت
و�صلوات
و�شموع

قلوب اللبنانيني جميعاً
نب�ضت ب�إيقاع واحد،
حناجرهم رددت ن�شيداً
واحداً ،وعيونهم اجتهت اىل
ال�شمال.
يف طرابل�س عا�صمة
ال�شمال وقريباً من م�سرح
املواجهات البطولية التي
يخو�ضها اجلي�ش ،احت�شد
اللبنانيون يف معر�ض ر�شيد كرامي الدويل ،ت�سيجهم �صور الع�سكريني ال�شهداء ،ومن هناك رفعوا
�صوتهم ،جي�شنا نحن معك...
االحتفال الذي �أقيم يف طرابل�س بعد �أ�سبوع من عملية الغدر التي تعر�ض لها اجلي�ش ،تبعته
احتفاالت اخرى عمت املناطق اللبنانية ،كما تلته مبادرات عديدة تن ّوعت ا�شكالها وظل عنوانها
واحداً :لبنان جي�ش خلف جي�شه.

�صرخة واحدة

جي�شنا نحن معك
204

اجلي�ش  -العدد رقم 265/264

عريف االحتفال

طرابل�س:
ال�شهداء �سياج الوطن
حتت راية «�شرف ،ت�ضحية ،وفاء»
�إلتقوا جميعاً .تخلوا عن �شعاراتهم
وخالفاتهم ال�سيا�سية و�أعالمهم
احل��زب��ي��ة ،وج�����ا�ؤوا م��ن ك��ل لبنان،
حاملني العلم اللبناين علماًَ واحداً
�أوحد ،ليت�ضامنوا مع جي�شهم .اللقاء
الت�ضامني كان بدعوة من :رابطة قدماء
القوى امل�سلحة اللبنانية ،رابطة قدامى
الق�ضاة ،منتدى �سفراء لبنان ،املجل�س
الوطني لقدامى موظفي الدولة.
وتلبية للدعوة التي �أعلن عنها خالل
م�ؤمتر �صحفي عقد يف نقابة ال�صحافة
اللبنانية وح�ضره نقيب ال�صحافة حممد
بعلبكي ونقيب املحررين ملحم كرم اىل
جانب �أع�ضاء الهيئة التنفيذية لرابطة
غ�صت
قدماء القوى امل�سلحة اللبنانيةّ ،
ال�شوارع امل�ؤدية اىل ملعب ر�شيد كرامي
البلدي  -طرابل�س ( -حيث االحتفال)
و�أوتو�سرتاد املئتني وم�ستديراته بالوافدين
من خمتلف الأعمار والفئات حاملني الأعالم
اللبنانية والفتات الت�أييد للجي�ش والقوات
امل�سلحة اللبنانية ،على وقع الأغاين والأنا�شيد
الوطنية التي �صدحت منذ ال�صباح الباكر عرب
مكربات ال�صوت املنت�شرة يف خمتلف �أرجاء
املدينة.
امللعب الواقع على بعد �أمتار من مبنى

اخلطباء الذين توالوا على الكالم

امل�ؤمتر ال�صحفي للدعوة اىل امل�شاركة

وامل�سيحيني ،وح�شد من ممثلي القوى
ال�سيا�سية والفاعليات النقابية واملهنية والرتبوية
والبلدية .كذلك ح�ضر نحو  650مواطناً من عائالت
�شهداء اجلي�ش الذين ا�ست�شهدوا يف العدوان
اال�سرائيلي ال�صيف املا�ضي وخ�لال االعتداءات
الأخرية.
بداية عزفت مو�سيقى ق��وى الأم��ن الداخلي
الن�شيد الوطني اللبناين ،فدقيقة �صمت عن �أرواح
�شهداء اجلي�ش ،ثم ن�شيد املوتى.
كلمة االفتتاح كانت لعريف االحتفال العميد
الركن املتقاعد يو�سف روكز ،ثم تواىل اخلطباء
على الكالم.

«روبي روز» الذي
انطلقت منه ���ش��رارة االع��ت��داء على
اجلي�ش من �إرهابيي «فتح اال�سالم» فجر الأحد
الأ�سود يف � 20أيار املا�ضي� ،س ّيج ب�صور ال�شهداء
الأبطال ،وامت أل باحل�شود الآتية لتعلن وقوفها خلف
�سياج الوطن� ،سياجاً.
ح�ضر املهرجان ،وزير الزراعة امل�ستقيل طالل
ال�ساحلي ممثالً رئي�س جمل�س النواب ،حمافظ
ال�شمال نا�صيف قالو�ش ممثالً رئي�س جمل�س
الوزراء ،ممثلون عن ر�ؤ�ساء حكومات �سابقني وعدد
كبري من النواب والوزراء ال�سابقني واحلاليني.
م ّثل قائد اجلي�ش يف االحتفال العميد الركن
اجلمايل :لبنان كله يحيي جي�شنا البطل
فاروق معاليقي ،كما ح�ضر كل من :العقيد ب�سام
الأيوبي ممثالً مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء رئي�س احت��اد بلديات الفيحاء ورئي�س بلدية
�أ�شرف ريفي ،والرائد نواف احل�سن ممثالً مدير عام ط��راب��ل�����س امل��ه��ن��د���س ر���ش��ي��د اجل��م��ايل ر ّح��ب
�أمن الدولة ،اىل عدد من رجال الدين امل�سلمني باملواطنني املتدفقني م��ن ك��ل �أرج���اء لبنان

مل�شاركة طرابل�س وال�شمال هذا املوقف التاريخي،
وقال:
جي�شنا اللبناين وعرب ت�ضحياته الكربى اليوم
يذود عن كل بيت يف لبنان ،عن كل لبناين ،وعن
كل �ضيف من �إخواننا الفل�سطينيني ،يدر أ� عنهم
هذا اخلطر الزاحف عرب احلدود ي�ستهدف االن�سان
واالر�ض وامل�ؤ�س�سات...
طرابل�س اليوم وال�شمال اللبناين كله يدين،
ب�أعلى �صوته ،وب�أق�سى ال��ع��ب��ارات ،الهمجية
والرببرية التي طبعت �سلوك املجموعة االرهابية
العاملة حتت ا�سم «فتح اال�سالم» يف غدرها ب�أبناء
جي�شنا اللبناين يف الع�شرين من �أيار املا�ضي.
فيحا�ؤنا و�شمالنا ي�ؤكدان اليوم وعرب هذا اللقاء
الوطني الكبري دعمهما املطلق جلي�شنا البا�سل،
ووقوفهما احل��ازم اىل جانبه يف مواجهته لهذه
الع�صابة املجرمة التي تعتدي على �أمن طرابل�س
وال�شمال ولبنان ،ال بل تعتدي على امل�ستقبل
اللبناين كله .لبنان اليوم كله من �شماله اىل
جنوبه  -ممثالً بكم  -يحيي جي�شنا اللبناين البطل
قائداً و�ضباطاً ورتباء وجنوداً ،يحيي ت�ضحياتهم
و�شجاعتهم ومهنيتهم العالية يف ت�صديهم احلازم
لالرهاب حتى اقتالعه من جذوره وحر�صهم الأكيد
على �أرواح املدنيني االبرياء وممتلكاتهم ،يف �أداء
يرقى اىل اعلى م�ستويات املناقبية الع�سكرية
التي تليق بجي�ش عظيم كجي�شنا اللبناين.
�أيها الأخوة ،هل من خدمة �أكرب للعدو ال�صهيوين
مما تقدمه هذه املجموعة االجرامية عرب ال�سعي
لزرع الفتنة يف لبنان ،و�ضرب �صيغته احل�ضارية
و�إلغاء دوره االقت�صادي وامل��ايل وال�سياحي يف
حميطه العربي ل�صالح دور تطمح ا�سرائيل اىل
لعبه على انقا�ض دور وطننا وموقعه؟
�أج���ل :ه��م اره��اب��ي��ون وقتلة وخ��ون��ة ،واجلي�ش
اللبناين يف ا�صراره على اقتالع ظاهرة ع�صابة
العب�سي من جذورها امنا يدافع عن كل لبناين
وعن كل فل�سطيني وعن كل عربي.
فتحية جلي�شنا اللبناين البطل ،حتية اكبار
واج�لال وحمبة ،وحتية اىل ق��وى الأم��ن الداخلي
وم�ؤ�س�ساتنا االمنية كلها يف جهدها املن�سق مع
اجلي�ش ،م�ؤكدين رف�ضنا لأي م�ساومة على ارواح
�شهداء جي�شنا االبرار و�آالم جرحاه ،منحنني اجالالً
امام ال�شهادة والفداء والبطوالت ي�صنعها جي�شنا
اللبناين فتبني لوطننا غداً م�شرقاً باذن اهلل.
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دع
ماً جلي�شهم
كانوا هناك

ح�ضور ر�سمي

غالم :عوفيت يا حامي الوطن
كلمة روابط خمتاري لبنان �ألقاها رئي�سها ب�شارة
غالم الذي ح ّيا اجلي�ش وقوى الأمن ،ومما قاله:
�أيها اللبنانيون ،يحق لكم اليوم ان ترفعوا
الر�أ�س وت�شمخوا باجلبني عالياً وت�شعروا باالعتزاز
والفخار ،فاجلي�ش البا�سل يحمي احلدود ويحافظ
على الديار وي�سهر على �أمنكم وحياتكم.
انه ال�ضمانة التي ال تخذل واالمان الذي ترنو اليه
القلوب والقب�ضة احلديد التي خنقت وتخنق يف
كل حني حماوالت �إ�شعال الفتنة الطائفية.
بوركت �أيها اجلي�ش املفدى ،قدمت �شهداءك
على مذبح الت�ضحية والوفاء ،باذالً الدماء الزكية
يف �سبيل رفعة الوطن وحريته وا�ستقالله.
بوركت يا من وقفت �صامداً على الرغم من كل
ال�صعوبات وبذلت الت�ضحيات تلو الت�ضحيات غري
مبال بالعقبات وال�صعوبات.
ٍ
عوفيت يا حامي احلمى يا من لقنت عدو لبنان
درو�ساً يف البطولة واالق��دام ،وكافحت بعنفوان
و�شرف ،متجاوزاً الغدر ال��ذي تعر�ض له بع�ض
جنودك الأبطال .لقد اثبت للعامل املتح�ضر كيف
تكون اجليو�ش العظيمة ،وكيف يحافظ اجلندي
يف قتاله على مبادئ ال�شرف والكرامة ،وعدم
التعر�ض للمدنيني واحلر�ص على عدم التعر�ض
ل ُدور العبادة ،على الرغم من الر�صا�ص الذي كان
ينهمر على جنودك انطالقاً منها� .إن �س ّر �صمودك
ي��ع��ود اىل حكمة قيادتك وحزمها ومواقفها
املبدئية التي ال يعرتيها الرتدد والي�أ�س.
فتحية تقدير واح�ترام للقائد العظيم العماد
مي�شال �سليمان حامل الراية ومو�صل اجلي�ش اىل
الغاية الوطنية النبيلة التي ادت اىل دحر العدوان.
جميعنا يا م�صنع االبطال خلفك ندعم م�سريتك
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ون����ف����دي����ك
با ُملهج واالرواح .فالغلبة يف
�أي معركة مل تكن يوماً للعدد املوفور وامنا لالميان
بالعلم الذي نحميه واملبد أ� الذي نخدمه والوطن
الذي نذود عنه ونفتديه بالغايل والنفي�س.
ذوو ال�شهداء :عر�س وطني
الإعالمي عبد القادر اال�سمر حتدث با�سم ذوي
�شهداء اجلي�ش وا�صفاً اللقاء ب�أنه «عر�س وطني»،
وقال� :أي عر�س جمعنا يف هذا اللقاء املهيب! �أي
عاطفة مفعمة باحلب والتقدير �ضمتنا لرنفعها
حتية والء وتبجيل دعماً للجي�ش اللبناين البا�سل
وامل�ؤ�س�سات االمنية البطلة ،وت�ضامناً مع عائالت
ال�شهداء واجلرحى؟
لبنان الواحد املوحد كله اليوم هنا ،يف طرابل�س
الوطنية واالمي��ان والفداء ،بعد ان بلورتها يوم
االحد الدامي معمودية الدم ،فبدا معدنها اال�صيل
وهويتها النقية.
طرابل�س امل���ؤم��ن��ة ،املتم�سكة باالعتدال
والو�سطية ،البعيدة عن مفاهيم التطرف والإرهاب
واحلقد ،التي حاولوا ب ّثها يف او�ساطنا ،ف أُ�حبطوا
لت�ضامننا وتكاتفنا ولرف�ض ك��ل امل�ؤ�س�سات
والهيئات ال�سيا�سية والأمنية والنقابية والدينية
واالهلية لهذه الزمرة التكفريية.
طرابل�س الوطنية التي مت�سكت بالعي�ش
امل�شرتك حتى يف اخطر املفرتقات ،والتفت
حول امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ال�شاخمة ،ونبذت ه�ؤالء
ال�شذاذ املنحرفني ،واعلنت ت�أييد ب�سط �سلطة
اجلي�ش على ارجاء الوطن كافة .طرابل�س اال�صيلة
التي ما انفكت تقدم الدعم لكل الق�ضايا

ال���ع���رب���ي���ة
ويف مقدمها الق�ضية الفل�سطينية
منذ ح�شود املتطوعني يف جي�ش االن��ق��اذ يف
االربعينيات ،و�صوالً اىل قوافل �شهدائها من
اجلي�ش البطل يف اخلطوط االمامية لت�صفع كل
الذين يتوهمون او يروجون لكون حترير االق�صى
مير عرب ترويع الجئني يف الزاهرية واملئتني
وخميم البارد .فمن الفيحاء الوادعة التي دن�ستها
زمرة العب�سي ل�ساعات ،حتية مل تدرك معناها
تلك الفئة ال�ضالة فنقول« :ال�سالم عليكم ورحمة
اهلل» وال �سالم ورحمة على من تلطوا بهذا الدين
ال�سمح الرحب الر�ؤوف ،ف�سفكوا دماء �أبنائنا مل�آرب
مل تعد خافية على �أحد.
�أيها االخ��وة الأفا�ضل� ،ألي�س من املفجع ان
ي�ست�شهد على �أيدي هذه الزمرة الإرهابية يف

ال�������ش���م���ال
ويف خ�لال ثالثة اي��ام العدد نف�سه
الذي ا�ست�شهد طوال �ستة ا�سابيع من االعتداءات
اال�سرائيلية على لبنان العام املا�ضي؟
�ألي�س مدعاة للت�أمل ان يكون جنودنا البوا�سل
يف �سالح الهند�سة منهمكني يف تعطيل االلغام
والقنابل العنقودية املحرمة التي نرثها العدو
اال�سرائيلي مبئات الآالف ،في�ست�شهد ثلة من
االبطال ومنهم ولدنا الرقيب اول ماجد ورفيقه
اجلنوبي العريف قا�سم زين وغريهما ،فيما هناك
زمرة حاقدة تتحول اىل قنابل حاقدة و�ألغام غادرة
يف املخيم وجواره؟ لكن االمل يف جي�شنا البا�سل
يف ردعها و�ش ّلها وتعطيلها اىل الأبد و�ستنقلب
امل�ؤامرة على ر�أ�س هذه الزمرة الباغية.
ويا ول��دي ال�شهيد ماجد �إين لأراك يف قوافل
ال�شهداء الذين �ضاقت جدران املدن والقرى ب�أوراق
نعيهم يف طرابل�س وال�شمال و�سائر مناطق لبنان،

وح�ضور �شعبي

نطوف معاً
لن�ش ّيعهم فن�ستقبلهم
مع رفاقهم الذين �سبقوهم يف قوافل اال�ست�شهاد.
�أيها احلفل الكرمي
«ال تبكه فاليوم ب��دء حياته � -إن ال�شهيد
يعي�ش يوم مماته» ،و�أب�شروا يا اهلنا ال�صابرين،
ف�شهدا�ؤنا احياء عند ربهم يرزقون ،بل هم احياء
ولكن ال ت�شعرون .ويا �أم ال�شهيد ه ّللي ،الفراق
�صعب ،نعم ،ولكن عر�سان ال�شهادة يقلقهم البكاء
والنحيب فوجوههم اليوم �ضاحكة م�ستب�شرة.
ويا والد ال�شهيد �صابر واحت�سب وا�شمخ باعتزاز،
ف�أنت �أبو ال�شهيد الذي به تفاخر وتباهي بكل
ر�ضى وامتثال .ويا اخوته واخ��وات��ه ،لكم املثل
الأعلى ب�سرية �أخيكم ،ال�شهيد البطل يف حكاية
فخر وبطولة وفداء.
ويا جي�شنا املقدام البطل �سنظل بك نفتخر
وكلنا ن�ؤازرك وندعمك ،و�أنت الذي ت�ؤازرنا وتذود
عنا ،و�سنظل نرفدك بال�سواعد
ورد و�إ
وال���رج���ال ،ل��ذا مل �أت����وا َن بعد
جن
ي
ل
و
م
�
ص
حف
ا�ست�شهاد ول��دي الرقيب �أول
م���ن امل���
��ش��ا
ه
��
د
ماجد عن موافقة فلذة كبدي
ا
مل
����
ؤ
ث
االحتفال الت�ضامني ���رة خ�لال
الثاين و�سام على االن�ضمام اىل
يف طرابل�س ،ما قا مع اجلي�ش
�صفوفك .وليتني يف ربيع العمر
م
«عكار ب�لازا» من ت ت به �شركـة
لأهرع لاللتحاق بجنودك ال�شجعان.
ورد و�إجن��ي��ل وم�ص وزيـع باقات
ح
ف أ���ن��ت ي��ا جي�شنا ال�شامخ رمز
عائالت �شهــداء اجلي ف على كل
الوحدة واالقدام وال�شرف والت�ضحية
يف االحتفال ت أ�ك �ش امل�شارك
ني
يـدا ً
والوفاء ،بقيت منيعاً �صامداً ،بعيداً
الوطنيـة ،وقد وجّه على الوحدة
�
عن التجاذبات ال�سيا�سية ال�ضيقة ون�أيت
ال�سيد حممـد �صالح صاحـب ال�شركة
ا
عن املهاترات والت�شرذم يف وح��دة وطنية
تعزيـة باملنا�سبة .حللبي كلمـة
وعقيدة ع�سكرية �صافية .و�أخرياً ال ي�سعنا هنا �إال

�أن نحيي اي�ضاً القوى الأمنية املندفعة
بقيادة ابن البلد اللواء املقدام ا�شرف ريفي� .أيها
احل�ضور الأكارم ،ح ّيوا معي يف اخلتام القائد احلكيم
والف ّذ والأب ال��ر�ؤوم ،كبري القلب ،ورحب ال�صدر
العماد مي�شال �سليمان ،ال�شامخ بتوا�ضعه واملثال
النادر يف حكمته.
منتدى ال�سفراء:
�أي عظمة تتوج بها جبني لبنان!
با�سم «منتدى ال�سفراء اللبنانيني»� ،ألقى
ال�سفري فريد �سماحة كلمة ذ ّكر فيها بالأمري فخر
الدين «امل�ؤ�س�س احلقيقي للجي�ش اللبناين
ومعركة عنجر و�صوالً اىل معركة املالكية حيث
اعطى جي�شنا اللبناين الدليل على �أنه روح االمة
و�سياج الوطن» ،وقال:
و�أيّ عظمة تتوج بها جبهة لبنان يا جي�ش
لبنان! بل �أيّ جمد يتدفق من وفائك يا ن�شيد
اخللود على نفري اخللود!
لنتذكر ان جمدنا يف التاريخ ويف تاريخ جي�شنا
جتلى ببطوالت فخر الدين بعد ان جتلى بب�سالة
ابطاله الكرث على مدار الزمان والع�صور .وابنا�ؤنا
ابناء جي�شنا من قادة وجنود جت�سدت بهم تلك
البطوالت وحتولت حلظات اعجابنا بهم وحلمنا
اىل طموح واعتزام وجلل .كل �ضابط ي�أمر بالقتال
يف نهر البارد وعني احللوة وغريهما وما �أكرث
اجلبهات ،ال �سيما ملجابهة العدو اال�سرائيلي! كل
�ضابط ي�أمر بالن�ضال مهما غال الثمن ،كل جندي
ق�ضى واقفاً او غار يف خندقه ،كل م�سربلة بالليل
من امهات بالدي خنقت دمعتها وقلبها و�صوتها:
ليكون ال�صمت الذي ال اف�صح منه .كلهم فعلوا
ذلك من اجل لبنان ال�سيد احلر ،لأجل لبناننا الذي
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نحلم به ،انهم فعلوا ويفعلون ذلك.
كم كان املا�ضي عظيماً ،حتى ميوت اجلند كرمى
لذكراه ،فكيف لو بعث احلا�ضر على �صورته وبهائه
وق��د ثبت لنا ان��ه يبعث من جديد كي ي�شرق
امل�ستقبل من زخمه وعنفوانه؟!
هكذا باحلقيقة املت�ألقة يكتب تاريخ لبنان
فين�ش�أ اب��ن��ا�ؤن��ا ويف خيالهم وه��ج بطوالتنا
وابطالنا ،ويكربون ،والعط�ش اىل املجد ،ي�ستعر
يف نفو�سهم ،ف�إذا بهم يرون اليوم ب�أم عينهم
بطوالت جنودهم وجي�شهم في�ضمرون لغد لبنان
اح�لام��اً طموحة اىل آ�خ��ر ح��دود الطموح لأنهم
واثقون ب���أن احالمهم �ستتحقق ما دام
جي�شهم امل��وح��د ي��ق��وم بواجبه
امل��ق��د���س وب��ق��ي��ادة حكيمة
وحازمة دفاعاً عن �سيادة
وطنه ووح��دة ارا�ضيه
وام������ن ���ش��ع��ب��ه.
ف�إليك ايها القائد
ال�شريف �أتوجه بتقدير و�إعجاب لأقول لك ب�أن
جي�شنا اليوم يعملق لبنان وق�ضاياه ،ليكون الوالء
للوطن عمالقاً هو بدوره ،من هنا ،كانت ا�ستجابة
اللبنانيني حللمه اخلطري ،بعفوية وعنفوان بزخم
ال�شالالت واجل��داول التي ت�صب يف النهر الكبري.
بلى جي�شنا هو النهر الكبري ال��ذي غ�ّي�رّ جمراه
اجلارف تاريخ جميع اللبنانيني .وها نحن اليوم
جتمهرنا يف �شمال لبنان ،يف ه��ذه املدينة
احلبيبة طرابل�س ،لنعرب عن ت�أييدنا املطلق
جلي�شنا البا�سل ولقادته وجنوده االبطال ،ممجدين
�شهداءه و�سائلني اهلل ال�شفاء جلرحاه ،حاملني
ب�سيا�سة تقول :لبنان ال�س ّيد احل ّر هو ق�ضيتنا ،وهو
�ضمرينا و�شرفنا وهدفنا و�سعادتنا .و�إال ما معنى
ال�سيا�سة؟ و َمل تكون؟
�شهدا�ؤنا الأبرار
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فبا�سم منتدى �سفراء لبنان ال��ذي��ن ك ّر�سوا
حياتهم املهنية حلمل ر�سالة لبنان اىل العامل،
�أ�ضم �صوتي اىل قدامى القوات امل�سلحة وقدامى
الق�ضاة وقدامى موظفي الدولة ،و�أنحني امام
العلم اللبناين امل�ض ّرج بدم ال�شهداء الذي يروي
�أرزته اخل�ضراء اخلالدة املغرو�سة يف بيا�ض �شيب
جبالنا ،و�أجثو لأرواح �شهدائنا �شهداء اجلي�ش� .أراين
بك ايها القائد ال�شريف توجه جلنودك «�أمر اليوم»
ب�أن يكونوا نهراً قدره ان يتدفق ،ون�سوراً حتملق

بال�شم�س ك��ي ي�صنعوا
وطناً يحمل التاريخ لي�سبق الأزمان القادمة.
قدامى موظفي الدولة:
دماء ال�شهداء ّ
تخط ب�أحرف من نور هوية
لبنان ال�صحيحة
كلمة قدامى موظفي ال��دول��ة �ألقاها رئي�س
املجل�س الوطني اللواء الركن املتقاعد حممود طي
�أبو �ضرغم ،وقد جاء فيها:
جئنا اليوم اىل ال�شمال العزيز ال�صامد وال�صابر،
ف�ألف �سالم وحتية ،اىل ال�شمال ،اىل عكار الأبية
املعطاء ،خزان اجلندية ،واىل جبال الأرز ال�شاخمة
رمز الكيان والعنفوان ،و�ألف �سالم وحتية اىل

طرابل�س الفيحاء ،املدينة العريقة البا�سلة،
مدينة الن�ضال والوطنية والعروبة والتاريخ
املجيد .هنا يف ربوعك تالقينا لنقف �صفاً واحداً
لن�شهد وننا�صر جي�ش لبنان والقوى امل�سلحة
يف وقفتهم البطلة للدفاع عن الوطن والق�ضاء
على براثن ال�سوء والغدر واالعتداء ،وو�أد الفتنة
يف مهدها .لقد �أثبت جي�شنا وي�ؤكد الآن انه
لي�س �سياج الوطن فح�سب ،بل عموده الفقري
الذي لواله وامل�ؤ�س�سات الأمنية ل�سقط الهيكل
على اجلميع وانت�صر الباطل على احلق ،وال�شر
على اخلري ،والظلم على العدل ،وال�ضالل على
احلقيقة.
�أيها اجلي�ش احلبيب تبادلنا و�إياك
اخل��دم��ات ط���وال ع��دة �سنوات،
ف�أعطيناك زه��رة العمر وكامل
الطاقات ،ومنحتنا �سبل احلياة
الكرمية واملواطنية ال�صحيحة
واحل�������س ال��وط��ن��ي ال�سليم
ّ
واملناقبية والفرو�سية والعنفوان،
عرفناك جيداً و�آم�� ّن��ا ب�أنك خ�شبة
اخلال�ص يف هذا الوطن املعذب منذ اربعة
عقود ون ّيف .ان الذين ا�ستهونوك وا�ستهدفوك مل
يقر�أوا تاريخك الطويل ويت�صفحوا �صفحات ن�ضالك
وت�ضحياتك وبطوالتك يف عنجر (فخر الدين)،
واملالكية ،والت�صدي للعدو الغا�شم على ار�ض
اجل��ن��وب م��ع املقاومني

�أنا�شيد

تخللت املهرجان �أنا�شيد وطنية عزفتها
مو�سيقى قوى الأمن الداخلي بقيادة الرائد

البوا�سل .مل يدركوا ان �شعارك املقد�س امل�ستمد
من ال�شرف والت�ضحية والوفاء هو املنطلق االمثل
يف التفاين واالقدام لت�أدية الواجب الوطني مهما
عظم الثمن.
اننا يف املجل�س الوطني لقدامى موظفي الدولة
نعي متاماً دقة املرحلة والتحديات التي تدور من
حولنا يف ال�شرق االو�سط ،وال مف ّر للبنان من
تلقي بع�ض تداعياتها نظراً اىل موقعه اجلغرايف
التاريخي ،والتي تدفعه تلقائياً اىل الدفاع عن
كيانه داخلياً واقليمياً ودولياً .ونقدر ما هو الدور
الطليعي للجي�ش يف خمتلف هذه االو�ضاع.
�أنتم ايها الرجال االفذاذ عنوان ال�سيادة والكرامة
والعنفوان تقفون وقفة الرجل الواحد ،ت�صغون اىل
�صوت القائد املقدام قائد جي�ش لبنان الداعي
ر�ص ال�صفوف واالن�صهار الوطني حفاظاً على
اىل ّ
امل�ؤ�س�سات ،وطم�أنة ال�شعب ،وخال�ص الوطن� .أيها
جت�سدت
الع�سكريون ورج��ال الأم��ن البوا�سل لقد ّ
فيكم ا ألم��اين والآم��ال يف هذا الظرف الع�صيب
معان �أ�صيلة يف نبذ
ملا حتفظونه يف ذواتكم من ٍ
كل ال�شوائب االجتماعية ،والفئوية ،والطائفية،
والرتفع عن كل ما ينال من ع ّزتكم ووقفتكم
البا�سلة حمت�ضنني ال��وط��ن واه��ل ال��وط��ن بكل
�أمانة من دون �أي تفرقة ومتييز ،فال ت�سجلوا يف
تاريخكم �سوى اعمالكم املجيدة لأنكم من �شعب
لبنان واليه تعودون .اننا نهيب بكم بكل فخر
واع���ت���زاز ك��ي ت��ب��ق��وا يف
زياد مراد .وختم االحتفال ،كما ُبدئ ،بالن�شيد
الوطني اللبناين.

هذا ال�صمود الرائع مع قادتكم املخل�صني الذين
وقفتم معهم بكل �شرف وت�ضحية ووفاء للقيام
بهذا الواجب الوطني املقد�س كي يبقى لبنان
�سيداً حراً عزيزاً م�ستقالً اىل الأبد.
�أ ّما �أنتم �أيها ال�شهداء الأبرار فتحية �إجالل وخ�شوع
اىل ارواحكم الطاهرة ودمائكم الزكية التي روت
ار�ض الوطن متمازجة ومن�صهرة لتخط ب�أحرف من
نور هوية لبنان ال�صحيحة ،لبنان الأخوة واملحبة
والتالقي االن�ساين ،لبنان الفداء والإباء وال�صمود
واخللود على م ّر الزمن.
رابطة قدماء القوى امل�سلحة اللبنانية:
�شعلة االندفاع والت�ضحية باقية
اللواء املتقاعد يف قوى الأمن الداخلي عثمان
عثمان دعا يف كلمة رابطة قدماء القوى امل�سلحة
جميع اللبنانيني اىل ت�أييد جي�شهم وقوى �أمنهم
ودعمهما والوقوف اىل جانب عائالت �شهدائها
ومع جرحاهما ،وقال:
جنتمع اليوم يف طرابل�س الفيحاء يف مكان
مت ّوج با�سم الرئي�س ال�شهيد ر�شيد كرمي ابن
هذه العا�صمة البار ،يف لقاء ت�ضامني بدافع من
م�س�ؤولية وطنية وواجب مقد�س نحو امل�ستقبل
والتاريخ ،لدعم اجلي�ش وقوى الأمن الداخلي و�سائر
امل�ؤ�س�سات الأمنية ،وللوقوف اىل جانب عائالت
ال�شهداء االبطال واجلرحى البوا�سل ،هذا اجلي�ش
البطل الذي مل يبخل يوماً يف دفع �ضريبة الدم
وتقدمي ال�شهداء كوكبة خلف كوكبة منذ املا�ضي
غ�ير البعيد ،ي��وم معركة املالكية التي واجه
فيها العدو اال�سرائيلي و�صوالً اليوم اىل ت�صديه
لع�صابات الغدر والإرهاب.
نحن ،من خدم اجلي�ش وامل�ؤ�س�سات الأمنية طوال
عمره� ،آملني يف بناء وطن �س ّيد ح ّر م�ستقل ما
ت��زال �شعلة االندفاع والت�ضحية يف نفو�سنا.

وقد هالنا ما يعي�شه الوطن اليوم .لهذا ،جئنا
لنذ ّكر ونقول ان اجلي�ش وم�ؤ�س�ساتنا الأمنية هي
منكم ،لكم فيها الأب والأخ والإبن واحلفيد ،ال وطن
بدونهم ،هذه امل�ؤ�س�سات الع�سكرية نبذت وما
تزال �س ّم الطائفية والتفرقة� ،ضحت وما تزال من
اجل وطن للجميع يعي�شون فيه بعزة وكرامة.
وان ما ن�شهده اليوم من بطوالت وت�ضحيات
للجي�ش خ�لال ت�صديه الجتثاث االره���اب ،لهي
مهمة �شديدة ال�صعوبة تقوم بها وترعاها قيادة
حكيمة عاقلة ،متمثلة بح�ضرة العماد مي�شال
�سليمان ال��ذي �أك��د ط��وال االزم��ة التي يعي�شها
الوطن م�ؤخراً �أنه على م�سافة واحدة من اجلميع،
هاج�سه الوحيد انقاذ الوطن واملواطن من هذه
املحنة ال�صعبة .وقد اثبتت الوقائع �صحة خياراته
وتدابريه و�سالمتها ،ي�سانده ويقف خلفه ابطال
�أ�شاو�س من �ضباط ورتباء و�أفراد ،ال ه ّم لهم �سوى
حماية الوطن وعزته وكرامته.
فبا�سمي وبا�سم زمالئي يف رابطة قدماء القوى
امل�سلحة اللبنانية ،اتقدم بال�شكر اجلزيل اىل كل
ولننحن
فرد منكم مل�شاركتكم معنا يف هذا اللقاءِ ،
جميعاً ب�إجالل ووقار امام ارواح �شهدائنا االبرار
مقدمني التعازي لعائالتهم الكرمية� ،سائلني
اهلل ان يتغ ّمدهم بوا�سع رحمته ويدخلهم ف�سيح
جنانه وللجرحى البوا�سل ال�شفاء العاجل.
وختم اللقاء ع ّريف االحتفال العميد الركن
املتقاعد يو�سف روكز بكلمة �شكر فيها «جميع
من �شاركنا هذا اللقاء املميز وكل من �ساهم معنا
ب�إجناحه ،طالبني من الباري ان ي�سكن ال�شهداء
ف�سيح جنانه متمنني ال�شفاء العاجل للجرحى
ليعودوا اىل ثكناتهم مرفوعي الر�أ�س ّ
و�ضاحي
اجلبني.»...

لكم املجد واخللود
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فيها« :للبنان م��ع ال��ب��ط��والت م��واع��ي��د ،ومع
ال�شهادة مالحم ت�صنع احلياة .قدره �أنه منذ كان،
كان للإباء معقالً ،وللحرية موئالً ،وللطموح مالذاً.
كان �أبداً موطناً لل�شهداء ومنطلقاً لأنا�س يعرفون
املوت درباً للحياة.
يف هذا الظرف الع�صيب ،تتو�سل املخططات
�ضرب جي�ش ال��وط��ن لتق�ضي على ا ألم���ل فيه
وتتمكن من النيل من لبنان بالذات واالجهاز عليه
�صيغة وكياناً ومنارة ح�ضارية ت�شع يف حلك الليل
يف هذا ال�شرق...
املعركة التي يخو�ضها اجلي�ش اليوم حت ّرك فينا
امل�شاعر ،وت�أتي يف �صحوة بعد غفوة ا�ستمرت
�سنوات عجافاً� ،إذ ن�شعر اليوم �أن عهد الكالم قد
ق�ضى و�أن عهد االفعال ّ
طل علينا وعلى االجيال تر�سم القالع ،ملونة بفجر يحكي ق�صة �شعب ط ّوع
البحر بعناد �شراعه ،ومكتوبة بلغة امل�ستقبل
التي تلينا.
ننحني �إجالالً �أمام جميع من �سقطوا �شهداء يف الطالع من �سالم النار.
�سبيل لبنان ،ونعمل جاهدين على حت�صينه ليعود
الدكتور م�صطفى جرادي
اىل ال�سري على دروب جم��ده ...لأن هذا الوطن
يتوا�صل يف ال��ذاك��رة ق�صيدة م�سكونة بحروف رئي�س حلقة احلوار الثقايف الدكتور م�صطفى

حلقة احلوار الثقايف:
حتية اىل اجلي�ش حتية اىل الوطن
�إنه يوم «حتية اىل اجلي�ش ،حتية اىل الوطن»،
هكذا �أرادت «حلقة احلوار الثقايف» �أن يكون عنوان
اللقاء الذي عقدته يف قاعة الق�صر البلدي يف
ال�شياح ،ب�إ�شراف الأم�ين العام للحلقة فرحان
�صالح.
وبح�ضور عدد كبري من ال�شخ�صيات
«ميدغولف» مليار لرية لبنانية دعماً للجي�ش
واهل الفكر والقلم ،توالت الكلمات
معقودة على عهد واح���د :الوفاء
زار وفد من �شركة «ميدغولف» برئا�سة رئي�س جمل�س الإدارة ال�سيد لطفي الزين العماد
جلي�شنا البطل.
قائد اجلي�ش معرباً عن وقوفه اىل جانب اجلي�ش وتقديره ملواقفه الوطنية ال�شجاعة.
بعد الن�شيد الوطني اللبناين،
وقدم ال�سيد الزين ب�إ�سم ال�شركة �شيكاً مببلغ مليار لرية لبنانية ل�صالح خزينة اجلي�ش ،وذلك م�ساهمة
�أل��ق��ت عريفة االح��ت��ف��ال ال�سيدة
منها يف ت�أمني احتياجات الع�سكريني يف هذه الظروف ال�صعبة.
نان�سي خمول كلمة ترحيبية قالت
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اىل الأ�شياء واىل الأ�سرار...
دخل الوطن يف معرتك من الق�ضايا ال�شائكة
واملعقدة ،وبقي اجلي�ش الوطني معيار �أمانة
النا�س وثقتهم ،وبقي احلقيقة التي تو ّحد الأبناء
حتت �سماء لبنان.
على الرغم من كل الأح��داث ،ا�ستطاع اجلي�ش
اللبناين �أن يحمي الوحدة من التجزئة و�أن ي�صون
القيم.
فلماذا االعتداء عليه؟ بكل ب�ساطة ،لأن امل�ؤامرة
تريد االنق�سام والتجزئة والدمار.
و�أ�ضاف:
يف يوم الوفاء للجي�ش ،نق ّدم التحية ،ولل�شهداء
ننحني ...نق ّبل تراب الدم.
التحية اىل اجلي�ش اللبناين من كل الأعماق
وامل�آقي .وا�سمحوا يل با�سمكم وبا�سم حلقة احلوار
الثقايف� ،أن نتقدم مب�ساهمة متوا�ضعة وقدرها
مليون لرية لبنانية لأ�سر وعوائل �شهداء اجلي�ش
اللبناين.

