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مرة اأخرى يوؤدون الواجب ممهوراً 

االأحمر  ال�سليب  م�سعفو  بالدم. 

اخلطر  قلب  يف  اأقاموا  اللبناين 

باأبهى  العطاء  روح  ملتزمني 

معركة  يف  لهما  وكان  معانيها، 

البارد �سهيدان، هرعا لينقذا  نهر 

اأطلقها  قذيفة  �سحايا 

االإرهابيون، ف�سقطا بدورهما 

�سحية قذيفة غادرة.

وقفة وفاء

لبنان جي�ش خلف جي�شه

عودة الع�شكر

بانتظارهم.  الوطن  وكان  عادوا... 

ي��ل��وح��ون، وعلى  اأب��ط��االً  ع���ادوا 

اآلياتهم و�سدورهم ويف عيونهم 

�سور رفاق اأحباء ا�ست�سهدوا. عادوا 

هذا  وحدهم  �سنعوا  منت�سرين... 

ال  واالإمي��ان  بالدم  �سنعوه  الن�سر. 

�سنعوه  والذخائر.  باالأ�سلحة 

لبنان  فخرج  للبنان،  ن�سراً 

ال�ستقبالهم... وكان العر�س.

املوقف  بدا  البارد،  نهر  اال�سالم« يف  و»فتح  اجلي�س  املواجهات بني  اندالع  منذ 

ال�سعبي وا�سحاً، اذ وقف اللبنانيون خلف جي�سهم جي�ساً. هذا املوقف رافق املعركة 

يف كل مراحلها و�سوالً اىل االحتفاء باجلي�س منت�سراً يف م�سهد وطني نادر.
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طبع من هذا العدد 65.000 ن�سخة

ل��ب��ن��ان��ي��ة ل�����رية   2000 ال�������س���ع���ر:   •
ل��ب��ن��ان: يف  ال�������س���ن���وي  اال������س�����رتاك   •
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امريكي دوالر   300 واوقيانيا:  ام��ريك��ا   •

25
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�سهداوؤنا يف ذاكرة الوطن •

نّفذ االأمر •

وجع ال�سهادة وفرح الن�سر •

وعادوا مكللني �سرفاً وت�سحيًة ووفاًء •

م�ستمرة • واملهام 
البطوالت يروون  ال�سالح  • رفاق 

ابطال بطل...  كل  • خلف 
وطن يا  • العوايف 

للبطولة بهاء... ولل�سهادة وفاء

ي�سدر قريباً عدد جديد من »اجلي�ص« وفيه:
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 يف منا�سبة الأول من اآب اأكد رئي�ش اجلمهورية 
العماد اإميل حلود »اأن اجلي�ش الوطني اللبناين 

�سيبقى حامياً للنظام واملوؤ�س�سات وحم�سوناً من 

�سعبه وقيادته، ومدافعاً بالدم والرجال والت�سحيات اجل�سام 

عن اأر�سه، كلما ملعت �سرارة اخلطر وهددت قدا�سة اأر�سنا. 

وقال العماد حلود: اإن ا�ستهداف اجلي�ش لن يق�سي على دوره 

التوحيدي وقدرته على احلفاظ على ال�سلم الأهلي«.

واعترب اأن لبنان »ما زال حاجة عربية واإقليمية ودولية، اإل اأن هذه 

احلقيقة ل تربر مبالغة البع�ش يف التكال على اخلارج«.

هنا ن�ش ر�سالة الرئي�ش حلود اىل اللبنانيني يف منا�سبة العيد 

الثاين وال�ستني للجي�ش.

فخامة رئي�ش اجلمهورية يف الأول من اآب

اجلي�ش �سيبقى حامياً 

للنظام واملوؤ�س�سات 

ومدافعاً عن اأر�سه

كلما ملعت

�سرارة اخلطر

اأيها اللبنانيون

�سنة  كل  من  اليوم  هذا  مثل  يف 

اختاروا  الذين  �سبابنا  من  نخبة  اىل  اأتوجه  كنت 

امت�ساق �سيف احلق ذوداً عن حرية الوطن وكرامته 

احلربية  اأف�سل من املدر�سة  وعنفوانه، فلم يجدوا 

و�صالبة  القلب  وا�صتقامة  ال�صباط  مناقبية  منها  ينهلون 

ال�صنة  القا�صية هذه  الظروف  اأن  اإال  وال�صعب.  باالأر�ض  االلتزام 

كما ظروف العدوان اال�صرائيلي يف ال�صنة املا�صية، حالت دون 

الوطني،  جي�صنا  اىل  الأتوجه  املنا�صبة،  هذه  اغتنم  لذا،  ذلك. 

الثاين  عيده  يف  بالتهنئة  واأفراداً،  ورتباء  و�صباطاً  قيادة 

ويف  االأبطال  الع�صكريني  ال�صهداء  اأرواح  والأحيي  وال�صتني، 

عن  دفاعاً  املا�صيني  ال�صهرين  خالل  �صقطوا  الذين  مقدمهم 

الذين  واأولئك  املاأجور،  االرهاب  وجه  يف  ور�صالته  لبنان  وجود 

افتدوا بدمائهم كرامة اأر�ض لبنان يف العام املا�صي مع اأخوة 

لهم يف املقاومة الوطنية، فحالوا دون تدني�صها من اآلة احلرب 

االإ�صرائيلية.

اأيها الع�سكريون

ما يوؤمل، هو اأننا فيما نحيي الذكرى ال�صنوية االأوىل ل�صقوط 

رفاق لكم يف �صاحة ال�صرف وهم يواجهون الهمجية االإ�صرائيلية، 

نودع رفاقاً جدداً يت�صاقطون بر�صا�ض الغدر والتطرف واالإرهاب 

لع�صابة »فتح االإ�صالم«. وال �صك يف ظني، اأن هذا العدو وتلك 

الع�صابة، يلتقيان على هدف واحد هو تدمري وجه لبنان الذي 

ودميوقراطية  االأديان  وتعاي�ض  الر�صالة  وطن  بلدنا  من  جعل 

التوافق وت�صاوي كل مكونات املجتمع.

اأيها الع�سكريون

�صيبقى اجلي�ض الوطني اللبناين حامياً للنظام واملوؤ�ص�صات، 

والرجال  بالدم  ومدافعاً  وقياداته،  �صعبه  من  وحم�صوناً 

والت�صحيات اجل�صام عن اأر�صه، كلما ملعت �صرارة اخلطر وهددت 



ا�صتهداف  خالل  من  اأنهم  ظنوا  للذين  واأقول  اأر�صنا.  قدا�صة 

اأن يق�صوا على دوره التوحيدي وقدرته على  اجلي�ض، ميكنهم 

اأنهم  لكم  واأوؤكد  خمطئون.  اأنهم  االأهلي  ال�صلم  على  احلفاظ 

�صيدفعون ثمن خطاياهم وموؤامراتهم.

اأيها اللبنانيون

لطاملا دعوتكم يف ال�صنوات املا�صية اإىل التنبه اإىل ما يحاك 

التطورات  وها هي  تدمريية،  لوطنكم من خماطر وخمططات 

انك�صفت  بعدما  التحذيرات،  لهذه  املاأ�صوية  احلقيقة  تثبت 

ووحدتها  الدولة  موؤ�ص�صات  ا�صتهداف  موؤامرات  بو�صوح 

للطامعني.  ورادعة  قوية  تكون  باأن  اأبنائها  واإرادة  و�صيادتها 

واإذا كان من حقكم اأن تخافوا على الوطن، فاإن من واجبكم يف 

املقابل اأن تقطعوا االأيادي ال�صوداء التي حتاول تدمريه ودفعه 

اإىل الفو�صى.

اأيها اللبنانيون

اإين اأوؤكد لكم اأن اخلال�ض ما يزال ممكناً الأن االإرادات الطيبة لدى 

ونطرق  جانباً،  والياأ�ض  الت�صاوؤم  فلندع  تنهزم،  اللبنانيني مل 

اخلروج من  اإىل  اأن تف�صي  التي ميكن  االأبواب  كل  قوتنا  بكل 

النفق. نعم، اأنا اأحت�ص�ض اآالمكم وخماوفكم و�صدى القلق الذي 

ي�صكن يف نفو�صكم. فالتحديات التي نواجهها �صعبة وقا�صية، 

لكن االإ�صت�صالم الإرادات تدمري لبنان لي�ض خياراً.

اأيها اللبنانيون

اإن لبنان ما زال اأكرث من اأي وقت م�صى، حاجة عربية 

واإقليمية ودولية، اإالّ اأن هذه احلقيقة، ال ترّبر مبالغة 

البع�ض يف االتكال على اخلارج اأو التجاوب مع رغباته 

وتنفيذ خمططاته، الأن يف ذلك خراباً للبنان وخ�صارة ال 

تعّو�ض الأبنائه من دون متييز. علماً اأن الدرو�ض التي 

حذرين  القريب جتعلنا  املا�صي  تعّلمناها من جتارب 

من الَغرية امللتب�صة التي يظهرها بع�ض الدول.

وحدتنا،  غري  اآخر،  خيار  لنا  يبقى  هل  اأ�صاألكم:  لذا 

وم�صاركتنا  ال�صرعية،  موؤ�ص�صاتنا  على  وحفاظنا  وت�صامننا، 

جميعاً يف اإنقاذ الوطن؟

يف  ينتهي  اأن  الوطن  اأبناء  بني  احلا�صل  للتباعد  كان  واإذا 

خطوة  تقّدمه  حتمية  يدرك  اأن  للبع�ض  بّد  فال  وقت،  اأ�صرع 

بامل�صاركة،  والقبول  بال�صلطة  اال�صتئثار  عن  تخّليه  اجتاه  يف 

التاأكيد  اجتاه  يف  اأي�صاً  خطوة  تقدمه  �صرورة  االآخر  وللبع�ض 

اأ�صا�صاً  الداخلية  باللحمة  ومت�صكه  للتعاون،  ال�صتعداده  عملياً 

الفريق  هذا  من  اخلائفون  بذلك  فيطمئن  امل�صرتك،  للعي�ض 

وذاك. واأوؤكد لكم اأن الوقت مل يفت بعد على التقّدم يف االجتاه 

ال�صحيح.

اأيها الع�سكريون

على  رهاين  اأجدد  ال�صهادة،  بدماء  املخ�صب  عيدكم  يوم  يف 

ونقاوة  الوحدة،  باإرادة  بنيناها  التي  الوطنية  موؤ�ص�صتكم 

متاأهبني،  دوماً  فكونوا  و�صوابيتها.  اخليارات  و�صالبة  ال�صمري، 

كما اأنتم اليوم، لتلّبوا نداء الواجب، الإنقاذ لبنان كلما ا�صتفحل 

اخلطر. دماوؤكم التي ت�صيل اليوم، ترفع عالياً �صياج الوطن يف 

لبنان،  يبقى  بكم  واملنطقة.  لبنان  تهّدد  التي  املخاطر  وجه 

واإليكم ت�صخ�ض اآمال �صعبه.

ع�ستم - عا�ش اجلي�ش - عا�ش لبنان
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دولة رئي�ش جمل�ش النواب:

قيامة  يف  االأمل  حار�ض  ال�صمال،  اإىل  اجلنوب  من  هكذا  هو 

والفئات  واملناطق  واالأج�صاد  االأرواح  بني  الرابط  الأنه  الوطن، 

عن  تعبري  ذلك  كل  قبل  وهو  واملذاهب،  والطوائف  واجلهات 

وي�صت�صهد  ب�صمت  يعي�ض  ال�صفة  وبهذه  الوطنية.  الوحدة 

ب�صمت. 

لبنان،  على  االإ�صرائيلية  احلرب  يف  ع�صكري  �صهيد  اأول  من 

العريف املجند اأمين �صبو، اإىل �صهداء اجلي�ض يف تلك احلرب، 

�صدرا  اإىل  �صور،  ق�صاء  بافليه  اإىل  ب�صري  ق�صاء  بقرقا�صا  من 

ابن جبيل  واكيم  العقيد جنيب  اإىل  وفنيدق وم�صحا،  وبرقايل 

واملقّدم جورج رويهب والرائد املهند�ض اأكرم جمول، وغريهم 

الكثريين من �صهداء الواجب الذين �صقطوا على م�صاحة لبنان، 

اإىل اآخر �صهداء اجلي�ض املقدم املغوار اإبراهيم �صلوم ابن عني 

على  �صقطا  اللذين  �صرعني  �صومان من  يو�صف  والرقيب  اإبل 

بدم  لبنان  يقتل  اأن  االإره��اب  يحاول  حيث  البارد  نهر  حماور 

بارد.

باأنك املكان على  اآخر �صهيد، نحن نحلم  اإىل  اأول �صهيد  من 

يف  ن�صقط  جتعلنا  اأن  حت��اول  والتي  واالأ�صجار،  ال��ورود  اق��دام 

االإمتحان اأمام الذين يريدون اإعادتنا اإىل الوراء، اإىل حيث يعود 

الوطن �صاحة لعبادة االأوثان، واإمارة للظل، و�صلطة ت�صع على 

راأ�صها طاقية االإخفاء.

اإىل  ي�صلوا  لن  اإنهم  نقول:  اجلي�ض  عيد  اآب  من  االأول  يف 

مبتغاهم، واإننا �صن�صل اإىل تاأكيد لبنان ر�صالة املحبة والت�صامح، 

ولبنان حديقة احلرية، ولبنان منبع املقاومة االأزلية.

يف االأول من اآب يف حلظة العيد تغادر االأفاعي اأوكارها، ويتبّدد 

الع�صكريني  ال�صهداء،  دم  هي  واح��دة  حقيقة  وتبقى  الوهم، 

ال�صهداء واملقاومني.

اأكد رئي�ش جمل�ش النواب 

نبيه بري »اأن اجلي�ش هو 

حار�ش الأمل يف قيامة 

الوطن، يعي�ش ب�سمت 

وي�ست�سهد ب�سمت«.

وع�سية الذكرى الثانية 

وال�ستني لإن�ساء اجلي�ش 

اللبناين وّجه بري الكلمة 

الآتية.

اجلي�ش حار�ش الأمل

يف قيامة الوطن



اإّن عيد اجلي�ض ياأتي هذه ال�صنة حموطاً بوقائع ممّيزة، وخ�صو�صاً 

على  اجلي�ض  ن�صر  ال��وزراء  لقرار جمل�ض  االأوىل  الذكرى  اإق��رتاب  مع 

احلدود اجلنوبية للقيام بدوره االأ�صا�صي يف حماية لبنان واأهله يف 

وجه العدوان واالأطماع.

وكم كانت الفتة تلك اللهفة التي ا�صُتقبل بها جي�صنا الوطني منذ 

�صنة.   30 الأكرث من  غّيب عنهم  الذين  واأحبابه  اأهله  �صنة بني  نحو 

التي  والت�صحيات  البطوالت  اليوم  ت�صحذها  العزيزة  الذكرى  وهذه 

يخّطها جنود اجلي�ض اللبناين و�صباطه االأبطال باملاء والعرق واالأرواح 

واالأفئدة حلماية لبنان واللبنانيني من خمططات الع�صابات االإرهابية 

التي اأرادت تخريب لبنان و�صرب وحدته الوطنية وزعزعة اإ�صتقراره.

ويف هذه املنا�صبة اأتوّجه اإىل عائالت ال�صهداء واأمهاتهم واأوالدهم، 

الأقول لهم: اإّن �صهداء اجلي�ض، هم ال�صهداء االأعّزاء الذين ان�صموا اإىل قافلة العّزة واالإباء يف الدفاع عن بقاء 

لبنان، من اجلنوب يف وجه العدو واأطماعه، اإىل ال�صمال يف وجه االإرهاب واالإرهابيني. ويا لها من م�صادفة 

اأّن عيد اجلي�ض يحّل هذه ال�صنة متزامناً مع ذكرى جمزرة قانا الثانية، لكي تكتمل املعاين الوطنية ويختلط 

اإّن هوؤالء ال�صهداء يوؤكدون اليوم مّرة اأخرى  الدم الزكي يف اجلنوب بدم �صهداء اجلي�ض يف اجلنوب وال�صمال. 

اأنهم مل يفتدوا وهماً بل افتدوا وطناً �صغرياً باأر�صه كبرياً برجاله وبنيه، و�صيكتب التاريخ عن لبنان اأن اأبطاله 

وقفوا يف زمن الغدر وقفة �صهامة خال�صة، للذود عنه وعن حيا�صه ولرفع رايته والدفاع عن وحدته الوطنية. 

لقد كانت �صاعة مباركة يوم وطاأت اأقدام جي�صنا الوطني اأر�ض اجلنوب و�صتكون �صاعة من �صاعات العّزة حني 

يتو�صع انت�صاره لتحرير ما تبقى من اأر�صنا املحتلة يف مزارع �صبعا. اإين يف هذه املنا�صبة وكما قلت يف 

كلمتي اإىل اللبنانيني يف املهجر اأكرر: حتى االأم�ض القريب كان اخلطاب املعلن لكثريين اأن اجلي�ض اللبناين 

اإما غري وطني اأو �صعيف. اأما نحن ومنذ العام 2000 فقد اعتربنا اأن ال حماية للبنان و�صون جنوبه من اإ�صرائيل 

وعدوانها املتكّرر، وال ا�صتقرار اأي�صاً اإالّ بدعم اجلي�ض وجعله قادراً مع القوى االأمنية االأخرى على ب�صط �صلطة 

الدولة على اأرا�صيها كاملة. نحن اليوم اأّيها االأعّزاء نوّطد العزم والعزمية على اأن ت�صبح بندقية جي�صنا هي 

احلامي والرادع واملت�صّدي لكل االأطماع والتهديدات التي حتيق بالوطن ووحدته.

عا�ض جي�صنا الوطني االأبّي، عا�ض �صباطه وجنوده االأبطال. املجد واخللود لل�صهداء االأبرار والعزاء لعائالتهم 

ببطوالتهم التي لن ُتن�صى.
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دولة رئي�ش جمل�ش الوزراء:

ال�سهداء افتدوا وطناً �سغرياً باأر�سه 

كبرياً برجاله وبنيه

ال��وزراء  جمل�ش  رئي�ش  �سّدد 

للبنان  حماية  »ل  اأن  على 

اإ�سرائيل  من  جنوبه  و�سون 

وعدوانها املتكّرر، ول اإ�ستقرار 

وجعله  اجلي�ش  بدعم  اإل  فيه 

مع القوى الأمنية الأخرى قادراً 

على ب�سط �سلطة الدولة على 

اأرا�سيها كاملة«.

يف ما يلي كلمة رئي�ش جمل�ش 

الوزراء ملنا�سبة الأول من اآب.
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معايل وزير الدفاع الوطني:

فتحوا عن حق اأبواب االأبد، الأنهم �صاوؤوا، فجّعدوا جبني التاريخ بخط وطن، وا�صم لبنان.

احلد الفا�صل  اأكتب لهم، ومن خاللهم لعائالتهم ولبنان؛ لرن�صم معاً  اأن  اآب،  االأول من  اآثرت يف 

بني وطن ي�صعى اإلينا وال نعريه اأي اإهتمام، اإمنا نطرق بابه يف املوا�صم، ع�صى اأن تكون املوا�صم؟! 

ونعود اأدراجنا اإىل خلف البحار، حاملينه يف حقيبة، اأو يف كتاب و�صورة؛ وطن ن�صعى اإليه الأنه جهد 

ح�صارة �صاربة يف جذور التاريخ اإىل �صتة اآالف وزد، وتعب االأجداد... وحلم االأحفاد.

ل�صهداء اجلي�ض االأبرار، حتية حياة!

بكم...  يحتفي  �صعب  اأمام  بعيدكم،  اليوم  حتتفلون  واأف��راداً،  و�صباطاً  قيادة  الع�صكريون،  اأيها 

�صعب تهرول نظراته خلف اأقدامكم كّلما هدرت، على اأر�ض معركة من معارك ال�صيادة اأو مواجهة 

االإرهاب.

وقفة اجلي�ض، مّيزت بني انق�صام �صيا�صي حاد يف�صل بني اأركان الوطن، ومتّيزت باإلتحام وطني 

االحرتاب  عودة  من  اللبنانيني  خوف  ظل  ويف  وطن.  قيا�ض  على  وجي�صاً،  �صعباً  يف�صل  نا�صع، 

الداخلي، ويف غمرة االأحداث االإقليمية املرتاكمة، تاأتي دماوؤكم الزكية، لتزيدين عزماً وتاأكيداً على 

اأهمية اجلي�ض يف بناء الدولة، وعلى اأهمية اأن تكون الدولة، عمارة فل�صفية و�صيا�صية واجتماعية، 

ويحّدد  لها،  املكّونة  اجلماعات  حقوق  ي�صمن  الذي  القانون  اإطار  يف  �صعبها  مكنونات  عن  تعرّب 

املفاهيم االأ�صا�صية التي عليها تبنى االأوطان وتتوا�صل ال�صعوب مع جريانها االأقربني واالأبعدين، 

كما توّجه بالتايل العقيدة القتالية جلي�صها وقواتها امل�صلحة؛ هذه العقيدة التي تخرج عن اجلمود، 

وم�صالح  و�صائل  اأو  التقني،  القتال  اأ�صاليب  على  جديدة  عنا�صر  فيه  تدخل  الذي  نف�صه  بالقدر 

تقت�صي اأن تتناغم م�صلحة الدولة العليا مع واقعها.

االإ�صرائيلي  العدو  واأنت قوي، وعلى مواجهة  ال�صالم   الأجل  العمل  التي ت�صر على  العقيدة  هذه 

ك�صاحب حق لبناين وحق عربي يف اأر�صك و�صيادتك وكرامتك.

هذه العقيدة القتالية التي ت�صر على مواجهة االإرهاب باأي �صكل برز اأو ا�صتحال اآو متظهر، هذا 

االإرهاب ال�صائر كما ال�صبح، م�صتبيحاً �صباب لبنان وقادته و�صيا�صييه، وال�صاقط ملّوثاً بغّيه وحقده 

التقنية  يف  املجرمني  عتاة  مواجهة  على  قدرته  اجلي�ض  اأثبت  حيث  البارد،  النهر  �صفاف  على 

اأوجاع  ويخّفف...  لالإرهاب،  اآ�صناً  م�صتنقعاً  ويجفف  ال�صمال،  اأر�ض  لينظف  والتجهيز،  واالإحرتاف 

وطن.

تقّدم اجلي�ض باإميانه العنيد اأكرث منه بعّدته والعديد؛ تقّدم اجلي�ض يف البارد، ليحّول انت�صاره 

االآتي باالأرجواين اإىل �صعب اآمل بامل�صتقبل، ويتحّول هو اإىل اأمل واقعي بدولة قوية قادرة.

حجم  اإىل  وارتفعوا  ترّفعوا  اأن  املذاهب،  وكل  الطوائف  كل  من  الوطن،  هذا  يف  اإخوتي  اإىل 

الت�صحيات، جلي�ض زاخر بالعطاءات، اأن ثقوا باجلي�ض احلامي لهذا االإ�صتقالل الوليد بالدمع والدم، 

األقي  اأن  وقبل  وال�صعبي.  الر�صمي  مب�صهديها  للدميوقراطية  االأمني  واحلار�ض  االأخري  املالذ  الأنه 

اأنحني فوق تراب مزهو باحت�صان  اأن  اللبناين، وقبل  ال�صمال  واالإباء يف  العّزة  اأر�ض  وردتي على 

االأبطال من جي�صنا البا�صل، اأدعوكم اأن ترفعوا اجلبني عالياً: 

ال تخافوا، اجلي�ض معكم!.

ل تخافوا... اجلي�ش معكم

اعترب نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء 

وزير الدفاع الوطني اليا�ش املر 

»اأّن اجلي�ش تقّدم يف نهر البارد 

باإميانه العنيد اأكرث منه بعّدته 

والعديد. ومبنا�سبة الأول من اآب 

حّيا اأرواح ال�سهداء وتوّجه اإىل 

املواطنني بالقول: »ل تخافوا 

اجلي�ش معكم«.

هنا كلمة الوزير اليا�ش املر.
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اأمر اليوم اأهدى الن�صر اىل اأرواح ال�صهداء

العماد �سليمان:

انت�ساركم ملك ال�سعب اللبناين

و�سريبة الدم على ج�سامتها

اأقل بكثري من الثمن

الذي كان �سيدفعه الوطن

اأيها الع�سكريون

على  الن�صر  راي��ات  ترفعون  الوطنية،  الوحدة  با�صم   اليوم، 

االإرهاب، بعد اأن حققتم و�صية رفاقكم ال�صهداء، واأجنزمت بكّل اأمانة 

واإخال�ض ما عاهدمت �صعبكم به، وهو حتقيق العدالة كاملة من دون 

نق�صان. اليوم، ترتاح اأرواح ال�صهداء يف عليائها، وتتبل�صم جراح 

اإىل ن�صابه،  اإىل عودة احلق  االأهل  الع�صكريني، ويطمئن  رفاقكم 

فيما يتطلع الوطن اإليكم من اأق�صاه اإىل اأق�صاه بكل فخر واعتزاز، 

وقد اأزحتم بنهر دمائكم وت�صحياتكم، غبار الهم عن ج�صمه اجلريح، 

وفتحتم له طريقاً اإىل رحاب ال�صيادة واحلرية واال�صتقالل.

لقد قاتلتم ب�صجاعة فائقة وبطولة قّل نظريها، و�صربمت بحجم 

اأذهلت  التي  ووحدتكم  بق�صمكم،  متم�صكني  بق�صيتكم،  اإميانكم 

ال  امليدان،  يف  ا�صتثنائية  ع�صكرية  كفاءة  اأظهرمت  كما  العامل، 

تقت�صر على ما لديكم من مهارات قتالية فح�صب، اإمنا اأي�صاً من 

خالل اإبداعكم الذي جتلى يف تطويع االآلة، وا�صتخدامكم لالإمكانات 

املتوافرة لديكم وعلى قّلتها، باأف�صل الطرق وباالإنتاجية الق�صوى، 

م�صتندين يف ذلك اإىل اإرادتكم ال�صلبة وقوة احلق الذي انت�صرمت 

له، االأمر الذي �صيجعل من معركة نهر البارد مدر�صة ع�صكرية بحد 

ذاتها، ت�صتلهم منها اجليو�ض فنون القتال واالأ�صاليب اخلا�صة يف 

مواجهة االإرهاب.

اأيها الع�سكريون

اعلموا اأن االنت�صار الذي حتقق بف�صل �صواعدكم وت�صحياتكم هو 

ملك لل�صعب اللبناين باأ�صره، هذا ال�صعب الذي حتّلق حولكم بكل 

ي�صبق  مل  رائع  وطني  م�صهد  يف  واأطيافه،  ومناطقه  انتماءاته 

له مثيل، وباأن �صريبة الدم التي دفعها اجلي�ض وعلى ج�صامتها 

لو  فيما  الوطن  �صيدفعه  كان  الذي  الثمن  من  بكثري  اأقل  تبقى 

التي  ال�صريبة  وهذه  بربوعه،  تعبث  طليقة  االإره��اب  يد  بقيت 

الغدر هي دليل قاطع على مناقبيتكم  تاأتى ق�صم منها ب�صبب 

الع�صكرية بالتزامكم قانون احلرب، وحر�صكم على اأرواح املدنيني 

دون  من  الدماء  لتقدمي  وا�صتعدادكم  والفل�صطينيني،  اللبنانيني 

ح�صاب دفاعاً عن ال�صيادة والكرامة الوطنية، ال �صّيما اأنها بنتائجها 

العبث باأمن الوطن  �صتكون عربة لكل من ت�صّول له نف�صه الحقاً 

وا�صتقراره.

مبنا�سبة ا�ستكمال اجلي�ش �سيطرته على خميم نهر البارد، وّجه قائد اجلي�ش العماد مي�سال 

�سليمان اأمر اليوم اإىل الع�سكريني التايل ن�سه.



اجلي�ش - العدد رقم 267/266

13

اأيها الع�سكريون

العدوان  خالل  �صقطوا  الذين  ال�صهداء  دم��اء  لقد�صية  احرتاماً 

البارد،  نهر  يف  االإره��اب  ومواجهة   2006 متوز  يف  االإ�صرائيلي 

الذي  باالن�صباط  والتم�صك  الوطنية  الثوابت  التزام  اإىل  اأدعوكم 

ومناعتها،  وقوتها  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  بنيان  يف  االأ�صا�ض  هو 

العدو  نحو  ال�صحي�ح  االجت�اه  يف  م�صوبة  بندقيتكم  اإبق�اء  واإىل 

االإ�صرائيلي، ونحو االإرهاب املرتب�ض �صراً بالوطن حتى اجتثاثه من 

جذوره.

با�صمكم اأهدي هذا االنت�صار اإىل اأرواح �صهداء اجلي�ض واملقاومة 

االأبية  عائالتهم  واإىل  الطاهرة،  باأرواحهم  الوطن  افتدوا  الذين 

واالإخ��وة  اللبنانيني  وك��ل  اجلرحى  الع�صكريني  واإىل  ال�صابرة، 

اإىل  ووقفوا  االإرهاب  ظاهرة  بكّليتهم  نبذوا  الذين  الفل�صطينيني 

جانبكم طوال فرتة املواجهات.

فلنم�ض معاً يداً بيد يف م�صرية اإعادة البناء واالإعمار وحت�صني 

الوحدة الوطنية، وحماية االأمن واال�صتقرار، فننت�صر دائماً وينت�صر 

بنا لبنان. 



اآب/ايلول

ا�ستقباالت الوزير
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وزير الدفاع الوطني

ي�ستقبل نظريه الفرن�سي

ا�صتقبل نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الدفاع الوطني اليا�ض املّر، 

نظريه الفرن�صي ال�صيد هريفيه موران على راأ�ض وفد من الوزارة. وجرى 

خالل اللقاء البحث يف عدة م�صاريع قائمة بني وزارة الدفاع اللبنانية 

ووزارة الدفاع الفرن�صية ومتعلقة بتجهيزات للجي�ض اللبناين. وقد اأكد 

الوزير الفرن�صي عقب اللقاء دعم فرن�صا للحكومة ال�صرعية اللبنانية 

ولوحدة لبنان. 

ا�صتقبل وزير الدفاع الوطني 

اليا�ض املر، وزير الدفاع 

والتعاون والق�صايا االن�صانية يف 

اللوك�صمبورغ جان لوي �صيلتز، 

وتناول البحث م�صاهمة وحدة من 

اللوك�صمبورغ يف اأعمال نزع االألغام 

من خالل م�صاركتها يف قوات 

اليونيفيل املعززة.

... ووزير الدفاع 

والتعاون والق�سايا 

الن�سانية يف 

اللوك�سمبورغ

الربتغالية  ال��ق��وات  م�صاركة  ح��ول 

�صمن قوات »اليونيفيل«، معرباً عن 

�صروره باأن اجلنود يعملون يف خدمة 

وقد  مهامهم،  ويتمّمون  ال�صالم 

اندجموا �صمن املجتمع املدين.

م�صاركة  املر  الوزير  ثّمن  ب��دوره، 

ال��ربت��غ��ال��ي��ة يف ق���وات  ال���ق���وات 

بينها  القائم  والتعاون  »اليونيفيل« 

وبني اجلي�ض اللبناين.

ا�صتقبل الوزير املر، نظريه 

الربتغايل ال�صيد نونو �صيفر يانو 

تيك�صريا يرافقه قائد اجلي�ض 

الربتغايل وعدد من كبار ال�صباط. 

وقال الوزير الربتغايل عقب اللقاء، 

انه بحث مع نظريه اللبناين يف 

التقرير الذي يت�صمن

الراأي االيجابي 

... ونظريه الربتغايل
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... وال�سفري المريكي الوطني،  الدفاع  وزي��ر  ا�صتقبل 

االمريكية  املتحدة  الواليات  �صفري 

فيلتمان  جيفري  ال�صيد  لبنان  يف 

وعر�ض معه التطورات.

مع  لقاء  فيلتمان  لل�صيد  وك��ان 

عن  نيابة  خالله  ق��ّدم  امل��ر،  الوزير 

االمريكية  املتحدة  الواليات  حكومة 

الدفاع  وزارة  اإىل  التحية  و�صعبها 

عيد  مبنا�صبة  واجلي�ض  الوطني 

احرتامه  ع��ن  اأع���رب  كما  اجلي�ض. 

يقاتلون  الذين  اجلي�ض  لع�صكريي 

ب�صجاعة ويقدمون ت�صحيات ج�صيمة 

با�صم وحدة لبنان واأمنه.

ال�صفري  زار  الح���ق،  وق���ت  ويف 

رئي�ض  يرافقه  فيلتمان  االمريكي 

االمريكي  الدفاعي  التعاون  مكتب 

املقدم ديڤيد اندرو لينربغر الوزير 

املّر، وجرى التداول يف اأولوية واآلية 

اإىل  االمريكية  امل�صاعدات  ار�صال 

اللبناين، والتي مّت االتفاق  اجلي�ض 

اإىل  املر  الوزير  زي��ارة  خالل  عليها 

 270 قيمتها  تبلغ  والتي  وا�صنطن 

مليون دوالر للعام 2007.

ا�صتقبل الوزير املّر، �صفري م�صر 

اجلديد ال�صيد احمد البديوي يف 

زيارة تعارف، جرى خاللها البحث 

يف التطورات.

... وال�سفري

امل�سري اجلديد

ا�صتقبل وزير الدفاع الوطني، 

�صفري االمارات ال�صيد حممد �صلطان 

ال�صويدي الذي �صّلمه دعوة من 

نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء يف 

دبي ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 

مكتوم، حل�صور معر�ض دبي الدويل 

للطريان الذي اأ�صبح من املعار�ض 

املعروفة عاملياً.

... وال�سفري

الماراتي 
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ا�صتقبل الوزير اليا�ض املر، 

�صفري رو�صيا يف لبنان ال�صيد 

�صريغي بوكني وبحثا يف 

االو�صاع العامة.

... وال�سفري

الرو�سي

بيدر�صون، وعر�صا خالل اللقاء 

التعاون والتن�صيق املتوا�صلني 

بني اجلي�ض اللبناين وقوات 

»اليونيفيل«. وقد اأكد ال�صيد 

بيدر�صون التطلع اإىل تعميق هذا 

التعاون يف الفرتة املقبلة والتزام 

االأمم املتحدة الكامل تطبيق 

القرار الدويل 1701. كما عر�صا يف 

لقاٍء ثاٍن، التطورات على ال�صاحة 

اللبنانية.

... واملمثل ال�سخ�سي 

للأمني العام للأمم 

املتحدة

ا�صتقبل الوزير املّر، �صفرية 

بريطانيا ال�صيدة فرن�صي�ض ماري 

غاي وتداوال يف التطورات.