الوطن وتر�سيخ الوحدة الوطنية.
و�أ�ضاف :رائعة �صفحات جي�شنا ،هذا اجلي�ش الذي
ما حاد عن �شرف اجلندية ،يف زمن ندرت فيه هذه
امليزة عند كثري من اجليو�ش.
�إننا نفتخر بهذا اجلي�ش ،ولن نن�سى ت�ضحياته
و�شهداءه...

مي من�سى للجي�ش� :إ�سمك وطن
الأديبة والإعالمية مي من�سى �ألقت كلمة جاء
فيها:
كلما �سقط جندي من جنودنا البوا�سل على �أر�ض
املعركة� ،أ�شاحت جنمة يف ال�سماء بوجهها خجالً.
كلما هدرت قطرة من دماء جندي يف هذا اجلحيم
املوبوء باملجرمني ،باملرتزقة ،الكافرين باهلل
وباالن�سان� ،إرتعدت �سماء لبنان من هول الفاجعة
وارتفع �صراخ من رحم الأر�ض حداداً.
كلما تو�سعت رقعات هذه املعارك ال�ضارية و�أ ّنت
يف �آتونها تنا�ضل بعنفوانك ،ب�شهامتك ،متحدياً
النريان امل�سلطة عليك من هذه الزمر املتوح�شة،
كلما زاد التزامك ر�سالتك ال�صعبة ،م�ستنرياً يف
بلدية ال�شياح
رئي�س بلدية ال�شياح ال�سيد ادم��ون غاريو�س قلب ه��ذه الظلمة العبثية بوعدك ،بق�سمك،
�ألقى كلمة ن ّوه فيها بطاقات اجلي�ش وقدراته وحياتك على فوهة �سالحك ،وردة ف ّواحة تهديها
العالية ومبناقبيته الع�سكرية املميزة التي �أدار للوطن.
من خاللها �أ�شر�س و�أ�شرف املعارك يف ال�شمال ،ثمة من قال« :ال بد من القتال ال�شر�س للت�صدي
حم ّيياً �أرواح ال�شهداء الأب��رار .واعترب �أن ال�شياح للقتال ال�شر�س ،وال ب��د م��ن ال�سالح لإ�سكات
ت�شارك منذ زم��ن مب�آ�سي الوطن وه��ي �صورة ال�سالح».
وم�ضيت �أيها اجلي�ش اىل املكامن التي ن�صبت
م�ص ّغرة عن لبنان اجلريح.
لك واملخاطر التي �س ّيجت دربك للإيقاع بك ،ال
بالعتاد الثقيل م�ضيت ،ال بقوة ال�سالح القاطع
الوزير �أ�سعد دياب
جرادي كانت له كلمة قال فيها:
التحية مليالد الفجر يف العيون املكحلة بلون الوزير ال�سابق �أ�سعد دي��اب اعترب يف كلمته �أغرت� ،سالحك �إميانك بالوطن حراً� ،سيداً ،وق�سم
الدم ،والأ�سماء التي ت�شرق مع نداء الواجب يف �أننا اليوم يف زمن عودة ال��روح اىل لبنان ،لأن ال�شرف الذي �سيظل على جبينك حمفوراً يذكرك
وط��ن ال��ر�ؤى والر�ساالت .لهم الكالم يف �صمت ب�شائر امل�ستقبل ّ
تطل علينا بعد ت�ضحيات جي�شنا ب�أن ما من نوم هنيء للجندي و�سيف العدوان
الأ�سى ،ي�أتيك كلما �أقبل موعد �شهيد على طريق و�شجاعة جنودنا ،يف هذه الأيام التاريخية ،حيث م�سلط على �أر�ضه .ووقفت ملبياً تقاتل الغربان
الت�ضحية ،يقتحمك كما اليقظة ت�سافر يف نومها يخو�ض اجلي�ش اللبناين معارك �ضارية حلماية الواقفة على قمم �أرزك ،الناعية موت الوطن
وزوال �إن�سانه وهويته.
�أجل ،لقد م�ضيت اىل حيث الواجب
 ...و530
ال يتمهل ،ال ينتظر ،وعلى كتفك
زار وفد من جمعية �شركات ال�ضمان يف لبنان برئا�سة ال�سيد
مليون لرية
ايلي ن�سنا�س العماد قائد اجلي�ش معرباً عن وقوفه الكامل اىل
تلك املهمة القا�سية املراهنة
لبنانية من جانب اجلي�ش .وقدم ال�سيد ن�سنا�س ب�إ�سم اجلمعية مبلغاً قدره
عليك خلروج لبنان من هذه املحنة
منت�صراً ،مهما كان الثمن باهظاً،
�شركات ال�ضمان  530مليون لرية لبنانية مبوجب �شيك ل�صالح خزينة اجلي�ش.
ول�صد كل من ينتهك قد�سية هذه
الأر�ض ويعيث فيها موتاً وف�ساداً.
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ليلى رحباين
ال�سيدة ليلى الرحباين وج ّهت حتية اىل اجلي�ش
والوطن بكلمة ت�ساءلت فيها� :أما �آن للمواطن �أن
ي�شهر �سيفه يف وجه الإقطاعية والإقطاعيني؟
وقالت« :جي�ش جاء من الوطن وله وحده ،جي�ش
ق��ام ليحفظ ال�سيادة ،ملتزماً عقيدة وطنية
بامتياز .جي�ش قوته بذاته ،حم�صناً ب�أحزمة ،فهو
البقية الباقية ..فلك م ّنا كل الدعم والت�أييد.»...

دف��اع��ك البطويل ،ال�شر�س ،ع��ن ه��ذا الوطن الكفار� ،سوف يعلو ن�شيد ك��وين تنه�ض معه
ّ
للمخططني لهالكه الأر�ض املحرتقة وتتط ّهر من عذاباتها.
وطنك ،امل�ستباحة ح��دوده
وتدمريه على ر�ؤو���س �أبنائه كما زعموا مرات
الوزير طارق مرتي
ومرات ،هذا الوطن امل�ست�ضعف ،الغائب عن كيانه
منطق املثل القائل «وباالحتاد القوة» ،فبدفاعك كلمة الوزير ط��ارق مرتي �ألقاها ال�سيد �ألبري
البا�سل والراية مرفوعة جتابه الدخان والنار ،ال ملكي وقال:
بد من مراجعة ح�سابات يف خمطط املت�آمرين «يقوى الوالء للوطن ،ومعه الثقة مب�ستقبله،
ومرتكبي �أب�شع اجلرائم يف حق بلد �شعاره الوحيد ب��دف��اع �أبنائه على اخ��ت�لاف انتماءاتهم ،عن
ا�ستقالله و�سيادته .واليوم يقوى اجلي�ش اللبناين
ال�سالم واحلرية والتعاي�ش.
د .حممود �ش ّيا
على �ضمريك أ�ي��ه��ا اجل��ن��دي ر�سا �أم��ن بالدي بدور م�شرف ،يعتز به اللبنانيون ،فهو يحمي
وا�ستقراره .وانحنيت تقبل ترابه ووع��دك له �أمنهم ويثبت والءهم الوطني ،وي�صون وحدتهم العميد ال�سابق ملعهد العلوم االجتماعية وكلية
ال�سياحة الدكتور حممد �ش ّيا �ألقى كلمة قال فيها:
الت�ضحية بحياتك لأج��ل �أن يحيا .لك املواجهة وي�سهم يف بناء املواطنة احلق.
لو جعلت كلمتي كلها حتية �إجالل واحرتام ل�شهداء
والتحديات ولنا نحن �أمهاتك ال�صلوات والنذور كي �أيها الأ�صدقاء،
ال يقرتب املوت منك .لكنك �أيها البطل تخاويت �أنحني معكم وب�إكبار� ،أمام �شهدائه و�أدعو جلرحاه جي�شنا الأبطال امليامني ملا كان ذلك غري جزء
ي�سري ي�سري من َدين له�ؤالء يف اعناقنا باق ما
باملوت و�صادقته كي تع ّزم �شر املوت ،و�أنت على بال�شفاء العاجل� ،أحيي ت�ضحيات �ضباطه وجنوده،
ٍ
بقي لبنان :فدمهم �سكبوه من دون ح�ساب يف
و�أ�شد على �أيدي حلقة احلوار الثقايف».
يقني �أن من يتغلغل يف نريان احلرب ال بد
عروق الوطن ليبقى الوطن .فلجي�شنا البا�سل،
�أن يرى املوت على حقيقته وي�ألفه.
ج��ن��وداً و�ضباطاً وق��ي��ادة ،ولأرواح
�إ�سمك وط��ن� .أن��ت وال��وط��ن من جبلة
���ش��ه��دائ��ه ،اع��ت��زاز
واح��دة ،من �أنفا�س واح��دة ،من خفقات
مواطنيهم وعرفانهم
قلب واحد .يف هذه الأيام املرة ،مرارة
�سالم الت�ضحية وال�شرف والوفاء
العلقم ،ن�س�أل القدر عن م�صري الوطن
باجلميل.
اىل ه����ذا ال���واج���ب
فيدلنا عليك� ،أنت امل�ش ّر�ش يف هذه
الأر�ض ال تتغ ّرب ،امللتف لبالباً �أبدياً
الأ����س���ا����س �أ���ض��ي��ف،
�أثمر ال��دم �أب��ط��االً كتبت �أ�سما�ؤهم بحروف من ن��ور يف �سجل
وباخت�صار ،عربة ودر�ساً
اخللود .ل�سنا هنا للبكاء بل للرجاء ،رجاء نحت من �إمياننا بقيادة
حول جذوع غاباتها .فكم نطمئن حني
لفتا القا�صي وال��داين
حكيمة وجي�ش وطني جامع للآباء والأبناء ال ينال عزميته حقد غادر
نرى خوذتك ،وكم ن�ستب�شر وعداً حني
يف االخ��ت��ب��ار امل��� ّر ال��ذي
مرتب�ص ،جي�ش �ضحى وما زال ليكون بحق مدر�سة العزة والإباء،
نلم�س لبا�سك امل��رق��ط ،نطمئن
ُف��ر���ض على جي�شنا يف
منها نتعلم �أن احلياة حتد ومواجهة لإحقاق احلق.
اىل ما نحن ،اىل الهوية والكيان،
يف ح�ضرة هذا الدم الطاهر يخجل احلجر وتنحني الكلمات �إجالالً
اال�سابيع االربعة الدموية
ف����أردد يف ���س��ري« :ال ل�ست من
التي عا�شها جي�شنا وعا�شها
وترتفع اجلباه اىل �أعلى الأعايل والقب�ضات على ال�صدور تق�سم
وطن خرايف ،فاجلي�ش ال يحارب
معه الوطن .العربة هي ذلك
ق�سم الوفاء لت�ضحيات عنا�صر امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �ضباطاً و�أفراداً.
الوهم وال يقاتل الأ�شباح» .نعم
الطابع احل�ضاري ال��ذي حكم
معكم نقف اليوم يف وجه كل طامع خبيث ،متعالني فوق اجلراح
جي�ش لبنان من حقيقة هذا
�أداء جي�شنا ،من قرارات قيادته
لنقول ل�شهداء الوطن� :إننا على العهد باقون...
الوطن ،مت�ضافر يف ما�ضيه
اىل �سلوك وحداته وجنوده يف
بلدية القليعة
وحا�ضره ،معني با�ستقالله� ،إن
امليدان .ف�أي جي�ش �آخر تع ّر�ض
ب�سام احلا�صباين
مات متنا ميتته� ،إن انبعث
ج��ن��وده ملنتهى ال��غ��در واحلقد
ح��ي��اً �إنبعثنا معه وهللنا
كان �سريد وباللغة نف�سها ولألف
ك�أ�س العرب هدية اىل �شهداء اجلي�ش
للحياة .ففي هذا االنت�صار
�سبب :انتقاماً ع�شوائياً �أعمى
امل��ح��ت��م ال���ذي �سيكفكف
يطال املجرم وغري املجرم .لكن،
�أهدى املدير الفني للنادي الريا�ضي  -بريوت ،ف�ؤاد �أبو �شقرا ك�أ�س
دموع الأمهات و�سرتتفع
الذي فاج أ� اجلميع هو احلزم واحلكمة
بطولة النوادي العربية الـ 20لكرة ال�سلة التي احتفظ بها مرة ثالثة
ف��ي��ه راي�����ات البطولة
يف �آن اللذان م ّيزا رد فعل اجلي�ش
توالياً ،يف �إجناز غري م�سبوق على ال�ساحتني املحلية والعربية ،اىل
م��ك��ان ال��ن��ع��و���ش ،يف
ومنذ اللحظات الأوىل ،فلم ي�أخذ
�شهداء اجلي�ش اللبناين الذين �سقطوا يف اال�شتباكات يف مدينة
هذا الوقوف ال�صامت،
الربيء امل�سكني بجريرة املجرم احلاقد،
طرابل�س.
ال��ت��ق��ي �أم����ام هزمية
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ومل ي�أخذ املدين بجرمية االرهابي الذي ارتكب
جرميته ثم احتمى خلف املدنيني.
و�أ���ض��اف :ان االلتفاف اللبناين ال�شعبي
املنقطع النظري الذي حتقق خلف اجلي�ش مل
يكن مفاجئاً ومل يكن من غري �سبب .فتلك
ا�صالة لبنان واللبنانيني �أوالً و�أخرياً .بدا لبنان
يف اللحظات ال�صعبة ،وعلى عك�س ما توحي
به ال�سيا�سة ،وطناً حقيقياً ال جمرد �ساحة� ،أو
فندقاً يلتقي فيه اللبنانيون حيناً ويفرتقون
احياناً .مل مينع تن ّوع اللبنانيني ،ومت�سكهم
ال��دائ��م بحرياتهم ،م��ن ان يكونوا كالبنيان
املر�صو�ص خلف جي�شهم ،بل �إن ذلك التنوع
واالح�سا�س العايل والدائم باحلرية ،هما املعنى
احلقيقي للكرامة التي مت�سك بها اللبناين على
م ّر ال�سنني والتي ر�آها جم�سدة يف جي�شه ويف
الأداء املحرتف واحل�ضاري يف �آن معاً لهذا اجلي�ش
املتمكن واملقدام».
كلود عبيد
الفنانة الت�شكيلية كلود عبيد كانت لها كلمة
قالت فيها� :أدرك املتحاربون ،ع�شية احلرب
اللبنانية� ،أن �صمام الأمان لوحدة الأر�ض وال�شعب
هو اجلي�ش .من هنا بد�أت امل�ؤامرة على اجلي�ش،
ّ
�شل يف �أثناء احلرب ،ما ادى اىل متزيق البلد،
وع��ودة ال��وح��دة اىل البلد اقرتنت ب��اع��ادة بناء
اجلي�ش الواحد.
اليوم اجلي�ش هو امل�ؤ�س�سة الوحيدة امل�ؤهلة لنقل
ما تتمتع به من عافية اىل املجتمع املدين الذي
أم�س احلاجة اىل
يعاين �أمرا�ضاً �شتى ..ف�إذا ك ّنا ب� ّ
أم�س احلاجة اىل حمبتنا.
حماية اجلي�ش لنا ،ف�إنه ب� ّ
مي�شال عقل
املهند�س مي�شال عقل �ألقى كلمة قال فيها:
يف اللحظة الظالمية امل�أ�سوية التي مي�� ّر بها
لبنان ،ت�سطع ا ألن���وار املنبثقة من ت�ضحيات
و�شهامة و�شهادة اجلي�ش اللبناين ،هذه امل�ؤ�س�سة
الوطنية ال�صلبة الواعدة املو َّحدة واملو ِّحدة لتنري
ديجور هذا الوطن وتعيد االمل والرجاء باخلال�ص.
هو كيمياء الوطنية وال ُلحمة الداخلية وال��والء
للبنان ،كل لبنان .املجد لهذا اجلي�ش اجلامع
ال�صامد وال�صامت ،ال��ويف واحلكيم وال�شجاع،
ال�سخي يف العطاء وال�شهادة ،املدافع عن ال�شعب

أ��صدقاء اجلي�ش
يف امل�ست�شفى
الع�سكري
يف مبادرة وفاء
وت�ضامن مع
اجلي�ش ودعماً
للع�سكريني
خ�صو�صاً الذين
�أ�صيبوا يف املعركة
زار جتمع �أ�صدقاء
اجلي�ش امل�ست�شفى
الع�سكري املركزي،
حيث �أعرب
الزائرون عن حبهم
للجي�ش وتقديرهم
لت�ضحياته.

جمعية امل�صارف:
هبة مبليوين دوالر
ق��دم��ت جمعية امل�����ص��ارف يف
لبنان اىل العماد قائد اجلي�ش �شيكاً
بقيمة مليوين دوالر عبارة عن هبة
مالية مقدمة من القطاع امل�صريف
اللبناين ل�صالح ع��ائ�لات �شهداء
اجلي�ش واملعوقني الذين �سقطوا �أو
�أ�صيبوا يف املواجهات الأخرية.
واحل��دود وال�سيادة واال�ستقالل واحلرية والقانون
والعدالة وال�سلم الأهلي وامل�ؤ�س�سات الد�ستورية
وال�شرعية...
و�أ�ضاف:
لقد �أثبت اجلي�ش يف كل التجارب (اجلنوب،
حماية ال�سلم الأهلي ،ومقاتلة االره��اب) وعلى
مدى ال�سنوات االخرية ،ب�شهادة الدم والعرق و أُ�خوة
ال�سالح أ�ن��ه ال�ضمانة لوحدة و�سيادة وا�ستقالل

وا�ستقرار ومناعة لبنان وعزة مواطنيه ،مقدماً لنا
منوذجاً حياً جديداً وبالتايل فر�صة رائعة لنتو ّحد
حوله وحول دوره ومناقبيته .ول ُتق ّدم له التنازالت
و ُترفع من �أمامه املعوقات ولنلتف حوله بثقة
وحزم فنخل�ص معه وبه وننقذ لبنان .تعالوا معاً
نح�صنه ..فقد يكون املالذ الأخري يف واقع ال�صراع
ّ
ال�سيا�سي الدائر .ال تفوتوا الفر�صة ،فهي ذهبية
نادرة نادرة.
الوزير ال�سابق ف�ؤاد بطر�س
ال�سيدة باتري�سيا الها�شم �ألقت كلمة الوزير
ال�سابق ف�ؤاد بطر�س وقد جاء فيها:
«يف خ�ضم حالة مزرية يف ع��امل ال�سيا�سة.
قوامها التناق�ضات ال�صارخة واخلالفات امل�ستحكمة
وانقطاع احل��وار بني اللبنانيني ،واج��ه اجلي�ش
اللبناين عملية اره���اب متثلت باعتداءات
وتهديدات خمطط لها تتناول الكيان وال�سيادة
و�أ�س�س العي�ش امل�شرتك .فت�صدى لها ب�شجاعة
وان�ضباط وروح وطنية مميزة ت�ضاهي البطولة
يف ظل قيادة واعية وحكيمة .ف�أعطى عن لبنان،
جمتمعاً وكياناً ودولة� ،صورة ت�شفع به فا�ستحق
بذلك تقدير الر�أي العام وعرفانه بجميله واعتزازه
بروحه الن�ضالية».
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اللواء الركن املتقاعد ع�صام �أبو جمرة
ختاماً كانت كلمة الوزير ال�سابق اللواء
الركن «الغولدن بادي»
ع�صام �أبو جمرة الذي توجه بكلمته اىل اجلي�ش
تزور مدر�سة
البطل الذي ينتمي اليه ،منوهاً بالعمل الع�سكري
القوات اخلا�صة
العظيم الذي قام ويقوم به لغاية اليوم ،للق�ضاء
على االرهاب.
دعماً وت�ضامناً
وحتدث عن جتربته يف هذه امل�ؤ�س�سة العظيمة
التي ال حتتاج اىل ذخرية بل اىل دعم مواطنيها
وت�أييدها .م�شدداً على �أن اجلي�ش هو الوطن ،ومن
دون جي�ش ال وجود للوطن وحم ّيياً �أرواح ال�شهداء و ُذ ّيلت بعبارة
«ع��� ّزت���ن���ا فيكن»
البوا�سل.
و«ك��ل��ن��ا م��ع��ك ي��ا حامي
الوطن» .و�شددت الكلمات
بال�سرايا ،الفتات ت�ضامن مع اجلي�ش و�أ�صدرت
التي �ألقيت على مواجهة م�سل�سل الإرهاب
احتفاالت �شحيم ورا�شيا
ُن ّظم يف �إقليم اخلروب مهرجان حا�شد يف مركز واملوت ،ومل تغب الق�صائد ال�شعرية التي ح ّيت بلدية الفرزل بياناً ا�ستنكرت فيه «االعتداء الآثم
الذي يتعر�ض له اجلي�ش واعتربته م�ؤامرة على
النادي الثقايف يف �شحيم �شارك فيه �سيا�سيون اجلي�ش وت�ضحياته.
ال�سلم الأهلي» .وو�ضع املجل�س �إمكانات البلدة
ورجال دين وفاعليات املنطقة .و�ألقيت كلمات
يف ت�صرف قيادة اجلي�ش.
زحلة
���ش��ددت على �أن «فتح اال���س�لام» ه��ي ع�صابة
واال���س�لام منها ب��راء ،وطالبت بتزويد اجلي�ش رفعت بلدية زحلة  -املعلقة  -على طول كذلك �أقيم يف بلدة تعنايل البقاعية احتفال
ال��ب��ول��ف��ار ال���ذي ي�صل مدخل خطابي ت�ضامناً م��ع اجلي�ش ح�ضره ع��دد من
«ال�صواريخ وم�ضادت الطائرت لأننا نعرف �أن
املدينة فاعليات املنطقة ال�سيا�سية وال�شعبية والدينية.
العدو الأ�سا�سي هو العدو ال�صهيوين».
ويف را�شيا احتفال آ�خ��ر ح�ضره ع��دد من
كفر�شوبا
القوى ال�سيا�سية التي ن ّبهت اىل امل�ؤامرة
�أب��ن��اء كفر�شوبا
التي يتع ّر�ض لها لبنان من خالل «فتح
عكار �ستبقى
وال��ع��رق��وب ن ّفذوا
اال���س�لام» وطالبت بالوقوف يف وجهها
البطولة
خزان
اعت�صاماً ت�ضامناً
والتح ّلق حول اجلي�ش.
مع اجلي�ش الوطني
 ...جئنا يا �سيادة العماد ،من عكار ،التي تربطها باجلي�ش اللبناين
وال����ق����وى الأم���ن���ي���ة
�صلة رحم ال تنف�صم ،لنبارك لكم ب�صدق �إميانكم املتج�سد بت�ضحية حتى
املنت الأعلى
اللبنانية ،يف �ساحة
ال�شهادة بل نحن جئنا ن�شد على �أياديكم ون�ؤكد با�سم كل عكاري:
يف امل�تن الأع��ل��ى ُن ّظمت حملة
البلدة� ،شارك فيه ح�شد
�إن الر�سالة التي ا�ست�شهد من �أجلها ابطال اجلي�ش اللبناين والتي ما
ت�ضامن م��ع اجلي�ش ع�بر �إقامة
م���ن الأه������ايل ،ورف��ع��وا
زال رفاقهم ي�ؤدونها يف �سبيل �صون �أمن البلد وت�أمني الظروف الأمثل
«حواجز حمبة» يف القرى والبلدات.
الأعالم اللبنانية والالفتات
مل�ستقبل �آمن� ،إن هذه الر�سالة هي �أمانة يف �أعناقنا و�سنعمل للحفاظ
وجتمع النا�س يف نقاط رئي�سة
امل�ؤيدة للجي�ش اللبناين
عليها من خالل وحدة ال�صف التي م ّيزت عكار خ�صو�صاً يف �أوقات املحن.
يف قرنايل ،اخل��ل��وات ،فالوغا
وال��ق��وى ا ألم��ن��ي��ة ومنها:
نحن جئنا يا �سيادة العماد لن�ؤكد ب�أن عكار التي ما زالت تزف كل يوم
وق��ب��ي��ع وال��ق��ري��ة والعبادية
«ل��ب��ن��ان وط���ن االع���ت���دال وال
عر�سانها لل�شهادة و�سط زغاريد العزة والكرامة والعنفوان� ،ستبقى الرحم
وبزبدين و�أر���ص��ون ،رافعني
مكان للتطرف على الأرا�ضي
اخل�صب للبطولة الوطنية واجلناح الدارئ عن لبنان كل الأخطار و�ستبقى
�شعارات داعمة للجي�ش ،كما
وفية مل�ؤ�س�سة اجلي�ش الوطنية التي برهنت على ال��دوام ،خ�صو�صاً
اللبنانية»« ،لبنان يتوحد خلف
وزع��وا مل�صقات ت�صدرها
بقيادتكم احلكيمة� ،إن الأولوية عندها �أولوية �أمن وطن و�سيادته ،وال
علم اجلي�ش وعبارة «نحنا
بندقية اجلي�ش».
بعد الوقوف دقيقة �صمت حداداً
م�صلحة لديها �إال م�صلحة الوطن العليا يف الوحدة واحلرية واال�ستقالل.
م��ع��ك» ،و�أع�ل�ام لبنانية
على �أرواح �شهداء اجلي�ش الذين
يتو�سطها اىل جانبي
�سقطوا يف ال�شمال� ،ألقيت كلمات
بلدية رحبة
الأرزة علما اجلي�ش
دعت اللبنانيني اىل نبذ الفتنة واىل
�سجيع عطية
وق��وى الأم��ن الداخلي
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نظمت جمعية «الغولدن بادي» الريا�ضية يف الدكوانة ،برئا�سة ال�سيد مارون
خليل ،وجلنة ال�سالح الأبي�ض بقيادة املدرب و�سام بو �سرحال على ر�أ�س وفد كبري،
زيارة اىل مدر�سة القوات اخلا�صة يف برمانا وذلك ت�أييداً ودعماً للجي�ش اللبناين.
�إ�ستقبل الوفد قائد املدر�سة املقدم املغوار مروان عي�سى وعدد من ال�ضباط
واملدربني .الزائرون حملوا اىل الع�سكريني الورود عربون حمبة وتقدير.
و�ألقى رئي�س النادي ال�سيد خليل كلمة �أكد فيها �أهمية دور اجلي�ش و�ضرورة
الوقوف اىل جانبه ،و�شكر القيادة الع�سكرية على كل ما قدمت وتقدم من
ت�ضحيات يف �سبيل حتقيق الأمن� ،آمالً �أن يب�سط اجلي�ش �سلطته على كامل
الأرا�ضي اللبنانية ،حميياً �أرواح ال�شهداء.
وقدم املدرب بو �سرحال �شهادة �شكر من «الغولدن بادي» وال�سالح الأبي�ض اىل
اجلي�ش ،ثم جرى قطع قالب حلوى كما �أطلقت بالونات حتمل �شعار اجلي�ش ولبنان
يف �سماء برمانا.
الوقوف �صفاً واحداً خلف جي�شهم الوطني ،مذكرة
مبا قدمته كفر�شوبا والعرقوب من �شهداء يف
املقاومة ويف اجلي�ش اللبناين والقوى الأمنية
دفاعاً عن الوطن وحريته .كما �شددت على �أن
اجلي�ش هو احل�صن املنيع ل�سيادة لبنان وا�ستقالله
واملدافع الوحيد عن وحدة تراب الوطن و�أر�ضه،
م�شيدة باجلي�ش يف �صموده ووقفته يف وجه
العني وحا�صبيا وعني احللوة
املخ ّلني بالأمن وامل�صطادين باملاء العكر
ّ
نظم �أبناء بعلبك  -الهرمل يف بلدة العني -
لزرع فتنة كانت �ستودي بالبالد...
ويف نهاية االعت�صام ق ّدم عدد من البقاع ال�شمايل احتفاالً لدعم اجلي�ش ون ّوهت
الن�ساء واالطفال الورود اىل عنا�صر الكلمات ب���دوره يف ك�شف اخل�لاي��ا االرهابية
اجلي�ش اللبناين والأمن الداخلي املوجودين يف
البلدة عربون وفاء وحمبة وتقدير لت�ضحياتهم
يف الدفاع عن الوطن ووحدته وا�ستقالله .وعند
الغروب� ،أ�ضاء الأهايل ال�شموع يف �ساحة البلدة
وعلى ال�شرفات حتية منهم اىل �شهداء اجلي�ش
اللبناين الذين �سقطوا يف مواجهات ال�شمال.

معكم ومن حولكم

و ّج��ه املجل�س الوطني لقدامى موظفي الدولة اىل العماد
�سليمان ،الكلمة الآتي ن�صها:
ح�ضرة العماد
ه�ؤالء الرفاق ميثلون قطاعات �أ�سا�سية من قدامى املتقاعدين
مدنيني وع�سكريني ،جئنا اليوم ،وبدافع الواجب الوطني ،لن�ؤكد
وقوفنا اىل جانبكم ون�شجب العمل اجلبان الغادر الذي ا�ستهدف
العمود الفقري للوطن املمثل بجي�شه وقواه الأمنية ،حيث �سقط غدراً العديد
من الع�سكريني� ،ضباطاً و�أف��راداً ،جرحى و�شهداء الواجب .لذا ،نتقدم من
ح�ضرتكم ب�أح ّر التعازي متيقنني �أن هذا اال�ست�شهاد وت�ضحيات القوى امل�سلحة
و�صمودها كانت العامل الأكيد الذي منع االنهيار والتفتيت.
ح�ضرة العماد
�إننا 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�ص �إال من خالل بطوالتهم
وت�ضحياتهم.

امل�سلحة التي حتاول النيل من �أمن البلد ووحدته
وا�ستقراره ،و�شددت على �أهمية الوحدة الوطنية
للحفاظ على الوطن ،معتربة �أن اجلي�ش والقوى
الأمنية هما ال�ضمانة الوحيدة للوحدة الوطنية.
و�أقيم مهرجان يف قاعة الداوودية يف حا�صبيا
ت�ضامناً مع اجلي�ش اللبناين� ،ألقيت خالله كلمات
مل�شايخ املنطقة والتيارات ال�سيا�سية.
كما رف��ع��ت يف �أول خميم ع�ين احل��ل��وة عند
املدخل التحتاين ويف منطقة التعمري الفتات
حتيي �شهداء اجلي�ش والوحدة الوطنية اللبنانية -
الفل�سطينية.

ح�ضرة العماد
ما عرفنا فيكم يوماً �إال املواقف احلكيمة الثابتة التي كانت مو�ضع �إعجاب
وتقدير من اجلميع ،والتي من خاللها �صنتم القوى امل�سلحة ،وطم�أنتم
ال�شعب ،وحفظتم الوطن� .إننا ن�ضع �أنف�سنا بت�صرفكم غري �آبهني لكل ما
ميليه علينا الواجب من ت�ضحيات وتفان.
ننحني بكل خ�شوع �أم��ام �أرواح �شهدائنا الأب��رار ونرجو اهلل �أن يتغمدهم
برحمته وي�سكنهم ف�سيح جنانه ،كما نرجو ال�شفاء العاجل للجرحى البوا�سل
الأعزاء .ولكم كل دعاء بالتوفيق لن�صرة الوطن.
ع�شتم يا ح�ضرة العماد ،عا�ش اجلي�ش  -عا�ش لبنان.
رابطة الق�ضاة
منتدى ال�سفراء
رابطة قدماء القوى امل�سلحة
املجل�س الوطني لقدامى املوظفني
بريوت يف 2007/5/30
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�أحيت بلدة عم�شيت
م���ه���رج���ان���اً ح���ا����ش���داً،
عم�شيت
ف�أ�ضاءت ال�شموع �شوارع
البلدة و�شع�شعت �سطوح
امل��ن��ازل وال�شرفات ونزل
مئات املواطنني اىل �ساحة
البلدة رافعني ال�صلوات على
نية اجلي�ش اللبناين ،واقفني
ب�صمت مت�أملني يف ا�ست�شهاد
ال�ضباط والع�سكريني اللبنانيني
على م��دى ث�لاث��ة �أ���س��اب��ي��ع من
املعارك الطاحنة يف خميم نهر
البارد.
وحت ّول الن�صب التذكاري الرخامي
الأبي�ض املتو�سط �ساحة عم�شيت
حم ّجة حت ّلق حوله العم�شيتيون
من�شدين الن�شيد الوطني اللبناين
ورافعني الأع�لام اللبنانية ومرددين
�شعارات اعتزاز وفخر باجلي�ش� ،أمام
�صورة عمالقة رفعت يف و�سط ال�ساحة
البن عم�شيت قائد اجلي�ش العماد مي�شال
�سليمان ،وذلك بغية الت�أكيد �أن «عم�شيت
نذرت للوطن من �أبنائها قائداً ي�شهر �سيف
احلق لي�ضرب به عنق الباطل براً بق�سم
�أطلقه يافعاً حفاظاً على علم بالدي وذوداً
عن وطني لبنان».
يف �أرز تنورين
�أقام نادي روتاري  -البرتون بالتعاون مع
جلنة حممية �أرز تنورين الطبيعية �إحتفاالً يف
حميط املحمية ،تكرمياً ل�شهداء اجلي�ش والقوى
الأمنية ،تخلله غر�س مئة �شجرة �أرز تخليداً
لذكرى ال�شهداء ،ح�ضره العقيد عبد الرحمن بو
خليل ممثالً قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان،
وهيئات �إجتماعية وبيئية.
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يف الغازية وبنت جبيل
أ�ق��ام��ت بلدية الغازية يف منطقة
�صيدا �إحتفاالً يف �ساحة البلدة دعماً
للجي�ش ،تخلله الوقوف دقيقة �صمت �إجالالً
ل�شهداء اجلي�ش ،ثم عزفت «ك�شافة الر�سالة
الإ�سالمية» الن�شيد الوطني ،بح�ضور
ممثل قائد اجلي�ش العقيد حليم فغايل
و�شخ�صيات املنطقة.
ويف باحة مدر�سة بنت جبيل الفنية
�أقيم �إحتفال تكرميي للجي�ش اللبناين
البا�سل و�شهدائه و�أخوة العطاء يف ال�صليب
الأحمر اللبناين.
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يف كفر�شيما
�أقيم يف بلدة كفر�شيما قدا�سان
لراحة �أنف�س �شهداء اجلي�ش ،الأول
يف كني�سة �سيدة الوردية ح�ضره
العميد الركن باخو�ص باخو�ص،
والثاين يف دير مار �أنطونيو�س
(القرقفي) م ّثل فيه قائد اجلي�ش
العقيد منري عقيقي.

بلدية الزعرورية
دعت بلدية الزعرورية  -ق�ضاء ال�شوف  -اىل
جت ّمع للأهايل و�إ�ضاءة �شموع وم�سرية راجلة
�صامتة �ضمن �شوارع البلدة دعماً للجي�ش
اللبناين و�إكراماً ل�شهدائه.
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عاريـــــــا
بدعوة من رئي�س و�أع�ضاء جلنة
وقف �سيدة النجاة  -عاريا ،افتتح
ال��ق�����س��م املخ�ص�ص للأطفال
والأوالد يف «حديقة الن�صب»
بح�ضور ممثل عن قائد اجلي�ش
العماد مي�شال �سليمان و�أه��ايل
البلدة .تال حفل االفتتاح ع�شاء قروي
وزرع �شجرة تكرمياً ل�شهداء اجلي�ش
اللبناين.

املتحف
�أ���ض��اءت جمموعة م��ن �شباب و�شابات
لبنانيني ال�شموع ،وو�ضعوا �أكاليل من الزهر
على ن�صب اجلندي املجهول يف منطقة
املتحف.
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قدادي�س و�صلوات
�أقيمت القدادي�س ورفعت ال�صلوات يف خمتلف
املناطق اللبنانية على نية �شهداء اجلي�ش ،وركزت
العظات على الوقوف اىل جانب اجلي�ش اللبناين و�إكبار
ت�ضحيات ع�سكرييه.
يف الكر�سي البطريركي يف الدميان �أقيم قدا�س لراحة
�أنف�س �شهداء اجلي�ش وعلى نية ال�سالم يف لبنان ،وقد
تر�أ�س الذبيحة الإلهية املطران فرن�سي�س البي�سري وعاونه
الأب �شربل كريوز .م ّثل قائد اجلي�ش العماد �سليمان يف
القدا�س العميد اليا�س ريحانا وح�ضر جمع من ال�شخ�صيات
وابناء املنطقة.
كما تر�أ�س رئي�س جامعة الروح القد�س  -الك�سليك الأب
الدكتور انطوان االحمر قدا�ساً يف كني�سة اجلامعة ،حيث
رفعت ال�صالة لراحة �أنف�س �شهداء اجلي�ش اللبناين والقوى
الأمنية واملواطنني االبرياء.
ويف كني�سة مار جرج�س الرعائية يف جبيل �أقيم قدا�س
«لن�صرة اجلي�ش» تر�أ�سه الأب بول�س اخلوند و�شارك فيه العميد
الركن انطوان �سامل على ر�أ�س وفد من ال�ضباط ممثالً قائد
اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان ،اىل ح�شد من املواطنني.
كذلك �أقيم قدا�س لراحة �أنف�س �شهداء اجلي�ش يف كاتدرائية
مار �أ�سطفان  -البرتون احتفل به النائب العام لأبر�شية البرتون
املارونية املون�سنيور منري خري اهلل ،وح�ضره العميد الركن فاروق
معاليقي ممثالً قائد اجلي�ش وعدد من فعاليات املنطقة وح�شد
من الأهايل.
و�أقيم قدا�س احتفايل يف كني�سة مار فوقا  -ح�صرايل احتفل به
اخلوري و�سيم �أبي فرام يف ح�ضور العقيد الركن ماجد فرحات ممثالً
العماد قائد اجلي�ش.
واي�ضاً على نية �شهداء اجلي�ش
�أقيم قدا�س يف كني�سة �سيدة
املعونات يف �ساقية امل�سك  -بكفيا.
ويف كني�سة القيامة يف البيا�ضة
 املنت ال�شمايل تر�أ�س الأب طوينغزال قدا�ساً لراحة �أنف�س �شهداء
اجلي�ش وال�صليب الأحمر بح�ضور نواب
وفعاليات وقد م ّثل العماد �سليمان
العميد �سمري �شريي.
و�أقيم قدا�س على نية �شهداء اجلي�ش
يف بلدة عني �إبل اجلنوبية تخلله
مهرجان خطابي .تر�أ�س القدا�س رئي�س ا�ساقفة �صور وتوابعها للطائفة
املارونية املطران �شكر اهلل نبيل احلاج .القدا�س �أقيم يف كني�سة ال�سيدة
وح�ضره ممثل قائد اجلي�ش العميد الركن مي�شال هيدمو�س ،و�شخ�صيات
ع�سكرية ومدنية.
224

اجلي�ش  -العدد رقم 265/264

ويف جزين تر�أ�س الأبوان �سليمان وهبة وفادي �سميا
قدا�ساً يف باحة كني�سة وادي بعنقودين  -جزين على
نية �شهداء اجلي�ش والقوى الأمنية يف ح�ضور العميد
الركن ن�سيم اندراو�س ممثالً قائد اجلي�ش العماد �سليمان.
وتر�أ�س كاهن رعية القليعة اخلوري من�صور احلكيم
يعاونه عدد من الكهنة ،قدا�ساً على نية �شهداء اجلي�ش
الذين �سقطوا خالل حوادث نهر البارد ،يف ح�ضور قائمقام
مرجعيون بالإنابة قا�سم ن�صار وعدد من �ضباط اللواء
العا�شر يف اجلي�ش ورئي�س البلدية ب�سام احلا�صباين
واملخاتري وح�شد من �أبناء البلدة.

 ...وقدا�س يف باري�س

الأب لبكي يف قدا�س يف �سيدة الب�سمة  -املن�صورية:
هو واحد ولكنه لي�س وحيداً
بدعوة من الأب من�صور
برعاية القائم باالعمال
لبكي والفنانة جاهدة
وهبي �أقيم قدا�س لراحة يف ال�سفارة اللبنانية يف
باري�س غادي خوري دعت
�أنف�س �شهداء اجلي�ش يف
ال�سفارة اللبنانية وجتمع
كني�سة �سيدة الب�سمة -
املن�صورية.
املنظمات اللبنانية
اىل قدا�س يف
الأب لبكي �ألقى خالل
كني�سة �سيدة لبنان
القدا�س كلمة م�ؤثرة
يف باري�س يف �إطار
ا�ستهلها بالقول «�إن ثمة
نهار ت�ضامن و�صالة
�ألف �سبب و�سبب لفخر
وتكرمي ل�شهداء
اللبنانيني واعتزازهم .فاهلل
اجلي�ش وال�صليب
بكرم وحب وحكمة المتناهية
الأحمر الذين
جعل للبنان من اجلمال ما
ا�ست�شهدوا يف معارك
حدا بالكتاب املقد�س اىل ذكره
نهر البارد.
 72مرة».
و�أ�ضاف� :إمنا الفخر الذي نحن
ب�صدده ،هو الذي يجتاح كل لبناين
تق�سم
جتاه اجلي�ش ،فال�سيا�سة تف ّرق واجلي�ش يجمع ،الطائفية ّ
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�صالة �أردنا �أن نقول له �إننا نحبه،
و�إننا م�ستعدون للت�ضحية معه ومن �أجله.
وختم بالقول« :ح�ضرة ممثل القائد .قل له من ف�ضلك ،وكن ل�سان
حالنا� ،أنه و�إن كان واحداً ،فهو لي�س وحيداً».
يذكر �أن الفنانة الكبرية جاهدة وهبة �شاركت يف �إحياء القدا�س ترنيماً
ومعها �أوالد «دارالب�سمة» وهم من �أبناء �شهداء اجلي�ش اللبناين.
وقد �أن�شدت جاهدة وهبة يف ختام القدا�س �أغنيتها اجلديدة (من
�أحلانها و�شعر هرني زغيب) والتي ّمت ت�صويرها ڤيديو كليب حتية
للجي�ش اللبناين.
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حواجز حمبة
دعماً للجي�ش وت�ضامناً معه� ،أقيمت على طرق
البقاع الأو�سط والبقاع الغربي حواجز حمبة،
ووزعت الزهور على ال�سيارات واملل�صقات التي
تعلن الدعم لـ«حامي ا�ستقاللنا».
ونظم خمتار بلدة انان (ق�ضاء جزين) ب�سام
خميرب بالتعاون مع اهايل البلدة يوماً ت�ضامنياً
مع اجلي�ش �أقاموا خالله «حواجز حمبة» ووزعوا
اعت�صامات وم�سريات:
االع�لام و�شعار اجلي�ش على امل��ارة ،ورفعت يف
كلنا معك
ا���س��ت��ن��ك��اراً مل���ا ت��ع�� ّر���ض له ق�ضاء جزين الفتات م�ؤيدة للجي�ش على الطرق
اجلي�ش اللبناين على يد ع�صابة العامة ويف ال�ساحات.
«فتح اال���س�لام» ،توقفت الدرو�س
ورود من جمعية
يف امل��دار���س واجلامعات اخلا�صة
الأرز الريا�ضية الثقافية
والر�سمية واعت�صم الطالب يف
باحاتها حاملني الفتات م�ؤيدة جمعية الأرز الريا�ضية الثقافية يف زقاق البالط
للجي�ش و أ�خ���رى منددة باالعتداء نظمت جولة على مراكز اجلي�ش وق��وى الأمن
عليه .فقد ن ّفذ ت�لام��ذة ثانوية الداخلي يف بريوت انطالقاً من مركزها ،وقدم
رمي�ش الر�سمية مب�شاركة بع�ض اع�ضاء من اللجنة الثقافية يف اجلمعية الورود
االهايل واال�ساتذة م�سرية �صامتة للع�سكريني معربني عن دعمهم للجي�ش وقوى
نحو حاجز للجي�ش اللبناين عند الأمن ،وتقديرهم ل�شجاعة الع�سكريني وبطوالتهم
املفرق نحو الثانوية ،حاملني يف الدفاع عن �أمن لبنان وا�ستقراره.
الف��ت��ات ن���ددت ب��االع��ت��داء على
�أف���راد اجلي�ش و�أخ���رى داع��م��ة له،
وحملوا �صورة للعماد مي�شال �سليمان
كتب حتتها «كلنا معك» تعبرياً وت�أكيداً
لدعمهم امل�ؤ�س�سة الع�سكرية .و�أمام
احلاجز نرثت الن�سوة الأرز على العنا�صر
ووقف التالمذة دقيقة �صمت و�أن�شدوا
الن�شيد الوطني حداداً على �أرواح �شهداء
اجلي�ش ،كما حيوا �صمود عنا�صره وحتليهم
بالروح النظامية دفاعاً عن حرية الوطن.
وا�ستنكاراً للهجمة التي يتعر�ض لها
اجلي�ش اللبناين ،توقفت ال��درو���س يف
اجلامعة اللبنانية الأمريكية ()LAU
وتنادى الطالب واملوظفون اىل التج ّمع
والوقوف دقيقة �صمت حداداً على �أرواح
�شهداء اجلي�ش ،وتقديراً واحرتاماً لدم
اجلرحى الذي يراق على مذبح الوطن
دفاعاً عن �سيادته وا�ستقالله .ثم كانت
دق��ي��ق��ة ���ص�لاة �ص ّلى
فيها كل طالب بح�سب
معتقده.
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«كفى» تت�ضامن
منظمة «كفى» (لبنانيات من �أج��ل ال�سلم
الأهلي) وجهت كتاباً اىل قيادة اجلي�ش� ،أعربت
فيه عن ت�ضامنها مع اجلي�ش الذي ي�ؤدي دوراً
طليعياً يف الدفاع عن الوحدة الوطنية ،من خالل
الق�ضاء على حماوالت زعزعة اال�ستقرار وال�سلم
االهلي يف لبنان .وث ّمنت «الت�ضحيات التي بذلها
اجلي�ش اللبناين وما يزال من �أجل العبور بهذا
البلد اىل �سكة الأمان».
�إدانة من بروك�سل
دان��ت «احلركـة امل�سيحيـة اللبنانيـة» يف
بروك�سل ،الهجمات التي تعر�ض لها اجلي�ش
اللبناين.
ويف كتاب اىل قيادة اجلي�ش قدمت التعازي
بال�شهداء الأب��رار و�أعربت عن احرتامها لقيادة
اجلي�ش وت�ضامنها معها.
وحثت اللبنانيني جميعاً على الوقوف �صفاً واحداً
اىل جانب جي�شهم.
ومهرجان ت�أييد ودعم يف اوتاوا
يف اوت���اوا  -كندا �أق��ام��ت اجلالية اللبنانية
مهرجان ت�أييد ودعم للجي�ش اللبناين.
بعد الن�شيد الوطني وقف املحتفلون دقيقة
�صمت حتية �إجالل لأرواح �شهداء اجلي�ش .و�ألقى
قن�صل لبنان اال�ستاذ جورج �أبو زيد كلمة جاء فيها:
� ..إذا كانت الكرامة ال ت�صان �إال باجلهاد والبطولة
فمن يكون مقلع اجلهاد ومدر�سة احلرية والبطولة
�إالك يا جي�ش بالدي؟
و�إذا كانت م�شاتل الوطنية ال�صادقة ال تنمو �إال
يف الرتبة اخل�صبة واملناخ ال�صالح ،فهل جتد
الوطنية تربة �أخ�صب من �أفياء �أجنحتك؟
 ...تخو�ض اليوم يا جي�ش ب�لادي �أه��م معارك
امل�صري وتبعث احليوية يف ع��روق مواطنيك،
وترفع من�سوب العزة واالندفاع يف �صدور �أ�شبال
مل يتوانوا يوماً عن تلبية ن��داء احلق والكرامة
واحلرية.
� ...أبيت �أن ت�سدد اىل �صدر الوطن �سهام الغدر
والطغيان ،فاندفع جنودك الأبطال يتفانون يف
�سبيل ن�صرة الوطن و�إبقاء رايته خفاقة يف عظمة
املجد و�سيادة اال�ستقالل.

مبادرات
دع����ت جم��م��وع��ة ك���ب�ي�رة من
امل�ؤ�س�سات وال�شركات وال�شباب
اىل اتخاذ م��ب��ادرة خا�صة بفتح
ح�ساب م�صريف ملن يرغب يف تقدمي
التربعات للم�ؤ�س�سة الع�سكرية،
لكي تتمكن من تقدمي امل�ساعدات
ال�ضرورية لأب��ن��اء �شهداء اجلي�ش
وعائالتهم خ�صو�صاً الذين ا�ست�شهدوا
يف حوادث نهر البارد.
ويف هذا ال�سياق� ،أقدمت �إحدى
ال�����ش��رك��ات ع��ل��ى �إن���ت���اج «فيلم
دع��ائ��ي وط��ن��ي» دع��م��اً للجي�ش
لبثه يف التلفزيونات اللبنانية
والف�ضائيات اللبنانية والعربية
ي�ؤكد دعم ال�شعب اللبناين للجي�ش.
ووجهت جمعية «لوتدهال :ال تخف»
()LOTEDHAL, ne crains pas

اىل ق��ي��ادة اجلي�ش كتاباً ع�برت عن
تقديرها للجي�ش وت�ضحياته معتربة
�أن كل نقطة دم من دماء �شهداء اجلي�ش
«هي �سيل من دمائنا» .وجاء يف الكتاب:
«لكي ال يبقى تعبرينا كالماً نعر�ض بع�ض
خدماتنا االن�سانية لرعاية �أوالد �شهدائنا
الأبطال يف اجلي�ش اللبناين ،من �أولئك
الذين قدموا �أنف�سهم �ضحية خلال�صنا».
ال�سيد هرني حلود يف كتاب وجهه عرب
الربيد الإل��ك�تروين «اق�ترح على معايل
وزير الدفاع وقائد اجلي�ش ،فتح الباب
�أم��ام املواطنني مل�ساعدة اجلي�ش يف
االعمال غري الع�سكرية (مهام �إدارية،
لوج�ستية� ،صحية ،تنظيمية) وذلك من
باب التطوع وكل ح�سب
اخت�صا�صه على غرار
ال�صليب الأحمر.
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�إ�ضاءة امل�صابيح على ال�شرفات ليالً كخطوة رمزية
لدعم اجلي�ش وخ�ص�صت مواقع �إلكرتونية لتوقيع
عرائ�ض للغاية نف�سها.

وتلقت قيادة اجلي�ش كتاباً من
م�ست�شفى ال�سان جورج  -احلدت،
جاء فيه ما يلي:
«ا�ستناداً اىل ما تتع ّر�ض له
البالد من اح��داث واجلي�ش اللبناين
بالأخ�ص ..و�شعوراً منا بامل�س�ؤولية
الوطنية ،ف���إن م�ست�شفى ال�سان
جورج  -احلدت ب�إدارتها وطاقمها
الطبي والتمري�ضي ،ت�ضع نف�سها
و�إمكاناتها بت�صرف اجلي�ش اللبناين
وكافة القوى الأمنية.
مع التقدير لت�ضحيات اجلي�ش
اللبناين من �أجل الوطن».
تعليم �أبناء الع�سكريني
ال�شهداء
�أب����رق رئ��ي�����س جمعية الرتبية
الإ�سالمية امل�شرفة على معاهد ومدار�س
الإمي��ان الإ�سالمية يف طرابل�س وعكار
وال�ضنية غ�سان حبل�ص اىل قائد
اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان واملدير
العام لقوى الأمن الداخلي اللواء �أ�شرف
ريفي ،م�ؤكداً تبني اجلمعية «تعليم �أبناء
الع�سكريني من جي�ش وقوى �أمن داخلي
الذين ا�ست�شهدوا يف املواجهات مع ما
ي�سمى مبنظمة فتح اال���س�لام ،حتى �آخر
املراحل التعليمية يف مدار�سها».
ر�سائل دعم
تلقت قيادة اجلي�ش �سيالً من ات�صاالت
الدعم املطلق بعد ح��وادث نهر البارد
�أعرب فيها املواطنون عن وقوفهم اىل
جانب اجلي�ش وقيادته
احلكيمة ،كذلك دعت
ه��ي��ئ��ات أ�ه��ل��ي��ة اىل
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رابطة النواب ال�سابقني:
حتت مظلة اجلي�ش كلنا للوطن
وجه رئي�س رابطة النواب ال�سابقني �شفيق بدر
اىل قيادة اجلي�ش كتاباً جاء فيه:
حتت مظلة اجلي�ش كلنا للوطن .وكلنا مل�ستقبل
واعد و�آمن ،ت�ضيء ف�ضاءه الرحب �شم�س احلرية.
اجلي�ش هو رمز اال�ستقالل وهو العنوان والهوية
والكيان.
حول ا�ست�شهاد �أفراد من اجلي�ش بوا�سل �شرفاء،
توحد ال�شعب ،ون�سي هرطقات ال�سيا�سة ،وعادت
اىل رب��وع لبنان الأ�صالة .هكذا عرفناه ،واحداً
موحداً� .شعبه عزيز� ،أ�صيل ،عريق.
كل ال�شعب اجتمع حول جي�شه البطل الذي حقق
املعجزة ،و�أعاد الوحدة اىل لبنان.
العامل يرى اليوم �صورة جنود لبنان احلقيقية:
�سياج الوطن ورمز وحدته ،واحل�صن احل�صني بوجه
�إرهاب ،يق�ض م�ضاجعنا ويخطف احللم من عيون
�أطفالنا ،واملدافع ال�شر�س عن الكرامة الإن�سانية
واال�ستقرار الدويل.
الوقوف اىل جانب اجلي�ش يف هذه املرحلة لي�س
واجباً وطنياً فح�سب بل �ضرورة �إن�سانية وح�ضارية.
والتحية له يف زمن ال�ضباب ،حتية لقيادته
احلكيمة ،حتية ل�شهدائه وجرحاه،
نقف �إجالالً لروحهم الطاهرة،
لقد قدموا كل ما ميلكون ،من �أجل �أن يبقى لنا
ما منلك.
تع�صف اليوم ،فوق تالل الوطن اجلريح وال�صامد
رياح ال�شرف والت�ضحية والوفاء تهب من حولنا،
فتوقظ �ضمائرنا ،وتنع�ش ذاكرتنا اىل زمن كانت
فيه بالدنا جوهرة ال�شرق وبوابة احل�ضارة ومنجم
الإبداع.
�أجل ،جي�شنا وقوانا الأمنية هم الرمز الأن�صع لوطن
ي�ست�شهد كل يوم ،لكنه �أبداً يرف�ض االنك�سار .هذه
الدماء الطاهرة ،تن�ساب على �ضفاف نهر البارد،
فتدفئه ،وتغور يف جوف الأر�ض ،تتح�س�س جذور
الأرز ،تنع�ش خالياها ال�ضاربة يف الزمن ،حتيي
فيها ع�صب احلياة وروح اخللود...
و�إنني وجميع �أع�ضاء رابطة النواب ال�سابقني،

ن�ستنكر �أ�شد الإ�ستنكار التعدي على اجلي�ش
اللبناين وقوى الأمن الداخلي اللبنانية ،ونعتربه
عمالً �إجرامياً �صارخاً ،يجب �أن يعاقب مرتكبوه
ب�صرامة وحزم .ونتقدم ب�أحر التعازي من قيادة
اجلي�ش و�أه��ل ال�شهداء ونتمنى للجرحى ال�شفاء
العاجل ،ونطالب الر�ؤ�ساء وامل�س�ؤولني ،لأي جهة
انتموا� ،أن يتقوا اهلل يف حق هذا الوطن اللبناين
في�صونوه من اخلراب ويحفظوه من الدمار ،وير�أفوا
ب�أهله فيعملون على حمايتهم وعلى جتنيبهم
الويالت.
و�إننا نحيي عنا�صر جي�شنا البا�سل �ضباطاً و�أفراداً،
وقادة و�أفراد قوات الأمن الداخلي ،ففي �صمودكم
وت�ضحياتكم ال�ضمانة الأكيدة لبقاء الوطن...
كتاب من النادي اللبناين يف براغ
ورد اىل وزارة ال��دف��اع ع�بر وزارة اخلارجية
واملغرتبني كتاب من النادي اللبناين يف براغ،
يعرب عن دعم النادي املطلق للجي�ش .ومما جاء
يف الكتاب الذي وقعته الهيئة الإدارية للنادي:
يعي�ش وطننا لبنان اليوم حمنة جديدة ب�سبب
الأح��داث اجلارية واالعتداء الآث��م والإرهابي على
�أفراد من اجلي�ش اللبناين.
�إننا يف النادي اللبناين يف اجلمهورية الت�شيكية
ندين بكل و�ضوح وبكل قوة هذه الأعمال املجرمة
وندعو اىل االحتاد خلف اجلي�ش اللبناين للق�ضاء
على هذه املنظمة امل�أجورة والإرهابية ونعلن
وقوفنا خلف اجلي�ش اللبناين البا�سل ،ومع وحدة
ال�صف اللبناين ،ونقدم �أح��ر التعازي القلبية
للجي�ش اللبناين ولعائالت �شهدائه ولعائالت كل
الأبرياء الذين �سقطوا يف هذه الأحداث.
حملة ت ّربع بالدم للجي�ش
نظمته الرابطة الأهلية
يف الطريق اجلديدة  -الفاكهاين
يف �إطار تقدمي الدعم للجي�ش اللبناين ،حت ّركت
اجلمعيات ّ
حلث ال�شعب على تنظيم امل�ساعدات
بطريقة مفيدة وف ّعالة.
ويف هذا ال�سياق ّ
نظمت الرابطة الأهلية يف
الطريق اجلديدة  -الفاكهاين ،حملة ت ّربع بالدم
ل�صالح جرحى اجلي�ش بتاريخ .2007/6/23
رئي�س الرابطة ال�سيد راج��ي احلكيم ق��ال �إن
الرابطة التي ت���ؤدي دوراً �أ�سا�سياً يف العمل

الإجتماعي واخلدماتي على �صعيد
مدينة ب�ي�روت� ،أرادت القيام
بهذه احلملة كتعبري عن �إ�ستعداد
ال�شعب اللبناين لتقدمي دمه
وحياته وروح���ه ف���دا ًء للوطن ،وعن
مت�سك ه��ذا ال�شعب بامل�ؤ�س�سة
ّ
الع�سكرية ،فال وطن وال �شعب بدون
اجلي�ش.
�أ�شرف على احلملة الدكتور حممد
�أ�صفري (طبيب �أم��را���ض داخلية
وجراحة عظم ومفا�صل) معترباً �أن
هذه احلملة �ضرورية جداً للجي�ش.
وقد �شارك يف احلملة ممثلون عن
عدة جمعيات وم�ؤ�س�سات:
جمعية �شبيبة الهدى ،جت ّمع
اللجان والروابط ال�شعبية ،جمعية
الك�شاف اجل���� ّراح ،ح��زب الرا�سكال
ال��ك��ردي ،اجل��ام��ع��ة العربية ،اجلمعية
ال�صحية اللبنانية وجلنة حقوق الإن�سان
يف اللجان والروابط.
لوحظ �إقبال كبري من ِق َبل املواطنني
الذين �أبدوا ا�ستعدادهم لدعم الع�سكريني،
وع�� ّل��ق امل��ت�برع عبد النا�صر احلناوي
بالقول� :إن الدم هو �أقل ما ميكن �إعطا�ؤه
للجي�ش يف ظل الظروف القا�سية التي
يواجهها دفاعاً عن �شرف بالدنا و�أمنها.
يذكر �أن مفرزة طبية ب�إمرة الرائد مي
ّ
خم��ول ومب�ساعدة امل���ؤه��ل الأول ح�سان
ن�صر الدين ،امل�ؤهل الأول حممد هيثم
اخلطيب ،املعاون �سامي �صقر والعريف
ف��ادي �أب��و جمرة ،تو ّلت أ�خ��ذ العينات
و�إجراء الالزم ب�ش�أنها.
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حزيران/متوز

لبنان جي�ش خلف جي�شه

النقابات والهيئات االقت�صادية واالحتادات
عبرّ ت عن �إميانها باجلي�ش وبدوره الوطني
الكبري ك�ضمانة لبنان.
و�إذ ح ّيت �أرواح �شهداء اجلي�ش الأبطال ووقفت
ب�إكبار �أمام بطوالت ع�سكرييه� ،أعلنت �أنها
خلف قيادته وجنوده.
و�إىل �سيل الربقيات الواردة اىل قيادة اجلي�ش
واملواقف املعلنة عرب خمتلف و�سائل االعالم،
ورد على جملة «اجلي�ش» عدد كبري من
الكلمات التي حتيي اجلي�ش و�شهداءه وتدين
االعمال االرهابية �ضده.

النقاب��ات والهيئ��ات الإقت�صادية والإحتادات

اجلي�ش �ضمانتنا

ونحن اىل جانبه
بالقول وبالفعل وبالعمل

نقابة املحررين:
�صامت حتى ال�شهادة ثابت حتى الن�صر
نقيب املحررين ملحم كرم و ّجه كلمة معربة
للجي�ش قال فيها:
�صامت حتى ال�شهادة ..ثابت حتى الن�صر..
جي�ش لبنان .العا�صي على الهزمية ،ال�صابر على
الغدر .املت�صدي للغادرين .ال تلني له عزمية ،وال
حتول �صعوبات دون �إمتام واجبه يف حترير الأر�ض،
و�إر�ساء دولة العدل واحلق والقانون.
�إن��ه النور ال��ه��ادي ال��ذي ي�ضيء عتمة الوطن
ب�شعاع الأم��ل ،والنار التي حترق �أع��داءه مهما
تي�سر لهم من �أدوات القتل وال�شر.
�إن لبنان ،كل لبنان مع جي�شه الذي نذر نف�سه
للذود عن حيا�ضه ،والدفاع عن علمه م�شدوداً اىل
ذاك الثالوث الذي ي�شكل ركيزة عقيدته الوطنية:
�شرف ،ت�ضحية ،وفاء.
حتية �إكبار و�إجالل �أ�سوقها با�سم املحررين اىل
�شهداء اجلي�ش .فمثواهم اجلنة .وهم مثابون على
ما بذلوا من عطاء بلغ �أ�سمى مراتب الفداء.
ودعاء لكي ّ
مين اهلل بال�شفاء على اجلرحى الذين
�سقطوا على �أر���ض ال��واج��ب� ،آملني �أن يعودوا
�سريعاً ال�ستئناف ر�سالتهم يف خدمة لبنان الوطن
واالن�سان .واىل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية قيادة� ،ضباطاً
ورتباء ،و�أف���راداً نقول :معكم نحن ،ن�ش ّد �أزركم
يف ه��ذه املعركة التي يتح ّدد فيها م�ستقبل
لبنان الوطن ،ولبنان الدولة .ف�إما �إرتقاء به فوق
ال�سحاب �أو نزوالً به حتت الرتاب .و�سيكون الن�صر
حليفاً لنا ب�إذن اهلل.
نقابة ال�صحافة:
نثمن جهود اجلي�ش و�شجاعته وحكمة
قيادته
يف �أول جل�سة له عقب اندالع املواجهات يف
نهر البارد ،و ّجه جمل�س نقابة ال�صحافة اللبنانية
«حتية �إج�لال لأرواح �شهداء اجلي�ش والوطن يف
املعركة الدائرة حلفظ الأمن واال�ستقرار يف البالد».
وب��ع��د ال��وق��وف دقيقة �صمت �إج��ل�االً لأرواح
ال�شهداء ،قال نقيب ال�صحافة حممد البعلبكي:
«�إن اللبنانيني جميعاً على اختالف م�شاربهم
ومواقفهم يثمنون عالياً اجلهود الكربى التي
يبذلها اجلي�ش اللبناين ب�شجاعة فائقة وحكمة
مت ّيزت بها قيادته ملعاجلة االع��ت��داءات التي
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تعر�ض لها �أم��ن ال��دول��ة واملجتمع يف الفرتة
االخرية.»...
نقابة املهند�سني يف لبنان:
ن�شدّ على �أياديكم
نقيب املهند�سني يف لبنان املهند�س �سمري
���ض��وم��ط ق���ال يف كلمة ت�ضامن م��ع اجلي�ش
ومع «زمالئه» ال�ضباط املهند�سني�« :إن نقابة
املهند�سني تفتخر باجلي�ش اللبناين الذي ّ
�سطر
ّ
وي�سطر اليوم �صفحات جميدة� .إنه يدافع عن قيم
لبنان الأ�سا�سية ،هي املحبة والت�ضامن والت�سامح،
والإن�صهار الوطني.
�إن اجلي�ش يقوم بعملية �إ�ستئ�صال كبرية للقيم
الغريبة عن �شعبنا و�أر�ضنا ،والتي �سعت اجلماعات
الإرهابية الأ�صولية اخلارجية اىل زرعها يف بالدنا،
حماولة بذلك تغيري الفل�سفة اللبنانية ووجه لبنان
احل�ضاري الذي مت ّيز يف ال�شرق كما يف الغرب.
�إننا كنقابة مهند�سني ،ويف ه��ذه الظروف
امل�صريية الع�صيبة من تاريخ الوطن ،نحيي
اجلي�ش قيادة و�ضباطاً ورتبا َء و�أفراداً ،على الوقفة
احلكيمة وال�شجاعة ،ون�ش ّد على أ�ي��دي زمالئنا
ال�ضباط املهند�سني .كما �أننا ندعو املجتمع
اللبناين اىل القيام بعملية �إ�ستنها�ض كبرية،
لكي ي�شعر اجلندي ب���أن لديه �سنداً قوياً �صلباً
مرتا�صاً ،ي�سند اليه ظهره عند التعب.
نقابة املهند�سني يف طرابل�س
عزا�ؤنا �أنه احللقة التي جمعت اللبنانيني
نقابة مهند�سي ال�شمال ت�ضامنت مع اجلي�ش
اللبناين بكلمة و ّج��ه��ه��ا نقيب املهند�سني
املهند�س عبد املنعم علم الدين الذي قال:
قبل �أن �أبد�أ كلمتي وقفت دقيقة �صمت �إجالالً
و�إكباراً لأرواح ال�شهداء الذين �سقطوا من اجلي�ش
والقوى الأمنية ومن املواطنني الأبرياء.
ثم انحنيت بخ�شوع �أمام �أرواح �شهداء اجلي�ش
ال��ع�� ّزل ،الذين ذبحوا ب��دم ب��ارد ،ووقفت ب�إباء
لرفاقهم الذين عزموا على الث�أر لهم ،والذين
ا�ستطاعوا جمع كلمة اللبنانيني بفئاتهم
و�أحزابهم وطوائفهم كافة ،حتت راي��ة اجلي�ش
ليواجه معركة �شر�سة �أرادها و�أردناها �أن تكون بوجه
العدو اال�سرائيلي.
�إن جمل�س نقابة املهند�سني يف طرابل�س وقد
هاله ما تعر�ض له اجلي�ش �صبيحة يوم الأحد يف

 2007/5/20ي�ستنكر ب�شدة ما تعر�ض له اجلي�ش
من �إعتداء وما نتج عن هذا االعتداء من دمار
وخ��راب ،ويعلن ت�أييده التام واملطلق للجي�ش
اللبناين مكرباً فيه الروح الوطنية العالية ويثمن
دوره يف حتقيق الأمن واال�ستقرار.
عزا�ؤنا �أن اجلي�ش هو احللقة امل�ستديرة التي
حت ّلق حولها اللبنانيون جميعاً وع�سى �أن تكون
ب��ادرة �إجماع على توحيد كلمتهم نحو الهدف
الواحد.
نقابة امل�ست�شفيات يف لبنان:
�إمكاناتنا بت�صرف الطبابة الع�سكرية
�إن نقابة امل�ست�شفيات يف لبنان �إذ ت�ستنكر
ب�شدة االعتداءات الآثمة التي ا�ستهدفت اجلي�ش
اللبناين و�سائر ال��ق��وى الأم��ن��ي��ة ،تتقدم من
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية قيادة و�ضباطاً ورتبا َءد و�أفراداً
ب�أحر التعازي بال�شهداء الذين �سقطوا نتيجة هذه
االعتداءات.كما �أنها تعلن عن و�ضع �إمكانات
امل�ست�شفيات كافة بت�صرف الطبابة الع�سكرية
على جميع الأرا���ض��ي اللبنانية وخ�صو�صاً يف
منطقتي طرابل�س وعكار .معربة عن تقديرها
للجهود اجلبارة التي تقوم بها القوى الأمنية من
جي�ش و�أمن داخلي يف هذه الأوقات الع�صيبة التي
مير بها لبنان� ،سائلني اهلل �أن يذود عنهم ويحمي
وطننا العزيز ويحفظ �أمنه و�سالمة �أبنائه.
نقابة املحامني  -بريوت:
دعم كامل للجي�ش والقوى الأمنية
و ّجه نقيب املحامني يف بريوت بطر�س �ضومط،
با�سم جمل�س النقابة ،حتية �إكبار و�إجالل اىل �أرواح
�شهداء اجلي�ش اللبناين الذين �سقطوا �ضحايا،
وقال:
ن�ستنكر عملية ال��غ��در الباغية �ضد اجلي�ش
من جماعة �أ���ش��رار وجمرمني ،يتلب�سون لبا�س
الدين وهم منه براء ،ويزعمون دفاعاً عن قيم ال
يعرفونها فكراً �أو ممار�سة.
و�أعلن دعمه الكامل للجي�ش اللبناين و�سائر
القوى الأمنية الر�سمية ،التي تعر�ضت لعملية
الغدر.
نقابة املحامني يف طرابل�س:
نثمن عالياً دور اجلي�ش

دان نقيب املحامني يف طرابل�س عبد الرزاق
دبليز با�سم النقابة ،االعتداء الآثم على اجلي�ش
اللبناين وق��وى الأم��ن الداخلي �صاحبي الدور
الريادي يف الدفاع والذود عن لبنان واحلفاظ على
ال�سلم الأهلي .و�شدد على �ضرورة �إقتالع مثل هذه
التنظيمات الإرهابية امل�شبوهة.
كما ث ّمن جمل�س النقابة عالياً الدور الذي يقوم
به اجلي�ش بالتعاون مع ق��وى الأم��ن الداخلي
والأجهزة الأمنية كافة لإع��ادة احلياة الطبيعية
اىل �شمالنا العزيز .و�إجالالً لأرواح ال�شهداء الذين
�سقطوا مدنيني وع�سكريني ،فقد �أعلن املجل�س
يوم  ،2007/5/21يوم حداد على �أرواح ال�شهداء
وعلقت املحاكم طوال ذلك اليوم ،و�أبقى �إجتماعاته
مفتوحة تتبعاً للتطورات.
كما �شارك يف املنا�سبات الداعمة للم�ؤ�س�سة
الع�سكرية.
الهيئات االقت�صادية:
�إمياننا ثابت بدوره الوطني الكبري
و ّجه رئي�س الهيئات االقت�صادية الوزير ال�سابق
الق�صار كلمة قال فيها:
عدنان ّ
�إن اجلي�ش هو �سياج الوطن واحلامي حلدوده
واحلافظ لأمنه وا�ستقراره وال�ضامن مل�ستقبل
�أبنائه� .إن �إمياننا ثابت ورا�سخ بدوره الوطني
الكبري يف حماية وحدتنا الوطنية وعي�شنا
امل�شرتك ،وتقديرنا كبري للمهام اجل�سام التي
ا�ستطاع اجلي�ش اللبناين �إجنازها يف حفظ الأمن
واال�ستقرار يف بلدنا ،يف كل الظروف ،ويف كل
املراحل التي م ّر ومي ّر بها لبنان ،وال �سيما يف
الوقت احلا�ضر ،حيث مير بلدنا مبرحلة دقيقة
من جراء تفاعل تطورات و�أحداث �أمنية و�سيا�سية
داخلية و�إقليمية ودولية ،الأمر الذي يتطلب وقفة
جامعة و�شاملة حوله وحول الدور الذي يقوم به يف
حماية لبنان واللبنانيني مبختلف فئاتهم.
�إننا نحيي اجلي�ش على موقفه احلا�سم يف
التعامل مع الأحداث الأليمة واخلطرة التي �أنتجتها
الت�شنجات ال�سيا�سية الداخلية يف عدة منا�سبات
خالل الفرتة املا�ضية ،ونثمن عالياً قيادته احلكيمة
التي بقيت على م�سافة واحدة من جميع الأفرقاء
ال�سيا�سيني رائدها وحدة الوطن و�أمن الوطن.
لقد ا�ستنكرنا با�سم الهيئات االقت�صادية ،يف
عدة منا�سبات �سابقة ،االعتداء الغا�شم الذي قامت
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به ع�صابة «فتح اال�سالم» على اجلي�ش .والآن ن�ؤكد
جم��دداً ،دعمنا جلي�شنا البا�سل يف كل مواقفه
وحتركاته وجهوده ووقوفه يف وجه كل من يعمل
على النيل من �أمن بلدنا وا�ستقراره وتعري�ض
�أرواح �أهلنا و�أبنائنا للخطر وممتلكاتنا للدمار.
نحيي �أرواح ال�شهداء من اجلي�ش اللبناين الذين
�سقطوا بر�صا�ص الغدر والإج��رام يف الدفاع عن
الوطن ،كما نحيي �أرواح ال�شهداء من املدنيني
الأبرياء والدفاع املدين والإ�سعاف ،ونتقدم من
قيادة اجلي�ش ومن �أهل ال�شهداء جميعاً بتعازينا
احل��ارة ونتمنى للجرحى ال�شفاء التام والعاجل.
عزا�ؤنا يف هذا كله �أنهم ا�ست�شهدوا ليحيا لبنان،
و�سيحيا لبنان.
جمعية م�صارف لبنان:
دعم �صريح ووا�ضح
رئي�س جمعية م�صارف لبنان فرن�سوا با�سيل عبرّ
عن ت�ضامنه مع اجلي�ش فقال:
�أود �أن �أع��رب عن �إدانتي ال�شديدة لالعتداءات
املتكررة واملتمادية التي ا�ستهدفت يف الفرتة
الأخرية �أمن الوطن واملواطن ،وعن تعزيتي احلارة
ب�سقوط ال�شهداء البوا�سل من �ضباط اجلي�ش
وعنا�صره ،ومتنياتي للجرحى منهم بال�شفاء
العاجل.
نحن ،كفعاليات اقت�صادية وم�صرفية ،نعلن
بكل �صراحة وو�ضوح دعمنا الكامل وب�لا حتفظ
للم�ؤ�س�سة الع�سكرية وقوى الأمن الداخلي ...ون�ؤكد
ت�أييدنا الكامل ل�سيا�سة احل��زم والعزم ،ولقرار
احلكومة اللبنانية باعتماد حلول جذرية جتاه بع�ض
الظاهرات الإرهابية يف بالدنا قبل �أن ي�ستفحل
املوقف .و�إين �أدع��و اىل �إم��داد القوات امل�سلحة
اللبنانية بال�سالح والعتاد الذي حتتاج اليه لت�أدية
املهام اجل�سيمة والدقيقة التي ت�ضطلع بها
ب�صفتها رم��زاً ل�سيادة الدولة اللبنانية وحامية
للوحدة الوطنية وال�سلم الأهلي.
جمعية ال�صناعيني:
اجلي�ش � ّصمام �أمان ل�سالمة لبنان
دان رئي�س جمعية ال�صناعيني ف��ادي عبود
التعر�ض ال�سافر للجي�ش اللبناين وللقوى الأمنية
من قبل بع�ض املجموعات اخلارجة عن القانون،
وث ّمن دور اجلي�ش الوطني ،الذي �أكد من جديد
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بدماء �شهدائه� ،أهمية دوره على ال�ساحة الداخلية،
ك�صمام �أمان ل�سالمة لبنان و�أمنه ووحدته.
وتقدم با�سم اجلمعية من قائد اجلي�ش العماد
مي�شال �سليمان وم��ن �ضباط اجلي�ش اللبناين
وعنا�صره كافة ومن عائالت ال�شهداء الع�سكريني
الذين �سقطوا دفاعاً عن �أمن الوطن واملواطن،
بخال�ص العزاء واملوا�ساة .كما �أمل ال�شفاء العاجل
للجرحى وامل�صابني من �أف��راد اجلي�ش البا�سل،
م�ؤكداً و�ضع �إمكانات جمعية ال�صناعيني الكاملة،
رهن توجيهات وحتت ت�صرف قائد اجلي�ش.
احتاد غرف التجارة وال�صناعة والزراعة:
ندعو اجلميع اىل االلتفاف حول اجلي�ش
و ّجه رئي�س �إحتاد غرف التجارة وال�صناعة والزراعة
يف لبنان ال�سيد غازي قريطم كلمة ت�ضامن قال
فيها:
�أمام ما يتعر�ض له وطننا العزيز لبنان ،و�أمام
الت�ضحيات اجل�سام التي قدمها ويقدمها اجلي�ش
اللبناين ،ال ي�سعنا �إال �أن ندين ب�شدة االعتداءات
الغا�شمة التي نفذتها �أيادي الإرهاب بحق جي�شنا
البا�سل.
�إننا ننحني ب�إجالل و�إكبار �أم��ام دماء �شهدائنا
الأبرار الذين �سقطوا على مذبح الوطن دفاعاً عن
عزة لبنان و�شموخه ،كما �أننا نتوجه اىل قيادة
اجلي�ش وعائالت ال�شهداء ب�أحر التعازي ونتمنى
ال�شفاء العاجل للجرحى.
و�أ�ضاف :يف ظل الأوقات الع�صيبة التي مير بها
بلدنا و�شعبنا ،ندعو جميع القوى اىل االلتفاف
حول اجلي�ش اللبناين ودعمه بكل الو�سائل املتاحة،
منعاً لتكرار مثل هذه الأعمال الإجرامية وحفاظاً
على �سيادة لبنان وا�ستقالله و�أرواح اللبنانيني،
مت�س ب�أمن
خ�صو�صاً �أن مثل هذه الأعمال الإرهابية ّ
الوطن وم�ستقبله وت�ضرب كل مقومات �صموده ال
�سيما االقت�صادية منها� ،إذ ال ميكن حتقيق االزدهار
والتقدم االقت�صادي واالجتماعي من دون ا�ستتباب
االمن واال�ستقرار.
و�أخرياً ولي�س �آخراً ،ندعو اهلل �أن يكون اىل جانب
جي�شنا العظيم.