... وال�سفرية

الربيطانية

ا�صتقبل وزير الدفاع الوطني، 

املمثل ال�صخ�صي لالأمني العام 

لالأمم املتحدة يف لبنان ال�صيد غري 
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ا�صتقبل وزير الدفاع الوطني، 

امل�صوؤول عن برنامج امل�صاعدات 

الع�صكرية االأمريكية للجي�ض 

اللبناين اجلرنال و�صت فنديل 

يرافقه ال�صفري االأمريكي ال�صيد 

جيفري فيلتمان وعدد من ال�صباط 

االأمريكيني. ومّت البحث خالل اللقاء 

يف برنامج امل�صاعدات الع�صكرية 

للجي�ض اللبناين لل�صنوات الثالث 

املقبلة.

ً ... ووفدا

امريكياً

ا�صتقبل وزير الدفاع الوطني، 

قائد القوات الدولية العاملة 

يف جنوب لبنان اجلرنال كالوديو 

غراتزيانو.

... وقائد القوات

الدولية العاملة

يف اجلنوب

ا�صتقبل وزير الدفاع، القائم 

باالأعمال الفرن�صي ال�صيد اندريه 

باران. وجرى عر�ض للتطّورات 

الراهنة والعالقات الثنائية.

... والقائم بالأعمال 

الفرن�سي



زار نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير 

الدفاع الوطني االأ�صتاذ اليا�ض املر، 

قائد اجلي�ض العماد مي�صال �صليمان 

وقّدم له التهاين بعيد اجلي�ض وبحث 

معه يف اآخر التطورات.

اعتزازه  ع��ن  ال��وزي��ر  اأع���رب  وق��د 

قيادته  وحكمة  اجلي�ض  بت�صحيات 

عن  ال��دف��اع  يف  عزميته  و�صالبة 

و�صيادته  وا�صتقالله  لبنان  اأر���ض 

وحريته و�صمان االأمن واالأمان جلميع 

اللبنانيني. ووّجه حتية اإكبار ل�صهداء 

حياة  دماءهم  وهبوا  الذين  اجلي�ض 

للبنان، و�صكر جميع اللبنانيني على 

وثقتهم  اجلي�ض  جانب  اإىل  وقوفهم 

لهذه  اأهل  هو  اجلي�ض  اأن  موؤكداً  به، 

الثقة.

اجلي�ض  قيادة  امل��ر،  الوزير  وحيا 

واالأفراد  والرتباء  وال�صباط  واالأرك��ان 

ملنا�صبة االول من اآب، معاهداً على 

بذل اأق�صى اجلهود يف �صبيل تعزيز 

كل  على  وجتهيزه  اجلي�ض  ق��درات 

امل�صتويات.
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ا�صتقبل وزير الدفاع الوطني 

االأ�صتاذ اليا�ض املر، رئي�ض اللقاء 

الدميقراطي النائب وليد جنبالط 

الذي قّدم اليه التهاين مبنا�صبة 

عيد اجلي�ض.

... ورئي�ش اللقاء 

الدميقراطي

وزير الدفاع الوطني يهنئ قائد اجلي�ش بالأول من اآب

ا�صتقبل الوزير املر، مدير املخابرات العميد الركن جورج خوري الذي بحث معه يف االأو�صاع العامة.

ا�صتقبل وزير الدفاع الوطني 

اليا�ض املر، اأع�صاء املجل�ض 

الع�صكري برئا�صة رئي�ض االأركان 

�صوقي امل�صري الذي هناأه بعيد 

اجلي�ض.

... واع�ساء املجل�ش 

الع�سكري

... ويلتقي مدير املخابرات















اآب/ايلول

ا�ستقباالت القائد
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ا�صتقبل العماد مي�صال �صليمان، 

يف مكتبه يف الريزة، وبتواريخ 

خمتلفة، �صفري الواليات املتحدة 

االأمريكية ال�صيد جيفري فيلتمان، 

ومّت التداول يف االأو�صاع العامة.

... وال�سفري

الأمريكي

ا�صتقبل قائد اجلي�ض العماد 

مي�صال �صليمان يف مكتبه يف 

الريزة، �صفري اإيطاليا يف لبنان 

ال�صيد غابريال كيكيا يرافقه 

امللحق الع�صكري العقيد روزاريو 

مو�صكيلال، وتناول البحث االأو�صاع 

العامة يف البالد.

قائد اجلي�ش

ي�ستقبل

ال�سفري الإيطايل

ا�صتقبل العماد �صليمان، يف 

مكتبه يف الريزة، �صفري هولندا يف 

لبنان ال�صيد جريارد جان فان اإينب، 

يف زيارة وداعية.

... وال�سفري

الهولندي
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اإ�صتقبل العماد مي�صال �صليمان، 

يف مكتبه يف الريزة، �صفري بلجيكا 

ال�صيد �صتيفان دولوكر يرافقه قائد 

القوة البلجيكية العاملة �صمن 

»اليونيفيل« جورج ريندرز وذلك 

يف زيارة وداعية مبنا�صبة مغادرة 

ال�صفري دولوكر لبنان.

وقد اأثنى العماد �صليمان على 

تعاون الوحدة البلجيكية مع اجلي�ض 

وجهودها املبذولة للحفاظ على اأمن 

املناطق اجلنوبية وا�صتقرارها.

ا�صتقبل قائد اجلي�ض، يف مكتبه 

يف الريزة، �صفري فرن�صا ال�صيد 

اندريه بارن يف زيارة بروتوكولية 

للتعارف.

... وال�سفري

الفرن�سي

اإ�صتقبل قائد اجلي�ض، يف مكتبه 

يف الريزة، �صفري دولة باك�صتان 

ال�صيد نوابزابا اأمني اهلل خان 

ريزاين، حيث قدم التهاين بالن�صر 

الذي حققه اجلي�ض على االإرهابيني 

يف خميم نهر البارد.

... وال�سفري

الباك�ستاين

... وال�سفري

البلجيكي
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ا�صتقبل العماد قائد اجلي�ض، يف 

مكتبه يف الريزة، ال�صفري اندريا�ض 

ميكالي�ض مفّو�ض ال�صوؤون ال�صرق 

اأو�صطية يف وزارة اخلارجية االأملانية 

وجرى التداول يف االأو�صاع العامة.

... وال�سفري

الأملاين

ا�صتقبل العماد قائد اجلي�ض، يف 

مكتبه يف الريزة، �صفري جمهورية 

م�صر العربية ال�صيد ح�صني �صرار 

يف زيار وداعية.

... وال�سفري

امل�سري مودعاً

ا�صتقبل العماد قائد اجلي�ض، يف 

مكتبه يف الريزة، �صفري اململكة 

العربية ال�صعودية ال�صيد عبد العزيز 

خوجة، الذي هناأه باالإجناز الذي 

حققه اجلي�ض يف مواجهة االإرهاب.

... وال�سفري

ال�سعودي
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 وتطوير ال�صيا�صة وال�صرتاتيجية يف 

القيادة الو�ص�طى االأمريكية اللواء 

فينديل رو�صتي ومدير التعاون 

االأمني يف القيادة املذكورة العقيد 

دايڤيد ماكلني. وتناول البحث 

مو�صوع التعاون بني اجلي�صني 

ال�صديقني و�صبل تطوير العالقات 

امل�صتقبلية وامل�صاعدات االأمريكية 

للجي�ض اللبناين.

ا�صتقبل العماد قائد اجلي�ض، يف 

مكتبه يف الريزة، �صفري االإحتاد 

االأوروبي ال�صيد باتريك لوران وجرى 

البحث يف الو�صع العام يف البالد.

... و�سفري

الحتاد الأوروبي

ا�صتقبل قائد اجلي�ض، يف مكتبه 

يف الريزة، وزير الدفاع البلجيكي 

ال�صيد اأندريه فالهوت. وتناول 

البحث الو�صع العام يف البالد، 

ومهمة الوحدة البلجيكية العاملة 

�صمن اإطار قوات االأمم املتحدة 

املوؤقتة يف لبنان.

... ووزير

الدفاع البلجيكي

... وال�سفري الأمريكي 

ووفداً من القيادة 

الو�سطى الأمريكية

ا�صتقبل العماد قائد اجلي�ض يف 

مكتبه يف الريزة، �صفري الواليات 

املتحدة االأمريكية ال�صيد جيفري 

فيلتمان، يرافقه مدير التخطيط
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يف  �صليمان،  ال��ع��م��اد  ا�صتقبل 

مكتب  م��دي��ر  ال���ريزة،  يف  مكتبه 

الفل�صطينية  ال��ت��ح��ري��ر  منظمة 

وفد  راأ���ض  على  زكي  عبا�ض  ال�صيد 

حيث  املنظمة،  ف�صائل  ق��ادة  �صّم 

اجلي�ض.  حققه  الذي  بالنجاح  هناأه 

ال�صيا�صية  التطورات  معه  بحث  كما 

نهر  خميم  يف  النازحني  واأو���ص��اع 

اإعمار  اإع��ادة  يف  وامل�صاهمة  البارد 

املخيم وعودتهم اليه.

... ومدير مكتب 

منظمة التحرير 

الفل�سطينية

يف  اجلي�ض،  قائد  العماد  ا�صتقبل 

اخلارجية  وف��د  ال���ريزة،  يف  مكتبه 

خافيري  ال�صيد  برئا�صة  االإ�صبانية 

اال�صباين  ال�صفري  بح�صور  �صان�صو، 

ال�صيد ميخائيل بانزو، وجرى التداول 

يف االأو�صاع العامة يف البالد.

... ووفد

اخلارجية الإ�سبانية

ا�صتقبل قائد اجلي�ض، يف مكتبه يف الريزة، 

التداول  ومّت  االأمريكي،  الكونغر�ض  من  وفداً 

والتعاون  التاريخية  العالقات  يف 

اجلي�صني  ب��ني  ال��ق��دم  منذ  القائم 

من  امل�صتمر  واالأمريكي،  اللبناين 

يف  البحث  جرى  كما  انقطاع،  دون 

وتطويره  التعاون  هذا  تفعيل  �صبل 

م�صرتكة  م�صلحة  م��ن  ف��ي��ه  مل��ا 

للجانبني.

باجلهود  �صليمان  العماد  نّوه  وقد 

االأمريكية املبذولة مل�صاعدة اجلي�ض 

املرحلة  يف  خ�صو�صاً  ال��ل��ب��ن��اين 

ت�صريع  اىل  اأدت  والتي  الراهنة، 

اإطار  خارج  الطارئة  والذخائر  املعدات  و�صول 

الذي  االأم��ر  املقررة،  االأمريكية  امل�صاعدات 

ترك اأثره الوا�صح على �صري املعارك 

التي يخو�صها اجلي�ض يف حربه �صد 

االإرهاب خ�صو�صاً يف نهر البارد.

كذلك، �صكر العماد �صليمان االإدارة 

برنامج  اإق��راره��ا  على  االأم��ريك��ي��ة 

بقيمة  اللبناين  للجي�ض  م�صاعدات 

�صنتي  خ���الل  دوالر  م��ل��ي��ون   321

يت�صمن  اأن  متمنياً  و2007،   2006

متطورة  اأ�صلحة  املرتقب،  العتاد 

الدفاع عن لبنان  متكن اجلي�ض من 

وجمابهة خطر االإرهاب.  

... ووفداً من

الكونغر�ش الأمريكي
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ال�صيد  البولندية  ال�صفارة  باأعمال 

ع�صكري  ووفد  كوال�صكي  �صالفومري 

التداول  اللقاء  خالل  وجرى  مرافق. 

املرتقبة  البولندية  امل�صاعدات  يف 

للجي�ض اللبناين. 

رئي�ض  �صليمان  العماد  �صكر  وقد 

من  بولندا  قدمته  ما  على  الوفد 

ذخائر للجي�ض وعلى م�صاهمتها يف 

يف  املوؤقتة  املتحدة  االأمم  ق��وات 

لبنان.

ا�صتقبل قائد اجلي�ض، يف مكتبه 

يف الريزة، رئي�ض اأركان الدفاع 

االإيطايل االأمريال جيانباولو دي 

باولو. وتناول البحث التطورات 

االأخرية يف اجلنوب ومهمة قوات 

االأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان 

باال�صافة اىل �صبل تفعيل التعاون 

والتن�صيق بني اجلي�صني اللبناين 

واالإيطايل.

... ورئي�ش

اأركان الدفاع

الإيطايل

مكتبه  يف  اجلي�ض،  قائد  ا�صتقبل 

يف الريزة، املمثل ال�صخ�صي لالأمني 

غري  ال�صيد  املتحدة  ل��الأمم  ال��ع��ام 

بيدر�صون وبحثا يف االأو�صاع العامة 

يف لبنان.

... واملمثل ال�سخ�سي 

للأمني العام

للأمم املتحدة

... وم�ساعد

وزير الدفاع البولندي

اجلي�ض،  ق��ائ��د  ال��ع��م��اد  ا�صتقبل 

م�صاعد  ال����ريزة،  يف  مكتبه  يف 

ال�صيد  ال��ب��ول��ن��دي  ال��دف��اع  وزي���ر 

القائم  يرافقه  يوغو�صالف  فينيد 
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يف  �صليمان،  ال��ع��م��اد  ا�صتقبل 

مكتبه يف الريزة، بطريرك ال�صريان 

اأغناطيو�ض  البطريرك  االإنطاكي 

بطر�ض الثاين عبد االأحد، الذي هناأّه 

اجلي�ض  حققه  الذي  الكبري  باالإجناز 

التعازي  االإرهاب، وقّدم  يف مواجهة 

�صنعوا  الذين  ال�صهداء  بالع�صكريني 

الن�صر بدمائهم الزكية.  

... وبطريرك

ال�سريان الإنطاكي

يف  �صليمان،  ال��ع��م��اد  ا�صتقبل 

الكونغر�ض  ع�صو  الريزة،  يف  مكتبه 

كو�صينيت�ض  دان��ز  ال�صيد  االأمريكي 

وتداوال يف االأو�صاع العامة.

... وع�سو

الكونغر�ش الأمريكي

مكتبه  يف  اجلي�ض،  قائد  ا�صتقبل 

يف الريزة،  مطران الروم االأرثوذك�ض 

الو�صطى  واأم��ريك��ا  املك�صيك  يف 

نقل  الذي  �صدراوي  اأنطوان  املطران 

اليه م�صاعر اللبنانيني يف االغرتاب 

حربه  يف  جي�صهم  حول  والتفافهم 

ت�صحيات  وتثمينهم  االإره��اب،  �صد 

�صهدائه.

... ومطران الروم 

الأرثوذك�ش يف املك�سيك 

واأمريكا الو�سطى
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ا�صتقبل العماد مي�صال �صليمان، 

يف مكتبه يف الريزة، امللحق 

الع�صكري البلغاري املقدم ا�صكندر 

دميرتي لوبوف، يف زيارة وداعية.

ا�صتقبل قائد اجلي�ض، يف مكتبه 

يف الريزة،  امللحق الع�صكري 

امل�صري العقيد عمرو عبد املجيد 

حلمي عبد العظيم يف زيارة 

وداعية قّدم خاللها خلفه العقيد 

ح�صام الدين م�صطفى حممد 

�صالح.

... وامللحق

الع�سكري امل�سري 

مودعاً

ا�صتقبل قائد اجلي�ض، يف مكتبه 

يف الريزة،  امللحق الع�صكري 

الكويتي العقيد الركن عبداهلل اأحمد 

ال�صطي يف زيارة وداعية.

... وامللحق

الع�سكري الكويتي 

مودعاً

... وامللحق

الع�سكري البلغاري
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ا�صتقبل قائد اجلي�ض، يف مكتبه 

يف الريزة،  قائد قوات االأمم 

املتحدة املوؤقتة يف لبنان اجلرنال 

كالوديو غراتزيانو، وتناول البحث 

الو�صع العام يف البالد.

ويف وقت الحق، ا�صتقبل العماد 

�صليمان، اللواء غراتزيانو يرافقه 

م�صت�صاره ال�صيا�صي ال�صيد ميلو�ض 

�صرتوغر.

... وقائد قوات الأمم 

املتحدة املوؤقتة

يف لبنان

ا�صتقبل قائد اجلي�ض، يف مكتبه 

يف الريزة، اجلرنال املتقاعد 

موري�ض باريل من اإدارة عمليات 

حفظ ال�صالم يف االأمانة العامة 

لالأمم املتحدة )DPKO( على راأ�ض 

وفد مرافق. وتخلل اللقاء تقومي 

مهمة هيئة مراقبة الهدنة. 

... و�سابطاً

دولياً

ا�صتقبل قائد اجلي�ض، يف مكتبه 

يف الريزة،  امللحق الع�صكري 

الكويتي العميد الركن اأحمد 

�صليمان اخلبيزي يرافقه م�صاعده 

املقدم الركن الطيار اأمين عبداهلل 

امل�صنف، يف زيارة بروتوكولية 

ملنا�صبة ت�صّلمه مهامه.

... وامللحق

الع�سكري الكويتي 

اجلديد
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 ا�صتقبل العماد �صليمان، يف 

مكتبه يف الريزة، امللحق الع�صكري 

البلجيكي الكولونيل جان فان جيلنز، 

يف زيارة بروتوكولية ملنا�صبة 

اعتماده، قّدم خاللها م�صاعده 

الكومندان لوك وينانت�ض. 

ا�صتقبل قائد اجلي�ض، يف مكتبه 

يف الريزة،  قائد القوات البحرية 

يف قوات االأمم املتحدة املوؤقتة يف 

لبنان االأدمريال االأملاين كارل وليم 

بولو، يف زيارة قّدم فيها خلفه 

االأدمريال االأملاين كري�صتيان لوذر.

... والقائد اجلديد

للقوات البحرية

يف اليونيفيل

... وامللحق

الع�سكري البلجيكي

ا�صتقبل العماد �صليمان يف مكتبه يف الريزة وفداً 

من جمعية ال�صناعيني اللبنانيني برئا�صة ال�صيد 

فادي عبود، الذي قّدم هبات عينية ونقدية دعماً 

للموؤ�ص�صة الع�صكرية يف تنفيذ مهامها الوطنية.

هبة من

جمعية ال�سناعيني

اىل اجلي�ش
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وا�سلت ال�سخ�سيات والفعاليات والوفود زياراتها لقيادة اجلي�ش، حيث التقت العماد مي�سال 

ت عن اإعجابها مبا يبديه �ضباط هذا اجلي�ش ورتباوؤه واأفراده من  �ضليمان وعبرّ

ا�ستعداد للبذل والت�سحية يف �سبيل الوطن، ونّوهت بالإجناز الوطني 

الكبري الذي حققه هوؤلء يف مواجهة الإرهاب، كما اأكدت 

دعمها الكامل للموؤ�س�سة الع�سكرية، مقدمة 

التعازي بال�سهداء الع�سكريني ومتمنية 

ال�سفاء للجرحى من رفاقهم.

فعاليات

ووفود

يف الريزة

جمل�ض  رئي�ض  دولة  قبل  من  موفداً  مو�صى  مي�صال  الدكتور  • النائب 
النواب االأ�صتاذ نبيه بري •

• ميقاتي  جنيب  ال�صابق  احلكومة  • رئي�ض 

• اجلميل  اأمني  ال�صيخ  االأ�صبق  اجلمهورية  • رئي�ض 



بقرادونيان اآغوب  النائبني  �صّم  االأرمن  نواب  كتلة  • وفد 
وجورج قا�صرجي ووزراء ونواباً �صابقني •

الكاثوليك االأرمن  بطريرك  بادرو�ض  نار�صي�ض  البطريرك  • غبطة 
ووفد من الطائفة •

• وطرابل�ض  عكار  منطقتي  من  ووفد  ح�صني  م�صطفى  • النائب 

• معّو�ض  نائلة  النائبة  االإجتماعية  ال�صوؤون  •• وزيرة  جنبالط  وليد  النائب  الدميقراطي  اللقاء  • رئي�ض 
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الفتوى دار   - لبنان  يف  العلماء  جمل�ض  • وفد 
برئا�صة ف�صيلة ال�صيخ عبد اللطيف دريان •

االإفتاء  دار  من  ووفد  املي�ض  خليل  ال�صيخ  البقاع  مفتي  • �صماحة 
يف البقاع وروؤ�صاء بلديات البقاع الغربي •

واالجنبية والعربية  املحلية  لبنان  جامعات  رابطة  • وفد 
برئا�صة الدكتور ح�صن �صبلي•

ال�صيخ  ف�صيلة  لبنان  يف  االإ�صالمي  الفل�صطيني  املجل�ض  • رئي�ض 
الدكتور حممد منر زغموت يرافقه املفتي الفل�صطيني �صماحة ال�صيخ 

الدكتور �سليم اللبابيدي •

هادي  الدكتور  االأب  القد�ض  الروح  جامعة  اإدارة  جمل�ض  • رئي�ض 
حمفوظ ووفد من جمل�ض اجلامعة •
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البلدة خمتار  يتقدمه  ال�صوف  نيحا  اأبناء  من  • وفد 
ال�صيخ حممد اأبو �صقرا •

املتقاعد العماد  برئا�صة  امل�صلحة  القوات  قدامى  رابطة  • وفد 
اإبراهيم طنو�ض •

• املنطقة  وخماتري  االأو�صط  البقاع  بلديات  احتاد  •• وفد  املنطقة  �صهداء  واأهايل  عكار   - القيطع  خماتري  رابطة  • وفد 
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اآب/ايلول

دعم وت�سامن
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القدير  الفنان  اجلي�ض،  قائد  العماد  ا�صتقبل 

االأ�صتاذ وديع ال�صايف، الذي هناأه باالإجناز الوطني 

الذي حققه اجلي�ض على االإرهابيني يف خميم نهر 

 )CD( البارد، ثم قّدم له اأغنية على قر�ض مدمج

�صليمان  العماد  �صكره  وقد  املنا�صبة.  وحي  من 

على عطاءاته  واأثنى  العالية  الوطنية  روحه  على 

الفنية الكبرية. 

القائد ي�ستقبل

املطرب وديع ال�سايف

جوليا  الفنانة  اجلي�ض،  قائد  العماد  ا�صتقبل 

�صعب  اأب��ي  اليا�ض  ال�صيدان  يرافقها  بطر�ض 

وزياد بطر�ض، حيث قدمت التعزية بالع�صكريني 

نتائج  على  �صليمان  العماد  واأطلعت  ال�صهداء، 

مالياً  تربعاً  وقدمت  »اأحبائي«،  م�صروع  حملة 

الر�صيد  ي�صكل  اأمريكي  دوالر  األ��ف   500 بقيمة 

الع�صكريني  عائالت  ل�صالح  احلملة  من  املقتطع 

يف  �صك  مبوجب  املبلغ  هذا  اأودع  وقد  ال�صهداء. 

خزينة اجلي�ض.

قائد اجلي�ض �صكر ال�صيدة بطر�ض وكل من �صاهم 

النبيلة  مبادرتهم  على  احلملة  هذه  اإجن��اح  يف 

وت�صامنهم مع املوؤ�ص�صة الع�صكرية واأبنائها.

اإكبار واإجالل اىل اجلي�ض الذي »ظل متما�صكاً  جوليا بطر�ض وجهت حتية 

»اهلل  بعبارة  الع�صكريني  اىل  وتوجهت  االأرزة«.  مثل  لبنان  لوحدة  ورمزاً 

يحميكن«.

... واملطربة جوليا بطر�ش
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ا�صتقبل قائد اجلي�ض العماد مي�صال �صليمان يف 

مكتبه يف الريزة، الفنان برنارد اأ�صعد رّنو يرافقه 

املهند�ض جورج معّو�ض من جمل�ض اإدارة »تيلي 

وقّدم  ياغي،  اأب��ي  دارك  جان  والزميلة  لوميري« 

الفنان رّنو للعماد �صليمان لوحة زيتية عربون وفاء 

للجي�ض يف عيده ال�62.

... والفنان برنارد اأ�سعد رّنو

الريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�ض،  قائد  ا�صتقبل 

باملركز  الفائز  الريا�صي  اجلي�ض  فريق  اأع�صاء 

االأول يف بطولة لبنان العامة الألعاب القوى - فئة 

على  للعبة  اللبناين  االإحتاد  اأقامها  التي  الرجال، 

م�صمار املدينة الريا�صية يف بريوت، حيث هناأهم 

اأن ال �صيء  على هذه النتيجة املميزة التي توؤكد 

يثني اجلي�ض عن حتقيق املزيد من االإجنازات ال 

�صيما يف املجال الريا�صي، على الرغم من االأعباء 

الكبرية التي يكابدها الع�صكريون يف هذه املرحلة 

الدقيقة التي مير بها الوطن.

... وفريق اجلي�ش لألعاب القوى

الريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�ض،  قائد  ا�صتقبل 

وفد نادي جمعية �صباب االنرتانيك وفريق �صيدات 

االنرتانيك يف كرة ال�صلة مبنا�صبة فوزه يف بطولة 

على  الثانية  لل�صنة  املغرب  يف  العربية  االأندية 

البطولة  كاأ�ض  النادي  رئي�ض  قّدم  حيث  التوايل، 

اىل العماد قائد اجلي�ض تاأكيداً على الدعم املطلق 

والتاأييد للجي�ض البا�صل عماد الوطن.

بدوره، هناأ العماد �صليمان رئي�ض النادي واأع�صاء 

لبنان  اإ�صم  رفعت  التي  االإجنازات  على  الفريق 

عالياً.

... ووفد نادي جمعية �سباب النرتانيك

وفريق ال�سيدات لكرة ال�سلة







على  �صليمان  مي�صال  العماد  اجلي�ض  قائد  �صّدد 

»اأن عدم حتقيق العدالة يف حق القتلة املجرمني 

يف نهر البارد جرمية اأخرى ُترتكب �صد االإن�صانية 

والوطن واالأمن واالإ�صتقرار، وجرمية يف حق ال�صعب 

الفل�صطيني وق�صيته العادلة واللبنانيني«.

ذوي  اإىل  التعازي  تقدميه  وبعد  اجلي�ض،  قائد 

الوحدات  اإىل  ر�صالة  وّجه  الع�صكريني،  ال�صهداء 

كل  يف  املنت�صرين  اجلنود  فيها  حّيا  الع�صكرية، 

اأنحاء البالد وخ�صو�صاً يف نهر البارد على جهودهم 

وت�صحياتهم وتفانيهم يف اأداء الواجب الع�صكري، 

ذوداً عن وحدة الوطن وا�صتقالله و�صيادته.

زيارته  اإث��ر  بها  ع��اد  التي  االإنطباعات  وح��ول 

لعائالت ال�صهداء قال العماد قائد اجلي�ض:

الفخور  ال�صهيد  اأب  م�صاعر  اإليكم  »اأنقل 

اآالمها،  على  املتعالية  واالأم  ابنه،  ب�صهادة 

والزوجة املدركة معاين البطولة واملواطنية، 

بزة  مثل  بزة  يلب�ض  وهو  املتباهي  والطفل 

اأبيه«.

اأعرا�ض  ت�صاركوين  اأن  متنيت  »ك��م  واأ���ص��اف: 

ال�صهادة، لت�صعروا معي وتعي�صوا تلك االأحا�صي�ض 

معي،  كنتم  لكن  واالع��ت��زاز،  بالفخر  املفعمة 

بعظمة عطاءاتكم ونبل ر�صالتكم، وكنتم معي واأنا 

اأمل�ض من االأهل حجم الوفاء، فعندما تختلط دموع 

اأكرب  م�صوؤولياتنا  ت�صبح  االنت�صار،  بزغاريد  احلزن 

جتاه الوفاء لدماء ال�صهداء، واإكمال ما بداأوه وم�صوا 

اأ�صحت يف  التي  املهمة  اإجناز  على طريقه حتى 

خواتيمها.

ال�صهداء،  ح�صرة  يف  معي  تكونوا  اأن  وددت  كم 

لت�صاركوين حمل االأمانة ولتعلموا اأن �صياع 

هذه الدماء وهدر هذه الدموع، هما تفريط 

بالوطن واإ�صاعة لل�صيادة واال�صتقالل.

بحق  العدالة  حتقيق  عدم  اأن  ولتدركوا 

اأخرى ُترتكب  القتلة املجرمني جرمية 

وق�صيته  الفل�صطيني  ال�صعب  بحق 

وخ�صو�صاً  كافة،  واللبنانيني  العادلة، 

اأهل ال�صهداء، كما بحقكم اأنتم رفاقهم، 

وجرمية تتكرر مرة اأخرى بحق ال�صهداء 

ت�صيع  باأالّ  اأو�صوكم  اأن  بعد  اأنف�صهم، 

العدالة وال ُيفّرط بال�صيادة وال ي�صتهان 
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اأنقل اإليكم م�ساعر الأب الفخور 

ب�سهادة ابنه

والأم املتعالية على اآلمها...

معّزياً اأهايل ال�صهداء

العماد �سليمان للع�سكريني:

تقدمي التعازي لعائلة املقدم املغوار

ال�سهيد ابراهيم �سلوم

تقدمي التعازي لعائلة الرائد

ال�سهيد طوين �سمعان
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باحلرية وال يهدد اال�صتقالل«.

كان توّجه،  العماد مي�صال �صليمان  قائد اجلي�ض 

اإىل  القيادة،  يف  ال�صباط  كبار  من  عدد  يرافقه 

قّدم  حيث  ب���دارو،  يف  االأق��د���ض  القلب  كني�صة 

ابراهيم  ال�صهيد  املغوار  املقدم  لذوي  التعازي 

ومناقبيته  القيادية  ال�صهيد  مبزايا  منّوهاً  �صّلوم 

الع�صكرية، معاهداً العائلة بالوفاء للقيم التي بذل 

حياته يف �صبيلها.

اجلي�ض  قائد  العماد  ق��ّدم  اأبلح،  منطقة  ويف 

التعازي لعائلة الرائد ال�صهيد طوين �صمعان وذلك 

البلدة.  النياح يف  �صيدة  كني�صة  �صالون  يف 

االأول  ال�صهيد املوؤهل  لوالد  واأكد قائد اجلي�ض 

املتقاعد باأن �صعلة ال�صرف والت�صحية والوفاء 

تنطفئ  لن  ال�صهيد  ولده  اإىل  �صّلمها  التي 

�صيحفظها  اجلي�ض  عنق  يف  اأم��ان��ة  وه��ي 

مبتابعة ال�صري على درب ال�صهداء واالإميان الرا�صخ 

بلبنان وطن الر�صالة واحلرية والكرامة.

قائد  العماد  قّدم  والربجني،  اخليام  بلدتي  ويف 

التعازي  ال�صباط  م��ن  وف��د  راأ����ض  على  اجلي�ض 

قلوط  غالب  ال�صهيد  الرائد  ال�صهيدين  لعائلتي 

اأمام  نّوه  حيث  عرم،  بو  ح�صام  ال�صهيد  والنقيب 

اأفراد العائلتني مب�صرية ال�صهيدين وقيامهما باأداء 

الواجب الع�صكري بكل تفاٍن و�صجاعة واإخال�ض.

هو  ت�صحيات  من  الع�صكريون  قّدمه  ما  اأن  واأكد 

اللبناين  ال�صعبني  من  املدنيني  لتجنيب 

االإرهابي  التنظيم  هذا  خماطر  والفل�صطيني 

االإجرامية.  تنفيذ خمططاته  له  قّدر  لو  فيما 

الوفاء  باأن  و�صية  ال�صهداء  اأه��ايل  حّمل  وقد 

احلقيقي لدماء ال�صهداء يكمن يف حتقيق العدالة 

اأبناء  وج��راح  جراحهم  بل�صمة  تكفل  وحدها  التي 

املوؤ�ص�صة الع�صكرية.

االأول  املالزم  لذوي  التعازي  اجلي�ض  قائد  وقّدم 

ال�صهيد جورج فهد يف �صالون كني�صة مار اليا�ض - 

اأفراد العائلة مبزايا ال�صهيد  انطليا�ض، ونّوه اأمام 

الواجب،  اأداء  يف  واندفاعه  الع�صكرية  ومناقبيته 

بذل  التي  واملبادئ  للقيم  بالوفاء  اإياهم  معاهداً 

ال�صرف  م�صرية  ومبتابعة  �صبيلها  يف  حياته 

واأمنه  الوطن  وحدة  عن  ذوداً  والوفاء،  والت�صحية 

وا�صتقراره.

تقدمي التعازي لعائلة

الرائد ال�ضهيد غالب قلوط

تقدمي التعازي لعائلة

النقيب ال�سهيد ح�سام بوعرم

تقدمي التعازي لعائلة

امللزم الأول ال�سهيد جورج فهد



�صباط  كبار  يرافقه  �صليمان  العماد  زار  كما 

القيادة منزل عائلة الرائد املغوار ال�صهيد مي�صال 

مفلح يف بيت لهيا - را�صيا، وقّدم تعازيه الأفراد 

العائلة ونّوه مب�صرية الرائد ال�صهيد الذي كان خري 

موؤمتن على ال�صعلة التي تلقفها من والده باكراً، 

و�صانها بكل تفاٍن واإخال�ض، بتحقيق العدالة كاملة 

وقطع يد كل َمن يحاول التطاول على وحدة الوطن 

والعبث مب�صرية اأمنه وا�صتقراره.

كبار  من  وفد  قّدم  كفرحتى،  بلدة  • ويف 
اجلي�ض،  قائد  العماد  راأ�صه  على  القيادة  �صباط 

االأول  امل����الزم  ال�صهيد  لعائلة  ال��ت��ع��ازي 

امل�صّلحني  اأن  ل��ذوي��ه  م��وؤك��داً  ن�صار،  علي 

املجرمني نالوا م�صريهم املحتوم و�صيكونون 

على  التعّدي  نف�صه  له  ت�صّول  َمن  لكل  عربة 

الت�صحيات  واأن  وا�صتقرارهم،  اللبنانيني  اأمن 

التي بذلها الع�صكريون �صهداء وجرحى، ال يوازيها 

�صوى حتقيق العدالة التي تهون اأمامها االأنف�ض. 

كما اأّكد اأن رايات االنت�صار يف نهر البارد ارتفعت 

بلبنان  الواعد  االأم��ل  فجر  ببزوغ  اإي��ذان��اً  خفاقة 

امل�صان اإىل االأبد بدماء �صهدائه وعزم رجاله.

�صليمان  العماد  ق��ّدم  االأح��م��ر،  دي��ر  بلدة  ويف 

ال�صهيد  املقّدم  لذوي  التعازي  مرافق،  وفد  مع 

�صبحي العاقوري، حيث نّوه ب�صريته امل�صرقة وما 

اأظهره من �صجاعة وبطولة وتفاٍن يف اأداء الواجب 

الع�صكري يف اأثناء القتال.