ق��ال :نعلن ت�أييدنا املطلق جلي�شنا الوطني
وجلميع القوى الأمنية الذين �أثبتوا عن جدارة
وبطولة على قدر �آمالنا جميعاً.
�أحر التعازي بال�شهداء الأبرار الذين �سقطوا يف
الدفاع عن الوطن �أو غدراً يف ثكناتهم ،ولهم منا
وقفة ع ّز وافتخار.
�إن القا�سم امل�شرتك الذي يجمعنا مع اجلي�ش
كج�سم طبي هو الواجب يف ت�أدية ر�سالتنا ال�سامية
من دون �أي متييز.
ويف كلمة وجهها با�سم نقابة �أطباء لبنان -
طرابل�س قال الدكتور رعد:
ن�شيد بالت�صرف احلكيم لقيادة اجلي�ش التي
تعاملت بحزم مع الع�صابة االرهابية ،ويف الوقت
نف�سه �سعت اىل احلفاظ على �أم��ن املواطنني
الفل�سطينيني الأبرياء.
نقابة �أطباء الأ�سنان يف لبنان:
ا�ستنكار ودعم
ا�ستنكر نقيب �أطباء الأ�سنان يف لبنان الدكتور
انطوان كرم االعتداء على اجلي�ش اللبناين وقال:
�إن نقابة �أطباء الأ�سنان يف لبنان  -بريوت -
ت�ستنكر ما يتع ّر�ض له لبنان الوطن من تع ّديات
على �أمنه ،وتدعو جميع اللبنانيني اىل الوقوف
�صفاً واحداً وم�ؤازرة اجلي�ش اللبناين والقوى الأمنية
ملتابعة مهمتها ،وحتيي دم ال�شهداء الذين �سقطوا
دفاعاً عن وحدة لبنان و�سالمة �أر�ضه و�سيادته.
نقابة �صيادلة لبنان:
ننحني ب�إجالل �أمام �أرواح ال�شهداء
نقيب �صيادلة لبنان ال�صيديل �صالح دبيبو و ّجه
كلمة تعزية اىل جملة «اجلي�ش» جاء فيها:
إ�ن��ن��ا �إذ ننحني ب���إج�لال �أم���ام �أرواح ال�شهداء
امليامني الأبطال من �أفراد اجلي�ش اللبناين الذين
فدوا بدمائهم الزكية لبنان واللبنانيني ،نث ّمن
عالياً حكمة القائد العماد مي�شال �سليمان ونتقدم
منه ومن عوائل ال�شهداء الأبرار ب�أح ّر العزاء �سائلني
اهلل �أن يحمي لبنان وجي�شه من �شر الأعداء.

�إحتاد نقابات املهن احلرة يف لبنان:
جي�شنا خيمة تظ ّلل اللبنانيني
نقابة �أطباء لبنان:
�إن �إحتاد نقابات املهن احلرة يف لبنان الذي هاله
ت�أييد مطلق
نقيب �أطباء لبنان الربوف�سور جورج �أفتيمو�س ما تع ّر�ض له اجلي�ش اللبناين وقوى الأمن الداخلي

من ت�صفية �إرهابية �شر�سة حتت ذرائع باطلة ال
متت ال اىل دين وال اىل منطق وال اىل �أخالق ،وما
نتج عنها من ترويع للمواطنني وممتلكاتهم وما
تعر�ضت له بقايا الأمن من اهتزاز خميف.
�إن االحت��اد ال��ذي يجد نف�سه ملتفاً حول قيادة
اجلي�ش اللبناين ،تلك امل�ؤ�س�سة النبيلة التي
ن�أت بنف�سها عن التجاذبات ال�سيا�سية واالختالفات
املناطقيةّ ،
وظل خيمة وارفة يرابط على احلدود
ويحفظ �أمن الداخل ويرعى ر�سالة اال�ستقالل.
و�إذ يقدم االحتاد تعازيه احلارة بال�شهداء االبرار
الذين �سقطوا ظلماً وعدواناً ،يعلن دعمه الكامل
مل�ؤ�س�سات الدولة حتى ال تعم الفو�ضى واخلراب
والدمار .وهنا ال بد �أن ن�شيد بالت�صرف احلكيم
لقيادة اجلي�ش لتعاملها احل��ازم مع الع�صابة
االره��اب��ي��ة وب��ال��وق��ت نف�سه احل��ف��اظ على �أمن
املواطنني الأبرياء الفل�سطينيني الذين دفعوا
الثمن غالياً كما دفعه اللبنانيون.
�إحتاد نقابات العمال يف ال�شمال:
خلف جي�شنا حتى الرمق الأخري
رئي�س �إحتاد نقابات العمال يف ال�شمال ال�سيد
حممد خالد �شهاب قال:
«�إن ما يح�صل من عدوان من ع�صابات الغدر يف
خميم نهر البارد على جي�شنا البطل يجعلنا �أكرث
ت�ضامناً والتفافاً حول امل�ؤ�س�سة الوطنية.
و�أ�ضاف:
لي�س بالتحية وحدها نتقدم من جي�شنا البطل
بل بالدعم املطلق حتى الفداء ،وحتى الرمق
الأخري ،لي�س بالتعزية وحدها نتقدم اىل جي�شنا
ب�شهدائه الأب��رار بل بالغ�صة نتقبل مع قيادته
التعازي ،ولي�س بالوجدانيات وحدها فقط نتقدم
من جي�شنا بل بالقول والفعل والعمل ،نقدم له
�أرواحنا و�أوالدنا وكل ما منلك.
الإحتاد العمايل العام:
ننحني باحرتام �أمام ال�شهداء
�أكد رئي�س ا إلحت��اد العمايل العام غ�سان غ�صن
على �إميان الإحتاد بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية الوطنية
جت�سد الوحدة الوطنية والعي�ش
اجلامعة ،التي ّ
امل�شرتك ،مثنياً على دور اجلي�ش يف حماية الوطن
واملواطن.
وق���ال :ال ي�سعنا يف ه��ذه ال��ظ��روف ال�صعبة

واملجيدة �إال �أن ننحني باحرتام �أمام �أرواح ال�شهداء
الأبرار ،الذين هم �أبناء عمال لبنان ،الذين يقدمون
تعبهم وعرقهم .و�إننا ن�ؤكد وقوف العمال الدائم
معتد على كرامة
اىل جانب الع�سكريني �ضد كل ٍ
الوطن و�أر�ضه.

حرارة حترير الأر�ض من مغت�صبيها ،ويكتب �سطور
التاريخ باحلرب االحمر.
با�سم احتاد نقابات الت�أمني وال�ضمان يف لبنان
نحيي اجلي�ش اللبناين على جبهة احلرية وهو
الدرع احل�صني للبنان.

�إحتاد امل�صالح امل�ستقلة وامل ؤ��س�سات اخلا�صة
والعامة :ال�ضمان الأول والأخري
و ّجه رئي�س �إحتاد امل�صالح امل�ستقلة وامل�ؤ�س�سات
اخلا�صة والعامة الدكتور ب�شارة الأ�سمر حتية �إكبار
للجي�ش اللبناين البا�سل الذي يخو�ض اليوم �أروع
املعارك يف ه��ذه اللحظة احلا�سمة من تاريخ
الوطن .وقال� :إننا نقف وقفة �إجالل واحرتام �أمام
�شهداء اجلي�ش الأبرار ،الذين �سقطوا ليدافعوا عن
لبنان احل�ضارة واملنارة يف ال�شرق .ونعترب �أن
اجلي�ش اللبناين هو ال�ضمان الأول والأخري لل�سلم
الأهلي يف لبنان .لذلك نحيي قيادته احلكيمة،
متمنني �أن تكون دماء ال�شهداء بل�سماً للجراح
ومنطلقاً لقيامة لبنان.

�إحتاد عمال النقابات الوطنية يف ال�شمال:
معك يا جي�ش لبنان
و ّجه رئي�س �إحتاد عمال النقابات الوطنية يف
ال�شمال ال�سيد فوزي ال�سيد كلمة ح ّيا فيها �أبطال
اجلي�ش املدافعني عن �شرف لبنان وكرامته وعن
انتمائه العروبي وال�سلم الأهلي فيه .كما �أنه ح ّيا
�أرواح ال�شهداء الأبطال الذين رووا بدمائهم الزكية
�أر�ض الوطن .وقال« :نحن معك يا جي�ش لبنان قلباً
وقالباً ب�أرواحنا و�أطفالنا و�أموالنا وكل ما منلك».
�إحتاد النقابات الفنية:
الفنان جندي للدفاع عن جي�شه
�أكد «�إحتاد النقابات الفنية يف لبنان» يف برقية
و ّجهها اىل قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان �أن
«الإحتاد يقف وقفة جندي فنان للدفاع عن جي�شه
ووطنه».

�إحتاد النقابات العمالية للطباعة والإعالم:
واجبنا الوقوف اىل جانب جي�شنا البطل
�أم�ين ع��ام �إحت��اد النقابات العمالية للطباعة
نقابة ال�سينمائيني:
واالع�لام ال�سيد يا�سر نعمة اعترب �أن من واجب
نقف اىل جانب اجلي�ش وندعمه
احلركة النقابية العمالية ،ال��وق��وف اىل جانب
اجلي�ش اللبناين ،وهو يقوم بهذا العمل الوطني و ّجهت «نقابة ال�سينمائيني» برقية اىل قائد
البطويل .وقال :ن�ؤيد هذا اجلي�ش العظيم ،وندعو اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان ا�ستنكرت فيها
ال�شعب اللبناين ب�أجمعه اىل ت�أييده يف كل «الإع��ت��داءات على اجلي�ش» ،و أ�ك��دت وقوفها اىل
جانب هذا اجلي�ش دفاعاً عن لبنان و�شعبه.
خطواته.
�إحتاد الت�أمني وال�ضمان:
وطن على �صورة املجد ومثاله
رئي�س إ�حت��اد الت�أمني وال�ضمان ال�سيد حكمت
ال�شرتوين عبرّ عن ت�ضامن االحت��اد مع اجلي�ش
بكلمة جاء فيها:
كجدائل ال�شم�س ،ك�سفر املدى ،ك�سنابل ارغفة
احلرية م�شوا .الهدف الو�صول ،والغاية التزام بناء
وطن على �صورة املجد ومثاله .ناداهم الرتاب
فلبوا النداء وكانوا الزرع وينابيع احل�صاد� .إنهم
جي�ش الوطن الذين يدفعون ويدافعون ،ينتمون
اىل حكايات االزل التي ال تنتهي.
ما يح�صل اليوم يف ذاك «النهر البارد» ُي ّ
�سطر

نقابة أ��صحاب املطاعم واملاهي واملالهي
والباتي�سري :ركن الأمن واال�ستقرار
نقيب �أ�صحاب املطاعم واملقاهي واملالهي
والباتي�سري ال�سيد بول عري�س �أعرب عن ت�ضامن
النقابة مع اجلي�ش وقال:
«ال�سياحة �أ�سا�سها اال�ستمرارية ،والإ�ستمرارية
قوامها الأمن والإ�ستقرار.
واجلي�ش هو ركن الأمن ورمز اال�ستقرار.
دم��اء �شهدائه الأب����رار تذكي �أرواح الأجيال
ال�صاعدة،
ت�ضحيات �ضباطه وعنا�صره تعطينا ا ألم��ل
مب�ستقبل زاهر لوطننا احلبيب.
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حزيران/متوز

جلي�شنا البطل

عطر الكلمة وبخورها جلي�شنا البطل ،جلندي «ي�ستقبل الريح
واملطر على جبهته مطلع ال�شم�س والغياب».
«قلب بالدي ً
همة وهوى»...
جلندي هو ُ
وهو «الريحُ ت�أتي»...
�شعراء� ،أدباء وكتّاب ح ّيوا جي�شنا ف�سكبوا �أمام ت�ضحياته
عطر الكلمة وبخورها...

ال� ُ
سيف والزهرة

لبنان جي�ش خلف جي�شه

عطر
الكلمة
وبخورها

ميوتون
حتى �إذا �شرب ال�صخر �أج�سادهم
نبتت زهر ٌة من دما ْء
على اجلبل ال�صعب ْ
لبنان
اجلنوب ابتدا ْء
حيث ُ
وحيث ال�شمالْ
انتها ٌء اىل �آخر ال ْ
أر�ض
مل ُيفرغوا قلبهم كي ميوتوا
ولكن
لتبقى لهم
يف �أعايل ال�سما ْء
زهر ٌة
ُ
�شم�س
مثل ٍ
ال�سيف د ّو ٍارة
على ِ
�أو
ك� ٍأرز
ُ
الرب والأنبيا ْء
يبارك ُه ُ
حممد علي �شم�س الدين

�أ�شرقت هاماتهم بطوالت
ال ي�صل ال�سالم �إالّ ممهوراً بال ّدم.
الر�صا�ص م�ص ّوب على �أبواب البيوت ،على �أبواب القلوب ،على �أبواب
الكلمات ...وكلما �سقط باب ا�ست�شهد �ضوء.
•••
اجلنود انت�صبوا قامات من عزمية موفورة الكرامة ،ويف َق َ�سمهم:
الفجر لن يت�أخر ،والعتمة لن تنت�صر .هي تنتحر فوق �أر�ضنا ،و�ستموت
زواالً.
•••
العتمة حقد ،احلاقدون طغاة جالدون ،اغتالوا العقل ،قطعوا �شرايني
امل�شاعر ،ورهنوا انف�سهم ملوت �أعمى ا�سمه االره��اب ...وتو ّزعوا
جماعات جماعاتّ ،
يب�شرون به ،ي ّعدون له ،ويتوعدون ،ويز ّنرون
احلياة بالدم والنار.
•••
اجلنود امت�شقوا دوره��م يف احلفاظ على
احلياة ،ف�أ�شرقت الهامات بطوالت ،وكانوا
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الأقد�س ت�ضحيات.
ما �سقطت يد �أحدهم �إال لتتح ّول ج�سر عبور من �ضفة ال�ضيق ،وعفن
الزمن الأعجر ،اىل وطن ال�صحو واالمان.
•••
كل العوا�صف التي �صفعت الأر�ض وال�شجر واحلجر وبع�ض الأج�ساد...
وظ ّنت �أن الوطن ا�ستقال من ذاته ،تراجعت �أمام اثنني:
حرية ،هي �أبجدية هذا الوطن (ولو م�سنونة وقاطعة كال�سكني).
والتزام جندي ي�ؤمن بالوطن ان�ساناً حراً ،وتراباً مباركاً �سقته
اجلباه والقلوب بنب�ضها ،فامتلأت بيادر االيام باالبطال.
•••
ال ي�صل ال�سالم �إال ممهوراً بالدم.
 ...ولبنان دفع الكثري من دمه ،عن كل هذا ال�شرقّ ،
عل هذا ال�شرق
يتغلب على حقده ،وينه�ض اىل النور.
جوزف �أبي �ضاهر

اىل اجلندي اللبناين

ل��ك م��ن��يَ ،
جي�شنا ،ال��ي��وم� ،سال ْم،
أر�����ض ،وال ُ
أر�����ض ح��را ْم،
ي��ا َ
�سياج ال ِ

ن��ح��ن ل��ل��� ِّ��س��ل ِ��م م��ت��ى ال�����س��ل�� ُم لنا،
ون��� ُّ
�����س ال���ك���را ْم.
��ش��ن احل َ
����رب �إن م َّ

وغ����������دومت ك������أ������س�����ه ،مي��ل��أُه����ا
خمر ًة من �أر�ضكم� ،أر���ض ِالعظا ْم.

م��ال��ئ��اً ،ظ��ل��ك��� ،س��اح��ات ال��وغ��ى،
أفق ُ�ص ْغ �أم�ضى ال�سها ْم.
ولقو�س ال ِ
ِ

ج���ئ ُ
رب ق��ال��ه��ا!
���ت ال ل���ل���وه ِ���نٌّ ،
احل����رب ِل����زا ْم.
��رب م��ت��ى
ُ
أ�ن����ا ل��ل��ح ِ

ِ�شئتهم أ�ه��ل��ي ي��ط��ول��ون ال�سما؟
ال�شهب َ�شها ْم،
�شمخوا ر�أ���س��اً كما
ُ

راي�����ات ُع��ل��ى،
���ات
ْ
وارف�����ع ال���ه���ام ِ
ٍ
ول�� ُي��� َ��س�� َّل ال���زن��� ُد ���س��ي��ف��اً الق��ت��ح��ا ْم.

وال�������ذي م���ن���ك��� ُم ال ����س���ي ٌ
���ف ل���ه،
فليبع ث��وب��اً ب��ه ي�����ش�تري ح�سا ْم!
ْ

م��ذ «زرع َ
ْ
وانتهت
����ت الأر َز» ع���� ّزاً،
أ���س��راب احلما ْم،
عند «�أرز ال���رب» �
ُ

ْ
ق����ل مل���ن ظ��� ّن���ك �أرزاً وال���ت���وى
ال َم َ
ذاك امل��ف�تري َم���ن ال ُي��ل�ا ْم!

ُّ
احل������ق؟ �أن���ا
ح��رب��ك��م ل��ل��ح��ق م���ا
واحل����ي����ا ُة ال�� ُب��ع�� ُده��ا ال الخ��ت��ت��ا ْم.

«يل ك��ون��وا» ،ق��ل َ��ت .ك��ن��ا .واملنى
�أن ن��ظ�� َّل ال��� ُب��� َّد َع ،احل��ل�� َم التما ْم.

ج��ان��ح
ج��ي��� ُ��ش��ن��ا ال����ي����و َم ،ح�����واه
ٌ
ه��و ن�����س�� ٌر ،يف امل���دى � ُ��ش َّ��ك و�سا ْم.

ع���ن ���ش��ع��اع داف���ع���وا ،ع���ن م��وط ِ��ن
الدهر ،ت�ستغوي الغما ْم.
كان َ
�شم�س ِ

ق�������و ٌة ن���ح���ن مب����ن ال ي��ن��ث��ن��ي،
ن��ب��ت��غ��ي ح���ري��� ًة م��ث��ل ال��ن�����س��ا ْم.

����ص���ان���ه ا ُ
هلل ه���ن���ي���ب���ع ً�ل�ا ل���ن���ا،
و ُي��������دوي ،ف��ه��و ل��ل��ع��دل ق���ي���ا ْم.

ال�سهى
وادح���روا البط َل نبا يبغي ُّ
ُ
ب���اع ال�� ُب��ط ِ��ل ع��ه�� ٌد وال���ت���زا ْم.
ب�ت�ر ِ

�شهدوا
با�سمهم ،با�سم الذين ا�س ُت ِ
ُّ
َّ
واحل�������ق ،دوا ْم.
احل�����ق
راف���ع�ي�ن

�����س ه�� ّل��ت ك��ف�� ُه،
ب��ط�� ٌل ِم ال�����ش��م ِ
ال�سنا يحلو املقا ْم!
لي�س �إال يف َّ

ج���ن��� ًة َع���� ْدن����اً ُم��ن��ح�� ُت��مُ ،قد�سها
ك��ن��ت�� ُم ،دوم����اً ،و���س��رمت يف ا ألم����ا ْم.

ال ْ
ت�����زل �أر�������ض �إل���ه���ي �أر� ُ���ض���ن���ا
ول�����ه ح�����ص��ن��اً ح�����ص��ي��ن��اً وم������را ْم

وي��ح��و ُم امل����وتُ َم���ن ذا؟ املعتدي
ه��اج�� ٌم! ال َم��ن يعي؟ ال َم��ن لجِ��ا ْم!

���ي امل��ج�� َد ب���� ْأن
ُ
غ�ي�رك���مَ ،م���ن أُ�ع���ط َ
ي��ب��ت��ن��ي هلل ���ص��رح��اً ُم�����س��ت��ه��ا ْم!

ال��������رب ،بنا
و���س��ن��ب��ق��ى ه��ي��ك��ل
ِّ
��ا���س ال�����س�لا ْم.
وح�����د ُة احل ِّ
����ب ول��ل��ن ِ
مي املر

باق لنا
ٍ
اجلي�ش
جورج �شكور

ب�����اق ل��ن��ا اجل��ي�����ش ت��ع��ل��ويل ب���ه ال��ه��م�� ُم
ٍ
أج����ن����ح ال ِأرز �إم��������ا ُع�������� َّد �أل�����وي����� ًة
ك�����
ِ
����ب ب���ل���ادي ه���م���ة وه������ ًوى
اجل����ي����� ُ����ش ق����ل ُ
زه�������د ب����ه ِك��َبَ
وت���ع���ج���ب ال����زه����و م����ن
ٍ
ووح����ده����ا ا ُمل����ث���� ُل ال��ع��ل��ي��ا �إذا ُن ْ
��ح��ت��ت
 ...ول��ل��دخ��ي��ل ي���ه��� ُّز ال�����س��ي��ف ي��ع��ل��ن�� ُه:
���وب ،ال��ق��ل ُ��ب ،منتف�ضاً
�أن���ا ال�����ش��م��ا ُل ،اجل���ن ُ
�إن ال���ب���ط���ول��� َة ب���ن ُ
���ت ال���ف���ك ِ���ر ،وه����ي �إذا
��ب �ض ّمه ُم
أ�ه���ل���ي ه��� ُم ك��� ُّل �أه���ل���ي ،ال��ق��ل ُ
ُت����ف����دى امل�����واق ُ
�����ف ال ت������ردي لأ����ش���ر ُف���ه���ا
إل��������ه ،وم��ا
وال���ف���ك��� ُر ي��ب��ق��ى ك��م��ا وج����� ُه ال ِ
أوط������ان ُح��رم�� ُت��ه��ا
روح ،ول���ل���
ل��ل��م��ج��د ٌ
ِ
ٍ
واجل����ي����� ُ����ش ل��ي�����س ع�����دي�����داً �إن������ه ب��ط�� ٌل

����ف ،ي�����ا ق���ل��� ُم
ف����اك����ت ْ
����ب ع���ل���ى ال���������س����ي ِ
ل���ك���ن��� ُه واح���������� ٌد� ،إن ي�����دع����� ُه ال��� َع���ل��� ُم
ُ
اجل��ي�����ش يقتح ُم
م��ت��ى ال���ع���م���ا ُد ي���ن���ادي،
زه������و ب����ه ن����د ُم
وال�����زه����� ُد ي���ع���ج ُ
���ب م����ن ٍ
ُ
����د يبت�س ُم
ل��ه��ا
ال��ت��م��ث��ي��ل ،ث���غ��� ُر ا ُخل����ل ِ
ُ
ُ
����س ح���ر ُم
���ق���د
م
ب��ل��ادي
أر��������ض
�
،
����ل
ي
دخ����
َ ِ ٌ
����اع� ،أن������ا ب���ي���روتُ وال�����ش��م�� ُم
�أن������ا ال����ب����ق ُ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
ع��� َّق ْ
���ت �أب����اه����ا ،ق����ل ظ����ل���� ٌم ،وق�����ل ظ���ل��� ُم
ق�����س��م ْ��ت م��ن��ه��م ،ف��ق��ل��ب��ي ذاك منق�س ُم
ُ
مم
����ت الأ ُ
م����واق����ف ال����ع���� ِّز ،ك����ان����ت ،ك����ان ِ
���ف �إذا ت�����س��ت��� ُ
�إلاّ ُه ����س���ي ٌ
��ص��رخ ال��ق��ي�� ُم
ْ
���ه���ت���ك ل���ه���ا ُح�����ر ُم
�إ ّن��������ا ف�����داه�����ا ،وال ُت
ال���ت���ط���ل���ع ،ل���ه��� َو ال�������س���ي��� ُد احل���ك��� ُم
ح����� ُّر
ِ
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وج�������رح�������ت ق�����ل�����ب ال�������������ورد وح�����������رق ال����ق����م����ار
ل������ي�������������ش ي����������ا ن����������������وار غ������ي������رت ال��������ق��������رار
وف����ت����ح����ت ن��������ار احل���������رب ع �����ش����م����وع ال�����دي�����ار
ب���ع�������ش���ري���ن م������ن اي������ام������ك ق����ف����ل����ت ال����������دروب
وم��������ن ع�����ط�����رك ب���ت���ع�������ص���ر ق����م����اق����م ب������ال������زرار
ب���ع���ل���م���ي ان�������ت ب������ال������ورد ����ش���م���ع���ة ع�����م ت�����دوب
وخ�����ل�����ي�����ت ري���������ح امل�����������وت ت������دخ������ل ك�������ل دار
ل����ي���������ش ح����ت����ى ه���ال�������س���ن���ة ح�����رق�����ت ال����ق����ل����وب
وال������غ������در م���������ش م�����ن ����ش���ي���م���ة رج���������ال ال���ك���ب���ار
غ�����������درت ج����ي���������ش ب���ل���ادن�������ا ال���������������و ّزع ط����ي����وب
وم��������ن ك������ل وردة م�������ز ّه�������رة ي���������س����رق ع��ط��ر
وخ����ل����ي����ت ع�����ي�����دك ي����ق����ط����ع �����ش����م����ال وج����ن����وب
ت��������ا ي�����ع����� ّم�����د االرزة ب����������دم االن�����ت�����������ص�����ار
ي��������ا رم����������ز ع�����زت�����ن�����ا وي����������ا ف�����خ�����ر ع����ي����ادن����ا
ي�������ا ج���ي�������ش���ن���ا ي�������ا ب�������ي�������ارق حم�����ب�����ة و������س��ل��ام
وال ب�����ي�����ن�����وف�����ا دم�����������ك ب������خ������ب������زة زادن�����������ا
م�������ا ب����ت����ن����وف����ا �أجم���������������ادك ب����ط����ي����ب ال�����ك��ل��ام
وجم��������������دك رج��������ول��������ة وم������ع������ن������وي������ة زادن�����������ا
ا�����س����م����ك ������ش����� ّرف ك�����ل اال������س�����ام�����ي ب�����وج�����ه ع����ام
ج����ف����ن����ك وع���������ي ون�������ام�������و ب���������س��ل�ام����ة والدن���������ا
وم�����ط�����رح م�����ا ج����ف����ن ال����ف����ج����ر ب����ال����ت����اري����خ ن����ام
ح�����ط�����ي�����ت دم�����������ك ع������ل������ى ك������ف������ك ب�����ال�����وط�����ن
وم�����ط�����رح م�����ا ح�����ط ال�����غ�����در ����س���ي���ف االن����ت����ق����ام
ح������ت������ى ت���������داف���������ع ع���������ن ح���������������دود ب���ل��ادن������ا
م���ي���ن ال����ب����ي����ن����ك����ر ب����ط���������ش����ك ب������وج������ه ال�����ع�����دى
ي������ا ج���ي�������ش���ن���ا ي������ا ق�����اه�����ر ج����ي����و�����ش ال��������ردى
وع������ ّرق������ت ق����ر�����ص ال�������ش���م�������س و����س���ق���ي���ت���و ن����دى
ل���� ّب���������س����ت ع�����ر������س امل�����ج�����د م������ن جم�������دك ت���ي���اب
وي�������ن وم�������ا ت���������ارك ������ص�����وت دع���������س����ات����ك ����ص���دى
وي������ن وم������ا ع����ن����دك ا�����س����م ����ش���ع�������ش���ع ل��ل�����س��ح��اب
ان�������ت ال�����ل�����ي ع���ل���م���ت ال�����زم�����ن در����������س ال����ف����دى
ال ت�����خ�����اف ل�������وال امل�����ع�����ت�����دي ا�����س����اط����ي����ل ج����اب
ب���ت���ق���ب���ل ك������رام������ة ار������ض�����ه�����ا احل������������ ّرة مت����وت
وار����������ض ال����ل����ي ف���ي���ه���ا م���ت���ل���ك �����س����واع����د ���ش��ب��اب
وم�������ا ب���ت���ق���ب���ل ع����ل����ى ار�����ض����ه����ا ي����دع���������س ح����دا
ور ّخ�����������ص�����ت ����س���ع���ر ال���������دم ب�����ع�����روق ال�������ش���ب���اب
ت������ا ت���������ص����ون ل����ب����ن����ان����ك ح���ل���ف���ت���ل���و ال���ي���م�ي�ن
وك���������ان ال������وف������ا ك�����ات�����ب ع����ل����ى خ������ل������ودك ك���ت���اب
ب����ال���������ش����رف وال����ت���������ض����ح����ي����ة رف�����ع�����ت اجل���ب�ي�ن
وم�������ن ري�����ح�����ة ت����ي����اب����ك ����س���ك���ر خ����ي����ط ال���ت���راب
غ���������س����ل����ت دم الأر����������������ض ب�������ال�������دم ال���ت���م�ي�ن
ّ
وت�����ف�����ت�����ح ب�����ت�����م ال���������ص����خ����ر ل���ل���اجم�������اد ب�����اب
ع�������ش���ت ال����ب����ط����ل م�����ا ت����ه����اب غ�������در ال����غ����ادري����ن

جندي
�أنا
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انا هنا
ابن جبل الثلوج
جبل االرز وال�سنديان
اعرف االر�ض باملواقع واال�سماء
موا�سم الزهر والثمر
عدد اجلالل يف الكروم
وا�سماء االع�شاب الربية،
احدد موقع كل حجر و�صخر
واحب الوان الرتاب.

انا ابن املدى االزرق
اخطو على نغمات املوج
حافياً
على ذهب الرمل
وعلى زلق ال�صخور
اجمع اال�صداف
ام ّيز انواع اال�سماك
وابحار كل �سفينة ومركب.
انا ابن ال�سهل

اهيء ملج أ� للطيور املهاجرة
واع�شا�شاً للع�صافري
ارافق جماري االنهار
ومن النبع اىل البحر
اروي عط�ش اجلنائن
وم�ساكب الورد والنعناع.
ا�ستقبل الريح واملطر
على جبهتي
مطلع ال�شم�س والغياب

ت���ط���ح���ن امل���������وت ب����وج����ه����ك وت����ع����م����ل ح�������س���اب
وت����ه����ج����م م����ث����ل ه���ج���م���ة دي���������اب ال���ك���ا����س���ري���ن
ّ
م���������ت م�������ا ت������ف������زع ت�������راب�������ك ي���ن���ت���ه���ي
ول���������و
ع�����ن�����دك ع�����ري�����ن وان����������ت ح�����ام�����ي ه���ال���ع���ري���ن
ب��ي�رج����ع مب����وت����و ي����خ���� ّل����دك ق����د�����س ال���ت���راب
ود ّن�������������س ار����������ض ب����ال���������ش����رق ك�����ان�����ت ����ص���ام���دة
ومل���������ا ع ن�����ه�����ر ال��������ب��������ارد االره����������������اب ف�����ات
وح������ل������م االم���������������ارة ال���������ش����م����ال����ي����ة ال�������واع�������دة
����ش���ف���ت اخل�����ي�����ان�����ة وغ�������دره�������ا ب�����اي�����د ال���ط���غ���اة
وت���������و ّل���������ع م������������واج ال�������ن�������ه�������ورة ال��������ب��������اردة
ه����ب����ي����ت م����ت����ل ال���������ص����ق����ر ت����ن����ه����ي م����رب����ع����ات
حت����ا�����س����ب ب�������ش���ر م�������ش���ي���ت �������ش������واز ال����ق����اع����دة
ت���������ض����رب ق�����ذاي�����ف ج����م����ره����ا ي���������ش����وي ال�����غ�����زاة
وت����ك���������س����ر ج������ن������اح ال�����ن�����������س�����ورة ال�����������ش�����اردة
ت�����داف�����ع ع�����ن الأر�����������ض ال���ع���ل���ي���ه���ا امل��������وت م���ات
وع����ط����ي����ت در����������س م�����ن ال�����ف�����دا ع�����ن ك��ب��ر ذات
ع ف�����ت�����ح اال���������س����ل���ام اج���ت���رح�������ت امل�����ع�����ج�����زات
وك�����������س�����رت را����������س ال�����ق�����اع�����دة ب����ال����ق����اع����دة
أب���������ي
ي������ا ج���ي�������ش���ن���ا ي������ا �����ص����اح����ب ال����ط����ب����ع ال
ي�������ا الب�������������س م�������ن ال������ع������ز ب������دل������ة م���ق�������ص���ب���ي
ّ
ومل������ع������ة ن����ي����ا�����ش����ي����ن����ك ������س�����ي�����وف م����ده����ب����ي
جن�������وم ال�����ع�����ا ك���ت���ف���ك غ�����اي�����رة م���ن���ه���ا ال���ن���ج���وم
م������ا ي�������وم ت������ف������ ّرق م�������س���ك���ب���ي ع������ن م�����س��ك��ب��ي
ع�������ش���ت ب����وط����ن م���ت���ل ال�������ش���م�������س ف������وق ال����ك����روم
ب��������ي ال�������ص���ب���ي
وحت���������ض����ن ال�����ك�����ل ب����ع����اط����ف����ة
ع����ال����ك����ل ت���������ش����رق ت�����ال�����وط�����ن ع����ر�����س����و ي������دوم
ّ
وم����������ن ج�������وه�������رك ت����ظ����ه����ر ن�������واي�������ا ط���ي���ب���ي
وحت�����م�����ل ع����ل����ى ك����ت����ف����ك ان��������ت ك���ب��ر ال����ه����م����وم
وامي�������������ان ع����ي���������ش امل�����������ش��ت��رك ع�������ن جت����رب����ي
وم����������ن ك���ب���ر امي�������ان�������ك ب����ل����ب����ن����ان����ك ع����م����وم
ب���ي���رق ع������م ي���������ص���� ّل����ي ع����ل����ى ا������س�����م امل�������س���ي���ح
ب����ي���رق����ي���ن ح����م����ل����ت����ه����م وق������������ت ال��������ل��������زوم
وب�����ي����رق ع������م ي�������ص���ل���ي ع����ل����ى ا������س�����م ال���ن���ب���ي
ب��������ال��������ذوق واالخ�������ل�������اق وال�����ع�����ق�����ل ال�������س���ل���ي���م
ي������ا ح���������ض����رة ال�����ق�����ائ�����د ال��������ك م����ا�����ض����ي ق����دمي
وم���ي���ن ال���ب���ي���ن���ك���ر ف�������ض���ل���ك وج�����ه�����د ال���ع���ظ���ي���م
ت�������س���ل���م���ت ج���ي�������ش���ك ع������ن ج�����������دارة وع�������ن ث��ق��ة
وم�������ن ح���ك���م���ة ����س���ل���ي���م���ان ج�����وه�����رة ال�����ص��م��ي��م
ك�����ن�����ت احل�����ك�����ي�����م وجم������������دك مب�����ج�����د ال����ت����ق����ى
ب��������ي ال����ك����رمي
و������س�����ه�����رت ع ج���ي�������ش���ك ����س���ه���ر
ح�������ض���ن���ت ال������وط������ن ح�������ض���ن���ة ع�����ي�����ون م��ق��ل��ق��ة
ّ
وت������ن������زل ال�����دم�����ع�����ة م������ن ج�������رن ع���ي��ن ال���ي���ت���ي���م
ال ت������خ������اف ي�������ا ل�����ب�����ن�����ان ي����ح���������ص����ل ت���ف���رق���ة
وم��������ن ����ص���خ���ر ف����خ����ر ال������دي������ن ج�����وه�����ر م���ع���دن���و
م�������ا زال ق������ائ������د ج����ي���������ش����ن����ا رم���������ز ال���ن���ق���ا
�������ص������ورة ب��ل��اغ�����ة ع������ن ����س���ل���ي���م���ان احل���ك���ي���م

ا�سهر على درب القمر
واحدد املواقع للنجوم،
احر�س احلب واالحبة
اكفكف الدمع
واو�سع مكاناً للفرح.
ّ
انا ابن القرية واملدينة
كل الوجوه
هي وجوه حبيبة
و�شجرة عائلتي

حتمل كل اال�سماء
ا�صلي
على نداء االجرا�س وامل�آذن
واحفظ غيباً
احلان الرتاتيل
ونداءات التكبري.
انا ابنك يا وطني
جبلة من ترابك
جندي من جنودك

اع ّلم اوالدي تاريخك
وازرعك علماً على القمم.
انا هنا
ال تخف يا وطني
زندي �سياج احلدود
ان طلبت جمداً
ا�صنعه لك
ان احتجت دمي
هو فداك

هو فداك
ال واجباً ال ّبي النداء
فرحاً ال ّبي
جندي انا
واالمر لك
يا وطني.
اليا�س بو لطوف
حزيران 2007
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فخر �أمهات لبنان
عيني ترقبهم ،والقلب ُّ
حب
يرف رفيف ّ
وحنان.
بحنان الأم �أتابع خط تقدمهم ،ولهيب
ب�سالتهم ،و�أدع��و اهلل كي يحميهم ويرعاهم
بعنايته يف كل حني.
يتقدمون يف ما هم ما�ضون اليه ،فوق
دروب اخلطر ،وتتقدمهم �شجاعة ع ّز نظريها:
وغايتهم حماية الوطن ودر ُء اخلطر عن حدوده
والربوع.
وت�شع
��وري:
ج
ورد
أزرار
�
و
حبق
«طرابني»
ُّ
وجوههم مثل الكوكب و�سط ه��ذه الظلمة
املخ ّيمة فوق ربوع الوطن ،وتع ّو�ضنا ب�سالتهم
عن كل ما يحيط بنا من �إحباط و�إذالل.
•••
فخ ُر الوطن ،ومي�ضون اىل مواجهة اخلطر
ب�شجاعة ّ
قل نظريها� :إنهم ُ
جي�ش لبنان ،وتفخر

بهم �أمهاتهم والآباء.
•••
ّ
منهن� :أمهات
وي�أتيني ���ص��وت واح���دة
الأبطال.
من املكان الأول ي�أتي،
من قريتي الراب�ضة عند �سفوح جبل ال�شيخ:
�إبني على اخلطوط الأمامية يف خميم «نهر
البارد».
تزف ا ّ
تقول ذلك وك�أنها ُّ
يل ُب�شرى ،والفخ ُر
يغ ّل ُف �صوتها ،و�أكاد �أُب�صره نافراً من عينيها:
�إبنها بطل وهي الأم الفخورة به.
•••
لكن ،وعندما ات�صلت بي قبل �أ�سابيع،
ل ُتبلغني نب�أ �آخر ،عن هجرة �أخيه اىل «كندا»
كانت ل�صوتها رنة حزينة :هناك ،يعني الهجرة
وفراق الوطن� ،أما هنا� ،أما ما يقوم به ابنها
اجلندي ،فيدفعها لتفاخر �سواها من الأمهات.
وه��ي لي�ست �أم��اً خيالية ،فهي قريبتي،

و�أعلم �أنها واحدة من �أمهات الأبطال يف بالدي.
•••
�أما الأبطال ال�شهداء ،وقد رووا تراب الوطن
بدمائهم الزكية ،فتعجز عن و�صفهم الكلمات،
ونحتاج اىل لغة جديدة لنكتب بها حكايتهم
باعتزاز.
•••
من زاوي��ة الأمومة �أب�صرهم جميعاً ،وهم
�أبنائي ،و�أتعاطف مع الأمهات املقيمات
يف القلق على امل�صري �أو يف احلزن على من
ا�س ُت�شهد.
و�أدع��و اهلل كي يرد ال�ضيم عن املنا�ضلني
البوا�سل ،ويع ّزي قلوب �آباء و�أمهات ال�شهداء
الأبطال.
�إميلي ن�صر اهلل

اجلي�ش اللبناين ...درة هذا الوطن
يا رجاالت جي�ش ب�لادي ...يا درة الوطن ..ويا مرقد احللم الل�ؤل�ؤي،
ومواجع املهج املتلظية باحلرق ...حني انخطاف احلياة من �أعطافكم
ويفاع �أعماركم ،هي ال�شهادة لكم ب�أنكم �أحياء عند ربكم ترزقون .لهذا
�أجدين �أنحني �أمامكم عرب كل املواعيد التي نعود فوق خطوطها اىل
عرينكم ،ن�ستظل الأمن والأمان املفقودين منذ بدء انحبا�س ال�ضمري
و�سقوطه على مذابح ال�شرف ،ال�شرف الذي حملتموه ذخراً وعقيدة
وطنية� ،شعارها الت�ضحية من �أجل حماية لبنان و�شعبه و�سيادته ،الذي
تعلمنا معكم كيف لنا �أن ن�صونه بقلوبنا امل�ؤمنة ،ونحميه بني �أ�شفار
العيون يف ليايل الظلمة احلالكة.
راهنوا على ذبحكم ،فجا�ؤوا اليكم غدراً يذبحونكم على حني غفلة،
متجاهلني قوة �شكيمتكم التي ما كلت منها ال�سواعد عن امت�شاق
ال�سيوف دفاعاً عن ال�شرف الوطني ،وال فرتت منكم عاطفة رفعتموها
ع�شقاً �سرمدياً اىل الوطن...
 ...نعلن والءنا الكامل للجي�ش اللبناين وقائده امل�ؤمتن على �سيادة
الوطن العماد مي�شال �سليمان ،ولكل �أفراده من �ضباط وعنا�صر ،معطوفاً
على العهد والوعد ب�أن ن�شحذ اقالمنا با�ستمرار لت�ساند �سيوفكم دفاعاً عن
احلق والعدالة وال�شرف والكرامة التي �أنتم رجاالتها الفوار�س ال�شجعان،
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الذين مل يرتكوا يوماً �ساحات الوغى مهما عظمت الت�ضحيات .ف�أنتم
ال�شرفاء ،و�أنتم� ...أنتم جنود العزة واملجد التليد ،و�أنتم �شموخ لبنان
عرب الأزمنة الرديئة وعرب كل التحوالت ،و�أنتم الكلمة الطيبة الناطقة
باحلقيقة ،و�أنتم لغتنا املطوقة بعقود اليا�سمني ،و�أنتم العائلة الكربى
التي اليها نعلن الإنتماء ،فبئ�س املوت الذي يهزمكم ،وبئ�س الغيم
الأ�سود �إن حجب ر�ؤاكم ،لأن �صمودكم ثابت ،و�صلب ك�أرز لبنان ،وقاماتكم
العالية هي التي �سرت�سم تاريخ لبنان احلرية والكرامة من جديد،
و�سرتدون لنا ،نحن �أبناء هذا الوطن ال�شرفاء ،حقوقنا املهدورة املذبوحة،
التي و�ضعناها �أمانة يف �أعناقكم ،مع الثقة من تفانيكم يف جهادكم
امل�ستمر وب�سالتكم ال�شجاعة ،التي �ستبقي �أقالمنا مرفوعة يف وجه كل
�سلطان جائر ،مهما طغى الطغاة وا�ستبد الظاملون.
ن�شد على �أياديكم ،نتكافل معكم ونت�ضامن يف ال�سراء ال�ضراء ،ونرفع
ال�صالة طقو�س عبادة م�ؤمنة نر�شق بها خطواتكم ،لريعاكم اهلل برعايته
لأنكم �أنتم اخلل�ص الأوفياء .واىل ن�صر مظفر ب�إذنه تعاىل.
د� .سلوى خليل الأمني

َد ِو ُّي َك ال�صمت
عال على الآن
ٍ
َت ّو ٌاق �إليك َغ ُد
يا َ
جي�ش لبنا َن
الفر ُد
هذا �صو ُت َك ِ
َع ِّم ْق �صعو َد َك يف املابعد
ُ�ض َّج ِب ِه
ُ
ال�صمت يو َم ال�صوتُ
َد ِو ُّي َك
يفتق ُد
ولي�س غ ُريك من َيحمي احلمى
ف�إذا حت ّلك ُ
الليل:
� َ
أنت الفرق ُد الأح ُد
�أ َّنى طغت عتم ٌة يف ال ّن ِاح
ُت ِظل ُمها
فال�ساح �سا ُح َك
ُ
َ
منك الفجر ي ّتل ُد
بت�ضحية
يا ُج َّله �شرفاً ي�سمو
ٍ
غم ٌر وفا�ؤ َُك
ُج ْد
يا ذا الوفا َم َد ُد
ف�شع ُبنا ما له �إلاّ ك الئ ُذه
ُّ
يلتف حو َل َك
يقوى َ
فيك
حت�ش ُد
َي ِ
�سيا ُج ُه � َ
أنت
تعلو يل كرام ُت ُه
من قب�ضة البغي والطغيان
ينجر ُد
ُ
ركن ال�سيادة � َ
أنت
وع زهوته
ال َّر ُ
والعنفوا ُن على ك ّف َ
يك ّ
يطر ُد
ْ
ب�سط َت ظلك؟
ها �أهلي اىل َخ َل ٍد
َ
أمان
ب�سط ال ِ

�أال فليهن ِإ� اخل َل ُد
ه َفت � َ
إليك الروابي
وال�سهو ُل
البحر
وما بني ِ
اجلبال وبني ِ
واجل َل ُد
جنوب� ،أهالً و�أر�ضاً،
ُ
َ
قلت تحَ ُ�ض ُن ُه
الف�ص ُل
� ْأن وح َد َك ْ
واحللاّ ُلها العق ُد
جتيئه؟
البيت �س ّي َده
عاد ُّ
رب ِ
والغا�صبون طريق واحدَ :بد ُد
ف�صخ ُر لبنان
ٌ
بع�ض من هوايته:
أ�سامي من دالوا ومن
ح ْفر ال ِّ
و َردوا
ُ
فيه احل�ضاراتُ
والتاريخ مربعها
ما كان من دونها لبنان ي ّتح ُد
بقاعه
اجلبل
اف ّ
نت ال�شمال اىل بريوت
ك ٌّل
وحول ال ُك ِّل تن�ضم ُد
اليك نرنو
ويف �أحداقنا قي ٌم
بها عالم ُتنا يف النا�س تنفر ُد

نب�ض َ
يف قلب لبنا َن ٌ
منك
تر�ص ُد ُه
ال�صي ُد ما ي�سمو به
�أجيالنا ِّ
الر�ص ُد
َ
�ضلوعك فيها َم ْد َر َ�ست
هذي
ُع ُنداً
ال�شهادة
دون
ِ
ال ّ�ش ٌّم
وال ُع ُن ُد
وال ٌ
�شموخ
وال حري ٌة َر َعت ا�ستقاللنا
�ض ّمه الآباء وال ُول ُد
وال َفخا ُر
وال ع ٌّز و ُن ُبل �إباً
تراب مدى لبنان ُينعب ُد
وال ٌ
�إن البطوالت جم ٌد
لي�س يدركه �إالّ اجلناحاهَ :ن ْذ ُر
اخل ْلد والأب ُد
الإرتفاع لنا
ُ
والعمق نهدتنا
فال امل�ساحات تغرينا
وال ا ُجل ُم ُد
انفتاح على الدنيا
نحن ٌ
اىل غدها
بنا الزمان مكانٌ
كيف ننغم ُد؟

جي�ش
بالدي
جانيت قا�صوف

يف عندن ق ّوي حرب ّيي
ويف ع ّنا للغدر ح�ساب
عندن قيمي اخالق ّيي
خلفا خم ّبا جي�ش دياب
ويف عندن قيمي فكر ّيي
نور الفكر بقلبا غاب
وجايني ب�إ�سم احلر ّيي
َع بالدي ي�ش ّنوا الإرهاب

�أهلي ٌة حربنا؟ ال.
الطائفي ُة؟ ال
هذي «ه ُم» اخرتعوها.
نحن؟ م َّت َح ُد
«هُم» لـ«التعاي�ش» �أو لـ«العي�ش
م�شرتكاً»
يا عا َرنا �أ َّن هذا الوه َم ُم�س َت َن ُد
َل ُ
نحن عائلة �إحدى
�شعب
احليا ُة لها يف �أر�ض لبنان ٌ
واح ٌد �أح ُد
وال عليك ِعداً ،يا �أر ُز ،ما كرثوا
جودة � َ
أنت
من ٍ
«هُم» مكيالهم عد ُد
ارت�س ْم
ُح ُّر ِ
اعت�ص ْم �أبداً
باملواثيق ِ
الغار ينعق ُد
هامة ِ
ِب ِ
اجلي�ش �ش ْل ُح ِ
من ْزه ِو َط َّل ِت ِه
طو ِت ِه
من و ْق ِع َخ ِ
من ْوه ِج َ�س ْط ِوت ِه
لبنا ُن َي َّتق ُد
وال�شعب
لأنه واح ٌد
ُ
ال خط ٌر
لبنان تبقى
ويبقى اخلال ُد ال�صم ُد.
هرني زغيب

ع ّلمهم يا جي�ش بالدي
�شو يعني حقوق االن�سان
عطيهم من جمدك ز ّوادي
مبجدك �شو بيحال البنيان
دع�ساتك للحق �شهادي
نظراتك �صدق و�إميان
و�صوتك حريي بتنادي
بالوحدي منبني الأوطان.
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�أجل�أ �إليك �أنت� ،أحبك �أنت
ي���وم ت�صبح الأر������ض عيوناً
و�شظايا �أحالم و�شهادات حب،
يوم ت�صبح الأر�ض �صورة حبيبة
خمطوفة،
يوم ت�صبح الأر�ض �أمي و�أختي
وبراءة الب�سمة على ثغر ولدي،
يومها ،أ�ن��ادي��ك �أن��ت� ،أتطلع
اليك� ،أرى فيك ال�سيف املقاوم،
أح�سك الال يف زمن الهزمية والليل
� ّ
وال�ضياع.

ي��وم ال �أنقى من عيني �أمي،
وهي جمذرة يف الرتاب...
يوم ال �أروع من جمال احلبيبة،
وه���و م��ت�����س��رب يف ك��ل ع�شبة
وزهرة...
ي��وم ال �أوف���ى م��ن ي��دي ج�� ّدي
الفالح� ،صلبه التعب على جلجلة
هذا اجلبل...
يومها �أتطلع اليك �أن��ت� ،أنت
�أ�صرخ بك� ،أرى فيك جدي الفالح

�أ�ؤمن باجلي�ش
�أ�ؤمن باجلي�ش اللبناين،
جي�ش لبنان ،الوطن النهائي جلميع �أبنائه
�أ�ؤمن باجلي�ش اللبناين،
جي�ش اجلمهورية اللبنانية ،املبنية على
التن ّوع والدميوقراطية
�أ�ؤمن باجلي�ش اللبناين،
جي�ش لبنان اجلديد الذي يولد حتت �أنظاري
�أ�ؤمن باجلي�ش اللبناين،
جي�ش اخلال�ص من �آفاق املا�ضي وباين
م�ستقبلي
�أ�ؤمن باجلي�ش اللبناين،
جي�ش املحاربني من �أجل ال�سالم
�أ�ؤمن باجلي�ش اللبناين،
جي�ش الأرز والزيتون وال�سنديان
�أ�ؤمن باجلي�ش اللبناين،
جي�ش �أهلي ومع�شري وخالّين
�أ�ؤمن باجلي�ش اللبناين،
جي�ش الدفاع عن منط عي�شي وحرية �أفكاري
و�أحالمي
�أ�ؤمن باجلي�ش اللبناين،
جي�ش العلم والبندقية واالميان
فريدريك معتوق
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وعيني احلببية ويدي �أمي.

الفرح والعودة والينابيع.

ي��وم ال تعود احلكايات كلمات
وفوا�صل و�إ�شارات،
ي��وم ال تعود احلكايات �أ�سرار
ما�ض عتيق يف خزانة مكتبة،
ي��وم ال تعود احلكايات دقائق
للفراغ والت�سلية،
يوم ت�صبح احلكايات م�ساحات
من الدمع واليا�سمني املق�صوف
و�أكوام ال�شجر العط�شان،
يومها �أتطلع اليك �أن��ت� ،أجل�أ
�إليك �أنت� ،أحبك �أنت� ،أرى فيك

يوم ي�صبح املطر �شراب الفقراء
يف اجلبل...
ي��وم ت�صبح ال�شمعة كهرباء
و�أ�ضواء م�شع�شعة...
ي���وم ي�صبح ال��رغ��ي��ف كفاحاً
هانئاً...
ي���وم ت�صبح الأق��ب��ي��ة رفيقة
حلوة...
ي��وم ت�صبح الأغنية زل��زاالً يف
ال�ضلوع...

�إذا �أ ّملت مظلمة �أ�ضا�ؤوا
يف قر�س الليل أُ�ح�س به زقزقة يف عروق
الوطن ،فتغرد له يف و�صاله الق�صي الذي
بلون ن�سك ال�صوامع� ،أ�شرعة الوجع حتى الآه.
كيف تكون البيادر مذ ّهبة بال�سنابل ،وال ّد ّنان
ملأى بالرحيق ،ك�أمنا �أوتار قيثارة ترتامى
اليك ...تكا�شفك يف مدارات الف�صول بالغناء
ال�شفيف ..هكذا ،على بع�ض اللقى ،يالم�سك
جرحه البتول غ�صناً على �شرفة الريح...
ي�سكنك �صوته يف مدائن الأعماق بالعباءة
الق�صب ،منت�صباً كالرمح بني �شروخ جبالنا
ُّ
ال�شم ،ف�صهوة ح�صانه يف مراقي الوطن

نحن
احل�صاة
خلابية
الوطن

املف�ؤودُ ،يهتدى اليها ّ
بال�شميم!
ذراعه ،باجلدل واملقاي�سة ،ق�صيدة من نور،
وجبينه الأ�سمر معنى ولفظاً ووزن��اً وروياً،
الربق والرعد والعا�صفة ،انتذر على نف�سه
�إذا ِ�سي َم الوطن �ضيماً و�أغ�شى ليله ،ال�شهادة،
اخلطو
م�شى اليها خمتال العظفني ،ثابت ِ
مكيناً ،تتدفق من م�آقيه يف مدارج احلق
�أنهر احلياة ،فتنجم ال�سماء ،ويعز �شرف،
وترخ�ص ت�ضحية ،ويق ُد�س وفاء.
جوزف مهنا

جي�شنا هو امل�ؤ�س�سة الوطنية الأ�سا�س ،قاعدة الهيكل وج�سر ال�سقف
الذي �إذا تداعى ،ال �سمح اهلل� ،إنهار كل �شيء .لقد كنا دائماً احل�صاة
التي ت�سندك يا خابية الوطن الغالية الزاخرة بالرموز والكنوز ،وما
�أحقر الذين ارت�ضوا لأنف�سهم �أن يكونوا احل�صاة  -الأداة التي يقذفك
بها �أعداء لبنان بهدف حتطيمك .ندعو لك بالن�صر يف هذا الظرف
الع�صيب ،ويف كل ظرف داهم ومنعطف حا�سم ،ف�أنت الفجر وخ�شبة
اخلال�ص وح�صن احلدود والوجود .ف�سالم اهلل عليك ،و�صانك من كل �أذى،
خدمة للبنان.
جورج طربيه

يومها �أتطلع اليك �أنت� ،أناديك
�أن���ت� ،أه��ج��م ن��ح��وك� ،أحتمي يف
يدك ،ملج�أ وخال�صاً.
م�ساحة اجل�����س��د ه��ي م�ساحة
الوطن ،ويوم تغدو نب�ضة الوريد
حكاية �شعب،
احللم الليلي تاريخاً من الدم
وال�شهداء،
يوم تغدو القذائف م�ساماً يف
اجللد،

 ..وبالع ّز راية
جورج
�أبو �أنطون

يومها �أتطلع اليك �أنت ،ك�أنك اجل�سر الوحيد اىل الوطن الآتي.
الريح ال�صاعد يف طريق املجد.
يوم تنطق حجارة را�شيا جمداً
يوم تغدو الألوان ،كل الألوان ،ناراً وحرية وكرامة،
و�أرجواناً...
يوم ينطق اجلبل ،كما اليوم،
يوم تغدو الأحداث ،كل الأحداث ،غ�ضباً ،و�أيّ غ�ضب؟
يوم يتح ّول ال�سهل اىل حجارة
�أجرا�ساً وم�آذن و�صلوات...
يوم تغدو العطور ،كل العطور ،واعية وتراب �صادق،
يوم يتح ّول البحر اىل منارات
�أطفاالً ووروداً ونعناعاً برياً...
يومها �أناديك �أنت� ،أنت �أرك�ض يف وجه احليتان و�أ�سماك القر�ش،
اليك� ،أ�ض ّمك ،وت�صبح �أنت وحدك يومها� ،أ�صلي لك� ،أنت ،تعال،

فقد �آن زمن الرجال.
يوم �أرك�ض اليك ،و�أن��ت� ،أنت،
بطل ال�ساعات الأخرية،
يومها �أع��رف �أن الوطن الذي
تزلزله العوا�صف وته ّزه الأحداث،
لن يقع،
و�سريتفع مدى �شموخ �أرزة يف
عينيك.
�سهيل مطر

ك�������ت�������اف االر������������������ض ح����� ّم�����ل�����ت�����ه�����ا دي������ون������ك
ي��������ا ج�����ي�����������ش ل�����ب�����ن�����ان ال��������ق��������وي اجل������� ّب�������ار
ّ
ظ�����������ن ال�����������ش�����ع�����ب وظ�����ن�����ون�����ك
وح������ ّق������ق������ت
ر ّدي������������������ت ع�����ن�����ه�����ا م��������وج��������ة الأخ���������ط���������ار
الزم ع������ل������ي������ك ن���������غ���������ار ون�������������ص������ون������ك
م�������ت�������ل م����������ا ع�����������االر������������ض ع����������م ب�����ت�����غ�����ار
ب��ت��رف�����������ض ت����ع����ي���������ش ال���������س����ل����م م�������ن دون�������ك
الأر���������������ض ال����ع����ل����ي����ه����ا �����س����ه����رت ل����ي����ل ن���ه���ار
وح������اف������ظ������ت ع�������ا ح�����������دود ال�������وط�������ن ب����ال����ن����ار
م������ن������ك ع�����ط�����ي�����ت الأم������������������ن ا������س�����ت�����ق�����رار
وح�������اف�������ظ�������ت ع���������ا االرزات ب����ع����ي����ون����ك
م������ن ج������ن������ودك ت����������راب ال������وط������ن ع������م ي����رت����وي
ي������ا ج���ي�������ش���ن���ا ل���������ص����دق امل�������ب�������ادي ب���ت���ح���ت���وي
ال ع��������زم��������ك ت��������غ����ّي���رّ وال زن���������������دك ل������وي
ب�����ال�����رغ�����م م������ا احل������اق������د ع����ل����ى غ����������درك ن����وي
ب����ر�����س����ال����ت����ك ي�������ا ج����ي���������ش ل�����ب�����ن�����ان ال�����ق�����وي
ك������ل ال�����������ش�����رف وال����ت���������ض����ح����ي����ة وك��������ل ال����وف����ا
ي������ا ج���ي�������ش���ن���ا ع�����رف�����ن�����اك �إب����������ن م���� ّؤ����س�������س���ي
وج��������������ودك ر��������س�������ايل ب����امل����ح����ب����ة م����ك���� ّر�����س����ي
ب����ال���������س����ل����م ورد وب��������احل��������روب �����س����ي����اخ ن����ار

ل�����ل����� ّده�����ر م�������ا ب����ت����ل��ي�ن ل�������و ظ������رف������ك ق�������س���ي
ب������إمي�����ان�����ه�����ا ب����ت���������ص����ون �أر�������������ض م���ق��� ّد����س���ي
وب������ال������ع������ ّز راي����������ة وب����ال���������ش����ج����اع����ة م����در�����س����ي

ي�������ا ج���ي�������ش���ن���ا ي����ل����ل����ي ال�����ن�����ج�����وم ب���ت���ق���رب���ك
م���������ش����رب وف��������ا وع���������� ّز وك�������رام�������ي م�������ش���رب���ك
ال دم����������وع ن����ه����ر ال�������ب�������ارد ب����ت����ق����وى ع��ل��ي��ك

م������ا يف ق��������وى ع��������الأر���������ض ف����ي����ه����ا ت���ق���رب���ك
م����ط����ل����ب �������ش������رف خ������دم������ة ب�����ل�����ادك م���ط���ل���ب���ك
وال رم������و�������ش ع���ي��ن احل������ل������وة ف���ي���ه���ا ت���ره���ب���ك

ب�������ل������ادي غ�����ن�����ي�����ة وع���������� ّزه����������ا ب�����ج�����ن�����وده�����ا
����ش���ع���وب ال����ل����ي ب���ت���ح���اف���ظ ع�����ا ار���������ض ج����دوده����ا
وع��������ا ح�������دوده�������ا ب����ل���اد امل��������ا ب�����ت�����و ّق�����ف ج���ن���ود

وج�������ن�������وده�������ا دع�������م�������ة ك�������ي�������ان �����ص����م����وده����ا
ّ
ب����ت���������ض����ل �أر���������������ض ج��������دوده��������ا م����ع����ب����وده����ا
ب���ت���ل���ع���ب ع�����ي�����ون امل�����ع�����ت�����دي ع������ا ح�����دوده�����ا

ي�������ا ج����ي���������ش����ن����ا م����ق����ل����ع ب������ط������ويل م���ق���ل���ع���ك
ب���������س����اح����ات م������ي������دان ال�����ب�����ط�����ويل م��ن��ق�����ش��ع��ك
ال ت������خ������اف م�������ن غ���������در وجت������� ّن�������ي امل����ع����ت����دي

وم���������ن م����ق����ل����ع����ك م�������ا يف ري�����������اح ب���ت���ق���ل���ع���ك
ب��������أ��������ص�������وات ب�����ت�����ه����� ّز اجل�������ب�������ال م���ن�������س���م���ع���ك
م��������ا زال �����ش����ع����ب����ك ح������������� ّدك واهلل م���ع���ك
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يا جي�شنا
الربق
� ٍآت َ
اليك ،بي ٌ
خوف ،بك ال�شر ُر
احلب ينك�س ُر
�إين �أنا �أنت يو َم ُّ
ٌ
جي�ش هو وطني الهدا ُر ،ال ٌ
قلق
ّ
رعب وال خط ُر
يخ�ضنا ،ال وال ٌ
الريح ت�أتي
ه َو ،ه َو ُ
من َ
هناك اىل ...لبنا َن،
�س ّوره ٌ
جي�ش ه َو الن�س ُر
دما� َؤك اليو َم �أقما ٌر ،ففي ِغدنا
�أ�سطور ُة اجلي�ش تحُ كى� ،إنها ال ُعط ُر.
عال كما الده ُرّ ،
م�شا ٌء َلك الظف ُر
ٍ
َ
الريح واملط ُر
يا جي�شنا الربق� ،أنت ُ
القهر حتملنا
ُت�ضيئنا بع َد ِ
ليل ِ
الكرم نعت�ص ُر
اىل امل�سافات ،خم ُر ِ
َ
احلب �أنبل ُه:
و�سع ِّ
�صهيلك الآن ُ
ب�أ ّن َ
نارك عد ٌل كلها زه ُر
يا َ
جي�ش لبنا َن ذاك الوع ُد نعرف ُه:
البطوالت يهدينا فننت�ص ُر.
اىل
ِ
يا جي�شنا الواح َد الهدار ،يا وجعاً
البطولةَ � ،
أنت ال�شع ُر والعم ُر
من
ِ
ً
َ
�سفر
يف
جلت
ال
�شما
م�شيت
�إذا
ٍ
راح الت ُرب ُينت ُرث.
من
الرجولة َ
ِ
وي�س� َ
ألونك عن لبنا َن ،يل ٌ
وطن
الكون يخت�ص ُر
ه َو
ُ
الت�ساطع ك َّل ِ
انفتاح على املابع ْد ،فل�سف ٌة
ه َو ٌ
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روبري غامن
العبريَ ،
ال�سر ينت�ش ُر
بذاك ِ
من ِ
ه َو الرياد ُة :فكراً كا َن أ� ْم �صهالً
ُ
والتاريخ والع ُرب
ريا ُح ُه الور ُد
ه َو البها ُء يعني ،ظ َّل معجز ًة
َ
م�س ُه ال�سح ُر
من
التوا�صلَ ،ح ْرفاً ّ
ِ
اهلل� ،أغني ٌة
بفي�ض ِ
ه َو انبها ٌر ِ
ٌ
َ
مده�ش ن�ض ُر
ال�شمول ،وفج ٌر
من
ِ
ه َو املحب ُةُ ،
أر�ض� ،أروع ُه:
ن�سغ ال ِ
ب أ� ّن �أهل ُه ظلوا فوق ما انحدروا
ه َو احلن ُ
النايات حتملنا
ني اىل ِ
َ
«الهنالك» نغدو ال�ضو َء ينهم ُر
اىل
ه َو ،ه َو َمن تب ّنى ا ُ
هلل مول َد ُه
ال�س ُرت
عدم
َّ
وانزاحت ُ
ِ
فهب من ٍ
َ
عدم
لوالك جي�شنا كنا بع ُد يف ٍ
ُ
وم�سنا ُ
القحطَ � ،
املده�ش القم ُر
أنت
ّ
�أ�ض�أتَ لبنا َن ،لوال وقف ٌة ْ
�شمخت
كاالرز� ،صرنا هبا ًء بيتنا الوع ُر
ِ
إبداع تنقلني
�شعبي
َ
املر�صع بال ِ
اىل َ
بهاك رمو ٌز� ،إنها الفك ُر
جتي ُء َ
جي�شك والأ�صواتُ هاتف ٌة:
بجي�ش� ..إن ُه النه ُر.
باق ٍ
لبنا ُن ٍ

عطاء
يخـتــــ

ــــ�صـر الزمـن

مواكبة و�سائل االعالم اللبنانية مبختلف انواعها
حزيران/متوز
وانتماءاتها لأحداث نهر البارد ،ظهّ رت نب�ض النا�س ،وعك�ست
التفاف اللبنانيني حول جي�شهم وعمق تقديرهم لدوره
الوطني ،و�إجماعهم على اعتباره �ضمانة الوطن.
و�سائل االع�ل�ام امل��رئ��ي وامل�سموع التي الحقت
التطورات حلظة بلحظة ،افردت م�ساحة كبرية من
البث للأنا�شيد الع�سكرية واالغاين الوطنية .وكانت
لبنان جي�ش خلف جي�شه
تعليقات املذيعني واملرا�سلني املفعمة بالتقدير
للجي�ش م�ؤ�شراً �إىل عمق الت�ضامن معه.
حتى ب َوردة
وعلى الرغم من ان الإجراءات التي حتمتها �ضرورات املعركة جعلت املرا�سلني غري
حملت «ال��ن��ه��ار» يف ال��ي��وم نف�سه مقالة
قادرين على ار�ضاء ح�شريتهم ال�صحافية ،ف�إن ه�ؤالء ت�صرفوا مب�س�ؤولية مقدرين
للمحامي م�صطفى يو�سف حمود اعترب فيها �أنه
الظروف اخلطرية ،مثمنني حر�ص اجلي�ش على �سالمتهم.
بدورها و�إىل تغطيتها للأحداث ،اف��ردت ال�صحافة املكتوبة حيزاً مهماً
«�إذا كان الوطن مبنزلة االم للجميع ،ف�إن اجلي�ش
فيه هو مبنزلة الأب احلامي ل�شرف هذه الأم»...
للتحقيقات التي عك�ست تعاطف اللبنانيني الالحمدود مع اجلي�ش ،وللمقاالت
ودع��ا اجلميع �إىل االلتفاف ح��ول اجلي�ش ليحمي
التي تناولت دوره ،والتي وان تخللتها مواقف �سيا�سية خمتلفة ،ف�إن االجماع
على تقدير حكمة اجلي�ش و�شجاعته ّ
«البيت الوطني.»...
ظل القا�سم امل�شرتك بينها.
تخوم نهر ال��ب��ارد� ...« :إذا كان
اجل��ي�����ش ال يف�صح ،ف����إن وج��وه
افراده تخربك �سر الن�ضال من اجل
الواجب الوطني ،بتلك االبت�سامة
يعرفون كيف ي��زرع��ون الطم�أنينة
حولهم وب�سالم ع�سكري ي�ضبطون الو�ضع
ويرفعون معنويات النازحني والقادمني
من �صحافيني واهايل.»..

بال�صوت
وال�صورة واحلرب

«ت�سلم يــا

�سمري نعوم �سالمة و ّجه حتية �إكبار و�إجالل لأرواح ه�ؤالء الأبطال من
جي�شنا الأبي» ،ودعا «كل مواطن خمل�ص و�شريف �أن يهب لن�صرة
اجلي�ش وحمايته حتى من ر�شقه بالورود».
عزاء اهل الوطن
عقب اندالع االحداث يف ال�شمال وتعر�ض الع�سكريني للعملية الغادرة،
كتب عادل مالك يف «النهار»�« :إذا كان من عزاء لأهل 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�صيف مقالته «ال لبنان من دون اجلي�ش» ،وقال« :ال
مهمة تعلو اليوم على مهمة دعم اجلي�ش اللبناين».
«ت�سلم يا ع�سكر لبنان»
ملحق «نهار ال�شباب» ال�صادر يف � 24أيار ت�صدرته �صورة معربة حتت عنوان
«ت�سلم يا ع�سكر لبنان».
ووجهت نايلة التويني «حتية �إىل ه�ؤالء اجلنود ال�شباب الذين نفتخر بهم
ونعتز ،و�ألف حتية �إىل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية التي حتمي وطننا و�شعبنا».
وت�ض ّمن امللحق نف�سه حتقيقاً البراهيم د�سوقي بعنوان «�شباب لبنان
يدعمون اجلي�ش �ضد املعتدي»� .أم��ا منال �شعيا فقالت يف حتقيق من
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رمز وحدة الوطن وم�صدر عزته
يف اليوم التايل (� 25أيار) ت�ضمنت «النهار» العديد من املقاالت يف
ال�سياق نف�سه .ففي مقالته اال�سبوعية قال ادمون �صعب:
«مل ي�شهد اللبنانيون ارباكاً مماثالً ملا �شعروا به هذا اال�سبوع �إثر الغدر
الذي تعر�ض له اجلي�ش يف ال�شمال بوا�سطة بنادق كان يفرت�ض �أن توجه �إىل
«همجية العدو الإ�سرائيلي وغطر�سته على ما ورد يف الن�شرة التوجيهية التي
و ّجهها اجلي�ش �إىل الع�سكريني متعالياً على اجلروح الكثرية التي ا�صابته
يف نهر البارد وقبله يف بريوت واجلنوب واجلبل والبقاع وعم�شيت و�ضهر
الوح�ش ودير القلعة والريزة ...وهو الذي جعل حياة افراده ودماءهم وديعة
لدى الوطن ي�أخذها متى يطلبها من دون تردد ،م�ؤكداً ب�إ�ستمرار �أن بندقيته
�ستظل موجهة نحو العدو الإ�سرائيلي»...
و�أ�ضاف �صعب« :ثمة �س�ؤال يفر�ضه الأمل الكبري الذي �شعر به امل�ؤمنون
ب�أن جي�ش لبنان هو رمز وحدة الوطن ،وعنوان كرامته وم�صدر عزته و�إفتخاره
وب�أن ال حياة للوطن من دون جي�ش� :أمل يق�صر حياله يف ال�سابق غري البعيد
كثريون؟».