كما اأ�صاد بالتاريخ الوطني النا�صع ملنطقة 

البقاع االأبية املعطاء، التي قّدمت كوكبة من 

ال�صهداء يف املعركة االأخرية �صد االإرهاب، ومل 

الع�صكرية بالرجال  تتواَن يوماً عن رفد املوؤ�ص�صة 

االأبطال وتقدمي خرية اأبنائها قرابني طاهرة على 

مذبح الوطن.

توّجه  ق��د  اجلي�ض  ق��ائ��د  وك���ان 

قّدم  حيث  البقاع  منطقة  اإىل 

ال�صهداء  لعائالت  التعازي 

ال��ع�����ص��ك��ري��ني م���ن اأب���ن���اء 

املنطقة وعاهدهم على حفظ 

حتقيق  حتى  ال�صهداء  اأمانة 

العدالة.
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تقدمي التعازي لعائلة

الرائد ال�سهيد مي�سال مفلح

تقدمي التعازي لعائلة

 امللزم الأول علي ن�سار

تقدمي التعازي لعائلة

املقدم ال�سهيد �سبحي العاقوري



جّدد قائد اجلي�ض العماد مي�صال �صليمان تاأكيده »اأن املرحلة تق�صي 

يف  االأهلي  ال�صلم  م�صرية  على  للمحافظة  واجلهوزية  ال�صفوف  ر�ّض 

البالد«.

تفقد قائد اجلي�ض على راأ�ض وفد من كبار ال�صباط الع�صكريني اجلرحى 

امل�صت�صفيات،  يف 

على  وق����ف  ح��ي��ث 

اأو�صاعهم وطلب من 

املخت�صة  اجل��ه��ات 

اجلهود  اأق�صى  ب��ذل 

العناية  ل��ت��اأم��ني 

ال�صحية الالئقة لهم، 

وهّناأهم اأي�صاً بالن�صر 

يف  االإرهابيني  على 

موؤكداً  ال��ب��ارد،  نهر 

اجلي�ض  »ب���اأن جن��اح 

ه���ذا  حت��ق��ي��ق  يف 

ثمرة  ه��و  االإجن�����از، 

اجل�صام  الت�صحيات 

التي قّدمها الع�صكريون، 

اللبنانيني  وال��ت��ف��اف 

مبختلف انتماءاتهم حول 

اجلي�ض«.

املرحلة  »اإّن  واأ���ص��اف: 

ر����ضّ  ت��ق��ت�����ص��ي  االآن 

ال�������ص���ف���وف وت��ع��زي��ز 

على  للحفاظ  اجلهوزية 

االأهلي  ال�صلم  م�صرية 

اأن  اإىل  يف البالد، م�صرياً 

العارمة  املواطنني  ثقة 

جتّلت  ال��ت��ي  باجلي�ض، 

جانبه  اإىل  ب��ال��وق��وف 

املواجهات،  ف��رتة  ط��وال 

حجم  من  ت�صاعف  البارد،  نهر  من  عودتها  اأثناء  يف  وحداته  وتكرمي 

امل�صوؤوليات امللقاة على عاتق الع�صكريني، وجتعلهم اأكرث من اأي وقت 

اإىل  اإياهم  داعياً  املواطن،  واأمن  الوطن  �صالمة  على  موؤمتنني  م�صى 

عدم الوقوع يف اأي خطاأ اأو تهاون، واىل التم�صك باالن�صباط، وفاًء لدماء 

ال�صهداء وحفاظاً على هذا االإجناز الوطني الكبري.

قائد اجلي�ش: 

الإجناز ثمرة الت�سحيات اجل�سام

عاد اجلرحى وهّناأهم بالن�صر
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من  وفد  برفقة  امليدانية  جوالته  اجلي�ض  قائد  العماد  وا�صل 

املنت�صرة  الع�صكرية  الوحدات  تفّقد  حيث  القيادة،  �صباط  كبار 

على احلدود اجلنوبية، واطلع على االإجراءات امليدانية املّتخذة 

واأ�صرف على متارين قتالية، ثم اجتمع بقادة الوحدات الكربى 

اأمامهم  اإبل للقيادة واالأركان، منّوهاً  و�صّباطها يف خميم عني 

»باالإجناز الكبري الذي حققه اجلي�ض يف معركته �صد االإرهاب يف 

االإرهاب  هذا  ي�صّكلها  التي  املخاطر  »باأن  وموؤكداً  البارد«،  نهر 

يجب اأالّ تثني اجلي�ض عن مهمته االأ�صا�صية يف الدفاع عن حدود 

الوطن واإبقاء البندقية م�صّوبة يف اجتاهها ال�صحيح نحو العدو 

االإ�صرائيلي«.

اليقظة  من  »املزيد  اإىل  الع�صكريني  �صليمان  العماد  ودعا 

واجلهوزية ملواجهة اأي اعتداء اإ�صرائيلي حمتمل، بكل االإمكانات 

املتوافرة ومهما بلغت الت�صحيات«.

مع قائد اليونيفيل

العماد �صليمان كان ا�صتهل جولته انطالقاً من خميم مقر 

القيادة يف عني اإبل حيث اأم�صى ليلته، وزار �صريح املقّدم 

ال�صهيد املغوار اإبراهيم يو�صف �صّلوم حيث و�صع اإكليالً من 

الزهر يف ح�صور عدد من اأفراد عائلته.

و�صوالً  املواقع  جولته على  �صليمان  العماد  وا�صل  كذلك، 

لبنان  يف  املوؤقتة  املتحدة  االأمم  ق��وات  قيادة  مقر  اإىل 

بلدة  يف  غراتزيانو  كالوديو  اجل��رنال  قائدها  التقى  حيث 

قوات  تبذلها  التي  والت�صحيات  »باجلهود  منّوهاً  تبنني، 

من  تقدمه  وما  الوطنية  مهامه  تنفيذ  يف  اجلي�ض  مل��وؤازرة  »اليونيفيل« 

خدمات متنّوعة لدعم �صمود اجلنوبيني يف اأر�صهم«.

واأدائه  اللبناين  اجلي�ض  مهمة  على  غراتزيانو  اجل��رنال  اأثنى  جهته،  من 

امليداين املمّيز، واأكد على تعزيز التن�صيق بني اجلانبني على خمتلف ال�صعد 

وتوحيد اجلهود للحفاظ على اأمن وا�صتقرار املناطق احلدودية.

يف قاعدة رياق اجلوية

جممل  على  اطلع  حيث  اجلوية  رياق  قاعدة  اجلي�ض،  قائد  تفقد  كذلك، 

التح�صريات التي جتريها القوات اجلوية لتطوير القدرات القتالية باالإمكانات 

الذاتية املتوافرة.

جولة يف اجلنوب

وعلى القوات اجلوية

العماد �سليمان: 

فلتبَق البندقية 

يف اجتاهها 

ال�سحيح





ا�صتقبل رئي�ض االأركان، يف مكتبه 

يف الريزة، رئي�ض اأركان اجلو الغاين 

يف  بوتنغ  جوليو�ض  امل��اري�����ص��ال 

زيارة بروتوكولية.

... ورئي�ش

اأركان اجلو الغاين

القيادة  يف  االأمني  التعاون  ومدير 

ماكلني.  دايڤيد  العقيد  املذكورة 

مو�صوع  يف  ال��ب��ح��ث  ج���رى  وق���د 

ال�صديقني  اجلي�صني  بني  التعاون 

العالقات امل�صتقبلية  و�صبل تطوير 

للجي�ض  االأم��ريك��ي��ة  وامل�����ص��اع��دات 

اللبناين.

اللواء  االأرك���ان،  رئي�ض  ا�صتقبل 

مكتبه  يف  امل�صري،  �صوقي  الركن 

االأم��ريك��ي  ال�����ص��ف��ري  ال�����ريزة،  يف 

يرافقه  فيلتمان  جيفري  ال�صيد 

ال�صيا�صة  وتطوير  التخطيط  مدير 

واال�صرتاتيجية يف القيادة الو�صطى 

رو�صتي،  فينديل  اللواء  االأمريكية 

ا�صتقبل رئي�ض االأركان، يف مكتبه 

البنجاب  ف��وج  ق��ائ��د  ال����ريزة،  يف 

جرنال  امليجور  الهندي  اجلي�ض  يف 

بروتوكولية،  زي���ارة  يف  اأوب����ريوي 

العاملة  ب��الده  وح��دة  خاللها  تفّقد 

�صمن قوات »اليونيفيل«.

... وقائد فوج

البنجاب يف اجلي�ش 

الهندي
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ا�ستقباالت رئي�س االركان

رئي�ش الأركان ي�ستقبل ال�سفري الأمريكي

ووفداً من القيادة الو�سطى الأمريكية
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الكويتي  الع�صكري  الريزة، امللحق  االأركان، يف مكتبه يف  ا�صتقبل رئي�ض 

الركن  املقّدم  م�صاعده  يرافقه  اخلبيزي  �صليمان  اأحمد  الركن  العميد  اجلديد 

الطيار اأمين عبداهلل امل�صنف، يف زيارة بروتوكولية للتعارف. 

العقيد  ال�صابق  الكويتي  الع�صكري  امللحق  الحق،  وقت  يف  ا�صتقبل  كما 

الركن عبداهلل اأحمد ال�صطي يف زيارة وداعية.

... وامللحق الع�سكري الكويتي اجلديد و�سلفه يف زيارة وداعية

اللواء الركن امل�صري، يف  ا�صتقبل 

مكتبه يف الريزة، امللحق الع�صكري 

اأتااألب  اأتيلال  زهوري  العقيد  الرتكي 

ملنا�صبة  بروتوكولية  زي���ارة  يف 

خلفه  خاللها  ق��ّدم  لبنان،  مغادرته 

العقيد تيفون البريق.

... وامللحق

الع�سكري الرتكي

امللحق  الريزة،  يف  مكتبه  يف  امل�صري،  �صوقي  الركن  اللواء  ا�صتقبل 

زيارة  يف  العظيم  عبد  حلمي  املجيد  عبد  عمرو  العقيد  امل�صري  الع�صكري 

وداعية قّدم خاللها خلفه العقيد ح�صام الدين م�صطفى حممد �صالح.

... وامللحق الع�سكري امل�سري مودعاً

ا�صتقبل رئي�ض االأركان، يف مكتبه يف الريزة، امللحق الع�صكري االإماراتي 

املقّدم جمعة حممد هالل الكعبي يف زيارة وداعية حيث قّدم خلفه املقّدم 

عبداهلل را�صد �صعيد النيادي.

... وامللحق الع�سكري الإماراتي
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الع�صكري  امللحق  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  امل�صري،  الركن  اللواء  ا�صتقبل 

البلغاري املقّدم ا�صكندر دميرتي لوبوف، يف زيارة وداعية.

... وامللحق الع�سكري البلغاري

ا�صتقبل رئي�ض االأركان، يف مكتبه 

الدولية  اللجنة  رئي�ض  ال��ريزة،  يف 

ال�صيد  لبنان  يف  االأحمر  لل�صليب 

م�صاعدته  ترافقه  راي���ك  ج���وردي 

ال�صيدة �صريين بوليني، حيث متت 

مناق�صة اأو�صاع نازحي نهر البارد.

... ورئي�ش

اللجنة الدولية

لل�سليب الأحمر

يف لبنان

ا�صتقبل رئي�ض االركان، يف مكتبه يف الريزة، مدير االأونروا يف لبنان ال�صيد 

اإعادة  مو�صوع  يف  البحث  وجرى  �صبلي،  ماري  االآن�صة  ترافقه  كوك  ريت�صارد 

الالجئني اإىل خميم نهر البارد، و�صبل التن�صيق بني وكالة االأونروا واجلي�ض.

... ومدير الأونروا يف لبنان

ميكات  جامعة  من  وف��داً  ال��ريزة،  مكتبه يف  االأرك��ان، يف  رئي�ض  ا�صتقبل 

يتقّدمه رئي�ض اجلامعة الدكتور حامت عالمة.

... ووفداً من جامعة ميكات

ا�صتقبل رئي�ض االأركان، يف مكتبه يف الريزة، وفد مكتب التعاون الدفاعي 

العالقات  يف  البحث  مّت  حيث  لينربغر  ديڤيد  املقّدم  برئا�صة  االأمريكي 

امل�صرتكة بني اجلي�صني اللبناين واالأمريكي.

... ووفد مكتب التعاون الدفاعي الأمريكي
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ا�ستقبل رئي�ش الأركان اللواء الركن �سوقي امل�سري، يف مكتبه يف 

الريزة، وفوداً و�سخ�سيات اأ�سادت بالإجناز الذي حققه اجلي�ش يف 

حربه �سد الرهاب، موؤكدة ت�سامنها مع املوؤ�س�سة الع�سكرية قيادة 

وع�سكريني، كما قّدمت التعزية بالع�سكريني ال�سهداء.

وفود

يف رئا�سة

الأركان

• املنطقة  وخماتري  االو�صط  البقاع  بلديات  احتاد  •• وفد  امل�صلحة  القوات  قدامى  رابطة  • وفد 

• العري�صي  �صالح  ال�صيد  برئا�صة  اللبناين  الدميقراطي  احلزب  • وفد 

• االأعلى  املنت  بلديات  احتاد  •• وفد  الدرزية  للطائفة  الدينية  املرجعية  • وفد 

• العرفان  موؤ�ص�صة  •• وفد  غندور  زياد  ال�صهيد  • عائلة 
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رئي�ش الأركان

عاد اجلرحى

وتفّقد الوحدات

يف  ال�سمال

قبيل انتهاء معركة نهر البارد تفّقد 

�صوقي  ال��رك��ن  ال��ل��واء  االأرك���ان  رئي�ض 

يف  اجل��رح��ى  الع�صكريني  امل�����ص��ري، 

حيث  ال�صمال،  منطقة  م�صت�صفيات 

ونقل  ال�صحية،  اأو�صاعهم  على  وقف 

اجلي�ض  قائد  العماد  متنيات  اإليهم 

بقيادة  اجتمع  ثم  العاجل،  بال�صفاء 

نهر  يف  العاملة  الع�صكرية  الوحدات 

البارد واطلع منهم على �صري العمليات 

بذلت  التي  بجهودهم  منّوهاً  االأمنية 

وموؤكداً  املخيم،  من  املدنيني  الإج��الء 

الع�صكريني �صتوؤتي عّما  باأن ت�صحيات 

�صيادة  الذي يحفظ  الّن�صر  ثمار  قريب 

الوطن وكرامة اأبنائه.
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اإعداد:

نينا عقل خليل

اأخبار ون�ساطات

مبنا�صبة ا�صتكمال اجلي�ض �صيطرته على  خميم نهر البارد، اأقيم 

اإحتفال يف مبنى وزارة الدفاع الوطني يف الريزة، ح�صره رئي�ض 

العماد  اجلي�ض  قائد  ممثالً  امل�صري  �صوقي  الركن  اللواء  االأركان 

مي�صال �صليمان، وقد تخّلل االإحتفال تالوة اأمر اليوم الذي وّجهه 

اإىل عر�ض  الع�صكريني باملنا�صبة، باالإ�صافة  اإىل  قائد اجلي�ض 

ع�صكري رمزي. ويف االإطار نف�صه، اأقيمت اإحتفاالت اأخرى يف 

قيادات املناطق الع�صكرية يف بريوت وجبل لبنان وال�صمال 

واجلنوب والبقاع.

»اأمر اليوم« يف القيادة

واملناطق اإحتفالً بالن�سر

بح�صور ممثل قائد اجلي�ض العميد الركن طعان حرب قائد مقر عام اجلي�ض، و�صع �صفري الواليات املتحدة االأمريكية ال�صيد جيفري فيلتمان يرافقه بع�ض 

موظفي ال�صفارة يف بريوت، اإكليالً من الزهر على ن�صب اخلالدين يف وزارة الدفاع الوطني، ووقف اجلميع دقيقة �صمت اإجالالً الأرواح �صهداء اجلي�ض اللبناين 

الذين �صقطوا خالل مواجهة االإرهاب.

ال�سفري الأمريكي و�سع اإكليلً على »ن�سب اخلالدين« يف الريزة



الدفاع  وزير  ال��وزراء  رئي�ض  نائب  دولة  بح�صور 

العماد  اجلي�ض  وقائد  املّر  اليا�ض  االأ�صتاذ  الوطني 

مي�صال �صليمان وعدد من كبار �صباط القيادة، اإىل 

جانب قائد القيادة الو�صطى يف اجلي�ض االأمريكي 

لبنان  االأمريكي يف  وال�صفري  فالن  وليم  االأدمريال 

ال�صيد جيفري فيلتمان ووفد ع�صكري مرافق، جرى 

حفل  ال��ريزة،  يف  الوطني  الدفاع  وزارة  باحة  يف 

ت�صّلم 130 اآلية ع�صكرية نوع »هامفي« كدفعة من 

اإجمايل امل�صاعدات االأمريكية املقّدمة كهبة ل�صالح 

اجلي�ض اللبناين.

وبعد احتفال الت�صليم، ا�صتقبل قائد اجلي�ض الوفد 

مكتب  اإىل  اجلميع  انتقال  قبل  مكتبه  الزائر يف 

وزير الدفاع الوطني يف الريزة.

ها: وقد األقى االأدمريال فالن الكلمة االآتي ن�صّ

»ي�صّرفني وجودي هنا يف لبنان وي�صّرين كثرياً 

اأن اأعود اليه منذ عدة �صنوات. هذه زيارتي االأوىل 

اإىل هذه البالد منذ ت�صّلمي من�صب رئا�صة القيادة 

اأ�صهر.  ب�صعة  املتحدة منذ  الواليات  املركزية يف 

الدفاع  ووزير  الوزراء  برئي�ض  لقائي  كثرياً  �صّرين 

وقائد القوات امل�صّلحة. لقد جئت الأثبت عرب وجودي 

التزام الواليات املتحدة دعم حكومة لبنان والعمل 

معها بطرق مفيدة لكال البلدين وبخا�صة ل�صعبي 

البلدين.

لقد راقبت باإعجاب �صجاعة وان�صباط وثبات القوى 

امل�صلحة اللبنانية يف مواجهة هذا التحّدي املتمثل 

ت��ويل هذه  ب��الدك��م. تطّلب  داخ��ل  االإره����اب  يف 

املهمة قراراً �صجاعاً وقد �صعرت باإعجاب كبري عند 

جنودكم  اأظهره  الذي  الرا�صخ  لالإخال�ض  م�صاهدتي 

املهمة.  هذه  الإمتام  قدماً  امل�صي  وا�صلتم  فيما 

اأما بالن�صبة اإىل امل�صتقبل فاأنا اأوّد عر�ض خدماتي 

التي  االأمور  الإجناز  للعمل معكم  قيادتي  وخدمات 

تعتربونها مفيدة لبناء القوات امل�صلحة اللبنانية. 

حني اأنظر اإىل قواتكم امل�صلحة اأرى منوذجاً رائعاً 

ومن  البالد  اأنحاء  خمتلف  من  النا�ض  من  ملزيج 

متنوعة  واأدي��ان  اإتنيات  ومن  خمتلفة،  خلفيات 

رائع  مثال  هذا  اأن  اأظن  جنب،  اإىل  جنباً  يعملون 

للبالد وللمنطقة و�صي�صرين كثرياً العمل معكم يف 

امل�صتقبل.

لذا �صكراً جزيالً لكم على ح�صن �صيافتكم 

اأتلهف للعودة  واأنا  التي ا�صتمتعت بها، 

القريب  امل�صتقبل  خ��الل  اآم��ل  ما  على 

جداً«.

�صرف  على  تكرمي  حفل  اأقيم  بعدها 

املّر  الوزير  األقى  حيث  ال�صيف،  الوفد 

الكلمة االآتي ن�صها:

»اإن التحديات الكبرية حتتاج اإىل اإرادات 

والتفافهم  اللبنانيني  اإرادة  ولعل  كبرية، 

حول اجلي�ض هما �صر �صمودهم يف وجه كل 

التحديات.

وتنوعهم  تعددهم  على  اللبنانيني  اإن 

الذي  اجلي�ض  ه��ذا  بجي�صهم.  ف��خ��ورون 

برهن عن جراأة وا�صتعداد لكل ت�صحية يف 

�صبيل لبنان. هذا اجلي�ض اّلذي مل يقاتل 

ومل ي�صت�صهد من اأجل طائفة اأو منطقة 

وا�صت�صهد  وُج��رح  قاتل  واإمن��ا  فريق.  اأو 

لكل  واملناطق،  الطوائف  لكل  وانت�صر 

الوطن انت�صر لل�صيادة، لال�صتقالل، انت�صر 

للكيان واحلق واحلرية.

واأخالقي  حمرتف  جي�ض  اأنه  اأثبت 

العريقة.  اجليو�ض  عن  �صاأناً  يقل  ال 

والعامل  اللبنانيني  ثقة  ا�صتحق 

اتخذوا  الذين  لالإرهابيني  بت�صديه 

من خميم نهر البارد مقراً وملجاأً لهم لالنطالق منه 

ون�صر االإرهاب يف لبنان والعامل.

من هنا اإن ت�صليح اجلي�ض وجتهيزه �صرورة حيوية 

وا�صتكمال احلرب  لبنان وكيانه  للدفاع عن �صيادة 

لبنان  ال��ذي ال يهدد  االإره��اب  االإره��اب، هذا  على 

من  لذا  والعامل،  املنطقة  دول  يهدد  واإمنا  وحده، 

وال�صديقة،  ال�صقيقة  للدول  امل�صرتكة  امل�صلحة 

هذه  ملكافحة  اللبناين  اجلي�ض  وتدعم  تتعاون  اأن 

الظاهرة اخلطرية. اإن ت�صليح اجلي�ض وجتهيزه يجب 

يواجهها  التي  التحديات  م�صتوى  على  يكونا  اأن 

الواليات  الثقة بهذا اجلي�ض. ولعّل  وعلى م�صتوى 

املتحدة كانت يف طليعة الدول املبادرة اإىل اإدراك 

اأهمية دور اجلي�ض اللبناين والعمل على 

مده بامل�صاعدات امللحة، بف�صل ال�صديق فيلتمان 

ر�صدت  ولهذا  وامل��دين.  الع�صكري  عمله  وفريق 

االإدارة االأمريكية مبلغ 321 مليون دوالر م�صاعدات 

ع�صكرية للبنان للعامني 2006 - 2007.

اإن التعاون الع�صكري بني لبنان والواليات املتحدة، 

ذات  ال��دول  بني  ال�صفاف  للتعاون  منوذجاً  نريده 

ال�صيادة والعالقات املبنية على االحرتام املتبادل.

�صكراً لكم على هذه امل�صاعدات خ�صو�صاً اأنها بدون 

�صروط وال قيود. �صكراً لكل من �صاهم اأو قد ي�صاهم 

يف دعم اجلي�ض اللبناين وت�صليحه وتعزيز قدراته، 

و�صكراً لهذا اجلي�ض الذي بحكمة قائده واأركانه وحياة 

�صباطه وجنوده يهُب احلياة احلرة للبنان«.
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حفل ت�صّلم 130 اآلية هامفي هبة من الواليات املتحدة

كلمات نّوهت باأداء اجلي�ش اللبناين واأعربت عن الثقة

بكونه �سمانة الأمن وال�سعب



فوّجه  فيلتمان،  االأمريكي  ال�صفري  اما 

كلمة باملنا�صبة قال فيها:

اأود اأوالً اأن ناأخذ حلظة للثناء والتعبري عن عميق 

االحرتام لالأداء املتميز للجي�ض اللبناين يف ن�صاله 

املتمركزين  االإ�صالم  فتح  اإرهابيي  لدحر  امل�صتمر 

يف خميم نهر البارد. وكما نعرف، اأن الوطن غالباً 

اأجل حماية  باهظاً عند الكفاح من  ما يدفع ثمناً 

�صعبه من االإرهاب. اأتقدم بالتعازي الأ�صر ال�صهداء 

ال�صجعان واأ�صدقائهم الذين �صقطوا دفاعاً عن حرية 

بلدهم.

ال�صراكة  ق��وة  على  واالآن،  هنا  اأ���ص��دد  اأن  اأود 

ولبنان.  املتحدة  ال��والي��ات  ب��ني  اال�صرتاتيجية 

و�صعبينا  بلدينا  بني  قائمة  الثابتة  ال�صراكة  هذه 

اأ�صكر  اأن  اأود  بلدينا.  وجيو�ض  وحكومتينا 

القيادة املدنية ال�صيا�صية حلكومة لبنان 

جمل�ض  فيها  مبا  دميوقراطياً،  املنتخبة 

الوزراء كامالً وخ�صو�صاً نائب رئي�ض جمل�ض 

لكونهم  املر،  اليا�ض  الدفاع  وزير  الوزراء 

اأثني  اأن  واأود  واأمناء،  منفتحني  �صركاء 

على القيادة الع�صكرية للجي�ض اللبناين 

الذين  �صليمان،  مي�صال  العماد  بقيادة 

كفاءتهم  ويثبتون  ب�صالتهم  يظهرون 

املهنية يومياً. اإن تعزيز عالقات مبنية 

وهي  والتعاون،  املتبادل  االح��رتام  على 

العالقات  لتو�صيع  الالزمة  ال�صروط  من 

قادة  تتطلب  بلدينا،  بني  الع�صكرية 

ال�صيا�صية  القيادة  اإن  النوع.  ه��ذا  من 

ا�صتقالل  امللتزمة   - للبنان  والع�صكرية 

الثنائية  �صراكتنا  جعلت   - واأمنه  لبنان 

ممكنة.

الواليات  التزام  تت�صمن  �صراكتنا  اإن 

يحتاج  م��ا  تقدمي  االم��ريك��ي��ة  املتحدة 

والتغلب  للقتال  اللبناين  اجلي�ض  اإليه 

على املتطرفني امل�صلحني يف ال�صمال، 

بوعودها.  ت��ف��ي  امل��ت��ح��دة  وال���والي���ات 

التجهيزات  اللبناين  اجلي�ض  ن��زود  نحن 

والت�صليح والتدريب الالزم حلماية لبنان 

وال�صعب اللبناين من التهديدات اخلارجية 

والداخلية.

عندما و�صلت اإىل لبنان قبل ثالث 

م�صاعداتنا  اإج��م��ايل  ك��ان  �صنوات، 

األف  �صبعماية  يناهز  الع�صكرية 

خالل  االآن،  اأم���ا  ال�صنة.  يف  دوالر 

اجلي�ض  متد  املتحدة  الواليات  فاإن   ،2007 العام 

اللبناين باأكرث من مئتي و�صبعني مليون دوالر من 

اأ�صعاف مما  اأكرث بخم�صة  الرقم  امل�صاعدات. وهذا 

االأرقام  اأن هذه  يذكر  واحد فقط.  عام  قّدمنا قبل 

اإن  مبيعات.  ولي�صت  قرو�صاً  لي�صت   - هبات  هي 

اإدارة الرئي�ض جورج بو�ض طلبت هذه املبالغ، وقد 

وافق الكونغر�ض، وذلك ب�صبب ال�صراكة القوية التي 

طورناها على ال�صعيدين املدين والع�صكري. ويف 

اجلوهر، هذه الهبات هي هدية من �صعب الواليات 

اأظهر  ال��ذي  لبنان  �صعب  اإىل  االأمريكية  املتحدة 

تاأييده القوي للجي�ض اللبناين، واالآن اأكرث من اأي 

وقت م�صى، تقف الواليات املتحدة االأمريكية بحزم 

وراء حكومة لبنان واجلي�ض اللبناين يف جهودهما 

للحفاظ على لبنان �صيداً وحراً واآمناً ودميقراطياً.

متثل  اخلارج  يف  تفح�صناها  التي  املركبات  اإن 

جمرد جزء من مركبات الهامفي املئة التي ت�صلمها 

العام.  هذا  املتحدة  الواليات  اللبناين من  اجلي�ض 

اجلي�ض  لدى  �صتكون  التزاماتنا  بكل  الوفاء  وعند 

هامفي  مركبة  وثمانون  وخم�ض  مئتان  اللبناين 

�صالمة  تاأمني  عمليات  يف  ال�صتخدامها  جديدة 

ذلك،  اإىل  وباالإ�صافة  اللبناين.  وال�صعب  لبنان 

االأ�صلحة والذخائر  الواليات املتحدة ت�صليم  توا�صل 

الطارئة بناء على طلب من احلكومة اللبنانية.

الت�صلح،  اإىل مزيد من  احلاجة امللحة  واإذ تدرك 

فاإن وزارتي الدفاع واخلارجية االأمريكية قد عملتا 

االإم��دادات ب�صرعة غري  على ت�صريع �صحنات هذه 

م�صبوقة تقريباً. والواقع اأن الت�صليم الذي يتطلب 

عادة عاماً كامالً، قد و�صل عن طريق اجلو والبحر يف 

�صهر واحد تقريباً بعد طلب من احلكومة اللبنانية. 

اإن و�صول مركبات الهامفي هو مثال ملمو�ض على 

نوع ال�صراكة التي حتدث عنها نائب رئي�ض جمل�ض 

الوزراء وزير الدفاع اليا�ض املر عندما زار وا�صنطن 

يف وقت �صابق من هذا العام، والتي كنا نعمل مع 

قيادة اجلي�ض اللبناين على تعزيزها.

من  فقط  واح��د  رمز  هي  الهامفي  مركبات  اإن 

اال�صرتاتيجية  ال��ق��درات  لتح�صني  اأو�صع  برنامج 

للجي�ض اللبناين، واأ�صتطيع اأن اأوؤكد لكم اأن جهودنا 

لتزويد اجلي�ض اللبناين التجهيزات التي يحتاجها 

يف  ت��زال  ما  القتالية  قدراته  لتح�صني  ويريدها 

بدايتها.

تطلعات  لدعم  علينا  االعتماد  ميكنك  لبنان، 

م�صاعداتنا  خالل  ومن  البطل،  اللبناين  اجلي�ض 

املتحدة،  الواليات  وحكومة  �صعب  فاإن  الع�صكرية، 

ثقتهم  يظهرون  الكونغر�ض،  اأع�صاء  فيهم  مبن 

باحلكومة اللبنانية ووزارة الدفاع اللبنانية وبقيادة 

اجلي�ض اللبناين وجنوده. اإن الواليات املتحدة تدرك 

باأن م�صتقبل اجلي�ض اللبناين على املدى البعيد، 

ال�صامن  هو  العالية  الهمة  ذو  الفخور  اجلي�ض  هذا 

الأمن لبنان وال�صعب اللبناين.

ويف اخلتام، �صّلم وزير الدفاع كتاب �صكر لل�صفري 

االأمريكي، يف حني قّدم قائد اجلي�ض درعاً تذكارياً 

لكل من ال�صفري فيلتمان واالأدمريال فالن، كعربون 

اجلي�صني  بني  التعاون  ا�صتمرار  على  وتاأكيد  �صكر 

االأمريكي واللبناين.
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ت�صّلم اجلي�ض اللبناين هبة من اجلي�ض االإيطايل 

قوامها 150 كا�صفة األغام، وذلك يف احتفال اأقيم 

يف ثكنة بنوا بركات يف �صور، ح�صره ممثل قائد 

اجلي�ض العماد مي�صال �صليمان العميد الركن بول�ض 

الليطاين على راأ�ض وفد  مطر قائد قطاع جنوب 

ع�صكري، قائد قوات االأمم املتحدة املوؤقتة اجلرنال 

كوتون ممثل  روبريتو  الدكتور  غراتزيانو،  كالوديو 

ال�صفري االإيطايل ال�صيد غابريال كيكيا، قائد الوحدة 

االإيطالية اجلرنال موريزيو فيورا فانتي وح�صد من 

�صّباط اجلي�ض و»اليونيفيل«.

تخّلل االحتفال، كلمة ممثل العماد قائد اجلي�ض 

التي قال فيها:

من  العزيزة  املنطقة  هذه  يف  اليوم  »نلتقي 

األغام،  كا�صفة   150 بت�صّلم  معاً  لنحتفي  اجلنوب، 

ال�صديق  االإيطايل  اجلي�ض  قبل  من  هبة  مقّدمة 

اأهمية هذه  باأن  اللبناين. وال �صك  ل�صالح اجلي�ض 

وح�صب،  املادية  قيمتها  يف  تكمن  ال  امل�صاعدة 

بل يف ما حتمله من قيمة معنوية رفيعة ترمز 

اإىل االإرادة الطيبة لدى احلكومة االإيطالية يف مد 

لالإ�صهام  وجي�صه،  اللبناين  ال�صعب  اإىل  العون  يد 

يف دفع عجلة االأمن واالإمناء، والتخفيف من حجم 

املاآ�صي التي يعانيها املواطنون االأبرياء باأرواحهم 

يرتّب�ض  خفي،  غادر  عدو  جراء  من  وممتلكاتهم، 

لغم  مليون  من  اأكرث  بوجود  واملتمثل  �صراً،  بهم 

على  االإ�صرائيلي  العدو  نرثها  عنقودية،  وقنبلة 

املتكّررة  اعتداءاته  خالل  اجلنوب  م�صاحة  امتداد 

على لبنان و�صوالً اإىل عدوان متوز 2006.

ل��ق��د ك���ان���ت دول���ة 

يف  ت��زال  وما  اإيطاليا 

طليعة الدول امل�صاندة 

ل��ل��ب��ن��ان وال���داع���م���ة 

يف  املحقة  لق�صاياه 

امل��ح��اف��ل ال��دول��ي��ة، 

اإال  ي�صعنا  ال  وه��ن��ا 

بدورها  جمدداً  التذكري 

اإب���ان  يف  االإي���ج���اب���ي 

وبعده،  مت��وز  ع���دوان 

برغبتها  جتّلى  ال��ذي 

حد  و�صع  يف  القوية 

ومن  املدّمرة،  للحرب 

الفّعالة  م�صاركتها  ثم 

العديد  ج��ان��ب  اإىل 

ال�صديقة  البلدان  من 

االأمم  ق��وات  اإط��ار  يف 

املتحدة املوؤقتة يف لبنان، تنفيذاً للقرار 1701، 

مهمة  اللبناين يف  اجلي�ض  م��وؤازرة  بهدف  وذلك 

اإىل  واال�صتقرار  االأمن  واإع��ادة  اجلنوب  عن  الدفاع 

ربوعه.

وت�صحيات  ب��ج��ه��ود  ال��ت��ن��وي��ه  م��ن  ب���دَّ  ال  ك��م��ا 

طوال  متّيزوا  الذين  القوات  هذه  وعنا�صر  �صباط 

واملناقبية  بالكفاءة  لبنان،  يف  وجودهم  ف��رتة 

معاملة  على  ال�صديد  واحل��ر���ض  واالن�����ص��ب��اط، 

املواطنني اجلنوبيني بكل وعي وجتّرد وم�صوؤولية، 

خّلفته  ما  اأعباء  من  النهو�ض  على  وم�صاعدتهم 

عالقات  اجلميع  ب��ني  ن�صج  ال��ذي  االأم���ر  احل���رب، 

االأذهان  اإىل تبديد ما علق يف  اأدت  ثقة وموّدة، 

بذور  زرع  واإىل  م�صبقة،  وهواج�ض  �صكوك  من 

اليوم ونقطف  النفو�ض، نتلم�صها  الطماأنينة يف 

ثمارها، ت�صارعاً يف م�صرية االإمناء واالإعمار، ومزيداً 

من االأمن واال�صتقرار يف املنطقة.