الدكتور انطوان �سامل ر�أى «�أن اللبنانيني يتطلعون يف هذه اللحظة احلرجة
�إىل اجلي�ش وال يتطلعون �إىل غريه ...هم حوله ووراءه ال يريدون حامياً لهم
�إالّه.»...
ور�أى الدكتور ف�ؤاد املوىل �أن حديث قائد اجلي�ش هو «�أمر اليوم» لـ 22
مليون لبناين ( 5ماليني مقيم و 17مليون مغرتب) يحيون جي�شهم وقائده
ويحتفلون معه بعر�س جنوده الذين روت دما�ؤهم تراب لبنان.»...
العملة ال�صعبة االغلى
من جهته ر�أى جهاد الزين (النهار  2حزيران) �أن اجلي�ش «الآن هو العملة
ال�صعبة ،الأغلى» وقال« :بدا اجلي�ش يف تلك االيام الأوىل ملفاج�أة نهر البارد
الدموية وما زال ،امل�ؤ�س�سة  -الإحتياط احلقيقي لإرادة الوحدة بني اللبنانيني
�أياً تكن �إختالفات ال�سيا�سيني.»...
الدكتور دريد ب�شراوي وجه بدوره عرب �صفحات «امل�ستقبل» «حتية �إكبار
و�إج�لال �إىل �شهداء اجلي�ش اللبناين وجرحاه الذين رووا بدمائهم الطاهرة
تربة الوطن ،حتية �إىل جي�شنا البا�سل الذي يدافع عن �أمن الوطن ووحدته
و�إ�ستقراره ب�شجاعة ال ت�ضاهى.»...

عم يكرب لبنان!
عم يكرب يكرب لبنان،
جي�شو مت ّلي �ساحاتو..
�إ�سمو والأرزه عنوان
بتخفق فينا راياتو..
ومن اهلل بياخذ حياتو!

املواطنون يطلبون
�إنت�شار اجلي�ش يف �أحيائهم و�شوارعهم
«البلد» (يف عددها ال�صادر يف  6حزيران) ن�شرت حتقيقاً لفيديل �سبيتي
بعنوان «معارك اجلي�ش اللبناين ت�ؤكد هيبته وتوحد اللبنانيني حوله» .وجاء

لب�سك رمز احلمايه..
وجودك �سر الإ�ستقالل..

غربة بدلنت...
جندي ْن َد َب ْح؟
و�شو ب َّدك برفاقو...
ال�صامت الأكرب.
هاك البي�س ُّموهُن َّ
�صمتنُ �صار غ�ضب،
قاماتن �سيوف،
زنودن جبال،
قلوبن َك َر ْم،
جباهن �سهول عنفوان.
ونحن اللي منتم َّرى بغربة َب ْد ِلتنُ ْ

و ُبكرا ،باملجد اجلايي
�إنت بتكون امل�شعال...
وع ّز جبينك ما بينطال!

يا جندي بالدي ،وينك؟
ع الإعدا خلي عينك..
�إيدك ت�صلي ع املدفع...
�إ�ستقاللو من َدي َنك،
ومطالب تويف َدي َنك!

ع�سكر لبنان»

مي من�صور
(عرب حمطة
تيلي لوميار)

مغوارك �سيفو �ضارب
يح�ص ُد �إعدا وما يرت ّد...
والبحريه �أبطالك
كلما الويل علينا �شت ّد،
نار بتح ُرق ..وقت ا َجل ّد!
طالع طالع بالعايل
بريق جمدك ن ّيالو..
لبنان علينا غايل
�إنت وحدك ر�سمالو
ر ّدلو �إ�ستقاللو!!
يا جي�ش بالدي امل�س�ؤول،
عزمك فتفت �صخر ال�ص ّم..
لبنان بقلبك م�شتول
و �إنت ل�شعبك عرق الدم..
حولك كل ال�شعب لت ّم!!

حبيب يون�س  -عرب �إذاعة «�صوت الغد»
ا َمل َر َّقطا�ْ ،س ِمعنا �صوت �سعيد عقل عم
ي�صدح،
وقلنا معو:
والغ ّرا مان
القيهنِ ،
عليها ال ّريح وك ّراَ
ه ّني الر ّدو عن لبنان
ت يبقى عايل البنيان
وت�ضالّ عايل ِالغ ّرا.
عاليي ...زيحولو َّ
ال�شم�س والغيمات،
�صاحب ِالغ ّرا بدو ميرق

حتت �سما لبنان...
لكل بديل عرقاين وم ّغربا خري،
لكل جبني مل ِّوحتو َّ
ال�شم�س عنفوان،
وج عم يبت�سم َّ
لل�شهادي،
لكل ّ
ل�سيوف لبنان اللي ما ْن َك َ�سرو ،واللي
ْ�س َت ِّلتنُ ْ البطويل تقهر ِفينُ ال�شر ،ورجعو
ع غمدا فرحانني،
كل لبنان بيقول ،ب�صوت �شعبو،
جي�ش لبنان حكي بطويل و�شهادي...
ْا�س ِكتو �إنتو.
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يف التحقيق «�أن التفتي�ش الدقيق لل�سيارات واالغرا�ض واحلقائب ال ي�سبب
�أي �إزعاج للمواطنني اللبنانيني الذين ي�ضطرون �إىل املرور على حواجز
اجلي�ش اللبناين يف �أثناء �إنتقالهم من منطقة �إىل �أخرى ذهاباً و�إياباً.
بل ويرى كثري من القاطنني يف بريوت املز ّنرة بحزام ع�سكري �ضخم
على �أطرافها ويف �شوارعها الداخلية� ،إن �أعمال التفتي�ش التي يقوم بها
اجلي�ش اللبناين باعثة على االرتياح ،كما هو منظر �إنت�شار اجلنود امل�سلحني
بلبا�سهم الع�سكري على الأر�صفة ويف نواحي ال�شوارع و�أركانها.
وحتى ولو �أن الع�سكريني من اجلي�ش اللبناين يقومون ب�أعمال التفتي�ش
هذه بهدوء وروية وكثري من التهذيب احل�ضاري ،إ�الّ �أن هذا كله لي�س ال�سبب
الذي يدفع املواطنني �إىل ال�شعور بالأمان ،و�إىل طلب التفتي�ش».
و�أ�ضاف �سبيتي قائالً:
«يطلب املدنيون �إنت�شار اجلنود والع�سكريني من اجلي�ش اللبناين بني
ظهرانهم ويف �أحيائهم و�شوارعهم و�أماكن �إنتقالهم من اعمالهم �إىل
املنازل والعك�س ،يطلبون هذا الإنت�شار لأنهم يحتاجون �إىل احلماية،
واحلماية هذه يطلبونها من ال�سلطة ال�شرعية وم�ؤ�س�ستها الع�سكرية
التابعة لها ،وهم يطلبون احلماية من م�ؤ�س�سة ع�سكرية ت�ض ّم يف �صفوفها
جميع �أبنائهم من جميع املناطق اللبنانية ومن خمتلف طوائف لبنان.
�أي احلماية من ف�صيل منبثق من رحم االجتماع اللبناين املتكامل� ،أي
الإجتماع الذي على �أ�سا�سه يقوم لبنان ويعي�ش ،وهو ما ي�سمى يف الأبيات
ال�سيا�سية بـ «الوفاق الوطني» و «ال�سلم االهلي.»...

م�شروع وطني
من نهر البارد �إىل الناقورة
يف «احلياة» ( 10حزيران) ر�أى اليا�س حرفو�ش �أن اجلي�ش ينفذ حالياً
م�شروعاً وطنياً ميتد من نهر البارد �إىل الناقورة ،ويطمح �إىل �إ�ستعادة
مقومات ال�سيادة اللبنانية التي �إنتزعت منه حتت �ضغط ال�صراعات وامل�صالح
الإقليمية».
ويذكر الكاتب ب�أنه «قبل نهر البارد كان اجلي�ش قد خا�ض جتربة ناجحة يف
بريوت خالل التظاهرات التي خططت لها املعار�ضة يف ال�شتاء املا�ضي وما
اعقبها من مواجهات كان ميكن ان تنزلق �إىل ما هو �أ�سو�أ لوال الدور احلكيم
عكار واجلنود...
الذي لعبه قائد اجلي�ش...
املوقـف نف�سه ك��ـ��ان العمـاد �سليمـان اتخـذه حيال حتت عنوان «عكار تعي�ش هاج�س �أبنائها اجلنود ..وت�ساند اجلي�ش مبا
التظـاهـرات التي نزلت �إىل بريوت يف � 28إ�ستطاعت» ،كتب عثمان عثمان يف «ال�سفري» ( 11حزيران):
مل يكن ي��وم ال�سبت املا�ضي يوماً عادياً بالن�سبة للعكاريني الذين
�شباط ...2005
لطاملا رفدوا امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ب�أعداد كبرية من �شبانهم .فمع تقدم
�ساعات النهار ،وعلى �أثر معركة �ضارية خا�ضها اجلي�ش اللبناين �ضد
م�سلحي «فتح اال�سالم» يف خميم نهر البارد كرثت
خاللها ح��رك��ة ���س��ي��ارات الإ�سعاف
ب�إجتاه م�ست�شفيات
امل���ن���ط���ق���ة ،ه���رع
ال��ع�����ش��رات م��ن أ�ب��ن��اء
عكار ،بع�ضهم للإطمئنان
على �أبنائهم اجلنود
يف ج��ب��ه��ة ال���ب���ارد،
والكثري منهم للتربع
بالدم وتقدمي ما ميكن
م��ن م�ساعدة ،و�أعينهم
تتطلع �إىل ن�صر قريب
يحققه اجلي�ش على تنظيم
«فتح الإ�سالم».
خالد عثمان املوظف يف �إحدى
ال�شركات يف حلبا يح�ضر يومياً
بعد �إنتهاء دوامه �إىل م�ست�شفيات
عكار لتقدمي ما ميكنه من م�ساعدة،
معترباً �أن كل جندي لبناين هو �أكرث من
�أخ.
ويجيب �ضاهر �أ�سعد الذي يناهز ال�سبعني
من العمر على �س�ؤالنا عن �سبب وجوده ليالً
�أمام مركز اليو�سف الطبي يف حلبا:
لي�س لدي هنا قريب �شهيد �أو جريح ،بل
جئنا لنقف �إىل جانب جي�شنا البا�سل يف
مواجهة الع�صابات املر�سلة �إىل لبنان لإثارة
الفو�ضى والإعتداء على �أمن الوطن.
كان �شعار قائد اجلي�ش يف �سلوكه املحايد حيال االزمة الداخلية ،ان القيادة
التي مل ت�سمح بالتعر�ض للمقاومة يف اجلنوب ...ال ميكنها �أن ت�سمح
بالتعر�ض البناء �شعبها �أم��ام اندفاعهم العفوي للتعبري عن م�شاعرهم
الوطنية».
وي�ضيف« :غري �أن االهم من كل ذلك هو ما يقوم به اجلي�ش على احلدود
اجلنوبية ...والتاريخ �سيذكر للعماد مي�شال �سليمان �أنه �أعاد اجلي�ش الوطني
�إىل احلدود بعد � 30سنة من حرمانه ذلك ،لدوافع و�أ�سباب مل تكن لها عالقة
بامل�صلحة الوطنية وكلفت لبنان و�أبناء اجلنوب خ�صو�صاً ،الكثري».
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ر�سومات

ر�سامو الكاريكاتور كيف ع�بروا عما يجري؟
هنا بع�ض النماذج لكل من :بيار �صادق وارمان
حم�صي (النهار) �سعد حاجو (ال�سفري) �ستافرو
جربا (البلد) وحبيب حداد (النهار).

�أبي بطل
مبنا�سبة عيد الأب ( 21حزيران) ن�شر «نهار ال�شباب» حتقيقاً م�ؤثراً
ملنال �شعيا ،عنوانه :يف عيد الأب الع�سكري يف عيون �أوالده بطل يف
املعارك .وم�شروع �شهيد .التحقيق قدمت له كاتبته بالقول« :جتل�س
معهم فتدرك معنى الإلتزام الع�سكري ،وتع�شق ذلك الواجب الذي
يدفع االن�سان �إىل الت�ضحية بالذات ذوداً عن الوطن ووفاء لق�سم
ال�شرف الذي التزم به �أمام نف�سه �أوالً ثم �أمام جميع اللبنانيني...
وحني تنظر �إىل عيونهم �سرعان ما ت�شعر بحب ال يو�صف وبفخر
ال حدود له ،الفخر ب�أنهم �أوالد ع�سكريني».
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حزيران/متوز

لبنان جي�ش خلف جي�شه
�إعداد:
ندين البلعة

«دموع الفرح و�صلوات ال�شعب اللبناين ترافقكم يا �أبطال الأرز ،يا جي�ش لبنان! �سريوا وعني اهلل ترعاكم ،ف�أنتم
فخرنا وتيجان ر�ؤو�سنا ،ونحن ب�سببكم باقون يف هذا الوطن لأن جمد لبنان لن يعود �إال على �سواعدكم».
هذا منوذج مما جنده على �شبكة الإنرتنت من مدونات وتعليقات ل�شباب لبنانيني ،تفاعلوا مع جي�شهم
مقدرين ت�ضحياته ،معربني عن �إ�ستعدادهم للوقوف خلفه.
هذا ال�شباب الذي مل يلزم ال�صمت حيال ما يتعر�ض له جي�شه العزيز .فتح ّرك لإثبات وجوده من خالل الو�سيلة
الأقرب �إليه والأكرث �إنت�شاراً ،الإنرتنت.

ال�شباب اللبناين عن جي�شه عرب �صفحات الإنرتنت

العناوين كثرية والكالم واحد
« ،»Facebook.comموقع �إلكرتوين على
�شبكة الإنرتنت ،يتم من خالله �إن�شاء جمموعات
تناق�ش موا�ضيع �إجتماعية و�سيا�سية وحزبية...
وتواكب جميع الن�شاطات لتع ّلق عليها.
ب�سام كرم �شاب لبناين� ،إ�ستطاع �أن ي�ستقطب
ّ
� 11ألف �شخ�ص من جميع الأنحـاء �إىل موقعـه،
ملناق�شـة مو�ضــوع دعـــم اجلــي�ش يف هذه
الظروف التي مي ّر بها .خال�صة ردات الفعل والآراء
على  Facebook.comاخت�صرها العنوان التايل:
«ال �أح��د يعبث م��ع اجلي�ش اللبناين! �إدعموا
اجلنود!».
«Nobody mess with the lebanese
Army! Support the soldiers».

حتت ه��ذا العنوان ،ع�ّب�رّ ال�شباب عن دعمهم
و�أطلقوا �صرخاتهم�« :أي يد �ستمت ّد �إىل اجلي�ش
اللبناين� ...سنقطعها»« .يا جي�شنا �أنت حماية
الوطن وال �أح��د غ�يرك� .أن��ت ال��ويف ل�تراب لبنان
و�شعبه .اهلل معك يا جي�شنا القوي.»...
ال�شباب اعربوا عن رف�ضهم ال�صراعات ،ودعوا
�إىل جتاهل ال�سيا�سة والطوائف ،والوقوف للحظة
مو ّحدين ب�صرخة واحدة« :ال للإرهاب ونعم لل�سالم»،
واثقني �أن اجلي�ش اللبناين العظيم هو وحده �صانع
ال�سالم احلقيقي للبنان.
احدى املجموعات وجهت الدعوة �إىل اللبنانيني
يف أ�ن��ح��اء العامل كافة لتقدمي الدعم للجي�ش،
و«�إظهار عدم �إ�ست�سالمنا �أو ر�ضوخنا للواقع املرير
واملجحف بحق اجلي�ش وال�شعب ولبنان يف �آن».
وننتقـل �إىل جممـوعـة �أخ���رى حيث �شبـاب
يقـدرون ت�ضحيات اجلي�ش من �أجلهم من دون
التمييز بني لبناين و�آخر� :إنـه فقط يريد �أن يبقى
256

اجلي�ش  -العدد رقم 265/264

�أيقونة الوطن
مدى الدهر

علم لبنان مرتفعاً ،وواجبنـا
جتاهـل كـل ال�صراعات والوفاء
فقط للوطن.
�أطلق ال�شباب اللبناين دعاءاته
من املوقع الإل��ك�تروين� ،إمياناً
منه بوجوب دعم اجلي�ش و�إر�ساء
الأمل يف قلوب جنوده.
«نحن ندعم جي�شنا يف كل خطوة يقوم بها
حلماية وطننا ،ونفخر بجنودنا ،و�شهدائنا فهم
�ضمان خلال�صنا».
«ب�شرف قاتلوا ،بالت�ضحية ما بخلوا ،ووف��ا ًء
لأر�ض لبنان و�شعبه �إ�ست�شهدوا� ...سيوف لبنان ما
انك�سروا� ...شهداء اجلي�ش تعزيتنا �أنهم كتبوا ،م ّرة
بعد ،بقاء لبنان.»...
ور�أى ال�شباب �أنه من ال�ضروري تقدمي الدعم
املعنوي كما املادي جلي�شه الأبي .فكان من اقرتح
وهب الدم للجرحى والقيام مببادرات وفاء حيال
الع�سكريني املنت�شرين على الأرا�ضي اللبنانية
كافة ،عيونهم �ساهرة على الأمن.
و�إذ تنوعت �إق�تراح��ات ترجمة الدعم ف���إن ما
ي ّتفق عليه اجلميع هو وج��وب إ�ع��ط��اء مكاف�أة
مادية للع�سكريني ،خ�صو�صاًَ الذين �شاركوا يف
احل��رب ،وترقيتهم .بالإ�ضافة �إىل إ�ع��ادة درا�سة
مر ّتب الع�سكريني وحت�سينه وتقدمي الت�سهيالت
والعرو�ضات اخلا�صة واملميزة لأف��راد اجلي�ش يف
خمتلف املعامالت.
ويرى البع�ض وجوب تخ�صي�ص ميزانية حمرتمة
لتدريب اجلي�ش وتطوير عتاده و�أ�سلحته ،وتعزيز
التقدميات لعائالتهم .والأه��م هو �إعطاء اجلنود
وقتاً �أطول لر�ؤية ذويهم م�ؤ ّكدين لهم �أنهم لي�سوا
وحيدين فلبنان كله يقف �إىل جانبهم.

« وغداً حني ت�شــرق ال�شمـ�س� ،ستـروي للأر�ض
حكايـة �أن املـوت لعبـة �أبطـال مـن لبنــان ،جبـاههـم
م�سرح ال�شهادة ،وزنودهم كتاب لل�شجاعة ،ومـا
�إبت�ساماتهـم ،وهم يداعبـون اخلطـر� ،سـوى �أيقونـة
حتـر�س الوطـن� ،إىل �أن ينقـ�ضي الدهر.»...

جي�شنا فخرنا

عن «النهار» 2007/5/22

بانت �أوىل ب�شائر ال��دع��م ال�شعبي الفعلي
للجي�ش ،و�إن الكرتونياً� .إذ ،جتول املرا�سالت على
احلا�سوب للتوقيع على عري�ضة دعم لـ «جي�شنا هو
فخرنا» ،وكان وقعها  5361لبنانياً .ويف تو�صيف لهذه
العري�ضة �صورة ملجموعة من الع�سكر يتحركون ميدانياً،
و�ضعت فوق عبارة «حتت االرزة جتمعنا وتوزعنا نرد العدوان».
بنود هذه العري�ضة خم�سة ،حررت باالنكليزية وتقول الآتي:
 ان دعمنا يوجه �صوب اجلي�ش اللبناين ،جنودنا وفخرنا الوطني. نعزي العائالت وال�شهداء. دائماً فخورون بهم ،ويف القلب ويف ال�صلوت! يا رب باركهم وب��ارك عائالتهملت�ضحياتهم اليومية.
 ننحني احرتاماً واجالالً امام �شجاعتهم واخال�صهم. نحن �شهود لقوة اجلي�ش اللبناين وفخره وحكمته ووطنيته ،وللتاريخ امل�شرقوالقدرات الكبرية والت�ضحيات البطولية التي قدمها للبنان احلبيب.
ويف التوقيع على العري�ضة ،ال ريب ،التزام �أن اجلي�ش اللبناين «�ضمان خال�صنا».
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حزيران/متوز

من القلب

اىل ح�ضرة العماد مي�شال �سليمان قائد اجلي�ش اللبناين البا�سل
ي�����ا ق�����ائ�����د اجل����ي���������ش� ،إ������س�����ل����� ْم ي�����ا ����س���ل���ي���م ْ
���ان
������ن
�أن���������ت احل����ك����ي����م ال���������ش����ج����اع ال������ف������ ّذ يف وط ٍ
رج��������ال��������ك ال�����������ص�����ي����� ُد �أب���������ط���������ال غ����ط����ارف����ة
لأج������������ل ل�����ب�����ن�����ان ق�������د ب�������اع�������وا ن���ف���و����س���ه���م
ح��������ب ال�����������ش�����ه�����ادة ن����ح����و امل����������وت ي���دف���ع���ه���م
ّ

رج��������������ا ُل ج����ي���������ش����ك �أب����������ط����������ا ٌل وف������ر�������س������ا ُن
ك���������أن��������ه ال��������ي��������وم يف ب��������ل��������واه �أوط���������������ا ُن
ح������������ب ل������ب������ن������ان و�إمي�����������������ا ُن
������س��ل��اح�����ه�����م
ُّ
ف�����ه�����م ع�����ل�����ى م������ذب������ح الأوط������������������ان ق������رب������ا ُن
وك������ل������م������ا م�����������ات ف�����������رد ع�������ا��������ش ل����ب����ن����ان

ح���� ّق����ق����ت ن���������ص����راً ع����ل����ى الإره�������������اب ف����ان����دح����رت
وق������������� ّدم اجل�����ي�����������ش يف امل��������ي��������دان زه�����رت�����ه
و�أ ّي����������د ال�������ش���ع���ب ج���ي�������ش ال�������ش���ع���ب وام���ت���زج���ت
ّ
ك���������ل ال������ط������وائ������ف ق�������د �أ ّدت ����ض���ري���ب���ت���ه���ا

ّ
ان�����������دك ب���ن���ي���ا ُن
ت����ل����ك ال����ع���������ص����اب����اتُ ح����ي����ث
ح����ت����ى ان���ت�������ش���ى ب�����ال�����دم امل���������س����ف����وح م����ي����دا ُن
ّ
ف������ال������ك������ل �إخ���������������وا ُن
دم�������������اء �أب������ن������ائ������ه������م
������ض�����ري�����ب�����ة ال�������������دم ل���ل����إخ���ل���ا��������ص ع�������ن�������وا ُن

ج����ئ����ن����ا ن����ه���� ّن����ي����ك ب����ال����ن���������ص����ر امل������ب���ي��ن ك���م���ا
ُ
ع����ي����ن ال����ن���������ص����ر حت���ر����س���ه
�إن ال�����������ش�����ه�����ادة
أك�������ب�������اد ل�����ن�����ا �����ش����رف
وال�����ت�����������ض�����ح�����ي�����ات ب��������
ٍ

ج����ئ����ن����ا ن������ع������ ّزي������ك والأم���������������������ران ������ص�����ن�����وا ُن
ُ
ت������ه������ان وه��������ي وج����������دا ُن
ب����ع���������ض ال�����ت�����ع�����ازي
ٍ
�أم��������������ا ال����������وف����������اء ف��������ل����ل����أوط��������ان ع������ن������وان
العميد القيم الدكتور املتقاعد
حممد يا�سر الأيوبي

«�ضابط �شهيد»

الرائد توفيق نعيم يزبك
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�أَغ ِْم ْد ُح�سا َم َك ما ا�س َت َط ْع َت فظ ُّل َك
َ
إغماد
فوق ال ّثلوج ّ
مر�صع ال ِ
لبا�س َك
�إ�سرح رويداً فال ّنقا ُء ُ
أجماد
ما الأر ُز �إالّ �صفح ُة ال ِ
روح الفت ّو ِة
وال�صفاءِ
ُ
والبطولة ّ
ِ
َ
ّ
ٌ
أعماد
ل
ا
ل
م�شع
د
ق
تو
ذهن
َ
ِ
لبنا ُن والإن�سا ُن �صنوا عط َّي ٍة

أ�ضداد!؟...
أكوان ...وال ِ
خالق ال ِ
من ِ
يروح النو ُر ُ
ينتقل املدى
 ...غداً ُ
أمواج اىل ال ِآباد
وتظ ُّل � ٌ
عر�س التك ّون ال الت�س ّل ُط فال ّردى
ُ
ُ
أحقاد!..
�
من
،
ة
ي
حتم ّ ال�ضعفاءِ
ِ
ال�سنا،
لبنا ُن واخلل ُد اعرتافات ّ
«عمر» بالدي...
َ
لي�س الثنا ُء لغري ِ

�صرخة وطن
ال�سيادي
�صمودكِّ ..
�شر َف ْك ...احلر ِّيي
ود ْم ُّ
ال�شهدا
من ْ
رجالك
ع ْم ير�س ْم
حدو ْد ْ
الوطن
يا ْ
جي�ش بالدي
يا درع والدي
يا حامي �أر�ضي
يا �صاين عر�ضي
بوج الف ْ
نت
ّ
ْ
ال�صامت
�إنت القد ْر
�إنت احلق

عر�س
الأعرا�س

نينا فاخوري

املجروح...
ْ
� ِإنت الع ّز
اللي جايي
ّ
امل�سفوح
بحق الدم
ْ
يا �شعبي اللي �ضايع
بني تاريخ،
ْ
ولون
حَيرَّ و ْ
فكرك
َون وه ْ
بني ه ْ
َون
َع غري جي�ش ْ
الوطن
ْ
يح�سبوك
ما تقبل
وغري لون العلم...
ما يعلى ْ
لون..
يا دمعة إ� ْم

َع �إبنا ال�شهي ْد
بي
يا ح�سرة ْ
�سيفو انك�س ْر
يا ب�سمة ْ
طفل
َعم يحل ْم
برجعة َبي
ْ
حامل هدية العي ْد..
غ�صة وطن
يا ّ
عندو � ْ
أمل
بجي�شو،
و�شعبو العني ْد
يا جي�ش النا�س
اللي َب ُّدن بل ْد،
يا �صوت ال�شعب

من بعيد بعيد ر�أيت �أرزات يافعات تتمايل ب�إباء
وعنفوان يف غابة �أرز لبنان ،ع�شرات منها وع�شرات
منت وكربت فج�أة ،لي�س كما ي�شاع ب�أن �أرز لبنان
على طريق الإنقرا�ض� ،إذ تكاد تق�ضي عليه ح�شرة
بغي�ضة حاقدة!!!
حقيقة �صدقوين ،تراءت يل �أفواج املالئكة تهبط
من ال�سماء وت�صعد متعطرة برائحة البخور التي
�ض ّجت بها الغابة املقد�سة!
يا �إلهي �أين �أنا؟ �أجابني رجع ال�صدى:
� ِأنت هنا� ،إ�ستفيقيِ � ،أنت يف �أفياء غابة الأرز بني
غمار من �شباب اجلي�ش اللبناين الأبطال الذين نذروا
دماءهم الزكية لريّ الأر���ض العط�شى �أي��ام اجلفاف
والقحط ف�أخ�صبوها و�أكرثوا غاللها!!
�س�أحملكم �أيها الأبطال على رمو�ش عيوين لتنريوا
يل طريقي اىل موا�سم القطاف ،كيف ال و�أنتم اخلمور
املع ّتقة يف اخلوابي� ،س�أقدمكم �شراباً عطراً ونادراً
يف الك�ؤو�س النفي�سة التي تليق بكم يف �أعياد الن�صر
القادم من خلف ال�سحاب لأنكم �أنتم جنى الكروم!!
بربكم ماذا �أ�سمع؟ �أ�ضجة عر�س هي؟ �إذن لأرتدي

� ْإل ما �إلو
غريك حدا،
�إنت ال�سيادي
واحلق،
�إنت املدى
�إنت الأ ْم،
والبي،
ْ
و�إنت الول ْد،
خ ّلي �سيفك
بالعاليل
وحتور ِب ِاخل ّيايل
ِ
متحي غدر الليايل
حدود
اللي َع ِ
الكرامي..
ان�سكب..
َد ّما ْ

د� .أحمد ع ّلو
عميد متقاعد
2007/6/19
يا جي�ش الوطن..
� ِإنت ال ْ
أمل..
خ ّلي رايتك تعلى
بال�سما.
ّ
نحنا جنودك...
بال َوما
�صف ع�سك ْر
قاي ْد
ورا ِ
ْ
بطل...
يا جي�ش بالدي...
يا درع والدي
يا حامي �أر�ضي
طول ْ
الزمن...
َعا ِ

�أجمل �أثوابي! وبالفعل ما �إن و�صلت حتى ر�أت عيناي
�أماً ترق�ص وتغني �أمام نع�ش �إبنها اجلندي ال�شهيد،
وك�أنها �سكرى لوفائها بالنذر العتيد!
وهل يليق عر�س الأعرا�س �إال بالأبطال؟؟؟
وبفخر واعتزاز �سمعتها تقول :وعد قطعته يا تراب
�أر�ضي املقد�س ،ون��ذرت باقي �أوالدي ف��داء ليحيا
لبنان ،فعانقتها وبكينا معاً.
ثم ر�أيتها يف عيون الليل والوجع تبت�سم ،هذه الأم
القدي�سة!
�آه! لي�س بحلم �إذن ما ر�أيت وكتبت! �إنها احلقيقة
بعينها ،لكني كتبتها بالدموع وبدون مكابرة!!
وت�ساءلت :هل �ستكون طويلة غربة ال�شم�س يف
بالدي؟؟؟
وبنربة املارد �سمعت �صوت ال�شهيد البطل يقول
يل :تعايل يا رفيقتي وال تخايف ،وال تن�سي �أن
حت�ضري يل معك رغ��ي��ف خبز م��ن قمح �أر�ضي
الطاهرة ،و�سريي معي يف ظالم النفق ،ثقي بي
لأنك �سرتتوين حاالً من نبع احلرية الذي ال ين�ضب،
و�أنوار الن�صر اخلالد.

اجلي�ش  -العدد رقم 265/264

263

حكاية اخلالد

اىل الرائد ال�شهيد خالد ف�ؤاد مر�شاد

مكانك قف...
َمن القادم...
َمن القادم..
َمن القادم؟
ها �أنا...
�أنا �إرهابي وجمرم وكافر
�أنا �إرهابي وقاتل وملحد
�أنا �إرهابي وكاذب وخائن
�أنا �إرهابي وم�ؤمتر بال�شيطان
�أنا �إرهابي وجبان وال �أعرف رباً
جئت لأر�ض الطهر والعنفوان لأدن�سها
جئت لأفخخ الوحدة و�أدمر ال�سكينة

ح ّيو جي�شنا

حممد عادل ال�سيد
برجا  -ال�شوف

يا قايد
جي�ش الأبطال
لني زهر الدين
266

اجلي�ش  -العدد رقم 265/264

جئت لأطعن بالظهر و�أقتل
جئت لأنتقم من التعاي�ش وال�سلم
الأهلي
جئت لأ�شرد الأبرياء و�أهجر الالجئني
جئت لأنتقم من ال�شرف والت�ضحية
والوفاء
جئت لأنتقم من الرجال الأبطال
جئت لأن�صر الباطل على احلق
�إخر�س ..اخر�س �أيها الإرهابي
�أنا اخلالد �أنا �إبن الأرز اخلالد
�إخر�س �أيها الإرهابي
�إخر�س �أيها احلاقد

�أنا �إبن ال�شرف والت�ضحية والوفاء
اخر�س �أيها اجلبان النذل
�أنا �إبن تراب هذا الوطن
اخر�س �أيها الكافر
�أن��ا �إب��ن ال�شمال واجل��ن��وب والبقاع
وبريوت الأبية واجلبل ال�شامخ
اخر�س �أيها احل�شرة
�أنا �إبن لبنان املقاومة ،لبنان احلرف
والكلمة ،لبنان الرجال الرجال
اخر�س �أيها اجلرثومة
�أنا �إبن قانا اجلليل ومدفعي ي�سطر
املالحم والبطوالت

ح������ ّي������و ج���ي�������ش���ن���ا وح������� ّي�������و �����ص����م����ودو
وه������� ّن�������و ق������ائ������د اجل�����ي�����������ش امل�����ث�����ايل
وي������ا ق����ائ����د ج���ي�������ش���ن���ا رم������ز ال���ب�������س���ايل
وخ������ل�����اّ را�������س������ن������ا م��������رف��������وع ع�����ايل

وح������� ّي�������و ك�������ل ������ض����� ّب�����اط�����و وج������ن������ودو
ح����ام����ي ح������دودن������ا وف������ار�������ض وج�������ودو
وج�����������ودك ّ
ح�����ط�����م ال����ظ����ل����م وق�����ي�����ودو
وج�����ب�����ل ����ص���ن�ي�ن ي�����ت�����ع����� ّزز ����ص���م���ودو

وي�������ا ج���ي�������ش ب��ل��ادن�����ا �أوع����������ى ت���ب���ايل
م�����ا ب�������� ّدو ب�����أر�����ض����ن����ا ي���ق�������ش���ع ح���ث���ايل
�����ص����رخ ل���ب���ن���ا ّن���ن���ا ج���ن���وب���ي و����ش���م���ايل
ب�����دن�����ا ج���ي�������ش���ن���ا ي���������ص����ون ال�����ع�����دايل

����ش���ع���ب ل����ب����ن����ان ب�������س���ه���ول���و وج��������رودو
ت�����ذب�����ح ج���ي�������ش���ن���ا وت����ق����ت����ل ا������س�����ودو
ب�����أع����ل����ى �����ص����وت ت�����اي�����ويف ب���ع���ه���ودو
وي����ح����م����ي جم����دن����ا وي�������ص���ن���ع خ����ل����ودو

ع�����������ودو ل�����ل�����وط�����ن �إخ���������������وان ع�������ودو
وي������ا �أ�����ص����ح����اب ال���������س����ي����ادي وامل����ع����ايل
ب������دن������ا ب���ل���ادن�������ا ت����ب����ق����ى �أب������ ّي������ي
����ش���و ب����دن����ا م����ن ُم����ع����ار�����ض �أو م����وايل
ون����ح����م����ي ج���ي�������ش���ن���ا احل�����ام�����ي ح�������دودو

ي�������ا ق������اي������د ج����ي���������ش الأب�������ط�������ال
ب�������أب������ط������ال ب������ل������ادي ب���ه��� ّن���ي���ك
ب����ه���� ّن����ي ب�����ل����ادي ب����ه����ي����ك رج������ال
وب��������ل��������ادي ب�����ه����� ّن�����ي�����ه�����ا ف���ي���ك
ي������ا رج����������ال الأرز ال����واق����ف��ي�ن

ي����ال����ع����ي����ن����ي����ك����ن �����س����ه����ران��ي�ن
حت�����ي�����ا الأر�������������������ض ال�����ر ّب�����ت�����ك�����م
احل�������ب�������ي�������ت�������وه�������ا وح�����ب�����ت�����ك�����م
حت������ي������ا الإي����������������د ال�����زرع�����ت�����ك�����م
ب�����ج�����ب�����ال امل������ج������د ال����ع����ال����ي��ي�ن

ال ...ال...
لن يخيفني حقدك وغدرك
لن يرعبني �إجرامك الب�شع
رفاقي ال�شهداء الأبطال ينادوين
ب���إ���س��م دم��ائ��ه��م ال��زك��ي��ة و�أرواح��ه��م
الطاهرة
و�أنا �أه ٌل للنداء
نداء الواجب ...نداء احلق...
نداء الوطن ...نداء الأبطال ال�شجعان
لن �أدعك ترتع مبوطني
لن �أدعك ترهب �أهلي
لن �أدعك جته�ض �أحالمي
لن �أدعك تعبث مب�ستقبلي
لن �أدعك تزعزع الأمن والإ�ستقرار يف