وال نن�صى كذلك، دور قوات اليونيفيل بوحداتها 

جلهة  اجلي�ض،  قدرة  تعزيز  يف  والبحرية  الربية 

على  امللقاة  اجل�صام  املهام  حجم  من  التخفيف 

بها  متر  التي  ال�صعبة  الظروف  ظل  يف  عاتقه 

150 كا�سحة األغام للجي�ش من دولة اإيطاليا

بدارو،  يف  الع�صكرية  الطبابة  مبنى  اأمام 

اللبناين م�صاعدات  اجلي�ض  ت�صّلم  اأقيم حفل 

ال�صعودي  اجلي�ض  من  هبة  مقّدمة  طبية 

ندمي  الطبيب  العميد  بح�صور  ال�صقيق 

قائد  العماد  ممثالً  الطبابة  رئي�ض  العاكوم 

اللواء  ال�صعودي  الع�صكري  وامللحق  اجلي�ض، 

ووفد  احلجاج  اإبراهيم  بن  حممد  املهند�ض 

... وم�ساعدات طبية

�سعودية

ومن فر�سان مالطا
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يعانيه  الذي  االإرهاب  مواجهة  �صّيما يف  ال  البالد، 

اإىل  لبنان  يف  وال��ه��ادف  العامل،  �صعوب  معظم 

ت�صويه معاين ر�صالته احل�صارية، والنيل من وحدة 

االأهلي، ولقد حقق اجلي�ض  �صعبه وم�صرية �صلمه 

اإجنازات كبرية على طريق ا�صتئ�صال هذه الظاهرة 

والق�صاء عليها باأ�صرع وقت ممكن.

�صليمان،  مي�صال  العماد  اجلي�ض  قائد  با�صم 

ال�صكر  بخال�ض  االإيطايل  اجلي�ض  قيادة  اإىل  اأتوجه 

الطيبة،  امل�صاعدة  هذه  تقدميها  على  واالمتنان 

واأحيي قيادة قوات اليونيفيل ورجالها، رجال ال�صالم 

االإن�صانية،  وال��ق��ي��م 

الغايل  يبذلون  الذين 

اأر�ض  على  والنفي�ض 

لبنان، متمنياً للح�صور 

التوفيق  دوام  الكرمي 

وال���ن���ج���اح، ول���دول���ة 

وجي�صها  اإي��ط��ال��ي��ا 

اخلري  ك��ّل  ال�صديقني 

وال�صمو والتقدم«.

كما األقى قائد الوحدة 

االإيطالية اجلرنال فيدر 

االآت��ي  الكلمة  فانتي 

ن�صها:

»اأن�����ا ج���د م�����ص��رور 

ل���ق�������ص���ائ���ي ه����ذه 

معكم،  امل��ن��ا���ص��ب��ة 

منهمك  ك�����ص��خ�����ض 

مثلكم، كنا�صط، معني 

التحدي  يف  مبا�صرة 

لتنظيف لبنان من حقول االألغام، ومتعاٍط بفعالية 

مع ماآثرها املروعة على االأ�صخا�ض واملجتمعات.

اأهم  من  واحدة  هي  االألغام  تنظيف  م�صاألة  اإّن 

ال�صالم،  تثبيت  الب�صرية،  اأم��ان  نحو  اخل��ط��وات 

وحتقيق االإ�صتقرار يف لبنان اليوم.

اإيطاليا، هي منذ زمن طويل واحدة  االأم،  بلدي 

من اأهم الدول النا�صطة يف برنامج االأمم املتحدة 

حلث  بامل�صوؤولية،  ت�صعر  اإيطاليا  االألغام.  لنزع 

من  خالياً  بلداً  بجعله  بلبنان،  املحيطة  ال�صعوب 

االألغام.

اليوم اأنا هنا، بتاأييد من بالدي، الأ�صهد على هذا 

كا�سفة  ال���150  هذه  مع  حمققاً  واأجعله  التعهد، 

األغام.

�صي�صهم  امل�صروع  ك��ون  املتوهج،  اأملي  اإن��ه 

هذه  يف  واالإ�صتقرار  لل�صالم  موؤ�ص�صة  انت�صار  يف 

املنطقة. اإنها تعطينا �صعادة عظمى للعمل �صوية 

يف حتقيق اأهدافكم خللق م�صتقبل اأف�صل.

االإجن���از  الأج���ل ه��ذا  وم�����ص��رور  ج��د مت�صّرف  اأن���ا 

املف�صلي والذي جعلناه حديثاً مع هذه الهبة يف 

اإجتماع اليوم.

تقديري  عن  ال��ف��وري  بالتعبري  اأي�صاً  اأرغ�����ب 

االأخطار  ناحية  االألغام«  »كا�صفي  وجهود  خلدمات 

قدماً،  لل�صري  اليومي  واإ�صتعدادهم  وال�صغط، 

جعل  اأج��ِل  من  �صعب  حميط  يف  روتيني،  كعمل 

عدم  مع  االأ�صمى،  الدور  واإجنازهم  حقيقة  الروؤية 

عليهم  يقلقون  الذين  عائالتهم  اإطالقاً،  ن�صيان، 

ويدعمونهم.

البارد حيث  اللحظة هو يف نهر  قلبي يف هذه 

يقاتل عنا�صر اجلي�ض اللبناين من اأجل م�صتقبل 

لبنان.

يف  تقدماً  نحرز  معاً  اأنه،  بقويل  اأختم  اأن  اأريد 

تنمية اإدراك دولنا حول م�صكلة حقول االألغام.

كما ونحرز تقدماً يف تدمري حقول االألغام وجعل 

البلد  هذا  يف  يعي�ض  الذي  لل�صعب  اآمنة  االأر���ض 

اجلميل.

هذا  جعل  يف  اأ�صا�صياً  دوراً  يوؤدي  مثلكم  �صعب 

التقدم حمققاً«.

ويف اخلتام، جرى ت�صليم كتاب �صكر با�صم العماد 

�صليمان ودروع تذكارية.

العاكوم  الطبيب  العميد  �صّلم  وقد  مرافق. 

ودروعاً  اجلي�ض  قائد  العماد  با�صم  �صكر  كتاب 

تذكارية اإىل املحتفى بهم.

العميد  رئي�صها  ت�صّلم  اأي�صاً،  الطبابة  ويف 

حديثة  اإ���ص��ع��اف  �صيارة  ال��ع��اك��وم  الطبيب 

مقدمة  جتهيزاتها  بكامل  جمّهزة  متطورة 

وقد  مالطا.  لفر�صان  اللبنانية  اجلمعية  من 

ال�صّيد  اجلمعية  رئي�ض  الطبابة  رئي�ض  �صكر 

على  امل��راف��ق  وال��وف��د  ال�صحناوي  م���روان 

من  ع��دد  بح�صور  وذل��ك  الكرمية،  امل��ب��ادرة 

�صباط الطبابة.



العماد  اجلي�ض  قائد  برعاية 

ممثالً  ���ص��ل��ي��م��ان  م��ي�����ص��ال 

الركن  اللواء  االأرك��ان  برئي�ض 

�صوقي امل�صري، جرى يف مقر 

قيادة فوج االأ�صغال امل�صتقل 

اإزاح���ة  يف اجل��م��ه��ور، ح��ف��ل 

التذكارية  اللوحة  عن  ال�ستار 

الذين �صقطوا  الفوج  ل�صهداء 

من جّراء ق�صف طائرات العدو 

2006. ح�صر احلفل  االإ�صرائيلي خالل عدوان متوز 

ال�صباط  من  وح�صد  ال�صهداء  الع�صكريني  عائالت 

والع�صكريني.

املنا�صبة  يف  امل�صري  الركن  اللواء  األقى  وقد 

الكلمة االآتي ن�صها:

الأخوة الأعّزاء

اأهايل ال�سهداء

ر  ُقدِّ الفائت،  العام  من  اليوم  ه��ذا  مثل  يف 

اأن  امل�صتقل  االأ�صغال  فوج  وع�صكريي  ل�صباط 

والنار،  ال��دم  معمودية  احل��ي  بلحمهم  يخو�صوا 

معنونة  ر�صالة  الزكية  دمائهم  بقطرات  ويخّطوا 

باأحرف من ذهب: �صرف، ت�صحية، وفاء، من اأجلك 

اأيها الوطن احلبيب لبنان.

ثالثة ع�صر �صابطاً ورتيباً وفرداً، منهم من كان 

ورفع  واالإغاثة  واالإخ��الء  االإنقاذ  مهام  من  عائداً 

ال�صرب  بفارغ  ينتظر  كان  من  ومنهم  االأنقا�ض، 

االإ�صرائيلي  العدو  لكن  املهام،  هذه  اإحدى  تنفيذ 

االإج��رام  لغة  �صوى  قامو�صه  يف  يعرف  ال  ال��ذي 

باآلته  عاجلهم  واالإره�����اب، 

فكان  ال���غ���ادرة،  الهمجية 

قدرهم اأن ين�صموا اإىل قوافل 

وي�صيفوا  االأب���رار،  ال�صهداء 

مدماكاً  احلمراء  بت�صحياتهم 

جي�صهم  بنيان  اإىل  �صلباً 

العوا�صف  ع��ل��ى  ال��ع�����ص��ي 

واملحن.

االإ�صرائيلي  العدو  ظّن  لقد 

ي�صتطيع  الوح�صية،  اجلرمية  هذه  بارتكابه  اأنه 

الداخلية،  وحدته  وت�صديع  اجلي�ض،  اإرادة  ك�صر 

واملواجهة  ال�صمود  على  قدرته  اإ�صعاف  وبالتايل 

الوطن،  حيا�ض  عن  الدفاع  يف  ب��دوره  والقيام 

و�صون م�صرية �صلمه االأهلي، والوقوف اإىل جانب 

�صعبه للتخفيف من معاناته واآالمه التي ت�صّببت 

بها احلرب، وقد تنا�صى هذا العدو اأن هناك جي�صاً 

الوطنية، ينب�ض يف  وثوابته  را�صخاً يف عقيدته 

ج�صداً  املواطنية  فيه  وتن�صهر  االإمي��ان،  عروقه 
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اإزاحة ال�صتار عن لوحة تذكارية ل�صهداء فوج االأ�صغال 

رئي�ش الأركان:

بوحدته واجه جي�سنا العدو وواجه الإرهاب
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هذا  اأغ�صب  ولكم  وروح���اً. 

�صهدائنا  �صجاعة  ال��ع��دو 

بتكرميهم  نحتفي  الذين 

ال���ي���وم، وه����م ي��ت��ح��ّدون 

امل��خ��اط��ر وال�����ص��ع��اب يف 

مواطنيهم،  اإنقاذ  �صبيل 

ق�صفهم  على  اأق��دم  حتى 

نظريها،  ق���لَّ  ب��وح�����ص��ي��ة 

كل  احل��ائ��ط  عر�ض  �صارباً 

املواثيق وال�صرائع الدولية 

التي ترعى قواعد ا�صتخدام 

القوة يف اأثناء احلروب.

اأيها الأخوة

اأيها الع�سكريون

�صقطوا  الذين  �صهدائنا  دماء  بف�صل  اأنه  تاأكدوا 

منعة  اأكرث  اجلي�ض  وحدة  باتت  متوز،  عدوان  يف 

و�صالبة. فبف�صل هذه الوحدة ا�صتطاع هذا اجلي�ض 

اجلنوبية،  حدوده  على  االنت�صار  قيا�صية  ب�صرعة 

عينه  الوقت  الوطن، ويف  عن  الدفاع  يف مهمة 

مهمة  يف  الوطن  م�صاحة  امتداد  على  االنت�صار 

يف  االأمن  وحفظ  والبحرية  الربية  املعابر  �صبط 

االإرهاب  اليوم  يواجه  اأي�صاً  الوحدة  الداخل، وبهذه 

زائفة  �صعارات  حتت  الوطن  ربوع  اإىل  املت�صلل 

قاب  على  وه��و  خمتلفة،  واأ���ص��ك��ال  وباأ�صاليب 

قو�صني من الق�صاء نهائياً على 

االإ�صالم  فتح  �صمي مبنظمة  ما 

و�صعها  اإىل  بالبالد  وال��ع��ودة 

الطبيعي ال�صليم، وقد دفع من 

دماء  من  كبرياً  ثمناً  ذلك  اأجل 

�صهدائه.

لكم  واإج��الل  اإكبار  حتية  فاألف 

اأنتم  حيث  االأبرار  ال�صهداء  اأيها 

جنّدده  وع��ه��داً  اخللد،  جنة  يف 

دربكم  على  �صنبقى  ال��ي��وم، 

به  اآمنتم  ملا  اأوفياء  �صائرين، 

و�ستدوم  �سبيله،  يف  وبذلتم 

نهتدي  وال��ق��ل��وب،  ال�صمائر  يف  حية  ماآثركم 

والأجيالنا  لنا  الوطن  ليبقى  اءة،  الو�صّ ب�صعلتها 

عنوان كل ت�صحية وعطاء وفداء.

ع�ستم

عا�ش اجلي�ش

عا�ش لبنان
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اأقيم يف مبنى كلية فواد �صهاب للقيادة واالأركان 

الواحدة  االأرك��ان  دورة  تخريج  حفل  الريحانية  يف 

والع�صرين والتي �صّمت �صّباطاً من اجلي�ض اللبناين 

ومن اجلي�صني ال�صعودي واالأردين ال�صقيقني.

الركن  اللواء  اجلي�ض  اأرك��ان  رئي�ض  احلفل  تراأ�ض 

�صوقي امل�صري ممثالً قائد اجلي�ض العماد مي�صال 

�صليمان وح�صره عدد من كبار �صباط القيادة وممثل 

عن املدير العام لقوى االأمن الداخلي، وقائد الكلية 

العميد الركن اليا�ض فرحات وال�صّباط مالك الكلية.

بعد الن�صيد الوطني اللبناين، األقى قائد الكلية 

العميد الركن اليا�ض فرحات كلمة نّوه يف م�صتهّلها 

باجلهود التي بذلها ال�صّباط االأركان والنتائج التي 

حققوها، ومما قاله:

اط اأيها ال�ضبرّ

ر اجلي�ض ملحمة  ياأتي هذا احلفل يف وقت ي�صطِّ

العامل  اإعجاب  اأث��ارت  البارد  نهر  يف  البطولة  يف 

حّقق  فقد  ل��ه،  وتاأييدهم  املواطنني  والتفاف 

جي�صكم اإجنازات ع�صكرية هامة يدركها متاماً جميع 

االإجناز  لكن  امل��دن،  حرب  يف  الع�صكريني  اخل��رباء 

االأكرب كان يف االأداء االأخالقي 

الذي جتّلى يف تفادي اإيذاء 

املدنيني الفل�صطينيني يف املخيم وق�صر القتال 

اأبرار  على االإرهابيني، وهذا ما اأودى بحياة �صهداء 

�صبيل  يف  لت�صحياتهم  واإكباراً  اإجالالً  لهم  ننحني 

يف  العالية  االأخالقية  املبادئ  والتزامهم  الوطن 

ممار�صة القتال.

اإّن متا�صك اجلي�ض وحلمته ووحدته ال�صلبة التي 

املرجتى  االأم��ل  تبقى  امل��ع��ارك  ه��ذه  يف  جتّلت 

جلميع املواطنني للتاأ�صي�ض والعمل نحو بلوغ دولة 

واحدة قادرة على حماية نف�صها و�صعبها من جميع 

االأخطار املحدقة بالوطن.

وال نن�صى رفاق ال�صالح املنت�صرين على احلدود 

اجلنوبية للت�صّدي للعدو االإ�صرائيلي املرتّب�ض بنا 

�صّراً بانتهاك �صيادتنا امل�صتمر والعامل دائماً على 

تقوي�ض اأمننا وا�صتقرارنا، اإّنهم درع الوطن الواقي 

من اأخطار العدو.

اط اأيها ال�ضبرّ

يف  امل�صلحة  القوات  من  اإخ��وان  معكم  يتخّرج 

االأردنية  واململكة  ال�صعودية  العربية  اململكة 

الها�صمية، كان حل�صورهم معنى كبري وتعبري عن 

اأقطار العرب،  عالقات االأخوة وو�صائج القربى بني 

جلي�صهم  �صورة  وكانوا  حتّملتموه  ما  حتّملوا  ولقد 

وقومهم يف بلدهم لبنان.

وختاماً اأتوجه بال�صكر اجلزيل حل�صرة العماد قائد 

بح�صرة  ممثالً  االإحتفال  هذا  رعايته  على  اجلي�ض 

واأوّجه  االأركان،  الركن �صوقي امل�صري رئي�ض  اللواء 

لكم  واأمت��ن��ى  جناحكم،  على  احل���اّرة  تهاين  لكم 

التوفيق يف مهماتكم املنتظرة يف وحداتكم التي 

�صوف تنتقلون اإليها.

وقيادة  ال��دورة  �صّباط  بني  ال��دروع  تبادل  بعد 

وتهنئة  رك��ن  لقب  منح  مذكرة  وت��الوة  الكلية، 

ت�صليم  جرى  ال�صرف،  والئحة  املمّيزين  ال�صّباط 

اجلي�ض  قائد  العماد  ممثل  األقى  ثم  ال�صهادات، 

ها: اللواء الركن امل�صري الكلمة االآتي ن�صّ

اط القادة اأيها ال�ضبرّ

اإحتفال تخريج دورة االأركان

رئي�ش الأركان ممثلً قائد اجلي�ش:

فليكن العطاء هاج�سكم الدائم

ملنا�صبة مغادرة الوحدتني البحريتني ال�صويدية والدامناركية العاملتني يف اإطار »اليونيفيل« املياه االإقليمية 

اللبنانية، جرى يف قاعدة بريوت البحرية حفل تكرميي ح�صره �صفريا ال�صويد والدامنارك، ووفد ع�صكري برئا�صة 

قائد القوات البحرية العميد الركن البحري بطر�ض اأبي ن�صر ممثالً قائد اجلي�ض العماد مي�صال �صليمان، وقائد 

قوات االأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان اجلرنال كالوديو غراتزيانو وقائد القوات البحرية العاملة يف اإطارها، وعدد 

كبري من ال�صّباط.

وقد األقى ممثل العماد قائد اجلي�ض كلمة نّوه فيها بعالقات ال�صداقة والتعاون بني كل من اجلي�ض اللبناين 

واجلي�صني ال�صويدي والدامناركي، واأ�صاد مبناقبية �صّباط واأفراد الوحدتني وبجهودهم املبذولة مل�صاعدة القوات 

البحرية اللبنانية خ�صو�صاً يف جمال تنفيذ املهام العمالنية والتدريب.

لقائدي  التذكاري  اجلي�ض  �صعار  وتقدمي  الف�صية  الدرجة  من  الع�صكري  التقدير  و�صام  تقليد  احلفل  وتخّلل 

كلمة  بدورهما  وّجها  اللذين  الوحدتني، 

املهنية  بالكفاءة  فيها  اأ�صادا  باملنا�صبة 

البحرية  القوات  اأف��راد  بها  يتمتع  التي 

اللبنانية.

يف  كوكتيل  حفل  اأقيم  اخل��ت��ام،  ويف 

ا�صرتاحة ال�صّباط يف القاعدة.

وفد من منظمة حظر تكرمي الوحدتني البحريتني ال�سويدية والدامناركية لنتهاء مهامهما

الأ�سلحة الكيميائية 

حا�سر حول م�سمون 

اتفاقية حظر الأ�سلحة 

واأبعادها القانونية

يف كلّية فوؤاد �سهاب 

للقيادة والأركان

يف اإطار تهيئة اإن�صمام لبنان اإىل 

منظمة حظر االأ�صلحة الكيميائية يف 

الهاي، وبح�صور عدد من كبار �صّباط 

قيادة اجلي�ض وقادة االألوية واالأفواج 

عن  وممثلني  واملدار�ض،  واملعاهد 

الداخلي  االأمن  وقوى  اخلارجية  وزارة 

وفد  األقى  واجلمارك،  العام  واالأم��ن 
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ال�صرح  هذا  راية  حتت  ان�صويتم  �صنة  نحو  منذ 

والت�صاوؤل  حيناً  ال�صمت  يلفكم  الكبري،  التعليمي 

حيناً اآخر، عن ماهية دورة الركن، وما تتطلبه من 

النجاح  تكري�ض للوقت واجلهد يف �صبيل حتقيق 

املن�صود، واليوم اأرى يف ق�صمات وجوهكم وبريق 

اأن  بعد  متاماً،  اختلف  قد  امل�صهد  اأن  عيونكم 

�صممتم على مواجهة ال�صعاب وحتمل اأعباء الدورة 

الليايل  ف�صهرمت  تكل،  ال  وعزمية  رح��ب  ب�صدر 

طاقاتكم  بكل  التح�صيل  على  وثابرمت  الطوال، 

الفكرية واجل�صدية، حتى حتقق لكم ما �صبومت اإليه، 

ويليق  رغباتكم وطموحاتكم،  يلّبي  م�صرِّفاً  جناحاً 

وامل�صوؤوليات  القائد  لل�صابط  املعنوي  بامل�صتوى 

اجل�صام امللقاة على عاتقه.

جون اط املتخررّ اأيها ال�ضبرّ

ت�صّكل دورات االأركان اإحدى اأهم الركائز االأ�صا�صية 

اأهدافها  لتحقيق  اجليو�ض  عليها  ُتبنى  التي 

الرفيعة  الع�صكرية املختلفة، انطالقاً من املرتبة 

الع�صكري  التعليم  درج��ات  �صّلم  يف  حتتلها  التي 

العايل، اإذ توفر لل�صابط، قاعدة وا�صعة من العلوم 

القيادة  جم��ال  يف  �صّيما  ال  والعامة،  الع�صكرية 

والتخطيط والتنظيم، واأ�صول العمليات التكتيكية 

جميعها  تكفل  بحيث  القتالية،  االأعمال  واإدارة 

والتقنيات  والو�صائل  والقدرات  القوى  ا�صتخدام 

املتوافرة باأف�صل ال�صبل املمكنة، وبالتايل حتقيق 

الن�صر يف املعركة. اإىل ذلك فاإنها ت�صهم ب�صورة 

جتاوز  على  ال�صابط  اإمكانات  تعزيز  يف  فّعالة، 

الطارئة،  احلاالت  خمتلف  مع  والتكّيف  العقبات، 

واإيجاد احللول ملختلف امل�صاكل القائمة.

اط القادة اأيها ال�ضبرّ

تتخّرجون اليوم وت�صتعدون لاللتحاق يف وحدات 

دقة  االأك��رث  هي  مبرحلة  مير  لبنان  فيما  اجلي�ض، 

ال�صيا�صية  التجاذبات  نتيجة  تاريخه،  يف  وحراجة 

وانعكا�صات  املتالحقة  االأمنية  واالأح���داث  احل��ادة 

الق�صايا االإقليمية املعقدة على �صاحتنا الداخلية، 

وامتداد يد االإرهاب جمّدداً اإىل ربوع الوطن للعبث 

الفريدة يف  احل�صارية  و�صيغته  وا�صتقراره  باأمنه 

بكل  تعلمون  كما  اجلي�ض  واجه  ولقد  العامل،  هذا 

نف�صه  على  اأطلق  اإرهابياً  تنظيماً  وق��وة،  حزم 

االإ�صالم«، وهو عبارة عن جمموعة من  ا�صم »فتح 

اللبناين  ال�صعبني  ن�صيج  عن  الغرباء  املرتزقة 

واالإج��رام،  ال�صطو  اأعمال  امتهنت  والفل�صطيني، 

على  اأميناً  اجلي�ض  فكان  بالع�صكريني،  وغ��درت 

دماء �صهدائه االأبرار وعلى عهده الذي قطعه اأمام 

االآثم من دون  التنظيم  اللبنانيني بالت�صّدي لهذا 

هوادة، حيث متكن من الق�صاء على معظم اأفراده، 

وتفكيك العديد من ال�صبكات االإرهابية املرتبطة 

يوا�صل  وهو  اللبنانية،  املناطق  خمتلف  يف  به 

يف  عنا�صره  من  تبقى  ما  على  اخلناق  ت�صديد 

خميم نهر البارد و�صوالً اإىل توقيفهم وت�صليمهم 

الق�صاء املخت�ض، ولقد �صّكلت مهمة اجلي�ض  اإىل 

نظريه،  قّل  اللبنانيني  لدى  اإجماع  مو�صع  هذه، 

كما �صّكلت اختباراً حقيقياً للع�صكريني اأثبتوا فيه 

قوة اإرادتهم وعمق التزامهم، وا�صتعدادهم لتقدمي 

االأر�ض وال�صيادة  الدماء من دون ح�صاب دفاعاً عن 

والكرامة الوطنية.

جون اط املتخررّ اأيها ال�ضبرّ

اإّن جي�صكم ينتظر منكم الكثري، فميدان ال�صرف 

ما  كل  لت�صعوا  اأمامكم،  االأبواب  م�صّرع  والت�صحية 

واأجدر  اأوىل  وَمن  وحداتكم،  خدمة  اكت�صبتموه يف 

منكم للقيام بذلك، وقد اأثبتم كفاءتكم واأهليتكم، 

جانب  اإىل  واملناقبية،  باالن�صباط  حتليكم  ومدى 

ال�صعودية  العربية  اململكة  من  اأ�صقاء  �صّباط 

باجلدية  متّيزوا  الها�صمية،  االأردن��ي��ة  واململكة 

واملثابرة واالأخالق الرفيعة، وروح املحبة والتعاون، 

والتعط�ض اإىل اكت�صاب املعرفة، فلكم اأيها االأخوة 

نقول: اأهالً و�صهالً بكم يف وطنكم الثاين لبنان.

با�صم قائد اجلي�ض العماد مي�صال �صليمان اأهّنئكم 

واأهّنئ عائالتكم مبنا�صبة تخّرجكم، وليكن هاج�صكم 

الدائم عطاء ال ين�صب يف خدمة اجلي�ض والوطن، 

ي�صمو بكم، ويك�صبكم رفيع ال�صرف، ودوام التاأّلق 

والنجاح.

ع�ستم - عا�ش اجلي�ش - عا�ش لبنان

م�صت�صارها  برئا�صة  املنظمة  من 

اأونياتي  �صانتياغو  ال�صفري  القانوين 

�صهاب  ف���وؤاد  كلية  يف  حم��ا���ص��رة 

�صرحاً  تناولت  واالأرك����ان،  للقيادة 

مل�صمون االتفاقية من حيث اأبعادها 

وااللتزامات  والقانونية،  التقنية 

فيها،  االأع�صاء  للدول  والتقدميات 

واأهدافها االآيلة للتخفيف من معاناة 

االإن�صانية وحتقيق اال�صتقرار وال�صالم 

يف العامل.



ودعماً  االإ�صرائيلي،  العدو  على  واالإنت�صار  ال�صمود  ذكرى  ملنا�صبة 

اإحتفاالً حتّدث  �صبعا،  بلدة  املقاومة يف  تيار  اأقام  اللبناين،  للجي�ض 

اجلي�ض  به  يقوم  مبا  م�صيداً  �صاهر  جميل  ال�صّيد  التيار  م�صوؤول  فيه 

اللبناين وما بذله من ت�صحيات يف ال�صمال دفاعاً عن اإ�صتقالل لبنان 

ووحدته.

العماد مي�صال  اإىل قائد اجلي�ض  ال�صّيد �صاهر  االإطار، قّدم  ويف هذا 

�صليمان، درعاً تذكارياً ت�صّلمه مدير التوجيه العميد الركن �صالح حاج 

�صليمان يف مكتبه يف الريزة، كما تزامن ذلك مع ت�صّلم مدير التوجيه 

اجلي�ض  قائد  للعماد  قبي�صي  حممد  الدكتور  موؤّلفه  من  مهدى  كتاباً 

بعنوان »احلرب ال�صاد�صة واالإنت�صار«. وقد �صكر مدير التوجيه �صاحبي 

العالقة با�صم العماد قائد اجلي�ض على هذه املبادرة الوطنية الطّيبة 

واأثنى على ت�صامنهما ال�صادق مع اجلي�ض.

�صبعا يف ذكرى 

ال�صمود واالإنت�صار

اإحتفال ودرع 

وكتاب

للعماد �سليمان

اجلي�ش يطلب جمّندين 

�سابقني ل�سالح فوج 

الأ�سغال امل�ستقل

 - الوطني  ال��دف��اع  وزارة  تعلن 

لتمديد  حاجتها  عن  اجلي�ض  قيادة 

وذلك  �صابقني  جمّندين  خ��دم��ات 

جمّند  ورقيب  جمّند  معاون  ب�صفة: 

قابلة  �صنة  مل���دة  جم��ّن��د،  وف���رد 

االأ�صغال  ف��وج  ل�صالح  للتجديد، 

امل�صتقل، ممن لديهم رخ�ض �صوق 

ع�صكرية اأو مدنية.

خدماتهم  متديد  الراغبني  على 

�صخ�صياً  بطلباتهم  يتقّدموا  اأن 

لغاية  الر�صمي،  ال��دوام  اأوق��ات  خالل 

قيادة  يف  �صمناً   2007/10/20

اجلمهور   - امل�صتقل  االأ�صغال  فوج 

- بعبدا.

ال�صروط  باقي  على  االط��الع  يتم 

قيادات  يف  املطلوبة،  وامل�صتندات 

والثكنات  وامل���واق���ع  امل��ن��اط��ق 

الع�صكرية وعلى موقع اجلي�ض على 

التايل:  ال��ع��ن��وان  على  االإن��رتن��ت، 

www.Lebarmy.gov.lb

دعوة للتعاقد مع اأطباء ل�سالح اجل�سم الطبي
الوطني  ال��دف��اع  وزارة  تعلن 

حاجتها  ع��ن  اجلي�ض  ق��ي��ادة   -

للتعاقد مع اأطباء ل�صالح اجل�صم 

الطبي يف االخت�صا�صات التالية:

�صحة عامة - اأطفال - طب العائلة - ت�صخي�ض �صعاعي - جراحة عامة 

- ن�صاء وتوليد - علوم خمربية طبية - اأمرا�ض جلدية - اأمرا�ض معدية 

- اأمرا�ض �صدرية - اأمرا�ض ع�صبية - اأنف، اأذن، حنجرة - جهاز ه�صمي 

ال�صماء  الغدد  اأمرا�ض  اأمرا�ض العني وجراحتها -  الروماتيزم -  اأمرا�ض   -

جراحة   - والدماغ  االأع�صاب  جراحة   - الكلية  اأمرا�ض   - و�صرايني  قلب   -

الرتميم والتجميل - جراحة عظم - م�صالك بولية - اأ�صنان - طب اأ�صنان 

االأطفال.

من  م�صدقة  تكون  اأن  على  الطلب  لتقدمي  املطلوبة  امل�صتندات   - اأ 

املراجع املخت�صة:

- بيان قيد اإفرادي - بيان قيد 

�صورة   - ع��ديل  �صجل   - عائلي 

4 - بكالوريا ق�صم  �صم�صية عدد 

مدته  مع  التخ�ص�ض  �صهادة   - العام  الطب  يف  اجلامعية  ال�صهادة   -  2

�صكن  اإفادة   - طبي  اخت�صا�ض  لقب  حمل  اإجازة   - املهنة  مزاولة  اإذن   -

اإىل  انت�صاب  اإفادة   - كولوكيوم  جناح  اإفادة   - املختار  من  �صلوك  وح�صن 

النقابة )حديثة( - اإفادة ال�صرية الذاتية )علم وعمل( - �صورة عن بطاقة 

االحتياط اأو بطاقة االإعفاء ملواليد 1973 وما فوق.

ب - على الراغبني تقدمي طلباتهم �صخ�صياً يف قيادة اجلي�ض - اأركان 

اجلي�ض للعديد - مديرية االإفراد خالل الدوام الر�صمي من كل يوم اعتباراً 

من 2007/10/1 ولغاية 2007/10/20.

ج - يتم االطالع على االإخت�صا�صات وامل�صتندات املطلوبة، على موقع 

.www.Lebarmy.gov.lb :اجلي�ض على االإنرتنت، على العنوان التايل
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مئة وثمانية و�ستون �سهيداً �سقطوا بالأم�ش القريب على مذبح الوطن يف مواجهة الإرهاب، 

لين�سموا اىل من �سبقهم على طريق ال�سهادة قبل �سنة خلل الت�سدي للعدو الإ�سرائيلي، واىل 

م�سرية  امتداد  على  الوطنية  والكرامة  ال�سيادة  معارك  يف  �سقطوا  الذين  اجلي�ش  �سهداء  كل 

ال�سرف والت�سحية والوفاء.

قافلة واحدة ل�سهداء اأبطال، �ساءهم اأن ترتفع فوق اأر�ش بلدهم راية احلقد الأ�سود، فهّبت يف 

اأعماقهم رياح الغ�سب وانربوا يواجهون كيد الأعداء ب�سلح احلق والإميان، ووحدة الهدف والدم 

وامل�سري، حتى ا�ستغوتهم ال�سهادة، ومعها اأطّل فجر النت�سار، خم�سباً بطيب احلرية وال�سيادة 

وال�ستقلل.

الزكية  بدمائهم  و�سّطروا  لبنان،  كل  للبنان  ب�سهادتهم  انت�سروا  رجال،  لرجال  واحدة  قافلة 

ملحمة وطنية خالدة، خمت�سرين مباآثرهم البطولية كل اأزمنة الت�سحية والفداء.

�سهداوؤنا الأبرار

واأنتم من  با�ستمرار،  املتجددة  العطاء  العروق وموا�سم  ودم  القلب  نب�ش  اجلي�ش  اأنتم من 

الوطن ربيعه الأبدي املتموج بالعز والخ�سرار.

فلكم األف حتية اإكبار واإجلل وعهداً نقطعه اليوم:

�سنبقى اأمناء على دمائكم، اأوفياء ملبادئكم،

كما ت�سرق ال�سم�ش يف كل �سباح،

ومتتد اللحظة اىل اآخر الدهر...

168 �سهيداً

قافلة جديدة

على امتداد م�سرية

ال�سرف والت�سحية والوفاء
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- من مواليد 1970/4/23 - بعلبك.

- تطوع يف اجلي�ض ب�صفة تلميذ �صابط اعتباراً من 

.1990/1/15

 ،1994/4/23 من  اعتباراً  م��الزم  لرتبة  رقي   -

ولرتبة مالزم اول اعتباراً من 1997/5/1، ولرتبة 

نقيب اعتباراً من 2001/7/1، ولرتبة رائد اعتباراً 

من 2006/7/1، ولرتبة مقدم بعد اال�صت�صهاد.

- من عداد فوج املغاوير.

حائز:

مرتني. احلرب  • و�صام 
مرتني. اجلرحى  • و�صام 

الف�صية. الدرجة  من  الع�صكري  التقدير  • و�صام 

.2002 للعام  للموؤمترات  التذكارية  • امليدالية 

الثالثة. الدرجة  من  اللبناين  اال�صتحقاق  • و�صام 
اجلنوب. فجر  • و�صام 

الوطنية. الوحدة  • و�صام 
مرات. ثالث  اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 

مرة.  13 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 
للعمليات. االركان  رئي�ض  نائب  • تهنئة 

مرات. ثالث  اللواء  قائد  • تهنئة 
مرات. ثالث  الفوج  قائد  • تهنئة 

مرات. ثالث  الكتيبة  قائد  • تهنئة 
- تابع عدة دورات يف الداخل واخلارج.

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/9/9.

- متاأهل وله اربعة اوالد.

بنت   - ابل  عني   -  1967/12/4 مواليد  من   -

جبيل.

اعتباراً  - تطوع يف اجلي�ض ب�صفة تلميذ �صابط 

من 1990/2/12.

 ،1994/4/23 من  اعتباراً  مالزم  لرتبة  رقي   -

ولرتبة مالزم اول اعتباراً من 1997/5/1، ولرتبة 

نقيب اعتباراً من 2001/7/1، ولرتبة رائد اعتباراً 

من 2006/7/1، ولرتبة مقدم بعد اال�صت�صهاد.

- من عداد فوج املغاوير.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

اجلنوب. فجر  • و�صام 
الوطنية. الوحدة  • و�صام 

الف�صية. الدرجة  من  الع�صكري  التقدير  • و�صام 
الدرجة  من  اللبناين  اال�صتحقاق  و�صام   •

الثالثة.

مرات. خم�ض  اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرة.  17 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

مرات. خم�ض  اللواء  قائد  • تهنئة 
الداخل  يف  وتدريبية  درا�صية  دورات  تابع   -

واخلارج.

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/7/26.

- متاأهل وله ابنتان.

املقدم املغوار ال�سهيد

�سبحي ا�سعد العاقوري

املقدم املغوار ال�سهيد

ابراهيم يو�سف �سلوم
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- من مواليد 1970/1/15 - بريوت.

- تطوع يف اجلي�ض ب�صفة  تلميذ �صابط اعتباراً 

من 1993/1/4.

 ،1996/8/1 من  اعتباراً  م��الزم  لرتبة  رقي   -

ولرتبة مالزم اول اعتباراً من 1999/8/1 ولرتبة 

نقيب اعتباراً من 2004/7/1، ولرتبة رائد بعد 

اال�صت�صهاد.

- من عداد فوج املدفعية االأول.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الدرجة  م��ن  الع�صكري  التقدير  و���ص��ام   •
الف�صية.

مرات. ثالث  اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرة.  13 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

للعمليات  االأرك���ان  رئي�ض  نائب  تهنئة   •
مرتني.

املنطقة. قائد  • تهنئة 
مرات. �صت  املع�صكر  قائد  • تهنئة 

الفوج. قائد  • تهنئة 
مرات. ثالث  الكتيبة  قائد  • تهنئة 

الداخل  يف  وتدريبية  درا�صية  دورات  تابع   -

واخلارج.

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/6/13.

- متاأهل وله ولدان.

ق�صاء   - �صحيم   -  1968/11/18 مواليد  من   -

ال�صوف.

- تطوع يف اجلي�ض ب�صفة  تلميذ �صابط بتاريخ 

.1993/1/4

 ،1996/8/1 من  اعتباراً  م��الزم  لرتبة  رقي   -

اعتباراً من  الرتقية حتى رتبة نقيب  وتدرج يف 

2005/1/1، ولرتبة رائد بعد اال�صت�صهاد.

- من عداد لواء امل�صاة اخلام�ض.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الدرجة  م��ن  الع�صكري  التقدير  و���ص��ام   •
الف�صية.

مرات. ثالث  اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرة.  15 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

مرات. ثالث  اللواء  قائد  • تهنئة 
مرتني. الكتيبة  قائد  • تهنئة 

- تابع عدة دورات درا�صية يف الداخل واخلارج.

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/6/25.

- متاأهل وله ولد واحد.

ق�صاء   - اخليام   -  1968/12/25 مواليد  من   -

مرجعيون.

- تطوع يف اجلي�ض ب�صفة تلميذ �صابط اعتباراً 

من 1993/1/4.

 ،1995/8/1 من  اعتباراً  م��الزم  لرتبة  رقي   -

 ،1998/10/1 من  اعتباراً  اول  م��الزم  ولرتبة 

ولرتبة   ،2004/7/1 من  اعتباراً  نقيب  ولرتبة 

رائد بعد اال�صت�صهاد.

- من عداد لواء امل�صاة اخلام�ض.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الدرجة  م��ن  الع�صكري  التقدير  و���ص��ام   •
الف�صية.

مرات. ثالث  اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرة.  17 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

اللواء. قائد  • تهنئة 
مرتني. الفوج  قائد  • تهنئة 

- تابع عدة دورات درا�صية وتدريبية.

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/8/2.

- متاأهل بدون اوالد.

الرائد ال�سهيد

خالد فوؤاد مر�ساد

الرائد ال�سهيد

فادي ابراهيم عبداهلل

الرائد ال�سهيد

غالب احمد قلوط
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 - العتيقة  عكار   -  1969/8/27 مواليد  من   -

ق�صاء عكار - حمافظة ال�صمال. 

- تطوع يف اجلي�ض ب�صفة تلميذ �صابط اعتباراً 

من 1993/1/4.

  ،1996/8/1 من  اعتباراً  م��الزم  لرتبة  رقي   -

ولرتبة مالزم اول اعتباراً من 1999/8/1، ولرتبة 

نقيب اعتباراً من 2004/1/1، ولرتبة رائد بعد 

اال�صت�صهاد.

- من عداد لواء امل�صاة اخلام�ض.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الدرجة  م��ن  الع�صكري  التقدير  و���ص��ام   •
الف�صية.

مرات. ثالث  اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرة.  11 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

املنطقة. قائد  • تهنئة 
املع�صكر. قائد  • تهنئة 

مرات. ثالث  اللواء  قائد  • تهنئة 
مرات. اربع  الكتيبة  قائد  • تهنئة 

الداخل  يف  وتدريبية  درا�صية  دورات  تابع   -

واخلارج.

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/7/12.

- عازب.

- من مواليد 1970/10/16 - اأبلح - ق�صاء زحلة. 

- تطوع يف اجلي�ض ب�صفة  تلميذ �صابط اعتباراً 

من 1993/1/4.

 ،1995/8/1 من  اعتباراً  م��الزم  لرتبة  رقي   -

ولرتبة مالزم اول اعتباراً من 1998/8/1، ولرتبة 

نقيب اعتباراً من 2003/1/1، ولرتبة رائد بعد 

اال�صت�صهاد.

- من عداد لواء امل�صاة اخلام�ض.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الدرجة  م��ن  الع�صكري  التقدير  و���ص��ام   •
الف�صية.

مرات. ثالث  اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرة.  14 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

مرتني. احلربية  املدر�صة  قائد  • تهنئة 
املع�صكر. قائد  • تهنئة 

مرتني. اللواء  قائد  • تهنئة 
الع�صكرية. ال�صرطة  قائد  • تهنئة 

مرات. ثالث  الكتيبة  قائد  • تهنئة 
الداخل  يف  وتدريبية  درا�صية  دورات  تابع   -

واخلارج.

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/7/22.

- متاأهل وله ولد واحد.

الرائد ال�سهيد

وليد يا�سني ال�سعار

الرائد ال�سهيد

طوين خليل �سمعان
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- من مواليد 1972/12/3 - بعبدا - ق�صاء بعبدا.

- تطوع يف اجلي�ض ب�صفة تلميذ �صابط اعتباراً 

من 1993/1/4.

 ،1995/8/1 من  اعتباراً  م��الزم  لرتبة  رقي   -

ولرتبة مالزم اول اعتباراً من 1998/8/1، ولرتبة 

نقيب اعتباراً من 2003/1/1، ولرتبة رائد بعد 

اال�صت�صهاد.

- من عداد فوج مغاوير البحر.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الدرجة  م��ن  الع�صكري  التقدير  و���ص��ام   •
الف�صية.

مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
ع�صرة  �صت  اجلي�ض  قائد  العماد  تهنئة   •

مرة.

املنطقة. قائد  • تهنئة 
مرات. ثالث  اللواء  قائد  • تهنئة 

مرتني. الفوج  قائد  • تهنئة 
مرات. اربع  الكتيبة  قائد  • تهنئة 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/8/22.

- متاأهل وله ولدان.

- من مواليد 1983/6/27 - �صيدا. 

- تطوع يف اجلي�ض ب�صفة  تلميذ �صابط بتاريخ 

.2002/1/15

 ،2004/8/1 من  اعتباراً  م��الزم  لرتبة  رقي   -

ولرتبة نقيب بعد اال�صت�صهاد.

- من عداد لواء امل�صاة اخلام�ض.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

العام  للموؤمترات  التذكارية  امليدالية   •
.2002

اجلي�ض. قائد  العماد  • تنويه 
مرات. ثالث  اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

مرتني. اللواء  قائد  • تهنئة 
احلربية. املدر�صة  قائد  • تهنئة 

- تابع عدة دورات درا�صية يف الداخل واخلارج.

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/5/20.

- عازب.

- من مواليد 1982/3/28 - دير االحمر - ق�صاء 

بعلبك. 

- تطوع يف اجلي�ض ب�صفة  تلميذ �صابط بتاريخ 

.2002/1/15

 ،2004/8/1 من  اعتباراً  م��الزم  لرتبة  رقي   -

ولرتبة نقيب بعد اال�صت�صهاد.

- من عداد فوج املغاوير.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

العام  للموؤمترات  التذكارية  امليدالية   •
.2002

الدرجة  م��ن  الع�صكري  التقدير  و���ص��ام   •
الف�صية.

اجلي�ض. قائد  العماد  • تنويه 
مرات. ثالث  اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

احلربية. املدر�صة  قائد  • تهنئة 
الداخل  يف  وتدريبية  درا�صية  دورات  تابع   -

واخلارج.

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/6/2.

- عازب.

الرائد املغوار ال�سهيد

مي�سال جبور مفلح

النقيب ال�سهيد

روي �ضاهر ابو غزاله

النقيب املغوار ال�سهيد

مارون اليا�ش الليطاين
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ق�صاء   - الربجني   -  1981/4/22 مواليد  من   -

ال�صوف.

- تطوع يف اجلي�ض ب�صفة تلميذ �صابط اعتباراً 

من 2002/1/15.

 ،2004/8/1 من  اعتباراً  م��الزم  رتبة  رق��ي   -

ولرتبة نقيب بعد اال�صت�صهاد.

- من عداد فوج مغاوير البحر.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الدرجة  م��ن  الع�صكري  التقدير  و���ص��ام   •
الف�صية.

للعام  للموؤمترات  التذكارية  امليدالية   •
.2002

مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

مرتني. احلربية  املدر�صة  قائد  • تهنئة 
الداخل  يف  وتدريبية  درا�صية  دورات  تابع   -

واخلارج. 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/8/1.

- عازب.

 - �صانتو�ض   -  1980/11/4 م��وال��ي��د  م��ن   -

الربازيل.

- تطوع يف اجلي�ض ب�صفة تلميذ �صابط اعتباراً 

من 2001/1/25.

 ،2003/8/1 من  اعتباراً  م��الزم  رتبة  رق��ي   -

ولرتبة نقيب بعد اال�صت�صهاد.

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

للعام  للموؤمترات  التذكارية  امليدالية   •
.2002

الدرجة  م��ن  الع�صكري  التقدير  و���ص��ام   •
الف�صية.

اجلي�ض. قائد  العماد  • تنويه 
مرات. ثالث  اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

اللواء. قائد  • تهنئة 
الداخل  يف  وتدريبية  درا�صية  دورات  تابع   -

واخلارج.

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/7/16.

- عازب.

النقيب املغوار ال�سهيد

ح�سام حممد بو عرم

النقيب ال�سهيد

علي اأحمد �سميدي
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ق�صاء   - القبيات   -  1983/6/20 مواليد  من   -

عكار - حمافظة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض ب�صفة تلميذ �صابط اعتباراً 

من 2003/1/13.

 ،2005/8/1 من  اعتباراً  م��الزم  لرتبة  رقي   -

ولرتبة مالزم اول بعد اال�صت�صهاد.

- من عداد لواء الدعم - فوج الهند�صة.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الدرجة  م��ن  الع�صكري  التقدير  و���ص��ام   •
الف�صية.

مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تهنئة 

مرات. ثالث  احلربية  املدر�صة  قائد  • تهنئة 
اللواء. قائد  • تهنئة 

الفوج. قائد  • تهنئة 
الداخل  يف  وتدريبية  درا�صية  دورات  تابع   -

واخلارج. 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/8/1.

- عازب.

ق�صاء   - كفرحتى   -  1983/7/8 مواليد  من   -

�صيدا.

- تطوع يف اجلي�ض ب�صفة تلميذ �صابط اعتباراً 

من 2003/1/13.

 ،2005/8/1 من  اعتباراً  م��الزم  لرتبة  رقي   -

ولرتبة مالزم اول بعد اال�صت�صهاد.

- من عداد لواء امل�صاة اخلام�ض.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الدرجة  م��ن  الع�صكري  التقدير  و���ص��ام   •
الف�صية.

مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تهنئة 

مرتني. احلربية  املدر�صة  قائد  • تهنئة 
اللواء. قائد  • تهنئة 

الكتيبة. قائد  • تهنئة 
الداخل  يف  وتدريبية  درا�صية  دورات  تابع   -

واخلارج. 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/9/2.

- عازب.

- من مواليد 1976/4/25 - رحبة - ق�صاء عكار 

- حمافظة ال�صمال. 

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 1997/2/1.

- من عداد فوج مغاوير البحر.

حائز:

مرتني. احلرب  • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

مرتني. الربونزي  الع�صكري  التقدير  • و�صام 
للموؤمترات. التذكارية  • امليدالية 

مرات. ثالث  اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرة.  11 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

اخلا�صة. العمليات  غرفة  رئي�ض  • تهنئة 
لبنان. جبل  منطقة  قائد  • تهنئة 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/6/9.

- عازب.

امللزم الول ال�سهيد

جورج مي�سال فهد

امللزم الول ال�سهيد

علي م�سطفى ن�سار

املوؤهل ال�سهيد

حنا ابراهيم فاهمه

»ل ثم�ن لدم��اء ال�سه������داء اإّل بق�اء الوط�ن«
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 - ال�صك�صكي�ة   -  1977/8/27 موالي��د  م�ن   -

ق��ص�اء �صي�دا - حمافظ��ة اجلن�وب. 

- تطوع يف اجلي��ض بتاريخ 1997/2/1.

- من عداد لواء الدعم - فوج الهند�صة.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تنويه 

ع�ص�رة  ث�الث  اجلي��ض  قائد  العماد  تهنئة   •
مرة.

مرات. ث�الث  الل�واء  قائ�د  • تهنئ�ة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/6/11.

- متاأهل بدون اوالد.

ق�صاء   - بعلبك   -  1971/3/8 مواليد  من   -

بعلبك.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 1989/9/1.

- من عداد فوج املغاوير.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

مرتني.  الربونزي  الع�صكري  التقدير  • و�صام 
اجلنوب. فجر  • و�صام 

الوطنية. الوحدة  • و�صام 
من  بالقدم  اللبناين  اال�صتحقاق  و�صام   •

الدرجة الثالثة ف�صي.

من  بالقدم  اللبناين  اال�صتحقاق  و�صام   •
الدرجة الرابعة برونزي.

مرات.  5 اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرة.  22 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

اللواء. قائد  • تهنئة 
الفوج. قائد  • تهنئة 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/8/25.

- متاأهل وله اربعة اوالد.

املوؤهل ال�سهيد

م�سطفى علي ال�ساحي

املوؤهل املغوار ال�سهيد

وليد علي �سالح

»ل ثم�ن لدم��اء ال�سه������داء اإّل بق�اء الوط�ن«
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ق�صاء   - القنطرة   -  1962/9/10 مواليد  من   -

عكار - حمافظة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 1983/7/7.

- من عداد اللواء اخلام�ض.

حائز:

مرات.  6 احلرب  • و�صام 
مرات.  3 اجلرحى  • و�صام 

اجلنوب. فجر  • و�صام 
الوطنية. الوحدة  • و�صام 

مرتني. الربونزي  الع�صكري  التقدير  • و�صام 
الرابعة. الدرجة  اللبناين  اال�صتحقاق  • و�صام 

الع�صكرية. • امليدالية 
مرات. ع�صر  اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 

مرة.  21 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 
مرات.  7 اللواء  قائد  • تهنئة 

الكتيبة. قائد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/5/29.

- متاأهل وله ثالثة اأوالد.

- من مواليد 1964/2/5 - بزال - ق�صاء عكار - 

حمافظة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 1984/4/29.

- من عداد اللواء اخلام�ض.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

مرتني. الربونزي  الع�صكري  التقدير  • و�صام 
الوطنية. الوحدة  • و�صام 

اجلنوب. فجر  • و�صام 
اللبناين. اال�صتحقاق  • و�صام 

الع�صكرية. • امليدالية 
مرات. خم�ض  اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 

مرة.  24 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 
اللواء. قائد  • تهنئة 

مرتني. الكتيبة  قائد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/6/1.

- متاأهل وله خم�صة اأوالد.

 - حممد  ال�صيخ   -  1968/7/27 مواليد  من   -

ق�صاء عكار - حمافظة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 1985/10/15.

- من عداد اللواء اخلام�ض.

حائز:

مرات. اربع  احلرب  • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

مرتني. الربونزي  الع�صكري  التقدير  • و�صام 
الدرجة  من  اللبناين  اال�صتحقاق  و�صام   •

الرابعة برونزي.

الع�صكرية. • امليدالية 
اجلنوب. فجر  • و�صام 

الوطنية. الوحدة  • و�صام 
مرات. �صت  اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 

مرة.  19 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 
مرات. ثالث  اللواء  قائد  • تهنئة 

مرات. �صت  الكتيبة  قائد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/6/1.

- متاأهل وله اربعة اأوالد.

املعاون الول ال�سهيد

عبداهلل مو�سى جرم�ش

املعاون الول ال�سهيد

علي حممد مو�سى

املعاون الول ال�سهيد

زكي خمائيل الرحباوي

»ل ثم�ن لدم��اء ال�سه������داء اإّل بق�اء الوط�ن«
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 - احلبال�صة  ذوق   -  1966/1/30 مواليد  من   -

ق�صاء عكار - حمافظة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 1983/11/4.

- من عداد اللواء اخلام�ض.

حائز:

مرات.  3 احلرب  • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

اجلنوب. فجر  • و�صام 
الوطنية. الوحدة  • و�صام 

مرتني. الربونزي  الع�صكري  التقدير  • و�صام 
الرابعة.  الدرجة  اللبناين  اال�صتحقاق  • و�صام 

الع�صكرية. • امليدالية 
مرات. �صت  اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 

مرة.  22 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 
مرات. �صت  اللواء  قائد  • تهنئة 

مرات. �صت  الكتيبة  قائد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/6/1.

- متاأهل وله خم�صة اأوالد.

ق�صاء   - اخلرايب   -  1978/6/20 مواليد  من   -

�صي�دا - حم�افظ�ة اجلن�وب.

- تطوع يف اجلي��ض بتاريخ 1997/2/1.

- من عداد فوج مغاوي�ر البحر.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي.  الع�صكري  التقدي�ر  • و�صام 
للموؤمترات. التذكارية  • امليدالية 

مرتني. اجلي�ض  قائ�د  العماد  • تنويه 
مرة.  12 اجلي�ض  قائ�د  العم�اد  • تهنئ�ة 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/6/29.

- متاأه�ل ب�دون اأوالد.

املعاون الول ال�سهيد

احمد عبد اجلواد حبل�ش

املعاون الول ال�سهيد

علي حممد عكو�ش

»ل ثم�ن لدم��اء ال�سه������داء اإّل بق�اء الوط�ن«
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 - تل�صفيه  حو�ض   -  1962/1/18 مواليد  من   -

ق�صاء بعلبك - حمافظة البقاع.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 1985/1/29.

- من عداد لواء امل�صاة اخلام�ض.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

التذكاري. اجلنوب  فجر  • و�صام 
التذكاري. الوطنية  الوحدة  • و�صام 

مرتني. الربونزي  الع�صكري  التقدير  • و�صام 
من  بالقدم  اللبناين  اال�صتحقاق  و�صام   •

الدرجة الرابعة. 

مرات. اربع  اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرة.  20 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

مرتني. املنطقة  قائد  • تهنئة 
اللواء. قائد  • تهنئة 

مرات. ثالث  الكتيبة  قائد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/7/17.

- متاأهل وله اربعة اأوالد.

- من مواليد 1968/1/4 - عندقت - ق�صاء عكار 

- حمافظة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 1985/11/1.

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

مرتني.  الربونزي  الع�صكري  التقدير  • و�صام 
اجلنوب. فجر  • و�صام 

الع�صكرية. • امليدالية 
الوطنية. الوحدة  • و�صام 

العام  للموؤمترات  التذكارية  امليدالية   •
.2002

من  الربونزي  اللبناين  اال�صتحقاق  و�صام   •
الدرجة الرابعة.

مرات. �صبع  اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرة.  23 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

مرتني. اللواء  قائد  • تهنئة 
مرات. �صبع  الفوج  قائد  • تهنئة 

الكتيبة. قائد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/7/18.

- متاأهل بدون اوالد.

- من مواليد 1968/5/17 - املزرعة - بريوت.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 1985/9/15.

- من عداد لواء امل�صاة اخلام�ض.

حائز:

مرتني. احلرب  • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

مرتني.  الربونزي  الع�صكري  التقدير  • و�صام 
الوطنية. الوحدة  • و�صام 

اجلنوب. فجر  • و�صام 
الربونزي. اللبناين  اال�صتحقاق  • و�صام 

مرات. اربع  اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرة.  20 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

مرات. اربع  اللواء  قائد  • تهنئة 
مرات. ثالث  الكتيبة  قائد  • تهنئة 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/7/22.

- متاأهل وله ثالثة اأوالد.

املعاون الول ال�سهيد

جعفر ا�سماعيل معاوية

املعاون الول ال�سهيد

غطا�ش طنو�ش طربيه

املعاون الول ال�سهيد

احمد حممد فرحات

»ل ثم�ن لدم��اء ال�سه������داء اإّل بق�اء الوط�ن«
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ق�صاء   - القاع   -  1972/4/18 مواليد  من   -

بعلبك - حمافظة البقاع.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 1989/4/26.

- من عداد فوج املغاوير.

حائز:

مرات. ثالث  احلرب  • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

مرتني.  الربونزي  الع�صكري  التقدير  • و�صام 
للموؤمترات. التذكارية  • امليدالية 

الوطنية. الوحدة  • و�صام 
اجلنوب. فجر  • و�صام 

الدرجة  من  اللبناين  اال�صتحقاق  و�صام   •
الرابعة الربونزي. 

مرات.  8 اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرة.  25 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

اللواء. قائد  • تهنئة 
مرات. اربع  الفوج  قائد  • تهنئة 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/7/26.

- عازب.

 - ال�صويري  بلدة   -  1972/1/8 مواليد  من   -

ق�صاء البقاع الغربي - حمافظة البقاع.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 1997/2/1.

- من عداد فوج مغاوير البحر.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي.  الع�صكري  التقدير  • و�صام 
للموؤمترات. التذكارية  • امليدالية 

مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرة.  11 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/7/12.

- متاأهل وله ولدان.

املعاون الول املغوار ال�سهيد

�سعادة طان�ش خملوف

املعاون الول املغوار ال�سهيد

خليل حممد �سومان

»ل ثم�ن لدم��اء ال�سه������داء اإّل بق�اء الوط�ن«
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ق�صاء   - الفاكهة   -  1975/6/18 مواليد  من   -

بعلبك - حمافظة البقاع.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 1997/2/1.

- من عداد فوج مغاوير البحر.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي.  الع�صكري  التقدير  • و�صام 
العام  للموؤمترات  التذكارية  امليدالية   •

.2002

مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرة.  12 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

اللواء. قائد  • تهنئة 
الفوج. قائد  • تنويه 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/8/6.

- متاأهل بدون اوالد.

- من مواليد 1978/6/5 - ببنني - ق�صاء عكار 

- حمافظة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 1997/2/1.

- من عداد فوج مغاوير البحر.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
للموؤمترات. التذكارية  • امليدالية 

مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرة.  12 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

الفوج. قائد  • تهنئة 
اخلا�صة. القوات  مدر�صة  قائد  • تهنئة 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/7/19.

- متاأهل وله ولد واحد.

ق�صاء   - �صحيم   -  1977/8/13 مواليد  من   -

ال�صوف - حمافظة جبل لبنان.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 1998/1/5.

- من عداد فوج املغاوير.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
للموؤمترات. التذكارية  • امليدالية 

مرات.  3 اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرات.  7 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

اللواء. قائد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/8/30.

- متاأهل بدون اوالد.

املعاون الول املغوار ال�سهيد

�سلح خالد �سكرية

املعاون الول املغوار ال�سهيد

ب�سام خ�سر جوهر

املعاون الول املغوار ال�سهيد

و�سام حممد حمدان

»ل ثم�ن لدم��اء ال�سه������داء اإّل بق�اء الوط�ن«
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- من مواليد 1968/4/20 - املجدل عكار - ق�صاء 

عكار - حمافظة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 1989/2/28.

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

مرتني. الربونزي  الع�صكري  التقدير  • و�صام 
اجلنوب. فجر  • و�صام 

الوطنية. الوحدة  • و�صام 
للعام  للموؤمترات  التذكارية  امليدالية   •

.2002

مرات.  3 اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرة.  18 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

اللواء. قائد  • تهنئة 
مرات.  4 املجوقل  الفوج  قائد  • تهنئة 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/9/12.

- متاأهل وله 7 اوالد.

- من مواليد 1982/1/3 - ر�صميا - ق�صاء عاليه 

- حمافظة جبل لبنان.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 2000/2/14.

- من عداد لواء امل�صاة ال�صابع.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
للموؤمترات. التذكارية  • امليدالية 

مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرات. اربع  اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/5/20.

- عازب.

املعاون ال�سهيد

ع�سام جنم عبا�ش

املعاون ال�سهيد

ايلي موري�ش معلوف

»ل ثم�ن لدم��اء ال�سه������داء اإّل بق�اء الوط�ن«
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- من مواليد 1968/7/11 - عيات - ق�صاء عكار 

- حمافظة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 1985/11/1.

- من عداد اللواء اخلام�ض.

حائز:

مرات.  4 احلرب  • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الوطنية. الوحدة  • و�صام 
اجلنوب. فجر  • و�صام 

مرتني. الربونزي  الع�صكري  التقدير  • و�صام 
الرابعة.  الدرجة  اللبناين  اال�صتحقاق  • و�صام 

مرات.  9 اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرة.  18 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

مرات. خم�ض  اللواء  قائد  • تهنئة 
مرات.  8 الكتيبة  قائد  • تهنئة 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/5/20.

- متاأهل وله خم�صة اأوالد.

- م��ن م�والي��د 1978/2/7 - �ص�رعني الف��وق��ا 

- ق�ص��اء بعلبك - حمافظة البقاع.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 1999/3/1.

- من عداد لواء امل�صاة اخلام�ض.

حائ�ز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي.  الع�صكري  التقدير  • و�صام 
مرات.  3 اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرات.  4 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

الل�واء. قائ�د  • تهنئة 
املعه��د. قائ�د  • تهنئ�ة 

الكتيب��ة. قائ��د  • تهنئ�ة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/5/20.

- عازب.

- من مواليد 1971/10/14 - طرابل�ض التبانة - 

ق�صاء طرابل�ض - حمافظة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 1997/5/2.

- من عداد لواء امل�صاة اخلام�ض.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي.  الع�صكري  التقدير  • و�صام 
مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 

مرات. ت�صع  اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/5/31.

- متاأهل وله ولدان.

املعاون ال�سهيد

حممود حممد باكي�ش

املعاون ال�سهيد

ريا�ش قا�سم عبداهلل

املعاون ال�سهيد

حامت علي احلامت

»ل ثم�ن لدم��اء ال�سه������داء اإّل بق�اء الوط�ن«
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ق�صاء   - جباع   -  1980/8/23 مواليد  من   -

النبطية - حمافظة اجلنوب.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 2000/11/5.

- من عداد فوج املدرعات الثاين.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
للموؤمترات. التذكارية  • امليدالية 

مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرات. اربع  اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

التا�صع. امل�صاة  لواء  قائد  • تهنئة 
املع�صكر. قائد  • تهنئة 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/6/9.

- متاأهل بدون اأوالد.

1981/11/10 - كفر�صري - ق�صاء  - من مواليد 

النبطية - حمافظة اجلنوب.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 2001/4/25.

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
للموؤمترات. التذكارية  • امليدالية 

مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرات. ثالث  اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

الفوج. قائد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/6/15.

- عازب.

املعاون ال�سهيد

علي ح�سن حممودي

املعاون ال�سهيد

اأمين �سالح م�سيم�ش

»ل ثم�ن لدم��اء ال�سه������داء اإّل بق�اء الوط�ن«
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ق�صاء   - دلهون   -  1977/10/16 مواليد  من   -

ال�صوف - حمافظة جبل لبنان.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 1997/2/1.

- من عداد فوج مغاوير البحر.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
للموؤمترات. التذكارية  • امليدالية 

مرات. ثالث  اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرة.  11 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

الفوج. قائد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/7/12.

- عازب.

- من مواليد 1975/10/1 - بلدة ال�صيخ طابا - 

ق�صاء عكار - حمافظة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 1999/5/17.

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
للموؤمترات. التذكارية  • امليدالية 

مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرات. خم�ض  اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

اجلغرافية. ال�صوؤون  مدير  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/8/8.

- متاأهل وله ولد واحد.

 - العتيقة  عكار   -  1981/4/26 مواليد  من   -

ق�صاء عكار - حمافظة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 2001/6/15.

- من عداد فوج مغاوير البحر.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
للموؤمترات. التذكارية  • امليدالية 

مرتني.  اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرات. ثالث  اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

الفوج. قائد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/7/13.

- متاأهل وله ولد واحد.

املعاون املغوار ال�سهيد

ملحم �سعيد املعّلم

املعاون ال�سهيد

رميون توفيق عي�سى

املعاون املغوار ال�سهيد

وليد حممود احلاج

»ل ثم�ن لدم��اء ال�سه������داء اإّل بق�اء الوط�ن«
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ق�صاء   - جباع   -  1976/12/20 موالي��د  م�ن   -

ال�صوف - حمافظة جبل لبنان.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 1998/1/5.

- من عداد اللواء اخلام�ض.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
مرتني.  اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 

مرات.  9 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 
اللواء. قائد  • تهنئة 

الكتيبة. قائد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/9/11.

- متاأهل وله ولد واحد.

ق�صاء   - جمدلون   -  1978/8/3 موالي��د  م�ن   -

بعلبك - حمافظة البقاع.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 1997/2/1.

- من عداد فوج املغاوير.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
للموؤمترات. التذكارية  • امليدالية 

مرات.   4 اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرات.  9 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/8/2.

- متاأهل وله ولدان.

املعاون ال�سهيد

نبيل حممد �سليم

املعاون املغوار ال�سهيد

عبا�ش ح�سني الكموين

»ل ثم�ن لدم��اء ال�سه������داء اإّل بق�اء الوط�ن«
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- من مواليد 1972/8/10 - ببنني - ق�صاء عكار 

- حمافظة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 1997/2/1.

- من عداد فوج مغاوير البحر.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
للموؤمترات. التذكارية  • امليدالية 

مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرة.  12 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

اخلا�صة. العمليات  غرفة  رئي�ض  • تهنئة 
مرتني. البحر  مغاوير  فوج  قائد  • تهنئة 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/9/16.

- متاأهل وله ثالثة اوالد.

ق�صاء   - حردين   -  1973/3/8 مواليد  من   -

البرتون - حمافظة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 1991/11/15.

- من عداد فوج املدرعات الثاين.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

مرتني. الربونزي  الع�صكري  التقدير  • و�صام 
الدرجة  من  اللبناين  اال�صتحقاق  و�صام   •

الرابعة الربونزي.

مرات.  ثالث  اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرة.  21 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

اللواء. قائد  • تهنئة 
مرتني. الكتيبة  قائد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/6/12.

- عازب.

ق�صاء   - م�صحة   -  1980/4/24 موالي��د  م�ن   -

عكار - حمافظة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 2003/1/5.

- من عداد لواء الدعم - فوج الهند�صة.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
مرتني.  اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

ال�صح�ة  مدر�ص�ة  اع��م��ال  م�صرّي  تهنئة   •
الع�صكري�ة.

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/6/18.

- عازب.

املعاون املغوار ال�سهيد

م�سطفى حممد طالب

الرقيب الول ال�سهيد

جان جرج�ش اليا�ش

الرقيب الول ال�سهيد

و�سام حممد �ساكر

»ل ثم�ن لدم��اء ال�سه������داء اإّل بق�اء الوط�ن«
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- من مواليد 1972/6/7 - حمانا - ق�صاء بعبدا 

- حمافظة جبل لبنان.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 1991/8/21.

- من عداد فوج املغاوير.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

مرتني. الربونزي  الع�صكري  التقدير  • و�صام 
الدرجة  من  اللبناين  اال�صتحقاق  و�صام   •

الرابعة الربونزي.

للموؤمترات. التذكارية  • امليدالية 
مرات. �صبع  اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 

مرة.  21 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 
الفوج. قائد  • تهنئة 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/6/19.

- متاأهل وله ولدان.

- من مواليد 1968/9/6 - عكار العتيقة - ق�صاء 

عكار - حمافظة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 1987/9/28.

- من عداد فوج املغاوير.

حائز:

مرتني. احلرب  • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

مرتني. الربونزي  الع�صكري  التقدير  • و�صام 
الدرجة  من  اللبناين  اال�صتحقاق  و�صام   •

الرابعة الربونزي.