اعت ّزي
يا �أر�ضي

جورج بطر�س �ضو
خمتار نهر ابراهيم

بالدي
�س�أ�ست�أ�صلك �أيها اخلبيث
�س�أق�ضي عليك وما �أنت �إال
جبان ...جبان ..جبان...
ومهما طال ظالم ليلك
ف���إن فجر احلرية �سوف ينبلج على
�أيدي ال�شهداء الأبرار
�شالل الدماء ينبع من �صدري
والنهر البارد �أ�صبح
النهر اخلالد
للعلى �أنا �سرت للخلود.
النقيب ن�ضال �ضو

اع���ت��� ّزي ي���ا �أر����ض���ي وه��ل��ل��ي و����ض��� ّوي الفلك وخ��ل��ل��ي ال�شهامة ال��ي��وم ت��وع��ى م��ن ال��رق��ود
اع�����ت����� ّزي ب����اب����ن ج���ب���ي���ل ق���ائ���دن���ا امل��ل��ك اخل���ل��اّ ب����ي����ارق ج��ي�����ش��ن��ا ت�����ش��م��خ ���ص��ع��ود
ي�����ا ق����ائ����د ب����ه����ال����ي����وم ع���ت���ب���ة م���ن���زل���ك ����ش��� ّع���ت ك�����رام�����ة ع����� ّزه�����ا ب���ك���ل ال����وج����ود
وزاغ ال�������ش���رف ب��ن��ف��و���س��ن��ا ب��ل��ي��ل احل��ل��ك وب��ع��د ال�����ض��ن��ا ���ش��ف��ن��ا الأم�����ل ق��ل��ع��ة �صمود
ي����ا ج��ي�����ش��ن��ا امل����ف����رو�����ض ف���ي���ن���ا ن��ك�� ّل��ل��ك ب����ال����غ����ار ب����ال����زي����ت����ون وب������أغ��ل��ا ال���ع���ق���ود
ي����ا ج��ي�����ش��ن��ا امل����ف����رو�����ض ف��ي��ن��ا جن�� ّم��ل��ك ب���ال���ف���ل وب����ال����ري����ح����ان وب�����أج����م����ل ورود
ي����ا ج��ي�����ش��ن��ا ب�������ص���دورن���ا من�ستقبلك ب��ح��ي��ث��ك ا���ص��ي��ل ال���ع���رق ب���اق���ي ع��ال��ع��ه��ود
ب����دن����ا ال���������س����ي����ادة ك���ل���ه���ا ت���ب���ق���ى �إل�����ك وت���������زرع ب�����ي�����ارق ع�������� ّزك ب���ك���ل ال���وط���ن
وم����ا ي�����ض��ل غ��ي�رك ج��ي�����ش ج������ ّوات احل����دود
ق��������ائ��������دن��������ا اب��������������ن �����س����ل����ي����م����ان �������ش������ع������ب ب��������ل��������ادي ب�����ي�����ن�����ادي�����ك
وب������ي������ه������ ّن������ي ف������ي������ك ال���������ش����ج����ع����ان ج�����ي�����������ش�����ك ل���������ب����ل����ادي م�����دام�����ي�����ك
ج�����ي�����ن�����ا ب�������ح�������ورب�������ة ال������ول������ه������ان م��������ن ج�����ب�����ي�����ل ب����ل����ه����ف����ة ن���ه���ن���ي���ك
ون�������ه������� ّن�������ي ب���������ش����خ���������ص����ك ل����ب����ن����ان ي������ال������ل������ي ا�������س������م������و ب�����ي�����ك��ب��ر ف���ي���ك
ون��������ه�������� ّن��������ي ف�������ي�������ك االن���������������س�������ان ال������ب������اق������ي مب�����در������س�����ت�����ك ع�����ن�����وان
خ����ل����ق����ت ورح ت����ب����ق����ى ����ش���ب���ع���ان وف���������ي���������ك ب������ي������ع������ت������ز امل���������ي���������دان
واق��������������ف ع��������ا ������س�����ف�����وح�����و م��������ارد
وي�������ن�������د��������س�������وا ب�����ن�����ه�����ر ال�������ب�������ارد
وم�������ه�������م�������ا ي����������زي����������دو امل����������������وارد
ّ
ت����������ا ي��������رك��������ع م���������� ّن����������وا وارد
ت�����������ا ي���������رك���������ع م����������� ّن�����������وا وارد م���������وط��������� ّن���������ا امل���������ت���������ل امل���������������ارد
رح ي������ب������ق������ى ب���������رج���������و ع��������ايل وب���������ال���������ع���������امل م�������ت�������ل ال�������ه�������ايل
وحم��������م��������ي ب����ج����ي���������ش����و ال������غ������ايل
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يا جي�شنا...
�شم�سك
منارتنا

اميل نون
امني �سر نقابة ال�شعر اللبناين

حماك اهلل
يا جي�ش الوطن

حممد عبد الرحمن دمج

يا وطني
جنودك ابطال

امل�ؤهل املتقاعد غ�سان اجلبور
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ي�������ا ج����ي���������ش����ن����ا ي�������ا ف�����خ�����ر �أم����ت����ن����ا
ي������ا ج���ي�������ش���ن���ا ي������ا م���ن���ق���ذ امل�����ج�����روح
م�����ن د ّم �أب�����ط�����ال�����ك ال����ع����ط����ر ي���ف���وح
ب���ل���ب���ن���ان ك���� ّل����و ����س���ه���ول���ن���ا و����س���ف���وح

ع������ا �����ص����خ����رك ان���ب���ن���ي���ت ����ش���ه���ادت���ن���ا
وك��������رام��������ة االر���������������ض وك����رام����ت����ن����ا
ول��������ل��������دين ب����ي����ح����ك����ي ب���ط���ول���ت���ن���ا
ان������������ت م������رج������ع������ن������ا وف�����دي�����ت�����ن�����ا

وق�����ي�����ادت�����ك ي�����ا ج���ي�������ش ق����ل����ب وروح
ورئ����ي���������س����ك الأع������ل������ى ع����ل����م ب���ي���ل���وح
وع�����ا ����س���واع���د االل����ف����ة ب��ت��ع��ل��ى ����ص���روح
ي�����ا ج���ي�������ش���ن���ا لأب�����ع�����د م�������دى ب��ت��روح

ب����ح����ك����م����ة ع��������م��������ادا ك��������ل ث���ق���ت���ن���ا
حت�������ت ظ������ ّل������و ������ص�����ف�����وف وح����دت����ن����ا
وامل������ج������د م������ن ن���������س����م����ات ارزت�����ن�����ا
ت������ا ت���������ض����ل ح����ا�����ض����ن ك������ل اخ����وت����ن����ا

ب������أب�����ط�����ال�����ك ب�����ت�����ق�����وى ع���زمي���ت���ن���ا
جل�����س��م ال���وط���ن ي���ا ج��ي�����ش �أن�����ت ال����روح
ت���ن���ف���ر����ش درب��������ك ي�����ا ج���ي�������ش ال���ك���ل
واال ب�������س�ل�ال ال��������ورد م�������ش م�����س��م��وح
وع�������ا ك�����ل �����س����اح����ات ال�����ب��ل��اد ت���ط ّ
���ل
وع�����ا ج���ب���ال���ن���ا��� ...ش��م�����س��ك م��ن��ارت��ن��ا

ح��������� ّدث ح������م َ
�����ه
������اك اهلل ع������ن �
أب�����ط�����ال ِ
ِ
خ������دم������ة وط����ن����ي ٍ����ة
واج������������ب يف
ع������ن
ٍ
ٍ
زم�������ن ال���ف���دى
أر�������ض يف
ِ
ع����ن ح����ب ِ����ه ل���ل��� ِ
����س���اح ال��وغ��ى
���وت يف
ع���ن ع�����ش��ق ٍ��ه ل���ل���م ِ
ِ
م���ف���ت���وح���ة
أع���ي���ن
ال�������������س������اه������رو َن ب�������� ٍ
ٍ
وح����������دوده
أرزه
ف�����ه����� ُم
ُ
ِ
ال���������س����ي����اج ل ِ
ال����ن����ف����و�����س ع����زي����ز ًة
وب������ع������زه ج����ع���� َل
َ
ِ
ال����رج����ول����ة وال�������ش���ه���ام ِ���ة وال���ف���دى
رم������ ُز
ِ
وج��������ن��������و ُد ُه ق����������ادوا امل�����������س��ي��ر َة ل��ل��ع�لا
ف�����ه����� ُم م�����دام�����ي ُ
����ن
�����ك ال�������وف�������اءِ مب����وط ٍ

ل����ب����ن����ا ُن ن�������ا َل امل�����ج����� َد ب���ا����س���ت���ب�������س ِ���ال ِ���ه
����ه
����ال ِ
������دام ع����ن �أف����ع ِ
ع����ن ج���ي���� ِ
���ش���ه امل������ق ِ
������ود ِه ون���������ض����ال ِ����ه
ع�����ن
جم����������د ِه و�������ص������م ِ
ِ
ؤو������������س ج����ب����ال ِ����ه
������ل
�����ش��ب�ر م����ن ر� ِ
يف ك ِ
ٍ
������ه
�����ه
وت���ل��ال ِ
ِ
ل�������ل�������ذود ع������ن ������ش�����ط������آن ِ
ِ
�����ه
رج�����ال
ب
د
م����ع����ق����و
ر
وال����ن���������ص����
�����خ��ي��ر
ٌ
ُ
ِ ِ
ِ
�����ه
�����ال
م
�����ش�����
�
و
������ه
ب������ق������اع
�����ه
ِ ِ
ِ ِ
ب�����ج�����ن�����وب ِ
ِ
َ
���ال ِ���ه
ق
���
م
����ح
ي
����ص����ر
�
يف
امل����ذل����ة
رف���������ض
ِ
ِ
ٌ
ق���ت���ال ِ���ه
م���ن���ده�������ش ب���ح�������س ِ���ن
وال�����ك����� ُل
ِ
َ
�����ه
ت����ت����ف���� ّي�����أُ الأجم���������������ا ُد
ظ��ل��ال ِ
حت��������ت ِ

ان�������������ت ج�������ب���ي���ن امل������اب������ي������ن������ط������ال
ان�������������ت امل��������ج��������د وان����������������ت ال�����ع�����ز
م����������ا دام ج����������ن����������ودك اب�������ط�������ال
ان�������������ت ج��������ب��������ال امل�������������ا ب����ت����ه����ت����ز
ي���������ا وط�������ن�������ي ج���������ن���������ودك اب������ط������ال
ك�������ل ������ش�����ي وع�������ن�������دك ه�����ي�����ك ج����ن����ود
ي�����������ا وط���������ن���������ي ال حت�������م�������ل ه����م
ب�������������ش������ه������ادي م���������ا ال�������ه�������ا ح���������دود
ع���������م ي�����������������رووا ت���������راب���������ك ب������ال������دم
ح�������ت�������ى ارزك م����������ا ي�����ن�����ط�����ال
ي���������ا وط�������ن�������ي ج���������ن���������ودك اب������ط������ال
ه������������������ودي ح�����������را������������س ح���������������دودك
ي���������ا وط��������ن��������ي ه���������������ودي ج������ن������ودك
ب�������� ّرك ب����ح����رك م�����ن ودي������ان������ك جل������رودك
غ���رب���ك ����ش���رق���ك وم�����ن ���ش��م��ال��ك جل��ن��وب��ك
ه����������������ودي ح��������م��������اة اال�������س������ت������ق���ل��ال
ي���������ا وط�������ن�������ي ج���������ن���������ودك اب������ط������ال

زفوا ال�شهيد
خبي يا عني دموعك وزيف ال�شهيد
م���ات ال��ب��ط��ل م�ب�روك ع��اجل��ن��ة �أكيد
م�����ش��ت��اق ح�����ض��ن االم ل��غ��م��رة وليد
تطفي ن���ار ���ش��وق ب�����ص��دره��ا بيزيد

معروف
عنك بطل
الرقيب االول املتقاعد
علي ال�سعدي
�شبعا

اىل �شهداء اجلي�ش
الرقيب االول املتقاعد
جهاد احلجار
�شحيم  -اقليم اخلروب

اىل النقيب
ال�شهيد
روي �أبو غزالة

زينب عبد النبي
زوجة الرقيب االول
علي ك�سرواين

وقلب ال�صبية اح�ترق ناطر يوم عيد
راح احلبيب اختفى �صار عنها بعيد
وال��غ��در ح���ارق قلبها وح��زن��ا �شديد
خ�����س��ارة بطلها ك���ان م��غ��وار وعنيد
منك ي��ا رب ال�صرب وال��ع��م��ر املديد
ل�سليمان قائد جي�شنا العقل الر�شيد

اغ��ل��ى ث��م��ن ب��ي��ه��ون وبيبقى زهيد
مل����ا ال�������س�ل�ام ي���ع���م ار�������ض ب�ل�ادن���ا
وي��رج��ع فجر لبنان يخلق ع��ن جديد
املعاون اول علي نا�صر
م�ستو�صف بعبدا

ي�����ا ج��ي�����ش��ن��ا ن���وع���ي���ت���ك م�������ش ب���ال���ع���دد ك����ل����ك ك�����رام�����ي وع�������ز ي�����ا اب�������ن ال���ب���ل���د
ف��ي��ك ال�������ش���رف وال��ت�����ض��ح��ي��ة وف���ي���ك ال��وف��ا وف����ي����ك ال����ك����رام����ي وامل�����������روءة ب��ت��ن��وج��د
ف���ي���ك ال���ب���ط���ول���ة ال���ن���ا����س ك��ل��ه��ا ب��ت��ع��رف��ا ب��ت�����ض��ل ع�����ايل ال�����را������س ����ش���ام���خ ل�ل��أب���د
���ش��ب��ع��ا ل���ق���ال���ت ك��ل��م��ت��ه��ا ب���ح���ب و���ص��ف��ا ي�����ا ج���ي�������ش���ن���ا م�����ن ب���ع���د اهلل ب��ت��ن��ع��ب��د
�����س����اع����ة م���������ص��ي�رك م��ي��ن ب�������دو ي���وق���ف���ا خ�����ص��و���ص��ي اذا ���ص��وت��ك ع��ل��ى خ�����ص��م��ك رع��د
ف���ي���ك امل�����زاي�����ا ان ج���ي���ت ح���ت���ى او���ص��ف��ا م����ع����روف ع���ن���ك ب���ط���ل وال����ت����اري����خ ق���ال
ه�����ي�����دي ع����ن����اي����ة رب�����ن�����ا واح���������د �أح������د
ي���ا ب�����اذل ال���ن���ف�������س ..ي���ا ���ش��ه��ي��د ..ي���ا �أم���ل
ل������ك ال������و�������س������ا ُم ع����ل����ى ������ص�����در ي����ز ّي����ن���� ُه
زرع������ت درب ال����ع����دا ب����امل����وت ف��ا���ض��ط��رب��ت
ي�����ا �أك����ث���ر اجل����ن����د �إق��������دام��������اً وت�����ض��ح��ي��ة
ي����ا واه�������ب ال���ن���ف�������س يف ج������ ّد وت�����ض��ح��ي��ة
ب�������س���اح ال����ع���� ِّز م��ن��ت�����ص��راً
ف��������إن ظ����ف����رتَ
ِ
من كل الوطن ..كلنا للوطن ..واىل كل الوطن
نهدي �شباباً مل تتحقق بعد �آماله
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�شاب الو�سيم ،الكرمي
ال�صديق املتوا�ضع
ال�شهم ،ال�شجاع
املحب ابداً للجنوب
مهما طال غيابه وجهته جنوب
روي..
�إ�شتاقت لك الع�صافري
�إ�شتاق لك الفجر الوليد

���س��ل ���ش��ه��داء ال���وط���ن يف ال�����س��اح ك���م ب��ذل��وا
ج�����رح ال�����ش��ه��ي��د ي����ن����زف دم�������اً وي�����ش��ت��ع ُ��ل
�أن���ف���ا����س���ه���م أ�ي����ن����م����ا ح���� ّل����وا �أو ارحت����ل����وا
و�أج����������ر�أه����������م �إق��������ب��������االً �إن �أق����ب����ل����وا
ُ
أن�����ب�����ل
ف����ال���������ش����ه����ادة ع����ن����دك ا�����س����م����ى و�
اخل����ل����د ف����اه����ن�����أ �أي����ه����ا ال���ب���ط ُ���ل
�أو ج���ن���ة
ِ
�إ�شتاق لك ن�سيم الوديان
و�صقور اجلبال
�إ�شتاق لك ح�صانك
دروب بنعفول تفقدك
وم�صطبات ال�سهر
وبراءة ال�سمر...
و�ضحكات ال�شباب...
غال على قلوبنا كما الوطن غال على قلبك
انت ٍ
افتديته ب�شبابك الغر
نودعك ...ال نودعك
�أنت حي فينا
و�ستبقى الدمعة التي غ�صت يف م�آقينا
�ستبقى بكل فخر �شهيد الوطن
لكل الوطن
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اىل اجلي�ش احلبيب

اهلل م���ع���ك ي��� ّل���ل���ي َع���خ���ط ال��� ّن���ار
ح���ام���ي ح�������دودك م����ن ع�����دو غ����دار
م��ن��دع��ي ل����رب ال���ك���ون تايحميك
وت�����ض��ل��ك رك���ن ال���ب�ل�اد ق���وي وج��ب��ار
اهلل م���ع���ك ع����م ق�����ول م����ن قلبي
ه��ي��دا ك�لام��ي بي�شهد ع��ل��ي��ه رب��ي

يا حلوة احللوين
من البطل
ال تزعلي

ي��ا ن��ه��ر ال���ب���ارد ال����دم ع��ام�����ص�� ّب��ك غلي
ا�شتعلت بقلب البطل روح املرجلي
ح��م��ل��ت ال�����وان ال��ع��ل��م ب��ال��ع��ز مك ّللي
والدة ����س���ي���ادة ع����ا ار�������ض جم�� ّل��ل��ي

ان��ك��ت��ب ع��ا���ض��ف��اف��ك ،ال���واج���ب ب��ن��ادي
م���ا ق�����درت زن������ودو ت���وق���ف ع��اح��ي��ادي
وا���س��ت�����ش��ه��دوا ل��ل��ح��ق ت��ات��ك��ون ال����والدي
ب��راي��ة ���ش��رف ،ت�����ض��ح��ي��ة ،ووف����ا زي���ادي

���ش��ر���ش االرز م��ن ف���وق ع���رف امل�س�أيل
انحنى غ�صنو تيم�سح دم���وع مب ّللي
ق��ال��ت ي��ا غ�صون ع��ن عر�شك ال تنزيل

ن����زل ل��ل��ن��ه��ر ي�����ش��رب روح ال�����س��ي��ادي
خ����دود احل���زان���ا ،وال��ف��خ��ر ب��ال��ع�ين ب��ادي
ف����داك����ي رواح�����ن�����ا ي����ا �أرزة ب��ل�ادي

ي��ا دم��ع��ة الأم م��ن ح��ق��ك م��ا تتنازيل
�أوج��اع��ك ع��ذاب امل�سيح ع��ادرب اجللجلي
ح���ام���ل ع��ق��ي��دة ب����االمي����ان مر�سملي

�إب��ن��ك �إل����و �أك��ب�ر ف�����ض��ل ب��ل��ج��م الأع����ادي
�إ�����س����م ال�����ش��ه��ي��د �أ����ص���ب���ح ل��ل��ع��ب��ادي
ي��ق��ول ك���رم���ال ال���وط���ن ب�� ّل�����ش ج��ه��ادي

وب��ي ال�شهيد عاجبينو حكاية معاديل
اذا ع���� ّزي����ت����و ب���ك���ل���م���ة م���د ّل���ل���ي

ب��ي�ن ال���ف���خ���ر واحل�������زن ت���ل���ون رم�����ادي
ي����ج����اوب ي����ا ج��ي�����ش��ن��ا ك��ل��ك��ن والدي

ي��ا ح��ل��وة احللوين م��ن البطل ال تزعلي
راج�������ع ����ش���ه���ي���د ب����ج����روح����و ت���غ��� ّزيل

ت������أخ�����ر ب����رج����وع����و م�����ن غ��ي��ر ع�����ادي
ح����اف����ظ م�����ن ال�����وف�����ا ك�����ل امل����ب����ادي

و����ص���غ�ي�رة ت���ق���ول ال���ب���اب���ا ب ّ
���ط���ل �إيل
����ص��� ّل���ي لأهلل و����ض��� ّل���ي ع���ن���و �أ�����س�����أيل
ال���ب���اب���ا ب���ط���ل ،ب���ال�������ص���ورة ت����أ ّم���ل���ي

ن���������س����ي ال�������ي�������وم ان���������و م�����ي��ل��ادي
وال ت��خ��ف��ي دم��وع��ك بح�ضن ال��و���س��ادي
�إم�������ش���ي ب��ف��خ��ر ب���خ���ط���وات���ك ت���ه���ادي

ي���ا رف�����اق ب��امل��ع��رك��ة ك��ن��ت��وا م��ن��ازيل
ي���ا ح��م��م ن���ار م��ه��م��ا ب���أر���ض��ن��ا ت��زل��زيل

ب��ال��ت�����ض��ح��ي��ة حت���ت��� ّل���و ق���ل���ب ب�����والدي
م��ا بتحرقي ذرة ت���راب ارت���وت �شهادي

اهلل م��ع��ك ي�� ّل��ل��ي ورا امل�ت�را����س
ي��ا ع��ي��ون ���س��ه��راين َتت ْحمي النا�س
ب�����أرواح����ن����ا ب���دم���ات���ن���ا م��ن��ف��دي��ك
ي��ا ح��ام��ل ر���س��ايل ي��ا ع���ايل ال��را���س

اىل �أرواح �شهداء
معركة خميم نهر البارد

العريف يو�سف ابراهيم
مديرية امل�شاغل

لبنان �أمي والأرز بيي
ك���ت���ار م����ن ال��ب�����ش��ر ع����م ب��ي�����س���أل��وين
ق���ل���ت ل���ب���ن���ان �أم�������ي والأرز بيي
272
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�أن����������ت م����ن��ي�ن ي������ا ق��������رة ع���ي���وين
وب�����ف�����ي االرز ري����ت���ن ي����ق��ب�روين

رم���ز ال��ك��رام��ي ق��ل��ب��ي ت��ع�� ّل��ق فيك
درب ال���ب���ط���ويل �إخ�ت�رت���ه���ا درب���ي
الرقيب الأول املتقاعد
نبيل احلايك  -حا�صبيا

رائف ابن امل�ؤهل املتقاعد
قا�سم الزغلول
كفرحمام  -حا�صبيا  -اجلنوب

عط�شت الأرزات
ي���ا ج��ي�����ش��ن��ا م��ت��ل ال�����ش��م�����س ���س��ي��وف��ك الم���ع���ة وم���ن��� ّورة
ع��ط�����ش��ت الأرزات ���س��ق��ي��ت��ه��ا دم�����ا م����ن ال�������ش���ري���ان
ع��ط�����ش��ت الأرزات ���س��ق��ي��ت��ه��ا دم�����ا م����ن ال�������ش���ري���ان
ال���������ش����رف وال���ت�������ض���ح���ي���ة �����ش����ع����ارك ج���ي�������ش���ن���ا ،وال����وف����ا
ال���������ش����رف وال���ت�������ض���ح���ي���ة �����ش����ع����ارك ج���ي�������ش���ن���ا ،وال����وف����ا
وم�����ت�����ل م������ا ل�����وح�����ت اي������دن������ا مب������������رارة ل����ل����ف����راق

كرمال �أرز بالدنا وكرمالنا

امل�ؤهل الأول املتقاعد �صبحي جري�ش
يف وداع املالزم الأول ال�شهيد مارون الليطاين
و�أف�������ع�������ال ج�����ن�����ودك ب����ال����ده����ب ح����روف����ه����ا م�������س ّ
���ط���رة
ت�����ا ������ص�����ارت �أ����س���ام���ي���ه���م م�����دون�����ة ف������وق ال���ق���ن���ط���رة
�إن�������ت ال����وح����ي����د اخل���� ّل����ي����ت ال����ن����ا�����س ت�����ش��ع��ر ب����الأم����ان
�����ض���� ّح����ي����ت ب��������ال��������روح ت�������ا ي����ب����ق����ى جم�������د ل���ب���ن���ان
م���غ���ط���ى ب�������������أرزة ع����ل����م ل����ب����ن����ان ،م���غ���ط���ى ب���ال���دف���ا
ج�������� ّوا ال���ق���ل���ب �����ص����ورت����ك م���ط���ب���وع���ة ب����ل����ون ال�����ص��ف��ا

امل�ؤهل عون عون  -املحكمة الع�سكرية

مل�������ا ال�����ث�����ل�����ج ذاب ومب����ن���������س����وب����ك ع���ل���ي
ك�����ن�����ت ب�����������ارد ي�������ا ن�����ه�����ر م�����������ش م�������ش���ك���ل���ة
وال�����ب�����ح�����ر م������ن ع�����ذب�����ة م����ي����اه����ك �����ش����و ح��ل��ي
ع���ا����ض���ف���ت���ك ع������م ي���ن���ت���ع�������ش ل��������ون ال�������ش���ج���ر
مي���������رق م�������ا ب���ي���ن غ���������ص����ون����ه����ا ،امل�����ج����� ّدل�����ة
وال�������ش���م�������س ك�������ان ����ش���ع���اع���ه���ا م����ث����ل ال���ق���م���ر
ّ
وال�����ل�����ي�����ل ك���������ان ي������ج ّ
مل������ا ال����ن���������س����ي����م مي����������ل ،مي����ح����ي ال���ب���ل���ب���ل���ة
������ن ب�����ح�����ل�����ول ال�������س���ه���ر
وك������������ ّون ع���������ص����اب����ه ،ل����ل����ذب����ح وال����ب����ه����دل����ة
ل����ك����ن ب����ع����د م������ا امل�����ف��ت��ن ب���ج���ي�������ش���ك غ����در
مل��������ا امن�������������زج مب�������و ّي�������ت�������ك دم اجل������ن������ود
جم�����������راك ي�������ا ن�����ه�����ر ال���������ص����ف����ا حت����������� ّول ع���ك���ر
ت����ق���� ّد�����س ال����ب����ح����ر ،وط���������اف وال�������ب�������ارد غ��ل��ي
ّ
ر ّت�����������ل �������ص���ل��اة ال��������ع��������ز ،م�������ع �أب����ط����ال����ن����ا
�إ������ش�����م�����خ ي������ا �أرز ال����������رب ف��������وق ج���ب���ال���ن���ا
ذات ال����ن����ت����ي����ج����ة م����ن����ح���������ص����د ب�����آم����ال����ن����ا
وي�������ا م�������وت م���ه���م���ا ب���ال���ن���ف���و����س ي����ن���� ّوع����وك
وت�����ب�����ق�����ى رم���������ز م�������ن ب�����ع�����دن�����ا ،ل���ع���ي���ال���ن���ا
ال���������دم ان�������س���ف���ك ع����امل����ج����د ح����ت����ى ي���رف���ع���وك
م�������ن ب�����ع�����د اهلل ب�����ي�����ع�����ب�����دوك ب����ه����ال����وط����ن
ك�������رم�������ال ح�����ت�����ى ت�����ظ�����ل ������س����� ّي�����د ،و ّدع�����������وك
وك��������رم��������ال �أر��������������ض ب����ل���ادن��������ا ،وك����رم����ال����ن����ا
ه����ال����ت����ج����رب����ة م����ن����ه����ا ج������دي������دة ب���ه���ال�������ص���دد
ي������ا ج���ي�������ش���ن���ا م����ه����م����ا �����س����ق����ط م����ن����ك ع����دد
َ
ع�����ال�����ب�����ذل وح����������دك ق����������ادر وع������ن������دك َج����ل����د
م������ا زال ب�����ع�����دو ال���������دم ن����اب���������ض ب����ال����وري����د
ب����ح����ب الأر��������������ض وت������راب������ه������ا ،ق����ب����ل ال����ول����د
وم������ا زال ب����ع����دو ال���ق���ل���ب ع�����م ي���ع���ب���ق ن��ه��ي��د
امل������ه������م �إن�����������و ال�����������دم م�������ا ي������ذه������ب �����س����دى
م���������ش ه������م ل������و ك������ل ي�������وم م����ن����ق����دم ���ش��ه��ي��د
ون�������س���ت����أ����ص���ل ال���ف���ت���ن���ة ال���ك���ري���ه���ة م����ن ال��ب��ل��د
ع������ا م�����ذب�����ح الأوط����������������ان ت����ت����ق����دم ن�����ص��ي��ب
�أرواح��������ك��������م ي�����ا ج����ن����ودن����ا ب����وق����ت ال��ع�����ص��ي��ب
مل�����ا ������ص�����رخ �آخ! ال�����وط�����ن ك���ن���ت���و امل���ج���ي���ب
َع������ ّن������ا �أخ�������ذت�������و ال������������دور ل���� ّب����ي����ت����و ال����ن����دا
�����ض����د ال������ع������دو ال�����غ�����ا������ش�����م ،ب����ع����ي����د وق����ري����ب
خ�������ض���ت���وا امل�������ع�������ارك ،وال����ب����ط����ول����ة ع�����ا ح����ده
وع�����ا������ص�����رخ�����ة امل�������غ�������وار ي����ن����� ّ
وامل������������وت ي�����رك�����ع حت������ت �أق��������دام��������و ك��ئ��ي��ب
����ش����ق ال�������ص���دى
وي���غ���ل���ي ال�����ت����راب ،ال���د ّن�������س���و وج�������ود ال���غ���ري���ب
ه�����ي�����ك ال�������وط�������ن ف����ي����ك����م ب����ي����ك��ب�ر ب�����امل�����دى
وم�������ع ك�����ل ح�����رق�����ة �أم� ،أو دم�����ع�����ة ن��ح��ي��ب
وم��������ع ك������ل �����ص����رخ����ة وال���������د حت��������� ّدى ال��������� ّردى
وم�������ع ك�����ل ن����ه����دة ط����ف����ل ،ع����ا�����ص����در احل���ل���ي���ب
وم��������ع ك������ل ل����ه����ف����ة �أخ����������ت ع������ا غ����ي����ب����ة ح����دا
و�أج�������������س������ادك������م ب�������االر��������ض ت�����ت�����ح����� ّول ت������راب
اهلل ي������رح������م ب����ال���������س����م����ا رواح ال�����ف�����دا
وي�����ع��ل��ا م����ق����ام����و ت����������راب ل����ب����ن����ان احل���ب���ي���ب
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إن...
�
ّ

لكم نرفع �أ�سطرنا

�إن جف احل ُرب
فلن تخمد دما�ؤنا والبنادق

ما بها �أحرف كلماتنا تقف عند ولوجها عتبتكم ،عتبة الت�ضحية والوفاء ،عتبة عربون من �صان دوماً
ودائماً قد�سية كرامة تراب الوطن..
لكم نرفع �أ�سطرنا هذه� ،شاخمني ر�ؤو�سنا ب�سواعدكم ،ونرفعها �شاخ�صني ب�أعني تلمع وحيدة الطرف
غامزة الكربياء والكرب وال�شموخ...
نرفعها ملن �أذابوا نفو�سهم و�أن�شدوا ن�شيد ال�شهادة ،ل�شهداء اجلي�ش اللبناين البا�سل اجلبار.

الرقيب الأول خالد الزين
مديرية املخابرات

ال�سالم عليكم
ابنا�ؤكم واخوانكم يف ال�صني
و�سام زغلول
من اجلالية اللبنانية يف ال�صني

حممد �صالح احللبي

ال�سالم عليكم يا بوا�سل الوطن
ال�سالم عليكم والعز لكم واملجد ل�شهدائكم ولدمائكم التي تروون بها �أرز بالدنا ليدوم الوطن.
نحن اخوانكم يف املغرتب نبايعكم قيادة و�ضباطاً وافراداً ،ون�شد على �أيديكم ونح ّيي عزمكم ،واعلموا
اننا اىل جانبكم اوفياء للبذات التي ت�شرفنا بها جنباً اىل جنب معكم.
واىل ال�شهداء االبرار الذين ارتفعوا عالياً ،عوائلكم هي عوائلنا ولن نوفر مالنا وال ارواحنا للوقوف اىل
جانبكم.

اجلي�ش ...اجلي�ش ...اجلي�ش

فوزي حالوي

كلمة «عظيم» ال تكفي لتبيان العظمة على حقيقتها ،وخ�صو�صاً بعد ان ا�ستعملت هذه الكلمة يف مدح وتو�صيف من ي�ستحق معانيها �أو ال
ي�ستحق .مع العلم �أن العظمة تتفاوت من حيث القلة والكرثة وال�ضعف وال�شدة وكذلك �سائر ال�صفات احلميدة التي يعرب عنها بالف�ضائل.
فكيف �أ�ستطيع �أن �أ�صف اجلي�ش اللبناين حق الو�صف ،و�أ�ؤدي واجب املقام حق الأداء .وكلما حاولت �أن �أعلو بقلمي اىل �أرفع م�ستوى يف البيان
و�أعلى درجة يف الأداء� ،أجد نف�سي عاجزاً عن التعبري ،والأف�ضل �أن �أترك احلال اىل فكر القارئ وذهنه وفهمه الفطري.
منذ العام  1975وما قبل توالت على لبنان امل�ؤامرات وهدفها تفتيت لبنان،
وقد كان اجلي�ش وما يزال احل�صن احل�صني ،الذي حتطمت عليه كل هذه امل�ؤامرات ،ومل ي�ستطع ال�سو�س الطائفي وال االقتتال الداخلي النيل من
وحدته ومتا�سكه ،وبقي كالبنيان املر�صو�ص ،حتى يف ع�صر املادة وال�صفقات مل تت�سلل ال�سم�سرة والر�شوة اىل ج�سمه املنيع.
جي�ش يتحلى بال�شجاعة واملناعة والبطولة وال�شهامة وال�صدق والأمانة� ،أبنا�ؤه يف العراء وبني ال�صخور ،يف الربد واحلر ،حتى بتنا نخجل مما
يعانون ويتحملون ،وهم ال يتذمرون.
من يطعن بهذا اجلي�ش من الظهر لن ي�سطر له التاريخ� ،سوى �صفات الذل والعار و�ألف �ألف حذار من اللعب باجلي�ش ،فالويل لنا والنار.