للموؤمترات. التذكارية  • امليدالية 
اجلنوب. فجر  • و�صام 

الوطنية. الوحدة  • و�صام 
الع�صكرية. • امليدالية 

مرات. خم�ض  اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرة.  23 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

الفوج. قائد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/6/23.

- متاأهل وله ولدان.

الرقيب الول ال�سهيد

نقول فهمي نعيمة

الرقيب الول ال�سهيد

عيا�ش حمد ر�ستم

»ل ثم�ن لدم��اء ال�سه������داء اإّل بق�اء الوط�ن«
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ق�صاء   - �صرعني   -  1970/5/1 مواليد  من   -

بعلبك - حمافظة البقاع.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 1989/9/1.

- من عداد لواء امل�صاة الثامن.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

مرتني. الربونزي  الع�صكري  التقدير  • و�صام 
اجلنوب. فجر  • و�صام 

الوطنية. الوحدة  • و�صام 
الدرجة  من  اللبناين  اال�صتحقاق  و�صام   •

الرابعة.

مرات.  خم�ض  اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرة.  21 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

اللواء. قائد  • تهنئة 
للعمليات. االأركان  رئي�ض  نائب  • تهنئة 

الكتيبة. قائد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/7/28.

- متاأهل وله ثالثة اوالد.

- من مواليد 1984/7/4 - طاريا - ق�صاء بعلبك 

- حمافظة البقاع.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 2004/11/17.

- من عداد الفوج املوقل.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 

اجلي�ض. قائد  العماد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/7/29.

- عازب.

- من مواليد 1978/2/20 - قنية - ق�صاء عكار 

- حمافظة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 1999/10/28.

- من عداد فوج مغاوير البحر.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
للموؤمترات. التذكارية  • امليدالية 

مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرات.  5 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/9/2.

- عازب.

الرقيب الول ال�سهيد

يو�سف ح�سني �سومان

الرقيب الول ال�سهيد

علي ناظم حمية

الرقيب الول املغوار ال�سهيد

نا�سر م�سطفى ح�سن
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- من مواليد 1982/5/5 - القرقف - ق�صاء عكار 

- حمافظة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 2007/1/5.

- من عداد لواء امل�صاة اخلام�ض.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تنويه 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/9/2.

- عازب.

- من مواليد 1981/11/17 - كحلونية ال�صوف - 

ق�صاء ال�صوف - حمافظة جبل لبنان.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 2004/2/12.

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/6/9.

- عازب.

الرقيب الول ال�سهيد

علي خ�سر ال�سقر

الرقيب الول ال�سهيد

رامي ح�سن �سعب
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- من مواليد 1970/6/4 - قرنايل - ق�صاء بعبدا 

- حمافظة جبل لبنان.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 1991/11/5.

- من عداد لواء امل�صاة اخلام�ض.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

مرتني. الربونزي  الع�صكري  التقدير  • و�صام 
الدرجة  من  اللبناين  اال�صتحقاق  و�صام   •

الرابعة.

مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرة.  21 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

املنطقة. قائد  • تهنئة 
مرات. اربع  الفوج  قائد  • تهنئة 

الكتيبة. قائد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/5/20.

- متاأهل وله ولدان.

- من مواليد 1970/2/21 - القرنة - ق�صاء عكار 

- حمافظة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 1989/9/1.

- من عداد فوج التدخل الثالث.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الوطنية. الوحدة  • و�صام 
اجلنوب. فجر  • و�صام 

مرتني. الربونزي  الع�صكري  التقدير  • و�صام 
الدرجة  من  اللبناين  اال�صتحقاق  و�صام   •

الرابعة.

.2002 للعام  املوؤمترات  • ميدالية 
مرات.  4 اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرة.  21 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

اللواء. قائد  • تهنئة 
الفوج. قائد  • تهنئة 

الكتيبة. قائد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/5/20.

- متاأهل وله �صبعة اوالد.

- من مواليد 1970/2/25 - بزبينا - ق�صاء عكار 

- حمافظة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 1988/12/1.

- من عداد اللواء اخلام�ض.

حائز:

مرات.  3 احلرب  • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

مرتني. الربونزي  الع�صكري  التقدير  • و�صام 
اجلنوب. فجر  • و�صام 

رابعة. درجة   - اللبناين  اال�صتحقاق  • و�صام 
التذكاري. الوطنية  الوحدة  • و�صام 

مرات. خم�ض  اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرة.  21 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

مرات.  4 اللواء  قائد  • تهنئة 
مرتني. الكتيبة  قائد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/5/20.

- متاأهل وله ثالثة اوالد.

الرقيب ال�سهيد

مازن فوزات الأعور

الرقيب ال�سهيد

عبد ال�سلم حممد �سالح

الرقيب ال�سهيد

خالد عبد اجلليل تليجي
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 - العتيقة  عكار   -  1972/6/20 مواليد  من   -

ق�صاء عكار - حمافظة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 1991/1/1.

- من عداد لواء امل�صاة اخلام�ض.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

اجلنوب. فجر  • و�صام 
مرتني. الربونزي  الع�صكري  التقدير  • و�صام 

الدرجة  من  اللبناين  اال�صتحقاق  و�صام   •
الرابعة.

مرات. ثالث  اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرة.  21 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

اللواء. قائد  • تهنئة 
الكتيبة. قائد  • تهنئة 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/5/22.

- متاأهل وله ولدان.

ق�صاء   - ال��ب��اروك   -  1966/8/2 مواليد  من   -

ال�صوف - حمافظة جبل لبنان.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 1990/5/15.

- من عداد فوج املغاوير.

حائز:

مرتني. احلرب  • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الوطنية. الوحدة  • و�صام 
اجلنوب. فجر  • و�صام 

مرتني. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
الدرجة  من  اللبناين  اال�صتحقاق  و�صام   •

الرابعة.

.2002 للعام  املوؤمترات  • ميدالية 
مرات. ثماين  اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 

مرة.  28 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 
املنطقة. قائد  • تهنئة 
الكتيبة. قائد  • تهنئة 
الفوج. قائد  • تهنئة 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/5/24.

- متاأهل وله ولدان.

الرقيب ال�سهيد

نزيه علي نادر

الرقيب ال�سهيد

�سوقي فرحان حممود
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- من مواليد 1979/11/12 - طرابل�ض - ق�صاء 

طرابل�ض - حمافظة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 1997/12/15.

- من عداد فوج املغاوير.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
للموؤمترات. التذكارية  • امليدالية 

مرات. ثالث  اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرات. �صبع  اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

ال�صمال. منطقة  قائد  • تهنئة 
املغاوير. فوج  قائد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/6/1.

- متاأهل وله ولدان.

 - اللق�ض  بتدين   -  1971/5/7 مواليد  من   -

ق�صاء جزين - حمافظة اجلنوب.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 1992/3/23.

- من عداد لواء امل�صاة الثالث.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
للموؤمترات. التذكارية  • امليدالية 

مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرة.  17 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

اللواء. قائد  • تهنئة 
مرات. ثالث  الكتيبة  قائد  • تهنئة 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/6/4.

- عازب.

- من مواليد 1981/9/1 - برجا - ق�صاء ال�صوف 

- حمافظة جبل لبنان.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 2001/4/7.

- من عداد لواء امل�صاة الثالث.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
للموؤمترات. التذكارية  • امليدالية 

مرات. ثالث  اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرة. ثالث  اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

اللواء. قائد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/6/4.

- متاأهل بدون اوالد.

الرقيب ال�سهيد

بلل ريا�ش العامودي

الرقيب ال�سهيد

جورج انطوان عقل

الرقيب ال�سهيد

عمر عماد احلاج
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- من مواليد 1975/7/9 - م�صم�ض - ق�صاء عكار 

- حمافظة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 1999/5/17.

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
للموؤمترات. التذكارية  • امليدالية 

مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرة. خم�ض  اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

الفوج. قائد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/6/7.

- متاأهل وله ولدان.

- من مواليد 1971/10/1 - تل عبا�ض الغربي - 

ق�صاء عكار - حمافظة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 1991/8/21.

- من عداد فوج املغاوير.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

مرتني. الربونزي  الع�صكري  التقدير  • و�صام 
للموؤمترات. التذكارية  • امليدالية 

الرابعة. الدرجة  اللبناين  اال�صتحقاق  • و�صام 
مرات. اربع  اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 

مرة.  17 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 
مرات. اربع  الفوج  قائد  • تهنئة 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/6/9.

- عازب.

الرقيب ال�سهيد

وليد احمد عبده

الرقيب ال�سهيد

ب�سام جرج�ش ايوب
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ق�صاء   - القاع   -  1971/11/14 مواليد  من   -

بعلبك - حمافظة البقاع.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 1991/10/1.

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
للموؤمترات. التذكارية  • امليدالية 

الرابعة. الدرجة  اللبناين  اال�صتحقاق  • و�صام 
مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 

مرة.  24 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 
اللواء. قائد  • تهنئة 

مرات. ثالث  الفوج  قائد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/6/9.

- متاأهل وله ولد واحد.

ق�صاء   - ح��وارة   -  1974/11/20 مواليد  من   -

طرابل�ض - حمافظة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 1992/4/6.

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

مرتني. الربونزي  الع�صكري  التقدير  • و�صام 
للموؤمترات. التذكارية  • امليدالية 

مرات. ثالث  اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرة.  18 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

االول. اللواء  قائد  • تهنئة 
مرات.  5 املجوقل  الفوج  قائد  • تهنئة 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/6/9.

- متاأهل وله ثالثة اوالد.

ق�صاء   - اخليام   -  1976/2/27 م�والي�د  م�ن   -

مرجعيون - حمافظة اجلنوب.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 1993/3/1.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

مرتني. الربونزي  الع�صكري  التقدير  • و�صام 
للموؤمترات. التذكارية  • امليدالية 

مرات. اربع  اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرة.  19 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

مرتني. املنطقة  قائد  • تهنئة 
الفوج. قائد  • تهنئة 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/6/11.

- متاأهل وله ولد واحد.

الرقيب ال�سهيد

اليا�ش ملحم البعيني

الرقيب ال�سهيد

جرج�ش انطانيو�ش البي�سري

الرقيب ال�سهيد

�ضادي حليم اجللبوط
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- ق�صاء  - بطرماز   1970/11/21 - من مواليد 

ال�صنية - حمافظة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 1991/1/1.

- من عداد لواء امل�صاة اخلام�ض.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

مرتني. الربونزي  الع�صكري  التقدير  • و�صام 
الدرجة  من  اللبناين  اال�صتحقاق  و�صام   •

الرابعة الربونزي.

اجلنوب. فجر  • و�صام 
مرات. ثالث  اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 

مرة.  20 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 
مرات. ثالث  اللواء  قائد  • تهنئة 

مرات. ثالث  الكتيبة  قائد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/6/18.

- متاأهل وله �صتة اوالد.

ق�صاء   - الق�صيبة   -  1980/8/3 مواليد  من   -

النبطية - حمافظة اجلنوب.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 2001/5/5.

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
للموؤمترات. التذكارية  • امليدالية 

مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرات. ثالث  اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

اللواء. قائد  • تهنئة 
الفوج. قائد  • تهنئة 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/6/15.

- متاأهل بدون اوالد.

الرقيب ال�سهيد

خ�سر علي حروق

الرقيب ال�سهيد

علي رفيق مو�سى
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ق�صاء   - القاع   -  1980/10/16 مواليد  من   -

بعلبك - حمافظة البقاع.

بتاري��خ  اجل�ي����ض  ف����ي  ت�ط������وع   -

.1998/4/14

- من عداد فوج التدخل الثالث.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 

�صت  اجلي�ض  ق��ائ���د  الع�م��اد  تهن��ئ��ة   •
مرات.

الل�واء. قائ�د  • تهنئ�ة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/6/23.

- ع�ازب.

- م��ن موالي���د 1980/5/1 - طرابل�ض - ق�صاء 

طرابل�ض - حمافظة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 1997/8/14.

- م��ن ع�داد فوج املغاوير.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
للموؤمترات. التذكارية  • امليدالية 

مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرة.  11 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

اللواء. قائد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/6/19.

- متاأهل وله ولدان.

- من مواليد 1971/8/5 - طرابل�ض التل - ق�صاء 

طرابل�ض - حمافظة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 1991/1/1.

- من عداد فوج املغاوير.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
اجلنوب. فجر  • و�صام 

الدرجة  من  اللبناين  اال�صتحقاق  و�صام   •
الرابعة.

مرات. ثالث  اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرة.  20 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

مرات. اربع  اللواء  قائد  • تهنئة 
الكتيبة. قائد  • تهنئة 

املغاوير. فوج  قائد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/8/18.

- متاأهل وله ثالثة اوالد.

الرقيب ال�سهيد

جاد جوزيف خملوف

الرقيب ال�سهيد

اأ�سامة منري ال�سيويف

الرقيب املغوار ال�سهيد

حممد يا�سر البراهيم
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ق�صاء   - عر�صال   -  1973/4/20 مواليد  من   -

بعلبك - حمافظة البقاع.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 1991/1/1.

- من عداد لواء امل�صاة اخلام�ض.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

مرتني. الربونزي  الع�صكري  التقدير  • و�صام 
اجلنوب. فجر  • و�صام 

الدرجة  من  اللبناين  اال�صتحقاق  و�صام   •
الرابعة الربونزي.

مرات. ثالث  اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرة.  14 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

مرتني. اللواء  قائد  • تهنئة 
مرات. ثالث  الكتيبة  قائد  • تهنئة 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/8/4.

- عازب.

- من مواليد 1971/10/18 - قاع الرمي - ق�صاء 

زحلة - حمافظة البقاع.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 1992/3/23.

- من عداد فوج املغاوير - �صرية القتل اجلبلي.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

مرتني. الربونزي  الع�صكري  التقدير  • و�صام 
مرات. خم�ض  اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 

مرة.  23 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 
املنطقة. قائد  • تهنئة 

مرات.  7 الفوج  قائد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/8/3.

- عازب.

الرقيب ال�سهيد

ح�سني خليل كرنبي

الرقيب املغوار ال�سهيد

جورج بطر�ش تنوري
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ق�صاء   - �صكا   -  1973/11/20 مواليد  من   -

البرتون - حمافظة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 1992/3/23.

- من عداد فوج مغاوير البحر.

حائز:

مرتني. احلرب  • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

مرتني. الربونزي  الع�صكري  التقدير  • و�صام 
للموؤمترات. التذكارية  • امليدالية 

مرات. اربع  اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرة.  21 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

البحر. مغاوير  فوج  قائد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/8/21.

- عازب.

ق�صاء   - البا�صورة   -  1977/2/2 مواليد  من   -

بريوت - حمافظة بريوت.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 1995/4/8.

- من عداد فوج مغاوير البحر.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

مرتني. الربونزي  الع�صكري  التقدير  • و�صام 
العام  للموؤمترات  التذكارية  امليدالية   •

.2002

مرات. ثالث  اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرة.  14 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/7/18.

- متاأهل بدون اوالد.

ق�صاء   - كفرحبو   -  1977/2/15 مواليد  من   -

طرابل�ض - حمافظة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 1995/7/18.

- من عداد لواء امل�صاة الثامن.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
مرات. ثالث  اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 

مرة.  12 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 
اللواء. قائد  • تهنئة 

الع�صكرية. ال�صرطة  قائد  • تهنئة 
الكتيبة. قائد  • تهنئة 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/8/2.

- عازب.

الرقيب املغوار ال�سهيد

جاك ميلد �سا�سني

الرقيب املغوار ال�سهيد

اليا�ش داين عازار

الرقيب ال�سهيد

بيار اأمني بو �سلع
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ق�صاء   - مقنة   -  1978/8/11 مواليد  من   -

بعلبك - حمافظة البقاع.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 1997/12/15.

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
للموؤمترات. التذكارية  • امليدالية 

مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرات. �صبع  اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

الفوج. قائد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/7/14.

- متاأهل وله ولدان.

- من مواليد 1981/12/19 - حد�صيت - ق�صاء 

ب�صري - حمافظة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 1999/6/14.

التدخل اخلام�ض - مف�صول اىل  - من عداد فوج 

الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
للموؤمترات. التذكارية  • امليدالية 

مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرات. خم�ض  اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

للعمليات. االركان  رئي�ض  نائب  • تهنئة 
اخلام�ض. التدخل  فوج  قائد  • تهنئة 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/7/15.

- عازب.

الرقيب ال�سهيد

حممد دياب دره

الرقيب ال�سهيد

ادوار جرج خطار
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1978/12/24 - اجلديدة - ق�صاء  - من مواليد 

بعلبك - حمافظة البقاع.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 1999/11/1.

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
للموؤمترات. التذكارية  • امليدالية 

مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرات. خم�ض  اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

الفوج. قائد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/8/25.

- عازب.

- من مواليد 1980/1/26 - ببنني - ق�صاء عكار 

- حمافظة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 2001/6/15.

- من عداد فوج مغاوير البحر.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
للموؤمترات. التذكارية  • امليدالية 

مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرات. ثالث  اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/7/17.

- متاأهل بدون اوالد.

ق�صاء   - عر�صال   -  1980/12/23 مواليد  من   -

بعلبك - حمافظة البقاع.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 2001/5/6.

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
للموؤمترات. التذكارية  • امليدالية 

مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرات. ثالث  اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

االركان. رئي�ض  • تهنئة 
اللواء. قائد  • تهنئة 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/7/13.

- متاأهل بدون اوالد.

الرقيب ال�سهيد

ع�سام احمد امل�سلماين

الرقيب املغوار ال�سهيد

اأ�سامة نور الدين الرفاعي

الرقيب ال�سهيد

حممد احمد احلجريي
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 - العتيقة  عكار   -  1979/11/25 مواليد  من   -

ق�صاء عكار - حمافظة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 2001/6/15.

- من عداد فوج مغاوير البحر.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
للموؤمترات. التذكارية  • امليدالية 

مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرات. ثالث  اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/7/12.

- متاأهل بدون اوالد.

ق�صاء   - م�صم�ض   -  1980/8/13 مواليد  من   -

عكار - حمافظة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 2001/6/15.

- من عداد فوج مغاوير البحر.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

مرتني. الربونزي  الع�صكري  التقدير  • و�صام 
للموؤمترات. التذكارية  • امليدالية 

مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرات.  ثالث  اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

اخلا�صة  العمليات  غرفة  رئي�ض  تهنئة   •
بحماية اع�صاء جلنة التحقيق الدولية.

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/7/15.

- متاأهل بدون اوالد.

الرقيب املغوار ال�سهيد

حممود حممد دروي�ش

الرقيب املغوار ال�سهيد

ب�سام حممد عي�سة
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 - النهري  علي   -  1980/1/13 مواليد  من   -

ق�صاء زحلة - حمافظة البقاع.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 2006/9/4.

- من عداد لواء امل�صاة اخلام�ض.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تنويه 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/5/20.

- عازب.

- من مواليد 7/13 /1985 - عني الزيت - ق�صاء 

عكار - حمافظة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 9/4 /2006.

- من عداد لواء امل�صاة ال�صابع.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تنويه 

اللواء. قائد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/5/20.

- عازب.

- من مواليد 1987/7/8 - عني الزيت - ق�صاء 

عكار - حمافظة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 2006/11/14.

- من عداد لواء امل�صاة اخلام�ض.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تنويه 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/5/20.

- عازب.

العريف ال�سهيد

مهدي حممد ديب املذبوح

العريف ال�سهيد

با�سم عزيز احمد

العريف ال�سهيد

�سادي حممود ر�ستم

»ل ثم�ن لدم��اء ال�سه������داء اإّل بق�اء الوط�ن«
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- من مواليد 1980/1/18 - جمدال - ق�صاء عكار 

- حمافظة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 2006/9/4.

- من عداد لواء امل�صاة اخلام�ض.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تنويه 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/5/20.

- عازب.

- من مواليد 1986/10/13 - خربة اجلرد - ق�صاء 

عكار - حمافظة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 2004/2/16.

- من عداد لواء امل�صاة اخلام�ض.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

مرتني. الكتيبة  قائد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/5/21.

- عازب.

العريف ال�سهيد

حممد �سهيل احل�سني

العريف ال�سهيد

روي ا�سعد الب�ستاين
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 - طابا  ال�صيخ  حكر   -  1987/5/6 مواليد  - من 

ق�صاء عكار - حمافظة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 2004/9/9.

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 

- ا�صت�صهد بتاريخ 6/9 /2007.

- عازب.

- من مواليد 1980/6/25 - ببنني - ق�صاء عكار 

- حمافظة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 2000/11/2.

- من عداد فوج مغاوير البحر.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
للموؤمترات. التذكارية  • امليدالية 

مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرات. اربع  اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/6/9.

- متاأهل بدون اوالد.

- من مواليد 1984/1/1 - ببنني - ق�صاء عكار 

- حمافظة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 2006/11/14.

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تنويه 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/6/9.

- عازب.

العريف ال�سهيد

ماجد اليا�ش جرج�ش

العريف ال�سهيد

خالد م�سطفى �سب�سبي

العريف ال�سهيد

عبداهلل حممد طالب
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- من مواليد 1985/1/30 - عيات - ق�صاء عكار 

- حمافظة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 2006/11/14.

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تنويه 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/6/9.

- عازب.

- من مواليد 1981/5/25 - كفرتون - حمافظة 

ال�صمال.

2000/8/30 ومّددت  - جّند يف اجلي�ض بتاريخ 

خدماته اعتباراً من 2006/8/15.

- من عداد لواء امل�صاة ال�صابع.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تنويه 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/5/20.

- عازب.

العريف ال�سهيد

�ساري قا�سم العلي

العريف ال�سهيد

حممد احمد علي

»ل ثم�ن لدم��اء ال�سه������داء اإّل بق�اء الوط�ن«
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 - ميناء طرابل�ض   -  1982/10/5 مواليد  - من 

حمافظة ال�صمال.

ومّددت   2002/1/2 بتاريخ  اجلي�ض  يف  جّند   -

خدماته اعتباراً من 2006/8/15.

- من عداد لواء امل�صاة ال�صابع.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/5/20.

- عازب.

 - طرابل�ض  مدينة   -  1984/6/1 مواليد  من   -

حمافظة ال�صمال.

2003/6/11 ومّددت  - جّند يف اجلي�ض بتاريخ 

خدماته اعتباراً من 2006/8/14.

- من عداد فوج املغاوير.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/5/20.

- عازب.

- من مواليد 1986/6/12 - مدينة طرابل�ض - 

حمافظة ال�صمال.

2004/7/28 ومّددت  - جّند يف اجلي�ض بتاريخ 

خدماته اعتباراً من 2006/8/12.

- من عداد لواء امل�صاة ال�صابع.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تنويه 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/5/20.

- عازب.

العريف ال�سهيد

يحيى م�سطفى امل�سلماين

العريف ال�سهيد

فاروق عز الدين املخللتي

العريف ال�سهيد

موؤمن عمر احل�سني

»ل ثم�ن لدم��اء ال�سه������داء اإّل بق�اء الوط�ن«
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- من مواليد 1983/3/22 - طاران - ال�صنية - 

حمافظة ال�صمال.

2002/4/16 ومّددت  - جّند يف اجلي�ض بتاريخ 

خدماته اعتباراً من 2005/6/16.

- من عداد لواء امل�صاة اخلام�ض.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 

اجلي�ض. قائد  العماد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/5/20.

- عازب.

 - حمود  م�صتى   -  1986/12/25 مواليد  من   -

ق�صاء عكار - حمافظة ال�صمال.

- جّند يف اجلي�ض بتاريخ 2005/11/28 ومّددت 

خدماته اعتباراً من 2006/5/28.

- من عداد لواء امل�صاة ال�صابع.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تهنئة 

- اد�صت�صهد بتاريخ 2007/5/20.

- عازب.

العريف ال�سهيد

بالل غزوان احلاج احمد

العريف ال�سهيد

حممد مالك رم�سان

»ل ثم�ن لدم��اء ال�سه������داء اإّل بق�اء الوط�ن«
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- من مواليد 1986/8/14 - ببنني - ق�صاء عكار 

- حمافظة ال�صمال.

2006/3/27 ومّددت  - جّند يف اجلي�ض بتاريخ 

خدماته اعتباراً من 2006/9/27.

- من عداد لواء امل�صاة ال�صابع.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تنويه 

الكتيبة. قائد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/5/20.

- عازب.

- من مواليد 1985/9/10 - مار توما - حمافظة 

ال�صمال.

ومّددت   2004/1/9 بتاريخ  اجلي�ض  يف  جّند   -

خدماته اعتباراً من 2005/6/21.

- من عداد لواء امل�صاة اخلام�ض.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 

اجلي�ض. قائد  العماد  • تهنئة 
الكتيبة. قائد  • تهنئة 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/5/20.

- عازب.

 - طرابل�ض  مدينة   -  1987/9/8 مواليد  من   -

حمافظة ال�صمال.

2006/3/27 ومّددت  - جّند يف اجلي�ض بتاريخ 

خدماته اعتباراً من 2006/9/27.

- من عداد لواء امل�صاة اخلام�ض.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تنويه 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/5/20.

- عازب.

العريف ال�سهيد

احمد م�سطفى امل�سري

العريف ال�سهيد

احمد حممود احلمد

العريف ال�سهيد

جهاد خالد ال�سمطية

»ل ثم�ن لدم��اء ال�سه������داء اإّل بق�اء الوط�ن«
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- من مواليد 1988/1/1 - وجه احلجر.

2006/3/28 ومّددت  - جّند يف اجلي�ض بتاريخ 

خدماته اعتباراً من 2006/9/28.

- من عداد لواء امل�صاة ال�صابع.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تنويه 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/5/20.

- عازب.

1984/5/3 - وادي خالد - ق�صاء  - م�ن موالي�د 

طرابل�ض - حمافظة ال�صمال.

2003/9/23 ومّددت  - جّند يف اجلي�ض بتاريخ 

خدماته اعتباراً من 2006/8/17.

- من عداد لواء امل�صاة اخلام�ض.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تنويه 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/5/20.

- عازب.

العريف ال�سهيد

ماهر ح�سن احللق

العريف ال�سهيد

يو�سف ح�سني حممد

»ل ثم�ن لدم��اء ال�سه������داء اإّل بق�اء الوط�ن«
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 - طرابل�ض  ميناء   -  1987/8/1 مواليد  من   -

حمافظة ال�صمال.

2005/9/12 ومّددت  - جّند يف اجلي�ض بتاريخ 

خدماته اعتباراً من 2006/3/12.

- من عداد لواء امل�صاة اخلام�ض.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 

الكتيبة. قائد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/5/20.

- عازب.

ق�صاء   - عيات   -  1984/11/15 مواليد  م�ن   -

عكار - حمافظة ال�صمال.

2004/7/29 ومّددت  - جّند يف اجلي�ض بتاريخ 

خدماته اعتباراً من 2006/7/9.

- من عداد لواء امل�صاة اخلام�ض.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/5/20.

- عازب.

ق�صاء   - املقيبلة   -  1985/6/18 مواليد  من   -

عكار - حمافظة ال�صمال.

ومّددت   2004/1/8 بتاريخ  اجلي�ض  يف  جّند   -

خدماته اعتباراً من 2005/6/21.

- من عداد لواء امل�صاة اخلام�ض.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

الكتيبة. قائد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/5/20.

- عازب.

العريف ال�سهيد

حممد حممود نظام

العريف ال�سهيد

زياد احمد حبل�ش

العريف ال�سهيد

ع�سري حممد الربي

»ل ثم�ن لدم��اء ال�سه������داء اإّل بق�اء الوط�ن«
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- من مواليد 1982/9/3 - �صوريا.

ومّددت   2001/1/3 بتاريخ  اجلي�ض  يف  جّند   -

خدماته اعتباراً من 2006/8/15.

- من عداد لواء امل�صاة اخلام�ض.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تنويه 

الكتيبة. قائد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/5/20.

- عازب.

- م����ن موالي��د 1984/9/4 - ال�صنديانة - ق�صاء 

عكار - حمافظة ال�صمال.

- جّند يف اجلي�ض بتاريخ 2002/11/12 ومّددت 

خدماته اعتباراً من 2006/8/17.

- من عداد لواء امل�صاة اخلام�ض.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تنويه 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/5/20.

- عازب.

العريف ال�سهيد

احمد م�سطفى ال�سيخة

العريف ال�سهيد

�سعد حممد قا�سم

»ل ثم�ن لدم��اء ال�سه������داء اإّل بق�اء الوط�ن«
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- من مواليد 1983/5/1 - حرار - ق�صاء عكار - 

حمافظة ال�صمال.

2002/4/18 ومّددت  - جّند يف اجلي�ض بتاريخ 

خدماته اعتباراً من 2005/6/13.

- من عداد لواء امل�صاة اخلام�ض.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 

الكتيبة. قائد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/5/21.

- عازب.

ق�صاء   - معيان  تل   -  1988/3/1 مواليد  - من 

عكار - حمافظة ال�صمال.

ومّددت   2006/8/8 بتاريخ  اجلي�ض  يف  جّند   -

خدماته اعتباراً من 2007/2/8.

- من عداد لواء امل�صاة اخلام�ض.

- حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تنويه 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/5/21.

- عازب.

 - حاويك  بيت   -  1987/8/23 مواليد  من   -

ال�صنية - حمافظة ال�صمال.

2005/9/12 ومّددت  - جّند يف اجلي�ض بتاريخ 

خدماته اعتباراً من 2006/3/12.

- من عداد لواء امل�صاة اخلام�ض.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 

الكتيبة. قائد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/5/21.

- عازب.

العريف ال�سهيد

حممد خليفة اخل�سر

العريف ال�سهيد

فرا�ش حممد �سوفان

العريف ال�سهيد

نا�سر ح�سن نا�سر

»ل ثم�ن لدم��اء ال�سه������داء اإّل بق�اء الوط�ن«
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- م��ن مواليد 1985/9/10 - البداوي - طرابل�ض 

- حمافظة ال�صمال.

- جّند يف اجلي��ض بت����اري��خ 2004/1/9 ومّددت 

خدماته اعتباراً من 2005/6/17.

- من عداد لواء امل�صاة اخلام�ض.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

الل�واء. قائ�د  • تهنئ�ة 
الكتيب��ة. قائ��د  • تهنئ��ة 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/6/1.

- عازب.

- من مواليد 1987/3/21 - مدينة طرابل�ض - 

حمافظة ال�صمال.

2005/6/27 ومّددت  - جّند يف اجلي�ض بتاريخ 

خدماته اعتباراً من 2005/12/27.

- من عداد لواء امل�صاة اخلام�ض.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 

الكتيبة. قائد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/6/1.

- عازب.

العريف ال�سهيد

حممود حممد الّرحمون

العريف ال�سهيد

فادي احمد ال�سّناوي

»ل ثم�ن لدم��اء ال�سه������داء اإّل بق�اء الوط�ن«
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 - ميناء طرابل�ض   -  1985/5/28 مواليد  - من 

حمافظة ال�صمال.

2003/9/24 ومّددت  - جّند يف اجلي�ض بتاريخ 

خدماته اعتباراً من 2006/8/14.

- من عداد فوج املغاوير.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تنويه 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تهنئة 

الكتيبة. قائد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/6/2.

- عازب.

 - عكار   - قبعيت   -  1977/5/5 مواليد  من   -

حمافظة ال�صمال.

ومّددت   1998/2/3 بتاريخ  اجلي�ض  يف  جّند   -

خدماته اعتباراً من 2006/8/25.

- من عداد لواء امل�صاة اخلام�ض.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تنويه 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تهنئة 

الع�صكري. املجل�ض  رئي�ض  • تهنئة 
الكتيبة. قائد  • تهنئة 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/6/2.

- متاأهل وله ثالثة اوالد.

- من مواليد 1982/1/17 - مر�صتى - ال�صوف.

2001/3/29 ومّددت  - جّند يف اجلي�ض بتاريخ 

خدماته اعتباراً من 2006/1/6.

- من عداد لواء امل�صاة اخلام�ض.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تنويه 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/6/2.

- عازب.

العريف ال�سهيد

�سعداهلل ريا�ش م�ستو

العريف ال�سهيد

حممود عبداهلل خ�سر

العريف ال�سهيد

�سقر ن�سيب اأبو علي

»ل ثم�ن لدم��اء ال�سه������داء اإّل بق�اء الوط�ن«
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- من مواليد 1977/3/19 - ال�صيخ زناد - عكار 

- حمافظة ال�صمال.

1997/7/29 ومّددت  - جّند يف اجلي�ض بتاريخ 

خدماته اعتباراً من 2006/8/19.

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تنويه 

مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/6/9.

- متاأهل وله ولدان.

 - االحمر  دي�ر   -  1983/12/25 مواليد  من   -

ق�ص�اء بعلبك - حمافظ�ة البق�اع.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 2003/11/17.

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

مرتني. الفوج  قائد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/6/15.

- عازب.

العريف ال�سهيد

عبدالرحمن حممود امل�سطفى

العريف ال�سهيد

ميلد حنا �سعادة

»ل ثم�ن لدم��اء ال�سه������داء اإّل بق�اء الوط�ن«
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- من مواليد 1984/4/9 - حرار - ق�صاء عكار - 

حمافظة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 2006/9/4.

- من عداد لواء امل�صاة اخلام�ض.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تنويه 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/6/11.

- عازب.

ق�صاء   - قنيه   -  1981/6/1 م��والي��د  م��ن   -

عكار- حمافظة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 2001/9/25.

- من عداد لواء الدعم - فوج الهند�صة.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 

مرات.  3 اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/6/15.

- عازب.

- من مواليد 1985/11/22 - �صفين��ة الدريب - 

ق�ص��اء عك��ار - حمافظ��ة ال�صم�ال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 2003/5/21.

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

اللواء. قائد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/6/15.

- عازب.

العريف ال�سهيد

حممد عثمان احل�سني

العريف ال�سهيد

عبداهلل حممد ا�سماعيل

العريف ال�سهيد

اليا�ش حنا الحمر

»ل ثم�ن لدم��اء ال�سه������داء اإّل بق�اء الوط�ن«
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ق�صاء   - املعلقة   -  1986/5/23 مواليد  من   -

زحلة - حمافظة البقاع.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 2004/5/10.

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/6/18.

- عازب.

 - يو�صع  النبي   -  1975/2/12 موالي��د  م��ن   -

املنية.

1996/4/24 ومددت  - جّند يف اجلي�ض بتاريخ 

خدماته اعتباراً من 2006/8/18.

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تنويه 

مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/6/18.

- عازب.

العريف ال�سهيد

روين بطر�ش النّجار

العريف ال�سهيد

حممد فاروق احللق

»ل ثم�ن لدم��اء ال�سه������داء اإّل بق�اء الوط�ن«
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- م��ن مواليد 1984/5/18 - قري��ات - ق�ص��اء 

عك��ار - حمافظ��ة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 2004/5/10.

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�ص�ام 
مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

مرتني. الفوج  قائد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/6/18.

- عازب.

ق�صاء   - القلمون   -  1986/1/1 مواليد  من   -

طرابل�ض - حمافظة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 2005/6/17.

- من عداد فوج املغاوير.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/6/23.

- عازب.

- من مواليد 1983/4/25 - رحبة - ق�صاء عكار 

- حمافظة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 2000/7/18.

- من عداد فوج املغاوير.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
.2002 للعام  املوؤمترات  • ميدالية 

مرات. ثالث  اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 

مرات. اربع  اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/6/23.

- عازب.

العريف ال�سهيد

ايلي مطان�ش جرج�ش

العريف ال�سهيد

رامي �سمري حمزة

العريف ال�سهيد

لوي�ش ابراهيم حرب

»ل ثم�ن لدم��اء ال�سه������داء اإّل بق�اء الوط�ن«
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البقاع   - لبايا   -  1984/4/20 مواليد  من   -

الغربي.

2003/2/24 ومددت  - جّند يف اجلي�ض بتاريخ 

خدماته اعتباراً من 2006/8/26.

- من عداد لواء امل�صاة الثامن.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تنويه 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/6/24.

- عازب.

- من مواليد 1983/12/17 - م�صم�ض - ق�صاء 

عكار - حمافظة ال�صمال.

- جّند يف اجلي�ض بتاريخ 2004/11/18 ومددت 

خدماته اعتباراً من 2005/5/18.

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/6/25.

- عازب.

العريف ال�سهيد

طالب ح�سني اخلطيب

العريف ال�سهيد

خالد احمد طالب

»ل ثم�ن لدم��اء ال�سه������داء اإّل بق�اء الوط�ن«
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- من مواليد 1985/6/19 - حرف ارده - ق�صاء 

زغرتا - حمافظة ال�صمال.

- تطّوع يف اجلي�ض بتاريخ 2003/5/30.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 
مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/6/28.

- عازب.

 - العتيقة  عكار   -  1986/4/20 مواليد  م��ن   -

ق�صاء عكار - حمافظة ال�صمال.

- جّند يف اجلي�ض بتاريخ 2005/3/10، ومددت 

خدماته اعتباراً من 2006/7/10.

- من عداد لواء امل�صاة اخلام�ض.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 

اجلي�ض. قائد  العماد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/7/10.

- عازب.

ق�صاء   - جنتا   -  1980/10/12 مواليد  من   -

بعلبك - حمافظة البقاع.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 2000/7/15.

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 

مرات. اربع  اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 
املطار. امن  جهاز  قائد  • تهنئة 

مرتني. ال�صاد�ض  اللواء  قائد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/7/24.

- متاأهل وله ولدان.

العريف ال�سهيد

جورج ا�سعد نعمة

العربف ال�سهيد

جنيد عثمان عبداهلل

العريف ال�سهيد

حممد اأحمد اأيوب

»ل ثم�ن لدم��اء ال�سه������داء اإّل بق�اء الوط�ن«
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ق�صاء   - التل  عالق   -  1980/9/1 مواليد  من   -

بعلبك - حمافظة البقاع.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 2001/4/7.

- من عداد فوج اال�صغال امل�صتقل.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 

مرات. ثالث  اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/7/12.

- عازب.

- من مواليد 1981/2/3 - م�صتى حّمود - ق�صاء 

عكار - حمافظة ال�صمال.

- جّند يف اجلي�ض اعتباراً من 2001/5/4ومّددت 

خدماته اعتباراً من 2006/7/11.

- من عداد لواء امل�صاة اخلام�ض.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تنويه 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/8/25.

- عازب.

العريف ال�سهيد

علي عو�ش كنعان

العريف ال�سهيد

ح�سن ابراهيم باكري

»ل ثم�ن لدم��اء ال�سه������داء اإّل بق�اء الوط�ن«
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- من مواليد 1985/7/25 - بيت مالت - ق�صاء 

عكار - حمافظة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 2005/3/1.

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تنويه 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/7/16.

- عازب.

ق�صاء   - عر�صال   -  1984/4/1 مواليد  من   -

بعلبك - حمافظة البقاع.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 2005/4/23.

- من عداد فوج املغاوير.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 

اجلي�ض. قائد  العماد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/7/13.

- عازب.

ق�صاء   - �صوكني   -  1985/9/20 مواليد  من   -

النبطية - حمافظة اجلنوب.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 2005/6/17.

- من عداد فوج مغاوير البحر.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/7/18.

- عازب.

العريف ال�سهيد

داين �سحادة حنا

العريف املغوار ال�سهيد

حممد ح�سن احلجريي

العريف املغوار ال�سهيد

حممود علي علي اأحمد

»ل ثم�ن لدم��اء ال�سه������داء اإّل بق�اء الوط�ن«
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- من مواليد 4/15 /1986 - بيت اأيوب - ق�صاء 

عكار - حمافظة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 3/19 /2006.

- من عداد فوج املغاوير.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تنويه 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/7/15.

- عازب.

 - العتيقة  عكار   -  1986/12/14 مواليد  من   -

ق�صاء عكار - حمافظة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 2006/6/12.

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/7/24.

- عازب.

العريف املغوار ال�سهيد

م�سطفى خ�سر ال�سامي

العريف ال�سهيد

حممد اأحمد جنيد
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- من مواليد 1986/1/16 - حرار - ق�صاء عكار - 

حمافظة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 2006/11/14.

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تنويه 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/7/22.

- عازب.

- من مواليد 1982/3/21 - عيات - ق�صاء عكار 

- حمافظة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 2006/9/4.

- من عداد لواء امل�صاة ال�صابع مف�صول اىل الفوج 

املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تنويه 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/8/2.

- عازب.

- ق�صاء  احللو�صية   -  1980/3/16 - من مواليد 

�صور - حمافظة اجلنوب.

1999/5/14وم��ّددت  - جّند يف اجلي�ض بتاريخ 

خدماته اعتباراً من 2005/5/16.

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 7/13 /2007.

- عازب.

العريف ال�سهيد

اأحمد خالد حمرز

العريف ال�سهيد

راجح جميل وردة

العريف ال�سهيد

طلل قا�سم احلاف
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- من مواليد 1981/11/12 - الكواخ.

2000/4/7وم���ّددت  بتاريخ  اجلي�ض  يف  جّند   -

خدماته اعتباراً من 2005/6/25.

- من عداد لواء امل�صاة اخلام�ض.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تنويه 

مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 
اخلام�ض. اللواء  قائد  • تهنئة 

الكتيبة. قائد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/7/17.

- عازب.

- من مواليد 1982/1/1 - بلدة املنية - ق�صاء 

عكار - حمافظة ال�صمال.

2002/7/29 ومّددت  - جّند يف اجلي�ض بتاريخ 

خدماته اعتباراً من 2007/6/11.

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/7/17.

- عازب.

العريف ال�سهيد

علي اأحمد �سم�ش

العريف ال�سهيد

م�سطفى ح�سني مل�ش

»ل ثم�ن لدم��اء ال�سه������داء اإّل بق�اء الوط�ن«
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1983/6/13 - �صم�صطار - ق�صاء  - من مواليد 

بعلبك - حمافظة البقاع.

2002/1/4وم���ّددت  بتاريخ  اجلي�ض  يف  جّند   -

خدماته اعتباراً من 2006/9/4.

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تهنئة 

الع�صكري. املجل�ض  رئي�ض  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/7/26.

- عازب.

 - الريحانة   -  1985/11/10 مواليد  م��ن   -

طرابل�ض - حمافظة ال�صمال.

2004/7/29 ومّددت  - جّند يف اجلي�ض بتاريخ 

خدماته اعتباراً من 2006/8/15.

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
ال�صاد�ض. اللواء  قائد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/8/21.

- عازب.

 - �صور  عبا�صية   -  1976/4/8 مواليد  من   -

حمافظة اجلنوب.

1997/1/29 ومّددت  - جّند يف اجلي�ض بتاريخ 

خدماته اعتباراً من 2006/9/1.

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/8/7.

- عازب.

العريف ال�سهيد

ح�ضن حممد غ�ضن

العريف ال�سهيد

اأحمد علي عبلة

العريف ال�سهيد

عبا�ش حممد علي فواز

»ل ثم�ن لدم��اء ال�سه������داء اإّل بق�اء الوط�ن«
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- من مواليد 1986/7/5 - عيات - ق�صاء عكار - 

حمافظة ال�صمال.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 2006/6/12. 

- من عداد فوج املغاوير.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/8/28.

- عازب.

- من مواليد 1986/6/16 - عيات - ق�صاء عكار 

- حمافظة ال�صمال.

2005/6/28 ومّددت  - جّند يف اجلي�ض بتاريخ 

خدماته اعتباراً من 2006/11/27.

- من عداد فوج مغاوير البحر.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/7/19.

- عازب.

العريف ال�سهيد

ح�سن حممد نور الدين

العريف ال�سهيد

اأحمد ح�سن عبد الفتاح

»ل ثم�ن لدم��اء ال�سه������داء اإّل بق�اء الوط�ن«
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- من مواليد 1985/11/5 - عيات - ق�صاء عكار 

- حمافظة ال�صمال.

- تطّوع يف اجلي�ض بتاريخ 2006/6/12. 

- من عداد فوج املغاوير.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/8/19.

- عازب.

- من مواليد 1985/8/1 - العقبة - را�صيا.

2004/10/6 ومّددت  - جّند يف اجلي�ض بتاريخ 

خدماته اعتباراً من 2006/9/3.

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تنويه 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/7/12.

- عازب.

- من مواليد 1984/1/1 - وادي اجلامو�ض.

- جّند يف اجلي�ض بتاريخ 2004/11/21 ومّددت 

خدماته اعتباراً من 2005/5/21.

- من عداد فوج املغاوير.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تنويه 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/8/19.

- عازب.

العريف املغوار ال�سهيد

طارق م�سطفى حمود

العريف ال�سهيد

اأركان كمال عقل

العريف املغوار ال�سهيد

حممد خ�سر اخل�سر
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1984/1/2 - القبة - طرابل�ض -  - من مواليد 

حمافظة ال�صمال.

2003/2/24 ومّددت  - جّند يف اجلي�ض بتاريخ 

خدماته اعتباراً من 2005/6/20.

- من عداد لواء امل�صاة الثامن.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تنويه 

االول. التدخل  فوج  قائد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/8/20.

- عازب.

- من مواليد 1984/8/1 - عزقى - ال�صنية.

ومّددت   2003/6/9 بتاريخ  اجلي�ض  يف  جّند   -

خدماته اعتباراً من 2006/11/27.

- من عداد فوج مغاوير البحر.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تنويه 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/8/1.

- عازب.

العريف ال�سهيد

حممد ح�سني جمل

العريف ال�سهيد

حممد غازي معني

»ل ثم�ن لدم��اء ال�سه������داء اإّل بق�اء الوط�ن«
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 - اجلامو�ض  وادي   -  1985/6/1 مواليد  من   -

ق�صاء عكار - حمافظة ال�صمال.

- جّند يف اجلي�ض بتاريخ 2004/11/19 ومّددت 

خدماته اعتباراً من 2005/5/19.

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تنويه 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/7/18.

- عازب.

- من مواليد 1986/10/1 - برج اليهودية.

ومّددت   2005/3/9 بتاريخ  اجلي�ض  يف  جّند   -

خدماته اعتباراً من 2007/7/17.

- من عداد لواء امل�صاة اخلام�ض.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/8/2.

- عازب.

 - عكار   - ببنني   -  1984/9/4 مواليد  من   -

حمافظة ال�صمال.

- تطّوع يف اجلي�ض بتاريخ 2006/8/19. 

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تنويه 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/8/13.

- عازب.

العريف ال�سهيد

يحيى حممد الأ�سقر

العريف ال�سهيد

عبداهلل م�سطفى عويك

العريف ال�سهيد

م�ضطفى حممد برغل
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البقاع   - الرو�صة   -  1987/7/1 مواليد  من   -

الغربي.

2006/5/29 ومّددت  - جّند يف اجلي�ض بتاريخ 

خدماته اعتباراً من 2006/11/30.

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/8/27.

- عازب.

- من مواليد 1984/1/21 - عيات - ق�صاء عكار 

- حمافظة ال�صمال.

2003/9/25 ومّددت  - جّند يف اجلي�ض بتاريخ 

خدماته اعتباراً من 2005/6/13.

- من عداد فوج التدخل الثالث مف�صول اىل فوج 

املغاوير.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تنويه 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/8/30.

- عازب.

العريف ال�سهيد

�سبحي علي العبا�ش

العريف ال�سهيد

علي حممد هو�سر
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ق�صاء   - اجلديدة   -  1983/4/23 مواليد  من   -

بعلبك - حمافظة البقاع.

- تطّوع يف اجلي�ض بتاريخ 2006/11/14.

- من عداد لواء امل�صاة الثاين ع�صر.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
اجلي�ض. قائد  العماد  • تنويه 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/8/29.

- عازب.

- من مواليد 1979/6/1 - الكواخ - ق�صاء عكار 

- حمافظة ال�صمال.

2000/1/12 ومّددت  - جّند يف اجلي�ض بتاريخ 

خدماته اعتباراً من 2006/9/22.

- من عداد لواء امل�صاة اخلام�ض.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

اجلي�ض. قائد  العماد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/8/25.

- متاأهل وله ولد.

البقاع   - �صحمر   -  1983/2/22 مواليد  من   -

الغربي.

2002/2/27 ومّددت  - جّند يف اجلي�ض بتاريخ 

خدماته اعتباراً من 2006/8/12.

- من عداد لواء امل�صاة الثامن.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

اجلي�ض. قائد  العماد  • تهنئة 
الع�صكري. املجل�ض  رئي�ض  • تهنئة 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/8/25.

- عازب.

العريف ال�سهيد

خالد ح�سن خلف

العريف ال�سهيد

عبا�ش م�سهور امل�سري

العريف ال�سهيد

ح�سني ن�سر الدين علء الدين

»ل ثم�ن لدم��اء ال�سه������داء اإّل بق�اء الوط�ن«
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- من مواليد 1985/5/1 - النبي يو�صع.

2003/9/22 ومّددت  - جّند يف اجلي�ض بتاريخ 

خدماته اعتباراً من 2005/6/6.

- من عداد لواء امل�صاة اخلام�ض.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

اجلي�ض. قائد  العماد  • تنويه 
مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/9/1.

- عازب.

- من مواليد 1984/2/1 - قرقف.

2003/6/10 ومّددت  - جّند يف اجلي�ض بتاريخ 

خدماته اعتباراً من 2005/6/20.

- من عداد لواء امل�صاة اخلام�ض.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

اجلي�ض. قائد  العماد  • تنويه 
مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تهنئة 

مرتني. الكتيبة  قائد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/9/2.

- عازب.

العريف ال�سهيد

احمد عارف ال�سيد احمد

العريف ال�سهيد

علي خالد الرفاعي

»ل ثم�ن لدم��اء ال�سه������داء اإّل بق�اء الوط�ن«
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- من مواليد 1984/9/10 - يونني.

2003/4/15 ومّددت  - جّند يف اجلي�ض بتاريخ 

خدماته اعتباراً من 2007/5/14.

- من عداد لواء امل�صاة اخلام�ض.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/9/2.

- عازب.

- من مواليد 1985/7/2 - �صعت.

ومّددت   2004/7/1 بتاريخ  اجلي�ض  يف  جّند   -

خدماته اعتباراً من 2006/10/19.

- من عداد لواء امل�صاة اخلام�ض.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/9/1.

- عازب.

- من مواليد 1983/3/6 - عيات - ق�صاء عكار - 

حمافظة ال�صمال.

ومّددت   2002/1/3 بتاريخ  اجلي�ض  يف  جّند   -

خدماته اعتباراً من 2006/9/29.

- من عداد فوج مغاوير البحر.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

اجلي�ض. قائد  العماد  • تهنئة 
الع�صكري. املجل�ض  رئي�ض  • تهنئة 

ال�صاد�ض. اللواء  قائد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/9/2.

- عازب.

العريف ال�سهيد

حممد هادي زغيب

العريف ال�سهيد

م�سطفى احمد �سيف الدين

العريف املغوار ال�سهيد

ب�سام احمد طالب

»ل ثم�ن لدم��اء ال�سه������داء اإّل بق�اء الوط�ن«
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- من مواليد 1984/4/11 - حلبا - ق�صاء عكار - 

حمافظة ال�صمال.

- تطّوع يف اجلي�ض بتاريخ 2006/3/16.

- من عداد اللواء اخلام�ض.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الع�صكري. التقدير  • و�صام 
مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 

مرتني. الكتيبة  قائد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/4/23.

- عازب.

- من مواليد 1988/3/24 - ال�صيخ طابا - ق�صاء 

عكار - حمافظة ال�صمال.

- تطّوع يف اجلي�ض بتاريخ 2005/4/2.

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
مرتني. اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 

اجلي�ض. قائد  العماد  • تهنئة 
- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/9/4.

- عازب.

- من مواليد 1981/8/8 - جمدال.

- جّند يف اجلي�ض بتاريخ 2000/11/27 ومّددت 

خدماته اعتباراً من 2006/8/15.

- من عداد الفوج املجوقل.

حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلرحى. • و�صام 

- ا�صت�صهد بتاريخ 2007/9/2.

- متاأهل وله ولد.

العريف ال�سهيد

ربيع احمد م�سطفى

العريف ال�سهيد

�سمري كامل طنو�ش

العريف ال�سهيد

علي را�سد الوهم



اجلي�ش - العدد رقم 267/266

250

اآب/ايلول

اإعداد:

رميا �سليم �سومط

اإقت�ساد ومال



اآب/ايلول

من وحي البطولة

اجلي�ش - العدد رقم 267/266

174

، اإ�����ص����ل����م ي�����ا ����ص���ل���ي���م���اُن ي�����ا ق�����ائ�����َد اجل�����ي�����������ضِ

وط������ٍن يف  ال������ف������ذُّ  ال���������ص����ج����اُع  احل����ك����ي����ُم  اأن���������ت 

�����ي�����د اأب����������ط����������اٌل غ�����ط�����ارف�����ٌة رج�������ال�������ك ال�����������صّ

الأج�������������ِل ل������ب������ن������اَن ق�������د ب�������اع�������وا ن����ف����و�����ص����ه����ُم

ح��������بُّ ال�����������ص�����ه�����ادِة ن����ح����و امل����������وت ي���دف���ع���ه���م

ح����ق����ق����َت ن���������ص����راً ع����ل����ى االإره��������������اِب ف����ان����دح����رْت

زه������رت������ُه امل���������ي���������داِن  يف  اجل�����ي�����������ضُ  وق�������������ّدم 

واأّي������������َد ال�������ص���ع���ُب ج���ي�������ض ال�������ص���ع���ب وام����ت����زج����ْت

����ص���ري���ب���ت���ه���ا اأّدْت  ق�������د  ال�������ط�������وائ�������ِف  ك���������لُّ 

ق�������ص���ٌم ح�����ّدي�����ه�����م�����ا  يف  ل�������الأم�������ن  ������ص�����ي�����ف�����اِن 

ج����ئ����ن����ا ن����ه����ّن����ي����ك ب����ال����ن���������ص����ِر امل�������ب�������نِي ك���م���ا

حت����ر�����ص����ُه ال����ن���������ص����ِر  ع��������نُي  ال�����������ص�����ه�����ادة  اإنَّ 

ع������ه������ودن������ا ��������ص�������رٌف وال�������ف�������ع�������ُل ت�������ص���ح���ي���ٌة

ت���ب���ق���ى ق�������وى االأم����������ن واجل�����ي�����������ضُ االأب�����������ّي م���ع���اً

اىل ح�سرة العماد

مي�سال �سليمان 

قائد اجلي�ش اللبناين البا�سل

رج���������������اُل ج����ي���������ص����ك اأب����������ط����������اٌل وف������ر�������ص������اُن

اأوط����������������اُن ب��������ل��������واه  يف  ال��������ي��������وم  ك��������اأن��������ه 

�������ص������الح������ه������ْم ح�����������بُّ ل�������ب�������ن�������اٍن واإمي�����������������اُن

ف�����ه�����م ع�����ل�����ى م�������ذب�������ِح االأوط��������������������اِن ق������رب������اُن

وك������ل������م������ا م�������������اَت ف�������������رٌد ع�������ا��������ض ل�����ب�����ن�����اُن

ت����ل����ك ال�����ع�����������ص�����اب�����اُت ح����ي����ث ان������������دكَّ ب����ن����ي����اُن

ح����ت����ى ان���ت�������ص���ى ب������ال������دم امل���������ص����ف����وح م�����ي�����داُن

دم���������������اُء اأب������ن������ائ������ه������م ف������ال������ك������لُّ اإخ���������������واُن

������ص�����ري�����ب�����ُة ال�������������دم ل�������الإخ�������ال��������ض م�������ي�������زاُن

����ص���ل���ط���اُن احل����������قَّ  اإنَّ  واالأم��������������ن  اجل�����ي�����������ضُ 

ج����ئ����ن����ا ن������ع������ّزي������َك واالأم�����������������������راِن ������ص�����ن�����واُن

ب����ع���������ضُ ال������ت������ع������ازي ت������ه������اٍن وه��������ي وج����������داُن

اأم�������������ا ال����������وف����������اُء ف���������ل���������الأوط���������اِن ع�������ن�������واُن

������ص�����ي�����اج اأم��������������ٍن ت�����ب�����اه�����ى ف������ي������ِه ل����ب����ن����اُن

العميد القيم املتقاعد

د. حممد يا�سر الأيوبي
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ُدّرة اغ��������ل��������ى  ي����������ا  ل�������ب�������ن�������ان 

م�������ع ج����ي���������ض ب������������الدي امِل��������ْغ��������وار

ج������ن������ود ب������������الدي اأ����������ص���������ود ال����������دار

�����ْه�����ُم�����ن ن����ار �����ص����ي����ُف����ن ق�����اط�����ع ������صَ

ك������ل������م������ا واج��������ه��������ن��������ا اإع���������������ص�������ار

م�������ع ج����ي���������ض ب������������الدي امِل��������ْغ��������وار

دار ع����ل����ي����ن����ا  ال��������ده��������ر  م�����ه�����م�����ا 

ل�����ب�����ن�����ان راي�����������ة ب���ه���م���ت���ه���ن �����ص����ار

ب���ق���ل���ب ال�����ن�����ا������ض اإْل��������ُه��������ن اإك�����ب�����ار

م�������ع ج����ي���������ض ب������������الدي امِل��������ْغ��������وار

ال��������ت��������اري��������خ ي����������اأّك����������د اأخ�������ب�������ار

واأ����������ص���������ط���������ورة ج����ي���������ص����ا اجل�����ب�����ار

ل�������ب�������ن�������ان م�������ل�������ج�������اأ ل����������الأح����������رار

م�������ع ج����ي���������ض ب������������الدي امِل��������ْغ��������وار

مع جي�ش 

بلدي 

املغوار

ببقى حّر 

واأر�سي حّرة

وع��������������ْل اأع����������������دا ق�����ل�����ع�����ة ُم�����������ّرة

ِب�����ْب�����ق�����ى ح���������ّر واأر����������ص���������ي ُح���������ّرة

ن����ه����ار ل������ي������ل  االرزة  ِح������م������ي������و 

ج������ب������ي������ُ� ع�����������ايل م������ك������ّل������ل غ������ار

�������ص������م������دوا وم����������ا ه��������ان��������وا َم��������رة

ِب�����ْب�����ق�����ى ح���������ّر واأر����������ص���������ي ُح���������ّرة

وك����������ان����������ت ج��������م��������رات��������و َح�������������ّرة

ذّرة ب�������اأر��������ص�������و  �������ص������ح������وا  م��������ا 

ِع����������ربة اأروع  م���������ب���������داُه���������ن 

ِب�����ْب�����ق�����ى ح���������ّر واأر����������ص���������ي ُح���������ّرة

اهلل ك����������ّرم����������ه����������ا  االرزة 

ب�����ال�����ن�����������ص�����ر ال��������ي��������وم ب���ت���ت���ج���ل���ى

م������ا�������ص������ي������ن������ا ب����������������ريوي ��������ص�������ّرا

ِب�����ْب�����ق�����ى ح���������ّر واأر����������ص���������ي ُح���������ّرة وجدي يون�ش

ج���ي�������ص���ن���ا ي�����ا ق�����ائ�����دو ال�����ث�����اين ع�����ص��ر

وّح������دت ج��ي�����ض و���ص��ع��ب ب�����رتاب ال��وط��ن

ي�����ا ع����م����اد اجل���ي�������ض ي�����ا ق����ائ����د ه���م���ام

ق��ب��ل��ك اح�����د ع�����ص��ر ق���ائ���د ت�����وىل ال���ق���وى

وم�����ن ن���ب���ع اآم�����ال�����ك ال�������ص���ع���ب ارت�����وى

وجل���ي�������ص���ك م����ن ق���ل���وب���ن���ا م����رنف����ع ل���وا

وق����ب����ل����ت����ك ع�������ا ج����ب����ه����ة اجل�����ن�����دي

ومب�����ص��ت�����ص��ف��ى  - ب���ج���ن���وب   - ب�������ص���م���ال 

ك�����ل االم���������ل واخل���������ري م�����ّن�����ك م��ن��ت��ظ��ر

ال���ف���نت ك������ل  م����ه����ده����ا  يف  وخ����ن����ق����ت 

وجم���ل�������ض ق����ي����ادة ح���ول���ك ون���خ���ب���ة ك����رام

وب���������دورك ال���ن���اج���ح ب���ل���غ���ت امل�����ص��ت��وى

وع������ا وج������ك ل���ب���ن���ان م�����وع�����ود ب�����ص��الم

وك�������ل امل����ح����ب����ة وال������وف������ا واالح����������رتام

وال������ت������ع������زي������ة ل����ب����ع����ي����د ب�����ت�����ودي

ع�������ن ال������ك������ل ال������ع������ني م�������ا ب���ت���غ���ف���ى

الظفر تتويج  اجلي�ض  حليف  ان�����ص��اهلل 

انق�صام وال  ت��ف��رق��ة  ع���ّن���ا  ع����اد  وم����ا 

وردي وج�����ه  وي�����ا  ���ص��ب��ع  ق���ل���ب  ي����ا 

جن����دي ل����ل����وط����ن  اخ�������ت�������ارك  اهلل 

وج���ي�������ص���ك ل���ك���ل ال�����وط�����ن ���ص��ن��دي

جي�سنا

لكل 

الوطن

اميل نون                 امني �صر نقابة ال�صعر اللبناين



ُت�������ص���ت���ح�������ص���ران ب����ك االجم��������اد وال���ق���ي���ُم

اأم�����اًل م��ن��ه��اج��ك��م  ال����ي����وم يف  ن�����ص��ت��ب�����ص��ر 

حت��م��ي احل������دود ت�������ص���وُن االم�����ن م���ن ع��ب��ٍث

ن�����وٌب اق���ب���ل���ت  م�����ا  اإذا  امُل�������ص���ت���ع���ان 

ي���ن���ق���ذه اإالك  ف������ال  اخل������ال�������ض  ي�����رج�����و 

وط����ن يف  ف����رق����ت  ال  ال�����ك�����رام�����ة  رم�������ز 

ف������اأٌب وّج���ه���ت���ن���ا  اإن  االأخ�����������وة،  ت����رع����ى 

ارت���ه���ن���وا وال  ه����ان����وا  م����ا  اأ�����ص����او�����ض  ج���ن���ٌد 

عقيدتهم يف  ك����ب����اٌر  ال���ك���ف���وف   ب��ي�����ض 

ين�صركم ال��ف��ع��ل  دون  ب���ال���ق���ول  ك����ان  م���ن 

اجلي�ش 

واملجد

ي����ا ج��ي�����ض ل���ب���ن���ان اأن������ت ال����وع����د واحل���ل���ُم

ح���ي���ث ال����ب����الد ب����ن����ار ال���ع���ن���ف ت�����ص��ط��رُم

االمُم اأب�����ن�����ائ�����ك  ع�����ن  ت�����ق�����رر  ال  ك�����ي 

ي��ع��ت�����ص��ُم ف���ي���ك  اإال  ل���ب���ن���ان  و����ص���ع���ب 

ك���م���ث���ل اأر�����������ضٍ ت�������روي ن���ب���ت���ه���ا ال������دمُي

وال���ع���ل���ُم االرز  ����ص���م���و  دوم����������اً:  ه����ّم����اك 

ت����رت����ئ����ُم ح�������ني  اأم  امل�����ح�����ب�����ة  ويف 

دُم ب���ال���زك���ي  ����ص���ق���اه���ا  اأر������ص�����اً  ي����ف����دون 

ن���ح���و امل���ف���ا����ص���د م����ا زّل�������ت ب���ه���م ق����دُم

ع���ن���دي ����ص���ري���ك ب��ن��ف�����ض اجل������رم م��ّت��ه��ُم

ُب�������ص���رى ب���ن�������ص���ِر ق����د اأب��������اد امل���ع���ت���دي

ل���ل���ق���ائ���ِد امل������غ������واِر واجل����ي���������ضِ ال�����ذي

ال�����ص��رى ال��ه��ي��ج��ا ك���اآ����ص���اِد  ق���د ه����بَّ يف 

ث����م ان�������ربى ي����ف����ري ال����ط����غ����اَة ب��ح��م��ل��ٍة

م�����ص��ت��ب�����ص��الً ث���اب���ت���اً ب�������ص���اح���ات ال���وغ���ى

ب��ت��وا���ص��ِل ال��ه��ج��م��اِت ق���د حم����َق ال���ِع���دى

وم�����ع�����ارُك االأب�����ط�����اِل ب���ال���ظ���ف���ِر اغ���ت���دْت

ب��ه��ا اأف�����ن�����ى  ك�����م  االآالِت  وم����ف����ات����ُك 

ح���ي���ُث ال���ط���غ���اُة ل����دى امل����ع����ارِك ُخ��ل�����ص��ًة

االأُىل اجل��ي�����ض  ف��ي��ال��ق  ����ص���رِب  ه����وِل  م���ن 

ه�����اج�����وا وث�����������اروا ال���������ص����راغ����ِم ن���خ���وًة

كلها ال���ع�������ص���اب���ِة  ت���ل���َك  ع���ل���ى  ف��ق�����ص��وا 

واالأم�����������ُن ط������اب وازه�����������رْت اأرب����اع����ن����ا

وال���ن�������ص���ُر ����ص���ّن���َف ك���ل اأ����ص���م���اع ال��دن��ى

ه������ذا ب���ج���ه���ِد ال����ق����ائ����ِد ال�����ف�����ذِّ ال�����ذي

زه�����ْت خ������ارق������ٍة  غ����������راَء  ح����ن����ك����ٍة  يف 

اأم��ن��ه��م ي��ن�����ص��ُد  واجل���ي�������ضَ  ���ص��ع��ى  ق���د  اإذ 

م����واط����ٍن رب��������وع  يف  ال�����رباي�����ا  غ��������وَث 

ي����ا ق����ائ����َد االب������ط������اِل َج�������لَّ ن�����ص��ال��ك��ْم

املبتغى ُح������زَت  واالإق����������داِم  ب���ال�������ص���دِق 

حت����م����ي ال������ب������الَد ب����ك����ل م�����ا اأوت����ي����ت����ه

االأذى م��غ��ان��ي��ن��ا  اأِم�����ن�����ْت  ف��ب��ج��ه��دك��م 

ف������اإذا ال���ذي���ن ا���ص��ت��ب�����ص��ل��وا وا���ص��ت�����ص��ه��دوا

رح����م����ٍة ب�����وا������ص�����ِع  ����ص���ام���ل���ه���م  واهلل 

ع�����ّم�����ْت ب�����ه االأف��������������راُح ك������لَّ م�����وؤّي�����ِد

ب����ه����َر ال���������ورى ب���������ص����م����ودِه امل����ت����ج����ّدِد

م�����ن ك������لِّ ����ص���ن���دي���ٍد زه������ا ب��امل��ق�����ص��ِد

�����ص����ع����َوا ب��������دون ت���������ص����اه����ٍل وت����������رّدِد

ق����د َف������لَّ ب������االإق������داِم ج���م���َع امل��ع��ت��دي

م������ن ك������ل ط���������اٍغ ل�����ل�����ه�����الِك م���ق���ّي���ِد

اأ������ص�����داوؤه�����ا م���ث���ل ال�������ص���ح���اِب امُل����رع����ِد

����ص���ْل���َد احل�������ص���وِن و����ص���مَّ ق��ا���ص��ي اجل��ل��م��ِد

ف��������روا ب�����ذع�����ٍر ك����ال����ظ����ب����اِء ال���������ص����ّرِد

اأ����ص���ق���وه���م ك�����اأ������ضَ ال��������ردى ل��ل��م��وع��ِد

م��ف�����ص��ِد ط������اٍغ  ك����ل  م����ن  االأذى  حم���ق���وا 

ح���ي���ث ان���ث���ن���ى اأ������ص�����الوؤه�����ا ك���ال���ق���ع���دِد

االأب�����ع�����ِد امل�����������راِم  ن����ي����ِل  يف  ب����ال����ع����زِّ 

ح��ت��ى اغ����ت����دْت ث�����وَب امل�������ص���ّرِة ت��رت��دي

ق����د ح�������اَز راأي���������اً ب����ال���������ص����واِب م�������ص���ّدِد

ب������ني االأن����������������ِام ب����ك����ل دع��������م اأّي����������ِد

ُم���ن���ج���ِد اأروع  االأوط������������اِن  ول���ن�������ص���رِة 

االأن����ك����ِد ال�����زم�����اِن  ا����ص���ت���ج���اروا يف  وب�����ه 

ك���ال�������ص���ن���دِد اأو  امل������غ������واِر  ك���ال���ب���ا����ص���ِل 

وال�������ص���دُق ُي��ف�����ص��ي ل��ل�����ص��ن��ا وال�������ص���وؤدِد

م����ن َع����زم����ة امل�����ص��ت��ب�����ص��ِل امل���ت���ف���ّرِد

وزه��������ْت ون�����ال�����ْت ك������لَّ ع���ي�������ضٍ اأرغ�������ِد

ال�������ص���رم���ِد ال���ن���ع���ي���ِم  دن���ي���ا  اىل  رح����ل����وا 

م���رق���ِد اأط�����ي�����ِب  ال����ف����ردو�����ضِ  ج���ن���ة  يف 

حتية 

فخر 

واعتزاز

د. جرير زعرب

االمارات العربية 

املتحدة
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م���ه���م���ا مت�������ادت ب���ف���ع���ل ال�������ص���ر ����ص���رذم���ة