اىل �أخي ال�شهيد
امل�ؤهل هيثم �شاهني
ُ
ع�شقت فيك حب لبنان و�شموخ االرز و�صالبة
القرار ،ف�أهديتك وردة يف عر�سك اليوم من تراب
�أر�ض �أحببتها لكنها ُزرعت �شرفاً على قربك.
رفيق ال�سالح ،كم جميل �أن تنال بفدائك مراتب
ال�شجاعة والت�ضحية �أنت من �أبقى ر�ؤو�سنا مرفوعة،
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�أبية ،وحفظ للكرامة مبد�أ الفداء و�أمانة الق�سم على
درب املوت وال�شهادة يف �سبيل الوطن.
�أنعيك و�أنعي نف�سي بعدك� ،أبكيك و�أبكي يف
روحي دموع الفرح ،قتلوك ودفنوك ج�سداً لكنك مل
متت بل ع�شت من جديد يف نفو�س زمالئك ،يف
م�آذن اجلوامع و�أجرا�س الكنائ�س ،روحاً هائمة يف
مهب الريح ون َف�ساً طيباً ي�صرخ من ال�سماء على
نع�شك الأبي�ض ومهدك ال�سرمدي ويقول« :يا �شهيد
لبنان».
�أي��ن لبنان �إن مل يكن با�سمك يحيا ويعي�ش

وبدمائك ي�ستمر ويبقى وبكرمك و ُح�سن �أخالقك
يزدهر ويتحرر؟ جي�شك نادى فلبيت النداء وب�صرخة
مقدام مغوار رحبت باملوت وتلقيته ب�صدرك العارم
وجبينك الطاهر ،يا رجالً هُزت الأر�ض حتت قدميك،
يا من التقى بني عينيك جبل لبنان وبريوت
والبقاع يقدمون لك �إكليل اجلنوب وال�شمال �أر�ض
ر�صعت مثواك
احلرية وال�شرفاء ،يا �شهيد ال�شرفّ ،
بالأو�سمة وو�ضعت على ر�ؤو�سنا تاج العز والإجالل.
�أيّ �ضمري يعي�ش يف �أح�شاء َمن قتلوك؟ و�أيّ
نف�س تهيم وتنام يف �سراديب اخليانة والغدر؟

كلما ت�أملت مواكب ت�شييع �شهداء اجلي�ش اللبناين ،الذين ق�ضوا غدراً على
�أيدي زمرة من �سموا �أنف�سهم زوراً «فتح اال�سالم» يطالعني حم ّيا ولدي ال�شهيد
الرقيب �أول ماجد من عليائه يف جنان اخللد� ،إن �شاء اهلل ،ب�شيء من الوجوم هذه
املرة ،وقد كنت ال �أراه �إال م�سفراً� ،ضاحكاً م�ستب�شراً ،لكنه بدا يل مبت�سماً واجماً،
وك�أن ل�سان حاله يقول:
ما كنا نرتقب �أن يطالكم الغدر ممن يزعمون �أنهم ينت�سبون اىل اال�سالم
ال�سمح الرحب دين الرحمة والعدل واالن�سانية ،وممن يدعون انهم نذروا انف�سهم
لتحرير بيت املقد�س وامل�سجد الأق�صى .فال اال�سالم ي�أمر مبا حللوه لأنف�سهم
من ارتكاب املجازر بحق العزل الآمنني العائدين اىل ديارهم ليق�ضوا اجازتهم
بني اهلم وذويهم ،وال حترير االق�صى مير عرب ترويع �أهلنا يف الزاهرية وطريق
املئتني يف طرابل�س.
وي�ضيف :ليت هذه الزمرة الإرهابية تدرك،
�إن كانت فعالً غري م�أجورة ،ما قدم جي�شنا
املنيع البا�سل من �شهداء منذ اندالع حرب
متوز حتى �أواخر العام املا�ضي.
�أكرث من �أربعني �شهيداً من خمتلف الرتب والقطاعات واملناطق والطوائف
اغتالتهم غدراً طائرات العدو اال�سرائيلي ،ومنهم من كانوا نياماً يف مهاجعهم،
�أو مرابطني يف مواقعهم ،وكان يل �شرف اال�ست�شهاد مع رفيقي العاملي
العريف قا�سم الزين ونحن نقوم بتفكيك االلغام والقنابل العنقودية التي نرثها
العدو اال�سرائيلي غداة اندحاره وهزميته املنكرة �صبيحة � 14آب ،فالتحمت �أنا
الطرابل�سي ال�سني مع رفيقي اجلنوبي ال�شيعي يف موكب �شهادة ال�شرف
ونحن منيط االذى ومننع �شظايا املوت من ان ت�صيب امر�أة �أو مزارعاً �أو حتى
دابة �شاردة.
ويتابع احلبيب ماجد :كنا مع رفاقنا يف �سالح الهند�سة على بعد امتار
من العدو اال�سرائيلي ول�سنا يف �أقا�صي ال�شمال نر ّوع الآمنني ون ّدعي حترير
فل�سطني ،بل كنا حقاً نحن امل�ؤمنني بر�سالة هذا اجلي�ش ال�صامد واملنيع
بقيادة العماد املقدام مي�شال �سليمان وال�ضباط البوا�سل الذين زرعوا يف
�أنف�سنا مالحم البطولة والعقيدة ال�صافية التي ت�ؤكد ان ا�سرائيل هي العدو
الأوحد لوطننا و�أمتنا و�شعبنا.
وتدمع عينا ولدي ال�شهيد وهو ي�ضيف بغ�صة وحرقة� :ألي�س من املفجع فعالً

�أن ي�ست�شهد من رفاقي على �أيدي الزمرة االرهابية العدد نف�سه الذي ا�ست�شهد
طوال �ستة ا�شهر من االعتداءات اال�سرائيلية علينا؟ وخالل يومني فقط؟
رحمكم اهلل يا رفاقي و�أهالً بكم يف جنان اخللد ،و�ألهم اهلل ذويكم وامل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ال�صرب وال�سلوان .وكم �أنا فخور وممنت بالتفاف �أبناء مدينتي
طرابل�س حول هذا اجلي�ش الواحد املوحد� ،أمل اجلميع يف ا�ستنها�ض لبنان من
كبوته ،وهو الذي حاذر الوقوع يف مهاوي اخلالفات والت�شنجات وبقي الراعي
الأمني على عقيدته ال�صافية التي و ّحدت �أكرث من �ستني �ألف ع�سكري ،ومعهم
عائالتهم و�سائر مواطني هذا البلد الطيب.
وي�ستجمع ولدي ال�شهيد انفعاله لريدد ب�صوت خافت مهيب� :إنه قدرنا �أيها
الرفاق ال�شهداء يف �أن نرتقب حلظة اال�ست�شهاد التي متنيتها قبلكم ،وقد
�أكرمني اهلل بها يف  14كانون الأول املا�ضي
مت�أثراً بانفجار لغم ا�سرائيلي ،مل �أ�شعر ب�أي �أمل
لأين ارتفعت فوراً اىل ع ّليني تز ّفني املالئكة
م�ستب�شرة و�أنا �أرنو اليها مغتبطاً بعدما �أديت
واجبي نحو اهلل ونحو وطني ونحو �أهلي يف
الوطن الغايل .فثقوا �أيها الرفاق ال�شهداء �أنكم �أكدمت �أكرث من ذي قبل مدى
التحام �شعبكم مع جي�شكم ،ولن تفلح هذه الزمرة الباغية وال �سائر املحاوالت
امل�شبوهة املغر�ضة يف فك االلتحام الأبدي بينهما.
وها هي املواقف اجلامعة لكل ال�سا�سة املخل�صني حتيي بطوالتنا وت�شد
من عزمية من ا�ستودعناهم الكمال م�سرية احلفاظ على وحدة وطننا ...ومل
تفاجئني الالفتات التي رفعت يف �ساحات و�شوارع مدينتي طرابل�س وهي
حتيي ب�صدق مواقفنا و�صمودنا ،وتندد ب�أولئك التكفرييني االرهابيني الذين
يعبثون ب�أمن الوطن وحياة املواطن.
وتخفت �صورة ولدي ال�شهيد الرقيب �أول ماجد ،وهي تغادر ال�سماء الدنيا،
فيهفو قلبي للحاق به لكنه يبادرين بابت�سامة خجولة �أعهدها له كلما كان
يغادر املنزل بعد �إجازة ق�صرية ليلتحق مع رفاقه يف ثكنة �صور �أو النبطية �أو
على م�شارف اخلط الأخ�ضر ...واعلم �أنه الآن من�شغل با�ستقبال رفاقه ال�شهداء
رحمهم اهلل جميعاً و�أكرم مثواهم ،وحفظ لنا هذا اجلي�ش.

من ولدي ال�شهيد ماجد
اىل رفاقه �شهداء اجلي�ش

لك مني عهد ووفاء ،من �أفواه الأمهات واليتامى،
من �صرخة طفل ر�ضيع ،من لوعة �أم ج ّففت دماءك
بدموعها ،نحن على دربك �سائرون يا �أخي ال�شهيد.
نحن جي�ش ال يهاب امل��وت ،مر َحى به كزغردة
ع�صفور على �أرز لبنان ،ك�شمعة ُت�ضاء على تراب
ُندفن فيه ،على ج�سد يل ّفه علم بالدي الذي نعتربه
كفناً لنا اىلالأبد.
يا �أخي ال�شهيد ،مَن يف عرينك ،رحم اهلل تراباً �ض ّم
ج�سدك وغمره ،و�أيقظ اهلل �ضمرياً مات يف قلوب
املجرمني ،لكنه لن يعرف �أبداً قرباً لينام فيه...

عبد القادر حمود الأ�سمر والد الرقيب االول ال�شهيد ماجد اال�سمر

�
ش
كرا ً

كرث من اللبنانيني �أحبوا �أن يوجهوا اىل جي�شهم التحية بالكلمة الناب�ضة حباً وتقديراً
وافتخاراً .و�إذ ت�شكر «اجلي�ش» جميع اال�صدقاء الذين �أر�سلوا م�ساهماتهم ،تعتذر من الذين مل
تن�شر ر�سائلهم لعدة �أ�سباب ،ونذكر يف هذا العدد:
النقيب علي ماجد ،املالزم املتقاعد فا�ضل �أبو �إبراهيم ،املعاون زهري �سعد ،الرقيب
الأول جرج�س نقوال ،امل�ؤهل الأول املتقاعد علي اللهيب ،امل�ؤهل ريا�ض عبود ،الرقيب الأول
املتقاعد جهاد احلجار ،العريف طارق �شريف ،ندمي خاطر� ،أكرم فواز ،ابت�سام ديب حيدر� ،أمين
�شحادة� ،أمرية او�شانا هرمز ،ذكية عبد الغني ،كري�ستينا الغ�صني� ،آالنا اللقي�س وخالد النظام.
�أخرياً ،تلفت املجلة القراء الكرام اىل عدم املراجعة بخ�صو�ص الر�سائل غري املن�شورة،
خ�صو�صاً �أنها غري معنية ب�إعادتها اىل �أ�صحابها يف حال عدم ن�شرها.

و
عذ

را ً
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�إعداد :نادر عبد العزيز �شايف
دكتوراه دولة يف احلقوق
حمام بالإ�ستئناف

ت��ن��اول ق��ان��ون العقوبات
اللبناين ال�صادر �سنة  1943اجلرائم
الواقعة على �أمن الدولة يف الباب الأول
من الكتاب الثاين (م  270وما يليها)،
وبحثها يف ف�صلني :الف�صل الأول تناول فيه
اجلنايات الواقعة على �أمن الدولة اخلارجي؛
مثل اخليانة والتج�س�س وال�صالت غري امل�شروعة
بالعدو واجلرائم املا�سة بالقانون الدويل من
هيبة الدولة ومن ال�شعور القومي ،وجرائم
املتعهدين .ثم تناول يف الف�صل الثاين
اجلرائم الواقعة على �أمن الدولة الداخلي
(م  301وما يليها)؛ كاجلنايات الواقعة على
الد�ستور واغت�صاب �سلطة �سيا�سية �أو مدنية
�أو قيادة ع�سكرية والفتنة واالرهاب واجلرائم
التي تنال من الوحدة الوطنية �أو تع ّكر ال�صفاء
بني عنا�صر الأمة والنيل من مكانة الدولة
املالية .كما تناول
ق��ان��ون ال��ع��ق��وب��ات

جرائم الفتنة املا�سة ب�أمن الدولة الداخلي
ن�صت املادة  308وما يليها من قانون العقوبات
على جرائم الفتنة ،فعاقبت باالعدام على االعتداء
�أو حماولة االعتداء التي ت�ستهدف إ�ث��ارة احلرب
الأهلية �أو االقتتال الطائفي بت�سليح اللبنانيني
�أو بحملهم على الت�سلح بع�ضهم �ضد بع�ض� ،أو باحل�ض على التقتيل والنهب
والتخريب.
لقد كان لبنان منذ �سنوات عديدة ،من الدول املتعددة الطوائف والأديان
والطقو�س ،ما جعله حالة ا�ستثنائية فريدة من نوعها ،خ�صو�صاً يف حميطه
العربي ،لذلك و�ضع امل�شرتع اللبناين عقوبات قا�سية ،ت�صل �إىل االعدام،
على االفعال الرامية �إىل االعتداء �أو حماولة االعتداء التي ت�ستهدف �إثارة
احلرب الأهلية �أو االقتتال الطائفي بت�سليح اللبنانيني �أو بحملهم على
الت�سلح بع�ضهم �ضد بع�ض� ،أو باحل�ض على التقتيل والنهب والتخريب .ومل
تكن غاية الت�شريع اجلزائي حماية الأديان ال�سماوية نف�سها ،التي ال حتتاج
�إىل ن�صو�ص ب�شرية ت�صونها ،بل كان املق�صود من هذه الن�صو�ص القانونية
حماية الب�شر �أنف�سهم البع�ض من البع�ض الآخر وحماية حرية املعتقدات
الدينية التي ن�ص عليها الد�ستور اللبناين يف املادتني  9و .10
ولعل ما يربر و�ضع العقوبات الق�صوى (عقوبة االعدام) على هذه الأفعال
االجرامية هو ما تخلقه هذه اجلرائم من حالة ذعر عام

اللبناين يف الباب الثاين
من الكتاب الثاين ،اجلرائم الواقعة على
ال�سالمة العامة (م  322وما يليها)؛ مثل
جرائم ا أل�سلحة والذخائر والتعدي على
احلقوق والواجبات املدنية واجلمعيات غري
امل�شروعة وتظاهرات وجتمعات ال�شعب.
وتعترب هذه اجلرائم من �أ�شد اجلرائم هوالً
بالن�سبة �إىل �أمن الدولة وال�سالمة االجتماعية
والنظام العام والوحدة الوطنية ،لأنها تعكر
�صفو العالقات بني عنا�صر الوطن الواحد
و�أف���راده ،وت���ؤدي �إىل اال�ستعداء املحموم
وامل��ج��ازر الب�شرية وقتل الأب��ري��اء وتدمري
املن�ش�آت العامة واخلا�صة ...وهذا ما ن�شهده
حالياً يف الظروف الع�صيبة التي مير بها
لبنان .وقد تناولنا يف مقاالت �سابقة
بع�ض هذه اجلرائم ،لذلك �سوف نتناول
هنا بع�ض اجلرائم املا ّ�سة
ب�أمن الدولة الداخلي.

على �أم��ن ال��دول��ة الداخلي
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وجمعيات

وخوف �شديد وا�ضطراب قاتل ،ف�ضالً عن جرائم القتل وال�سرقة واالعتداء على
الأ�شخا�ص وعلى املمتلكات العامة واخلا�صة.
وجتدر بالإ�شارة عبارة «احل�ض على التقتيل والنهب والتخريب» الواردة يف
املادة  308عقوبات ،مبعنى �أن هذه اجلرائم توجب قيام �أ�شخا�ص ،طبيعيني
�أو معنويني ،بتقدمي امل�ساعدة والتمويل وت�أمني ال�سالح والذخائر للقيام
بتلك الأفعال اجلرمية التي ت�ستلزم وجود خرباء متخ�ص�صني ب�أعمال التفجري
والقتل والتخريب وغريها من االعمال االجرامية املعادية للأديان ال�سماوية
واالن�سانية بحد ذاتها.
الع�صابات امل�س ّلحة
فر�ض قانون العقوبات اللبناين ،يف املادة  ،309عقوبة االعدام على من
رئ�س ع�صابة م�سلحة �أو توىل وظيفة �أو قيادة� ،أياً كان نوعها� ،إما بق�صد
اجتياح مدينة �أو حملة �أو بع�ض �أمالك الدولة �أو �أمالك جماعة من الأهليني ،و�إما
بق�صد مهاجمة �أو مقاومة القوة العامة العاملة �ضد مرتكبي هذه اجلنايات.
ويق�صد بهذه القوة العامة جميع القوى الع�سكرية الر�سمية ،من جي�ش
وقوى �أمن داخلي و�أمن عام و�أمن دولة وجمارك ،التي تعمل على توطيد االمن
واالمان واال�ستقرار ،ومالحقة مرتكبي اجلنايات املا�سة ب�أمن الدولة واجلرائم
الواقعة على اال�شخا�ص وعلى املمتلكات العامة واخلا�صة.
كما عاقبت املادة  310عقوبات باالعدام امل�شرتكني يف ع�صابة م�سلحة
أُ� ِّلفت بق�صد ارتكاب �إحدى اجلنايات املن�صو�ص عليها يف املادتني  308و
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َ
غري �أنه يعفى من العقوبة من مل يتول منهم يف الع�صابة وظيفة �أو مهمة،
ومل يقب�ض عليه يف �أماكن الفتنة ،وا�ست�سلم ب�سالحه من دون مقاومة وقبل
�صدور احلكم (م  2/310عقوبات).

الأ�شــــرار

جمعيات ا أل�شرار
يق�صد بجمعيات الأ�شرار جمموعة من املجرمني الذين يعي�شون من جرائمهم
و�إعتداءاتهم الواقعة على الأ�شخا�ص وعلى املمتلكات العامة واخلا�صة ،الذين
يزرعون الإره��اب ويقتحمون املنازل ويقتلون ال�سكان الأبرياء وي�سلبون
امل�ساجد والكنائ�س واملدار�س والبيوت ،ويحرقون املزارع بعد الإ�ستيالء على
حما�صيلها ،وغريها من اجلرائم ال�شائنة التي تثري الإ�شمئزاز.
وي�شهد العامل اليوم تزايداً �ضخماً وتكاثراً يف ظهور جمعيات الأ�شرار
والع�صابات امل�س ّلحة ،املج ّهزة جتهيزاً فنياً حديثاً كامالً .وقد تنوعت هذه
اجلمعيات والع�صابات من حيث حجمها ومتويلها وت�سليحها ،وكذلك من حيث
�أهدافها ،فلم تعد تقت�صر على �سلب املارة يف الطرقات �أو �سرقة املنازل �أو
القتل العادي ،بل �أ�صبحت تقرتف جرائم �سيا�سية وعن�صرية لأ�سباب دنيئة
حتت �ستار ايديولوجي �أو قومي �أو ديني.
ً
ان جمعيات الأ�شرار وع�صاباتهم ال ت�شكل م�سا�سا بالأمن الداخلي للدولة
فح�سب ،بل ت�شكل بحد ذاتها اعتداء على ال�سالمة الإجتماعية العامة .لهذا
عمدت �أغلبية الدول �إىل جترمي هذه اجلمعيات مبجرد ت�أليفها لأهداف جرمية،
من دون �إقدامها بال�ضرورة على ارتكاب فعل جرمي ،كما هي احلال يف املادة
 265من قانون العقوبات الفرن�سي ،وامل��ادة  129من قانون العقوبات
الأملاين ،واملادة  416من قانون العقوبات الإيطايل ،واملادة  322من قانون
العقوبات البلجيكي ،وغريها...
وقد عاقب امل�شرتع اللبناين يف املادة  307من قانون العقوبات بالإعتقال
امل�ؤقت كل من �أقدم من دون ر�ضى ال�سلطة على ت�أليف ف�صائل م�س ّلحة من
اجلند �أو على قيد الع�ساكر �أو جتنيدهم �أو على جتهيزهم �أو م ّدهم بالأ�سلحة
والذخائر.
كما ن�صت املادة  335من قانون العقوبات على �أنه �إذا �أقدم �شخ�صان �أو �أكرث
على ت�أليف جمعية �أو �إجراء �إتفاق خطي �أو �شفهي بق�صد �إرتكاب اجلنايات
على النا�س �أو ا ألم��وال �أو النيل من �سلطة الدولة �أو هيبتها �أو التعر�ض
مل�ؤ�س�ساتها املدنية �أو الع�سكرية �أو املالية �أو الإقت�صادية ،يعاقب بالأ�شغال
ال�شاقة امل�ؤقتة ،وال تنق�ص هذه العقوبة عن ع�شر �سنوات �إذا كانت غاية
املجرمني االعتداء على حياة الغري �أو حياة املوظفني يف امل�ؤ�س�سات والإدارات
العامة.
وكذلك ن�صت املادة  336من قانون العقوبات على �أن كل جماعة من ثالثة
�أ�شخا�ص �أو �أكرث ي�سيرّ ون يف الطرق العامة والأرياف ع�صابات م�سلحة بق�صد
�سلب املارة والتعدي على الأ�شخا�ص �أو الأموال �أو �إرتكاب �أي عمل �آخر من
�أعمال الل�صو�صية ي�ستحقون الأ�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة مدة �أقلها �سبع �سنوات.
ويق�ضى عليهم بالأ�شغال ال�شاقة امل�ؤبدة �إذا اقرتفوا �أحد الأفعال ال�سابق
ذكرها .وي�ستوجب عقوبة الإعدام من �أقدم منهم تنفيذاً للجناية على القتل
�أو حاوله �أو �أنزل باملجني عليهم التعذيب والأعمال الرببرية.
وتتحقق العنا�صر اجلرمية جلمعية الأ�شرار مبجرد وجود جمعية �أو �إتفاق
بق�صد �إرتكاب اجلنايات على النا�س �أو الأموال �أو النيل من �سلطة الدولة �أو
هيبتها �أو التعر�ض مل�ؤ�س�ساتها ،من دون �ضرورة وجود
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تنظيم لهذه اجلمعيات ،بل يكتفي
بالقدر الب�سيط من هذا التنظيم.
وال ميكن لأحد �أع�ضائها �أن يتذرع
ب�أنه مل ي�شارك فعلياً يف اجلنايات
املقرتحة بعد �إنتمائه للجمعية.
كما يجب �أن تكون جمعية الأ�شرار
ق��د �أن�شئت بغاية الإع��ت��داء على
الأ�شخا�ص وعلى الأم���وال ،ويعود
للمحكمة �إ�ستنباط هذه الأهداف من
خالل الأعمال الإعدادية والتمهيدية
والتح�ضريية التي قام بها �أع�ضاء
اجلمعية ،من دون �ضرورة تنفيذ
�أهدافها� ،إذ يعترب الفعل اجلرمي
قائماً مبجرد ثبوت قيام اجلمعية

وثبوت �أهدافها الإجرامية.
�أما العن�صر املعنوي جلناية �إن�شاء جمعيات الأ�شرار �أو الإنتماء اليها ،فيقت�صر
بالن�سبة �إىل �أع�ضاء اجلمعية على الق�صد اجلرمي العام فقط ،من دون �أية
حاجة �إىل الق�صد اجلرمي اخلا�ص �أو �إىل الدافع الكامن وراء هذا الق�صد .فهذه
اجلناية تعترب جرمية �إنتمائية تختلف عن غريها من اجلرائم املن�صو�ص
عليها يف قانون العقوبات.
ويعترب متدخالً يف جناية ت�أليف جمعية �أ�شرار ،كل من �أقدم ،عن معرفة
و�إدراك و�إرادة حرة ،على م�ساعدة �أع�ضاء تلك اجلمعية وم�ساندتهم ،وت�سهيل
�إرتكاب اجلناية املتفق عليها بني ه���ؤالء من خالل ت�أمني امل��واد اجلرمية
و�أدواتها ،كال�سالح والذخرية وو�سائل النقل والإت�صاالت واملوا�صالت بني مركز
اجلمعية وفروعها ومكان �إرتكاب اجلرمية� ،أو تقدمي �أية معونة �أو خدمة� ،أو
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املوافقة على عقد الإجتماعات يف منزله �أو يف مكتبه �أو يف �أي مكان �آخر
ميلكه �أو بت�صرفه� ،أو من �أعطى �إر�شادات لإقرتاف تلك اجلرائم� ،أو �ش ّد عزمية
�أع�ضاء اجلمعية بو�سيلة من الو�سائل� ،أو �ساهم يف �إخفاء معامل اجلرمية �أو
تخبئة الأ�شياء الناجمة عنها �أو ت�صريفها� ،أو �إخفاء �شخ�ص �أو �أكرث من الذين
�إ�شرتكوا فيها من وجه العدالة� ،أو ق ّدم لهم طعاماً �أو م�أوى �أو خمب�أ �أو مكاناً
للإجتماع وهو عامل ب�سرية الأ�شرار اجلنائية الذين د�أبهم قطع الطرق �أو
�إرتكاب �أعمال العنف �ضد �أمن الدولة �أو ال�سالمة العامة �أو �ضد الأ�شخا�ص �أو
املمتلكات (م  219عقوبات).
ويبقى على املتهم ،لرفع امل�س�ؤولية اجلزائية عنه� ،أن يثبت ب�أن �إرادته قد
تع ّيبت بالغ�ش �أو اخلداع� ،أو ب�ضروب العنف وال�شدة� ،أو �أنه كان �ضحية �ضغط
معنوي �أو ج�سدي �أدى �إىل دخوله �أو املوافقة على دخوله يف �إحدى جمعيات
الأ�شرار التي يعاقب القانون على جمرد �إن�شائها �أو الإنتماء �إليها.
غري �أنه يعفى من العقوبة من باح ب�أمر جمعية الأ�شرار �أو الإتفاق و�أف�ضى مبا
لديه من معلومات عن �سائر املجرمني (م  2/335عقوبات) .وهذا ما �أخذه
امل�شرتع اللبناين عن قانون العقوبات الفرن�سي الذي مينح العذر القانوين
ّ
املحل من العقوبة مل�صلحة من ُيقدم من املنت�سبني �إىل �إحدى جمعيات
الأ�شرار ،على �إخبار املراجع الر�سمية املخت�صة ب�أمر تلك اجلمعية والك�شف عن
وجودها ومكانها ،قبل املبا�شرة ب�أية مالحقة جزائية بهذا اخل�صو�ص.
وختاماً ،يقت�ضي القول �أن العقاب الرادع الزاجر ال يكفي لتخفيف حدة التوتر
التي يعي�شها لبنان ،بل يقت�ضي مللمة ال�شمل ،وا�ستبعاد الت�شرذم والتهجري
والتفجري ،ون�شر الوعي ونبذ التع�صب ،متهيداً خللق جمتمع وطني قوي،
ير�ص ال�صفوف ويزيل النعرات القومية والعن�صرية والإنتمائية والدينية
ّ
والطائفية واملذهبية ،من �أجل العودة �إىل لبنان الذي ي�صبو اليه جميع
اللبنانيني وعنوانه :الأمن والأمان ،التعاي�ش والتفاهم ،احل�ضارة والثقافة،
ال�سالم واملحبة.

يف �سجل اخللود

العميد الركن املتقاعد
يو�سف البيطار

نعـت قيادة اجليـ�ش العميـد الركن
املتقاعد يو�سف البيطار الذي
تويف بتاريخ .2007/6/9
 من مواليد العام - 1923كفيفان  -ق�ضاء البرتون.
 تط ّوع يف اجلي�ش ب�صفةت��ل��م��ي��ذ ���ض��اب��ط بتاريخ
.1943/12/1
 ر ّقي لرتبة مالزم اعتباراًمن  1945/12/1وتد ّرج يف
الرتقية حتى رتبة عميد ركن
اعتباراً من .1974/4/1
حائز:
• ميدالية فل�سطني التذكارية.
• ميدالية اال�ستحقاق اللبناين الف�ضية.
• و�سام اال�ستحقاق الأمريكي.
• و�سام اال�ستحقاق الع�سكري الربتغايل من الدرجة الثالثة.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين الف�ضي ذو ال�سعف.
• و�سام الأرز من درجة فار�س.
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• و����س���ام 1961/12/31
التذكاري.
• و�سام الأرز من رتبة
�ضابط.
• و�سام احلرب.
• و���س��ام اال�ستحقاق
ال��ل��ب��ن��اين م���ن ال���درج���ة
الأوىل.
• امليدالية الرومانية
من الدرجة الثالثة.
• و���س��ام الأرز م��ن رتبة
كومندور.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة
�ضابط �أكرب.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش مرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش مرتني.
 تابع عدة دورات درا�سية يف الداخل واخلارج. -مت�أهل وله �أربعة �أوالد.

يف �سجل اخللود

الرقيب علي عبد احلميد الكردي
نعت قيـادة اجليـ�ش الرقيب علي
عبد احلميد الكردي الذي تويف بتاريخ
.2007/6/7
 م��ـ��ن م��ـ��وال��ي��د - 1963 /3/15م�شم�ش  -ق�����ض��اء ع��ك��ار  -حمافظة
ال�شمال.
 ت���ط��� ّوع يف اجل��ي�����ش ب��ت��اري��خ.1983/6/10
حائز:
• و�سام احلرب مرتني.
• و�سام فجر اجلنوب.

املج ّند
املمددة
خدماته
م�صطفى
ح�سن ديل
نعت قيادة اجلي�ش املج ّند �شبعا.
م�صطفى ح�سن ديل ال��ذي  -ج ّند يف اجلي�ش بتاريخ
تويف بتاريخ  2004/7/1 .2007/6/26وم��ددت خدماته
 من مواليد  - 1985 /5/1اعتباراً من .2006/8/29 من عداد الكتيبة  - 35لواءامل�شاة الثالث.
 -عازب.

• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام الن�سر للطريان.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الرابعة الربونزي.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �أربع
مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 15
مرة.
• تهنئة قائد اللواء مرتني.
• تهنئة قائد الكتيبة.
 -مت�أهل وله �أربعة �أوالد.

املج ّند
املمددة
خدماته
�أحمد �أمني
ع�سيلي
نعت قيادة اجلي�ش املج ّند اعتباراً من .2006/8/21
�أحمد �أمني ع�سيلي الذي تويف  -من عداد الكتيبة  - 35لواء
امل�شاة الثالث.
بتاريخ .2007/6/26
 من مواليد  - 1982 /2/28عازب. �سك�سكية. ج ّند يف اجلي�ش بتاريخ 2001/1/6وم��ددت خدماته
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• �أفقياً:

 -1وطننـا احلبيـب� ،سيـاج وطنـنـا احلبـيـب
وحاميه.
نحب جي�شنا البا�سل.
 -2كلنا ّ
 -3فراخ الدجاجة� ،سال ،جبال �أوروبية.
 -4لقب ،طا َن املكان ،من �أع�ضاء اجل�سم.
 -5ت َعب ،يعطيه النحل ،ينبت غالباً بني
احلنطة� ،سما وارتفع.
 -6وجع� ،شفاء.
 -7قائد �شهري يف التاريخ.
 -8كالمَ َ  ،حرف عطف ،للتعريف.

حل العدد ال�سابق

الفائزون

• الرقيب االول علي احلاج
فوج املغاوير.
• الرقيب االول حافظ زوين
قاعدة رياق اجلوية.
• اجلندي ح�سن يزبك
فوج الهند�سة.
• مينريفا الدويهي
زغرتا  -ال�شمال.

�شــروط امل�سابقة

م�سابقة ال
ك
ل
ما
ت
ا
ملتقاطع
«اجلي�ش
فيها ج » لقرائها وتخ�ص� ة تقدمها
ص
الف ل وائز مالية قيمتها للفائزين
ري
القرعة ة لبنانية ،ت�وزع اربعماية
على اربعة فائزين .بوا�سطة

• ت�ستبعد كل م�سابقة غري مقتطعة من املجلة ،ويكتب احلل بخط وا�ضح داخل
املربعات وتر�سل ال�صفحة بكاملها مع احلل .وتعلن النتائج يف العدد املقبل.
• تر�سل احللول اىل العنوان التايل :قيادة اجلي�ش  -الريزة  -مديرية التوجيه -
جملة «اجلي�ش» « -م�سابقة الكلمات املتقاطعة».
• با�ستطاعة امل�شرتك ت�سليم امل�سابقة باليد يف ثكن اجلي�ش يف جميع
املناطق.
• �آخر موعد لقبول احللول � 15آب .2007

 -9ممثلة لبنانية ،جزيرة يونانية ،يخ�صني.
 -10م��ا ي�سقط يف ال��ي��ل م��ن غ��ب��ار امل��اء
املتكاثف ،غري نا�ضج� ،س ّيدة ،ر�شح ّ
الزق مبا
فيه ،ثغر.
َ -11بـ ْرد ،مدينـة على البحـر الأ�ســود �شهـيـرة
مب�ؤمتـرهـا� ،شهيـرة به اليمـن ،دولـة �آ�سيويـة.
 -12عرثت ،بلدة يف ال�شوف ،نهر �أوروبي.
�سئم ،فيلم م�صري من
� -13سرور ونعمةِ ،
بطولة حممود يا�سني ومريڤت �أمني ُم ِّثل بني
م�صر ولبنان.
 -14مداخل ،خوف وفزعَّ � ،
إلتف وكرث النبات.
 -15قمنا ،ذكر العنكبوت ،منزلة.

• عمودياً:

ّ -1
ف�ضة ،الطريق ال�ض ّيق ،رئي�س لبناين
راحل.
 -2مقاطعة ومدينة يف �إي����ران ،زوج،
ُّ
الطرق� ،آخر �أباطرة ال�صني.
 -3خمرج �سينمائي م�صري راحل ،ممثلة
بريطانية حتولت اىل الكتابة.
�سقي ،قلبي ،مي ّرنه،
� -4سقى �سقياً بعد ٍ
عهْد.
 -5نبذر الأر���ض ،حطام� ،إنك�شف واجنلى
الأمرّ ،
رث.
 -6من املقايي�س ،بلدة يف ك�سروان ،جزيرة
بريطانية ،طري ولينّ .
 -7ر�ؤو�س الأ�صابع ،بلدة يف البقاع ،مرف�أ
يف املغرب جتاه العا�صمة.
 -8مدينة فرن�سية ،يمُ نح للمتف ّوق� ،أقام
باملكان.
 -9خليقاً ِبـ ،كتبت ،جماعة الع�سكر.
 -10ي�سرع ،طيور يف حجم احلمام ُي�ضرب
بها املثل يف االهتداء ،مدينة فل�سطينية.

..... -16
� -17أجاوب على.
 -18نبت يتع ّلق على ال�شجر ،ممثل م�صري.
� -19أمر م�ستقيم ،نوع من ال�سمك ،وجهي،
رجع اىل.
 -20بلدة يف اجلنوب ،بلبل ،مدينة ومنتجع
�سياحي يف �سوي�سرا تقع على بحرية حتمل
نف�س الإ�سم.
 -21حم��رك ُي��ع��رف ب�إ�سم خم�ترع��ه ،ممثلة
�سينمائية م�صرية ،قطع ال�شيء.
 -11تقاطر املاء متتابعاً ،خالف ذ ّل ،مدينة
يف و�سط هولندا ،يخرج ويظهر.
� -12أقام باملكان� ،شجر كثري ملتف ،ترجتف
وت�ضطرب ،عائلة.
 -13ماركة �سيارات ،قطيع من بقر الوح�ش،
قفر ال �شيء فيه من النبات.
 -14مدينة هولندية ،عا�صمة �أوروبية،
ال�صق الن�سب.
ِ
 -15منخف�ض باالجنبية ،يرت�سم للأمر،
�أن��ث��ى م��ن الإب���ل ،اال���س��م ال��ث��اين ملمثلة
�أمريكية .
ْ
إح�صل ،حرف عطف ،خال وفارغ من.
َ � -16
 -17خبز ياب�س ،مت�شابهان ،مو�سيقي
نروجي تويف قبل مئة �سنة (.)1907
 - 18قامت بدور البطولة �أمام حممد عبد
نوق َ�شت الأمور،
الوهاب يف فيلمه الثاينِ ،
ق�صد املكان.
 -19ماركة مفاتيح ،للنهي ،الثور� ،إح�سان،
مرف�أ فرن�سي على لوار.
 -20مو�سيقار م�صري راحل ،مي�ضغ اللقمة.
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العيد لك
يف كل �سنة ،يف الأول من �آب ،قبل �أيام وبعد �أيام ،بني ال�صغار وبني الكبار ،درج اللبنانيون
على االحتفال بعيدهم الوطني ،عيد اجلي�ش� ،سواء من حيث �أنه مقدمة لعيد اال�ستقالل،
�أو من حيث �أنه تتمة له ،والعيدان عزيزان ،ووالدتاهما متقاربتان يف التاريخ (�سنة 1943
و�سنة  ،)1945ومل تكن �إحداهما لتتم لو مل تكن الثانية واعدة مثلها ،وم�ؤملة م�شرقة
منرية.
ً
ً
�إال �أن للعيد هذه ال�سنة مذاقا خا�صا ،ولعيد �شهداء اجلي�ش ،الذي ي�سبقه بيوم واحد ،هيبة
متف ّردة ،وجالل .وم�شاعر املواطنني ج ّيا�شة ف ّوارة يف حمبة جي�ش البالد ،ويف تقدي�س
ذكرى �شهدائه الذين تتوا�صل م�سريتهم �ساعة بعد �ساعة ،والذي بات تراب الوطن� ،أمام
بطوالتهم ،ي�ضجّ وي�صرخ ،ويرفع النبات الأخ�ضر احتجاجاً:
�أن كفى يا �شهداء بالدي.
رويتم ذ ّراتي وح ّباتي وجذوري.
يخف و�أن ّ
�آن للنزف �أن ّ
يجف.
�آن للعروق �أن تنهي �صبيبها ،و�آن لهذا ال َك َر ْم� ،أن يتوقف عن الهدر الف ّيا�ض.
لقد ارتوى ال َك ْرم� ،أن كفى يا �شهداء بالدي.
يهب اللبنانيون يف هذه ال�سنة ملعايدة جي�شهم قائلني له بال�صوت العايل ،والفم امللآن،
والنربة الوا�ضحة ،والعاطفة اجل ّيا�شة :الأر�ض َل ْك ،والعيد َل ْك .ثقتنا بك ترت�سخ وت�ضحياتك
باملقابل تزداد ،و�إ�شراقات الأمل يف بالدنا تكرب وت�ستمر.
ً
�أما ثوب العيد فقد توحّدت �ألوانه وتكاملت وازدانت خيوطه ترابطا بعد ان التقى �أبناء
الوطن على حمبة جي�شهم ،فلعل الق�ضية الوطنية الكربى ال حتتاج الآن يف �أذهانهم اىل
�أي نقا�شّ ،
ولعل امل�س�ؤولية الوطنية امللقاة على عاتق امل�ؤ�س�سة الع�سكرية قد �شغلتهم
عن كل م�س�ألة فردية ،ولعل الوقفات ال�شجاعة لأهايل ال�شهداء وعائالتهم ،و�صربهم اجلميل،
ورباطة ج�أ�شهم ،وا�ستعدادهم ملوا�صلة تقدمي الأبناء �أبطاالً على مذبح الوطن ،قد
�أ�سكتت كل كالم ،و�أوقفت كل لهو ،و�أنهت كل م�ضيعة للوقت �أو تالعب بامل�صري.
لي�س جديداً يا جي�شنا �أن ترى هذه الوحدة ت�شع حولك ،وترت�سخ على وقع �أقدام جنودك،
ف�إن الأ�صالة ما زالت خيرّ ة مباركة يف بنات �أمتك و�أبنائها ،و�إن ما تقدمه من ت�ضحيات ين ّبه
ما غفا من ال�ضمائر ،وما غاب من القيم وامل�آثر.

العميد الركن �صالح حاج �سليمان
مدير التوجيه

290

اجلي�ش  -العدد رقم 265/264