ع�����ص��اب��ة ال���ب���غ���ي ت���وب���ي وان���ت���ق���ي ع��ل��ن��اً

�صلف يف  اأم���ع���ن���ت  ك����م  االإث�������م  ع�����ص��اب��ة 

ت��ع��م��ي��ًة ي���ج���دي���ك  ال  ال�����غ�����در  ع�������ص���اب���ة 

ال���ن���ا����ض يف وط��ن��ي ك����ل  ت��������رّباأ  م���ن���ك���م 

ع��ات��ي��ة ال����ري����ح  اإن  ل���ب���ن���ان  ����ص���ع���ب  ي����ا 

ع��ق��ي��دت��ه يف  اأب��������ّي  ب��ج��ي�����ض  ف���اب�������ص���ر 

قلمي؟ وم���ا  ���ص��ع��ري؟  ف��م��ا  ب���ق���اٍن،  ���ص��ح��وا 

ح�������راً ���ص��ت��ب��ق��ى اأي�������ا ل����ب����ن����ان، اأغ���ن���ي���ة

وال����ن����دُم واالذالل  ال�������ص���ج���ن  م�������ص���ريه���ا 

ب��ي�����ض ال���ب���ي���ارق اإم������ا احل�������ص���م وال����ع����دُم

ال��ق��ل��ُم ي��ق��ن��ع  مل  اإن  ال�����ص��ي��ف  ي��ق��ن��ع  ق���د 

ال���ت���ه���ُم وال  ت���زي���ي���ف  احل������ق  ي���ب���ط���ل  ال 

وك������ل دي�������ن، واه�������ل ال���������ص����رع وال���ن���ظ���ُم

ع�����ص��ف ال�����زواب�����ع ت����اأت����ي ب���ع���ده ال��ن�����ص��ُم

ه��م��ُم ا���ص��ُت�����ص��رخ��ت  م����ا  اإذا  ي��ب��ط��ئ��ّن  ال 

ف���ُم ي�������ص���وم  اأن  ح������رّي  ال��ت�����ص��ح��ي��ات  يف 

وال����ن����غ����ُم ع���ي���ن���ي  يف  ال����ل����ح����ن  ك�����اأن�����ك 

علي �ساهر قن�صل لبنان العام /  ريو دي جينريو

م�����ّن�����ا ال������ع������زاء الأه����ل����ه����م وذوي�����ه�����م

ي����ا اأي����ه����ا ال�������ص���رغ���اُم ي����ا ل���ي���َث احل��م��ى

ي���ا خ����رَي م���ن ق�����اَد اجل���ح���اف���َل يف ال��وغ��ى

ع������ّم ال����ف����خ����اُر ب�����ه ال�����ط�����وائ�����َف ك��ل��ه��ا

امُل��ن��ى ل��ّب��ى  اإذ  اجل��ي�����ض  ح��ي��ا  وال�����ص��ع��ُب 

يف ل������الأوط������اِن  امل����ج����َد  اأع���������اَد  ق����د  اإذ 

ف���ا����ص���ك���ْر اإل�����ه�����اً ق����د اأم����������ّدك ن�������ص���رُه

ُم��واك��ب��اً ال����ك����راِم  ���ْي���ِد  ال�������صِ اىل  ف��اط��م��ح 

والأن���������ت ف��������رٌع م�����ن ����ص���الل���ت���ِه ال���ت���ي

وب����ح����ك����م����ٍة م������ا زل���������َت ت����ق����ف����وه مب��ا

ف��������رددَت ك���ي���َد ال���ظ���امل���نَي ع����ن ال�����ورى

����ص���ن���َت ال����ك����رام����َة ل���ل���ب���الِد وج��ي�����ص��ه��ا

ول�������ذاك �����ص����رَت ل�����دى اجل���م���ي���ع حم��ب��ب��اً

مب���وط���ِن ال������وئ������اِم  ن�������ص���ِر  اىل  ت�����ص��ب��و 

رب���وع���ِه ج���م���ي���ِع  ال����ت����اآل����َف يف  ت��ب��ن��ي 

وال����ن����ا�����ضُ اأ����ص���ف���ت���َك امل���������ودَة وال��ث��ن��ا

ف���ب���ل���غ���َت غ������اي������اِت امل����ن����ى ب��ت��ج��ل��ٍة

ب���ا����ص���ٌل اإال  االأه����������������داَف  ي���ب���ل���غ  ال 

م���ه���م���ا ك���ت���ب���ُت ف���ق���د ت�������راين ع����اج����زاً

الأزف������ك������م اأح�����ل�����ى ال����ت����ه����اين ب���ال���وف���ا

ف����اإل����ي����َك م����ن ُغ��������رِر ال����ب����ي����اِن خ���ري���دَة

ل���ل���ورى ف�����خ�����راً  اهلُل  رع���������اَك  ي�����ا  ُدْم 

واه������ن������اأ ب���ن�������ص���ٍر ي�����زده�����ي مب����واط����ٍن

وا����ص���ل���ْم وع���������ضْ ب���ط���اًل حم����اط����اً ل��ل��م��دى

ول����ك����ل ����ص���خ�������ضٍ ل���ل���ح���ق���ي���ق���ِة ي��ه��ت��دي

ال�������ص���دي ريَّ  ي�����ا  امل������ق������داُم  ال����ق����ائ����د 

واأت�����������ى ب����ن���������ص����ٍر ب������اه������ٍر م����ت����ع����ّدِد

م����ن ك����ل ن�������ص���راين وق����ا�����ص����ِد م�����ص��ج��ِد

ت��ن��ف��ِد مل  ب������دْت  م���ع���رك���ِة  خ����و�����ضِ  يف 

���ه���ا وال����َف����رق����ِد ِع������ّز ���ص��م��ا ف������وَق ال�������صُّ

يبتدي امل��ه��ي��م��ِن  م�����دِد  م���ن  وال���ن�������ص���ُر 

خل���ط���ى ����ص���ل���ي���م���اِن احل���ك���ي���ِم امل���ر����ص���ِد

ق����د ����ص���ان���ه���ا امل�������وىل ب����ع����وٍن ُم�����ص��ع��ِد

اأب����������داه م����ن ن�������ص���ِح ل����ه����دي امُل���ل���ح���ِد

ق�����رم�����اً ن���ب���ي���َل امل���ن���ت���م���ى وامَل����ح����ت����ِد

ردي خ�����������ّواٍن  ك�������لَّ  ع���ن���ه���ا  وط�����������ردَت 

جُت����ح����ِد مل  غ���������دْت  ب������������ادرٍة  ك�����ل  يف 

اأح����ب����ب����ت����ُه، و�����ص����ع����ي����َت ك���امل���ت���ع���ه���ِد

ُت���ع���ه���ِد مل  ب�������ج�������دارٍة  امل���������ال،  ب������ني 

امل�������ص���رت����ص���ِد ب���ن�������ص���ائ���ح  اأي����ق����ن����وا  اإذ 

وب�������������رزَت ط�����ّم�����اح�����اً ل����ف����ع����ٍل ج����ّي����ِد

ي��ح��م��ي ال�����ذم�����اَر وم����وط����ِن امُل�����ص��ت��ن��ج��ِد

ع���م���ا اأ������ص�����وغ ل���ك���ي اأح�����ق�����َق م��ق�����ص��دي

���ص��ي��دي ي�����ا  ب���ال���ث���ن���ا،  اأوىل  والأن����������َت 

ف����اق����ْت ع���ل���ى اأب����ه����ى احل�������ص���اِن اخل������ّرِد

خم���ّل���ِد ب�����ال�����رخ�����اِء  ع���ي�������ضٍ  ظ������لِّ  يف 

ون����������������واِل ع���������زٍّ ل������ل������ب������الِد مم���������ّدِد

االأوح����������ِد ال�����ق�����دي�����ِر  اهلِل  ب�����رع�����اي�����ِة 
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اآب/ايلول

لبنان يحتفل بجي�سه

عودة الع�سكر

عادوا منت�سرين، موفوري الكرامة، مرفوعي الراأ�ش.

عالية جباههم، عالية راياتهم، رايات العّز املو�سحة بدماء الأبطال.

عادوا، وكان الوطن بانتظارهم يف كل �سارع و�ساحة وطريق. حتى تلك الطرقات التي مل ي�سلكها 

موكب عودتهم كانت مفرو�سة بالنا�ش والقلوب والأنا�سيد والورد والرز.  

عادوا اأبطالً يلوحون، وعلى اآلياتهم و�سدورهم ويف عيونهم �سور رفاق اأحباء ا�ست�سهدوا.

�سنعوا وحدهم هذا الن�سر.

�سنعوه بالدم والإميان ل بالأ�سلحة والذخائر.

�سنعوه ن�سراً للبنان، فخرج لبنان ل�ستقبالهم وكان العر�ش.

مندوبات »اجلي�ش« كّن بانتظار الأبطال فواكبت كل منهن على طريقتها وقائع احتفال اللبنانيني بجي�سهم، 

واإليكم ما عدن به.

..
وا.

د
عا

عادوا منت�صرين... عالية جباههم والرايات

... وكان الوطن بانتظارهم

يف كل �سارع

و�ساحة وطريق و�سرفة
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�سومط: �سليم  رميا  • كتبت 
 

خرجوا مللقاته وقلوبهم اأعلم حمبة

يحملون  ال�صتقباله.  خرجوا  اللبنانيني  كل 

حمبة،  اأع�����الم  ق��ل��وب��ه��م 

ن  يحت�صنو و

البطل  جي�صهم  واالأمنيات  بالعي���ون 

العائد من ن�ص���ره��م امل�صيء.

ال�صن  يف  املتقدمون  وكباراً.  كانوا  �صغاراً 

روؤو�صهم  رافعني  واليافعني،  ال�صباب  �صبقوا 

�صد  معركته  من  العائد  الوطن  بجي�ض  فخراً 

االإرهاب.

الفئات  خمتلف  م��ن  احت�صدوا  ب���االآالف 

اإ�صتقباالً  الوطن  حماة  لي�صتقبلوا  واالأل��وان 

يف  بذلت  التي  وبالدماء  باالأبطال،  يليق 

�صبيل اأن يبقى لبناننا �صيداً حراً م�صتقالً.

فك�صروا  اجتمعوا،  املناطق  خمتلف  من 

احلواجز والفوا�صل، والتفوا حول جي�صهم يف 
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التحام �صعبي عفوي و�صادق.

قب�ص�ة،  كانوا  واح�داً،  كان�وا  �صعب�اً،  كان�وا 

كان�وا كفاً ترتفع بالتحية.

وكلهم قالوا بقلب واحد:

عا�ض اجلي�ض، عا�ض لبنان.

من ال�سمال اىل جبيل:

النا�ش بحر يجتاح الطرقات

من  اجل��ي�����ض  عنا�صر  خ���روج  حل��ظ��ة  م��ن��ذ 

مراكزهم داخل املخيم، ا�صطف االأهايل على 

اجلي�ض،  النت�صار  مهللني  الطريق  امتداد 

ملّوحني باالأعالم اللبنانية بفخر واعتزاز.

املواطنني  م��ن  وا���ص��ع��ة  ح�����ص��ود 

ت  جتمهر

حميط  من  ب��دءاً  الطرقات  على 

مروراً  عرمان،  ثكنة  واأمام  املخيم 

عمار  ودي��ر  واملنية  بحنني  ببلدات 

والبداوي، و�صوالً اىل حملة امللولة عند مدخل 

املحتفلون  ا�صتقبل  ال�صمايل.  طرابل�ض 

االأرز  ون��رث  بالهتافات  الع�صكرية  ال��وح��دات 

والالفتات  اللبنانية  االأعالم  رافعني  والزهور 

املرحبة و�صط حلقات الدبكة والرق�ض.

توقفت  ال�صمايل  طرابل�ض  مدخل  على 

اإطالق  و�صط  احل�صود  لتحية  اجلي�ض  اآليات 

وتابع  ال��ن��اري��ة،  واملفرقعات  الر�صا�ض، 

املوكب طريقه حتى م�صتديرة �صارع عزمي 

حيث تكرر امل�صهد نف�صه، ثم توجه العائدون 

نحو امليناء و�صط ح�صود كبرية جتمعت على 

جانبي الطرق.

واأق�������دم امل���واط���ن���ون 

ع�������ل�������ى ن����ح����ر 

قوافل  اأم��ام  اخل��راف  ع�صرات 

الع�صكريني ترحيباً بعودة االأبطال.

اأوتو�صرتاد  باجتاه  م�صريته  املوكب  وا�صل 

ط��راب��ل�����ض - ب����ريوت ال��رئ��ي�����ض مب����وؤازرة 

عملية  واكبت  التي  الع�صكرية  املروحيات 

البارد.  نهر  خميم  من  انطالقها  منذ  العودة 

ال�صاحة  اىل  املواطنون  خرج  القلمون  ويف 

واأطلقت  االحتفاالت  اأقيمت  حيث  العامة 

املفرقعات واالأ�صهم النارية.

�صعبية  وف���ود  ا�صتقبلت  ال��ك��ورة  ويف 

على  مرورهم  اأثناء  يف  الع�صكريني  وحزبية 

 - م�صقا  راأ���ض  لبلدة  الرئي�ض  االأوتو�صرتاد 

الورود  ونرث  والهتاف�ات  بالزغاريد  الكورة 

ونحر اخلراف.
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وقع  على  الدبكة  حلقات  اأقيم�ت  كما 

اأهايل  من  �صعبية  وفود  و�صاركت  الطبول، 

واالحتفال  باال�صتقبال  واجل��وار  اأنفه  بلدة 

مبرور موكب اجلي�ض على االأوتو�صرتاد املطل 

على بلدتهم.

لّبى  �صك�ا،  م�صت�ديرة  وعن�د 

املج�ل�ض  دع��وة  البلدة  اأه�����ايل 

التي  الوف�ود  و���ص��ارك��وا  البلدي 

نزلت م�ن قرى الك�ورة وبلداته�ا، 

فاأقيم  الوطن،  حماة  ال�صتقبال 

يف  حا�سد  ا�ستقبال 

واأع�صاء  البلدية  رئي�ض  ح�صور 

وم��صوؤويل  البلدة  البل�دي وخماتي�ر  املجل�ض 

ت�ّم  حيث  االأه��ل��ي��ة،  والهيئات  اجلمعي�ات 

تقدي�م احلل�وى وامل�ص�روب�ات، كم�ا نث�ر االأرز 

والورود على كل �صيارة تقّل جندياً.

البلدة  اأه���ايل  ن��زل  كفريا  ج�ص�ر  وع��ن��د 

العائدين،  االأبطال  ا�صتقبال  يف  للم�صاركة 

را����ض نحا�ض  ب��ل��دة  اأه����ايل  ف��ع��ل  وك��ذل��ك 

يقّدمون  االأوتو�صرتاد  على  احت�صدوا  الذين 

اأ�ص�داء  و�صط  وال�ورود  احللوى  جي�صهم  اىل 

مكربات  من  ت�صدح  التي  الوطنية  االأنا�صي�د 

ال�صوت.

�صكا  نفق  من  ال�صيارات  �صفوف  وامتدت 

و�صوالً اىل مدخل البرتون، حيث عرّب االأهايل 

اىل  بنزولهم  اجلي�ض  بانت�صار  فرحهم  عن 

االأبطال،  ال�صتقبال  ال�صاحلي  االأوتو�صرتاد 
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واالأع���الم  ال���ورود  حاملني 

والالفتات  اللبناين  اجلي�ض  واأعالم  اللبنانية 

املوؤيدة لت�صحيات اجلي�ض وب�صالته.

احل�صود  ال��ع�����ص��ك��ري��ة  االآل���ي���ات  اخ��رتق��ت 

وكان  املدينة،  م�صتديرة  عند  امل�صتقبلة 

التجمع االأبرز قب�ل ج�صر املدف�ون حيث نّظ�م 

رئي��ض البلدية ا�صتقب�االً حا��صداً، �صارك فيه 

واملخاتري  البلديات  روؤ���ص��اء  من  كبري  ع��دد 

االأهلي�ة  والهيئ�ات  اجلمعي�ات  وممثلو 

ال�صي�ا�صية،  التي�ارات  وخمتلف  واالأندي�ة 

وبل�دات  ق��رى  م��ن  امل��ت��واف��دون  واالأه�����ايل 

نحرت  كما  وج���رداً.  وو�صطاً  �صاحالً  الق�صاء 

االآليات  على  الغار  اأكاليل  ورفعت  اخل��راف 

وقرع�ت  الدبكة  حلقات  وعقدت  الع�صكرية 

ال��ط��ب��ول 

واالأنا�صيد  االأغاين  وقع  على 

الوطنية.

االأه��ايل  احت�صد  كفرعبيدا،  ج�صر  وعند 

اللبناين  باجلي�ض  وال���ورود  ب��االأرز  مرحبني 

اجلي�ض  و�صعار  اللبنانية  االأع���الم  راف��ع��ني 

ال�صيارات  لكل  وال�صيافة  احللوى  وق��ّدم��وا 

العابرة. 

خط متوا�سل

من الفرح

االأجواء  و�صط  �صريها  القافلة  وتتابع   ...

باجتاه  االأوت��و���ص��رتاد  ط��ول  على  نف�صها، 

متوا�صل  خط  عم�صيت، 

من الفرح انهمر ورداً واأرزاً ودموعاً وُقَبل.

احل�صود  ت�صود  اله�صترييا  ت�صبه  ح��ال��ة 

اأّخرته  الذي  املوكب  اقرتاب  عن  االإعالن  مع 

االحتفاالت عن موعد و�صوله.

ومع ظهور طالئعه ترافقها وتوؤكد و�صولها 

ي�صل  بحراً،  احلربية  والزوارق  جواً  الطوافات 

مع  ينتهي  ال  لكنه  ذروت���ه،  اىل  االحتفال 

واالعتزاز  الفخر  املعرّبة عن  املرا�صم  اأداء كل 

واحلب، فاملواطنون يواكبون القافلة اىل اآخر 

ما يتيحه جمال روؤية ومواكبة قبل اأن يحني 
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دور اآخرين يقفون يف االنتظار منذ �صاعات.

ندين  • كتبت 
البلعة:

وجع ال�سهادة 

وفرح النت�سار

جي�صك  وط��ن��ي  »ي��ا 

عا  جي�صك  ن��امي،  م�ض 

حقيقة  �صهران«،  بالدو 

جميعاً  اللبنانيون  اأدركها 

انتماءاتهم،  اختالف  على 

عن  يعرّبوا  واأن  اإالّ  فاأبوا 

االأب��ّي.  بجي�صهم  ثقتهم 

انت�صاره  اأيام   106 انتظروا 

ع��ل��ى االإره�������اب، واأخ�����رياً 

الطرقات  وافرت�صوا  جتّمعوا 

مرّحبني  اجل��ه��ات  ك��ل  م��ن 

املعركة  من  االأب��ط��ال  بعودة 

منت�صرين.

الوطنية،  االأغ��اين  وقع  على 



وجبيل  عم�صيت  اأه��ايل  توافد 

و�صغاراً، مقيمني  كباراً  واجلوار، 

الرايات  حاملني  ومغرتبني، 

اجلي�ض  و�صعارات  اللبنانية 

مي�صال  ال���ع���م���اد  و����ص���ور 

�صليمان... يرّحبون باالأبطال 

العائدين.

والزيتون  الغار  باأغ�صان 

يلّوحون، حاملني امل�صروب 

عر�ض  اإن���ه  واحل���ل���وى... 

النا�ض  ت�صمع  حقيقي. 

يعّلقون:

للكرامة  االأول  امل��دم��اك  ��َع  ُو���صِ »ال��ي��وم 

ولل�صيادة  اللبنانية 

على  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 

اأر�������ض ال���وط���ن. 

غ��ري  ن�����ري�����د  ال 

اجلي�ض  ق��م��ي�����ض 

لتدفئتنا!«.

ي��ن��ت��ظ��رون ع��ودة 

يعتربون  االأب���ط���ال، 

»فرحة  االإنت�صار  هذا 

»انت�صار  هو  لبنان«، 

لل�صعب  ل��ل��ج��ي�����ض، 

اللبناين وللبنان«.

ولكن  الكلمات  كثرية 

فعالً  يعرّب  ما  فيها  لي�ض 

ال��ف��رح��ة وعن  ع��ن ه���ذه 

�صعور  االإنت�صار«.  »ن�صوة 

اأن  دفني يتفّجر »كان يجب 

ن�صعر به من زمان«.

ال  وح��زن��اً  م���رارة  ثمة  لكن 

االأنا�صيد  تخفيهما  اأن  ميكن 

اأ�صف  املحتفلة.  وال�صرخات 

الذين  ال�����ص��ه��داء  اأرواح  ع��ل��ى 

الن�صر  ه��ذا  بدمائهم  �صنعوا 

الغايل. 

 

اأبطال و�سهداء...

ومربوك للبنان

نحرت  املوكب،  طالئع  و�صول  مع 
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تلّوح،  اأي��اٍد  هتافات،  رق�ض،  خ��راف.  ثالثة 

وا الفّل الع�صكر طّل«. املالالت واالآليات  و»ر�صّ

�صفٍّ  يف  ت��ت��ق��ّدم  الع�صكرية 

على  جنود  يعتليها  منتظم، 

وجوههم ابت�صامة الر�صى.

جم���م���وع���ات م���ن ال��ن��ا���ض 

ت�صرخ،  التحية  توؤدي  املرّحبني 

�صم�ض  يهّمها  ال  تبكي...  تغّني، 

ال��وق��ت يف  م��ن  م��ّر  ك��م  اأو  ح��ّر  اأو 

االنتظار، اإنه وقت االحتفال باالنت�صار.

راغبني  طريقهم  اجلميع  اع��رت���ض 

بغمرهم اأو حتى مل�ض يد اأحدهم. مالالتهم 

وبطء،  بتاأنٍّ  احل�صود  بني  تتقّدم  واآلياتهم 

وب�صور  ب��االأع��الم  وي��ل��ّوح��ون  عليها  يقفون 

بوجودهم  ي�صعرون  وكاأنهم  ال�صهداء  رفاقهم 

معهم يحتفلون باالإنت�صار.

»هذا واجبنا، اإن كان يف نهر البارد اأو غريه« 

يعّلق اأحد اجلنود العائدين من املعركة.

مربوك انت�صاركم، ي�صرخ مواطن.

يردون ب�صوت واحد: »مربوك لكل لبنان... 

نحن دائماً حماية لكل اللبنانيني

و�صنبقى«.

عيون  وتالقيه��م 

دامعة:

عني اأمٍّ فقدت اإبناً واأخٍت فقدت اأخاً وامراأٍة 

فقدت زوجاً...

تبحث، حّبذا لو جتده عائداً بطالً مل تخطفه 

حرب ظاملة! 

واالأ�صحاب  االأه��ل  من  ح�صود  م�صتيتا،  يف 

فوج  ا�صتقبال  يف  واملواطنني  والع�صكريني 



مغاوير البحر.

االأل�����ع�����اب ال���ن���اري���ة، 

�صارك��ت  ال��ف��رح  ودم���وع  املو�صيقى 

جميعه���ا يف اال�صتقبال.

واأدخلوهم  االأكتاف  على  القادمني  حملوا 

ا�صتياقها حلركتهم  الثكنة، معرّبين عن  اىل 

و»عجقتهم«.

... ومرة اأخرى يلتقي وجع ال�صهادة بفرح 

ال�صهيد مي�صال مفلح  الرائد  االنت�صار. زوجة 

االإنت�صار،  من  اأيام   10 قبل  ا�صت�صهد  الذي 

كانت هناك مع ولديها.

نقف اأمام هذا احلزن العميق. ن�صعر بحرقة 

تكوي م�صاعر الفرح...

بنا  حري  ن�صٌر  غالياً...  الثمن  دفعنا  كم 

خرية  كلفنا  ن�صٌر  قلوبنا،  باأهداب  ن�صونه  اأن 

ال�صجعان. ال�صباب 

الفرح الآتي

من رحم ال�سهادة

وعلى طول الطريق من جبيل اىل بريوت 

احت�صد املواطنون ي�صتقبلون عنا�صر اجلي�ض. 

ي�صوع  مفرق  عند  �صخماً  جتمعاً  واأق��ام��وا 

من  ح�صود  فيه  �صاركت  جونية،  يف  امللك 

فيه  رفعت  املنطقة،  وبلدات  قرى  خمتلف 

فيه  ونرث  اجلي�ض.  واأع��الم  اللبنانية  االأع��الم 

اخلراف  ونحرت  املارين  اجلنود  على  االأرز 

وجرى توقيف املوكب اأكرث من مرة للرتحيب 

و�صط  لهم،  واحللوى  املياه  وتقدمي  بجنوده 

قرع الطبول واالأغاين واالأهازيج الوطنية.

يف  تكرر  والذي  تاأثرياً  االأكرث  امل�صهد  اأما 

االأف���واج  ق��ادة  لقاء  فكان  م��ك��ان،  م��ن  اأك��رث 

باأهايل  والقطع 

ال�������ص���ه���داء: 

ودموع،  عناق 

ف����رح ووج����ع، 

ل���و ع����ادوا 

 . . . جميعاً
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لكن الفرح بالن�صر ال يط���������ل اإال 

م�ن رحم 

ال�صهادة.

من�سور: تريز  • كتبت 
 

اأحلٌم هو؟

بل حقيقة من جي�ش ونا�ش وفرح

من  حقيقة  حقيقة،  بل  ال  جميل  حلم  اإنه 

جي�ض ونا�ض وورد وفرح. فعودة الع�صكر من 

االأبطال  وكان  وطنياً.  عر�صاً  كانت  البارد  نهر 

عر�صان الوطن وفر�صانه.

كل  مقر  اىل  و�صوالً  �صماالً  البارد  نهر  من 

واأرزاً  ورداً  ال�صماء  اأمطرت  قطعة،  اأو  فوج 

املدنيني  مع  الع�صكريون  وتعانق  وزغاريد. 

وهّللوا للن�صر العظيم.

�صلهوب  عمارة   - امل��وت  نهر  حمطة  يف 

ووالده  املر  اليا�ض  الدفاع  وزير  كان  - حيث 

طال  اال�صتقبال،  يف  امل��ر  مي�صال  النائب 

االنتظار وارتفعت ن�صبة احلما�ض اىل اأق�صى 

حدودها.



الطق�ض  يهّم...  ال  ثالث،  �صاعتان،  �صاعة، 

ودخ��ان  اجل��ب��اه،  ع��ن  يت�صّبب  وال��ع��رق  ح��ار 

اأم��ام  بيهون«  »كلو  يهّم  ال  ال�����ص��ي��ارات... 

الزكية  ودمائهم  االأب��ط��ال  ه��وؤالء  ت�صحيات 

الكيان  لبنان  ليبقى  البارد  اأر�ض  روت  التي 

والوجود.

العر�ض حقيقي والفرحة وّحدت املنتظرين 

وقرى  وب��ل��دات  مناطق  ك��ل  م��ن  ال��واف��دي��ن 

املنت االأعلى واالأو�صط.

عدة االإحتفال باقات الورد وال�صالل املمتلئة 

ب���االأرز وال��زه��ور، احل��ل��وى، االأع���الم، مكربات 

وقلوب  مفرقعات،  االأغ��اين،  تبّث  ال�صوت 

يزداد خفقانها مع اإقرتاب املوكب. يا له من 

الرمادي  الدخان  عّز  يف  لبنان  ي�صهده  فرح 

لعبة  يواجه  ويجعله  مب�صريه  يحيط  ال��ذي 

الكبار.

مل  لو  جداً،  جميل  »الن�صر  مواطنة  وتقول 

يقدر  اأن  ناأمل  ال�صهداء.  ه��وؤالء  كل  نخ�صر 

واأمتنى  العظيم،  جي�صنا  طاقات  ال�صيا�صيني 

اأن يبقى ملجاأنا وحمانا«.

مبارك«  ي��وم  »اإن��ه  اآخ��ر،  مواطن  ويقول 

اجلي�ض حقق الن�صر ووّحد اللبنانيني.

قلوب 

احتل....

اآليات  موكب  يطّل  م�صاًء،  التا�صعة  ال�صاعة 

فرقة  ال�صهداء،  ب�صور  زّينت  التي  االأبطال 

اأخوية قلب ي�صوع املتني تعزف »ر�صوا الفّلّ 

لبنان«...  ع�صكر  يا  و»ت�صلم  طّل«  الع�صكر 

االأرز  الن�صوة،  وزغاريد  املواطنني  وهي�صات 

لبنان  اإ�صم  رفعوا  الذين  لالأبطال،  والزهور 

عالياً، وقاتلوا بب�صالة و�صجاعة قّل نظريها.

يقّبلن  اجلنود  اىل  اأقبلن  الن�صاء  بع�ض 

ومن  البطولة،  ب�صرف  املغمو�صة  اأيديهم 

ِرجل  على  وانحنى  رجل  تقّدم  احل�صود  بني 

ي�صرفنا«...  ال��رجن��ر  »ه��ذا  ق��ائ��الً:  ع�صكري 

مدى  ويت�صع  يعانقه،  الع�صكري،  يرفعه 

االنفعال بني املحت�صدين.

ال�صرية  اآمر  من  نقرتب  الفرح  اأجواء  و�صط 

فيقول:  تعليقاً  ن�صاأله  املغاوير  فوج  يف 

الن�صر على  اأن يحقق هذا  »اإ�صتطاع اجلي�ض 

االإرهاب بف�صل اإرادة �صهدائه وعقيدته، على 

الن�صر  هذا  اأهدي  عتاده.  توا�صع  من  الرغم 

واىل  باأجمعه  اللبناين  ال�صعب  اىل  العظيم 

اأول  ولدي ح�صان وح�صن«. نقرتب من رقيب 

وعريف كالهما يوؤكدان اأن املغاوير ال ين�صون 

�صهداءهم اأبداً.

املعركة،  اأيام  اآخر  اأ�صيب يف  مغوار  جندي 

باللبا�ض  وهو  رفاقه  ال�صتقبال  اأتى 

امل�������������دين، 

االنت�صار  حلظات  ي�صاركهم  مل  الأنه  يتاأ�صف 

قا�صية  كانت  »ال��ت��ي  املعركة،  �صاحة  يف 

نعرف  ال  اأر����ض  يف  قاتلنا  الأن��ن��ا  و�صعبة 

معاملها جيداً، عدواً اإنتحارياً ال يخاف املوت. 

قدر  على  كانوا  االأب��ط��ال  هلل،  واحلمد  ولكن 

جداً،  عالية  كانت  واملعنويات  امل�صوؤولية، 

فتحقق الن�صر املرجتى«.

وعلى ج�صر امل�صاة 
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فوج  م��ن  ج��ن��دي��اً  نلتقي  امل���وت  نهر  يف 

الهند�صة كان يف نهر البارد وعاد، يحمد اهلل 

على هذا الن�صر، »ال�صعور يف هذه اللحظات 

ال يو�صف«. 

على  وين�صره  اجلي�ض  يقوي  »اهلل 

د وحدة اللبنانيني«  اأعدائه. اإنه يج�صّ

ه������ذا م�����ا ت��ق��ول��ه 

م���واط���ن���ة، وت��ه��ن��ئ 

مواطنة اأخرى اجلي�ض على 

وتتقدم  العظيم  الن�صر  هذا 

بالتعزية من اأهايل ال�صهداء. 

متجهاً  امل��وت  نهر  منطقة  املوكب  غ��ادر 

اليه  �صاخ�صة  العيون  وا�صتمرت  ال��دورة  نحو 

تراقبه بفخر وت�صلي له.

هذا  يكون  اأن  اآم��ل  القلب.  بيكرّب  »�صي 

مواطن،  ي��ق��ول  ل��الآخ��ري��ن«،  در���ص��اً  الن�صر 

روؤو�صنا  رفع  »اجلي�ض  وي�صيف  اآخر  فيوافق 

االأعداء  على  وين�صرهم  يحميهم  اهلل  عالياً. 

يف كل زمان ومكان«.

اأردت اأن اأقول: اأعرف هوؤلء الأبطال...

اأعرف تعبهم ودماءهم

باملغادرة،  النا�ض  ويبداأ  املوكب  يبتعد 

ر طريقها نزوالً... اأ�صعر بالدموع حت�صّ

معه  اأعمل  ال��ذي  اجلي�ض  لهذا  اأق��ول  م��اذا 

واأكتب عنه؟ اأردت اأن اأقول للح�صود بال�صوت 

ال��ع��ايل، اأن��ا اأع��رف ه��وؤالء االأب��ط��ال، اأع��رف 

تعبهم ودماءهم وحتدياتهم. اأعرف املدر�صة 

اأخالقهم  اأع��رف  مبادئها،  على  ن�صاأوا  التي 

جيو�ض  ع��ن  متيزهم  ال��ت��ي  ومناقبيتهم 

العامل.



عن  وال����رتاب  ال��ت��ع��ب  اأم�����ص��ح  اأن  اأردت 

وجوههم، واأن اأقّبل جباههم فرداً فرداً.   

احل�سري: ماري  • كتبت 
 

اإحمهم يا رب

»تاي�سلوا رافعني را�سنا«

ترفع  اأي��اٍد  الفخر،  ابت�صامات  تر�صم  وجوٌه 

نحو  ترنو  منتظرة  عيوٌن  الن�صر،  اإ���ص��ارات 

داعية  باالنت�صار  مهّللة  اأف����واٌه  البعيد، 

بالتوفيق، جباٌه مرتفعة اعتزازاً، اأعالم لبنان 

اللوحة  هي  هذه  ابتهاجاً،  ترفرف  واجلي�ض 

الب�صرية التي ر�صمها ع�صرات اللبنانيني: كبار 

م�صتديرة  عند  واأطفال،  ورجال  ن�صاء  و�صغار، 

الدورة بانتظار و�صول اأبطال اجلي�ض اللبناين 

انت�صارهم على  العائدين اىل ثكناتهم، بعد 

تنظيم »فتح االإ�صالم« يف معارك خميم نهر 

البارد.

يوم  جمرد  يكن  مل  اأيلول،   4 الثالثاء  يوم 

2007، بل كان يوم  عادي يف روزنامة العام 

عّمت  فقد  اللبنانيني.  جلميع  واعتزاز  فخر 

اللبنانية،  املناطق  معظم  الن�صر  احتفاالت 

وك�صروان  بجبيل  م��روراً  ال�صمال،  من  ب��دءاً 

واملنت، و�صوالً اىل بريوت.

هوؤالء  مالقاة  يف  �صاركت  ال��دورة  منطقة 

نّظمته  احتفال  يف  ومواكبتهم  ال�صجعان 

احت�صد  حيث  ال����دورة،  ج�صر  عند  البلدية 

للجنود  واإكبار  اإج��الل  حتية  الإلقاء  املواطنون 

اللبنانيني، �صاكرين لهم ت�صحياتهم.

يف حديث لنا مع عدد من امل�صاركني يف 

ميكن  ال  فرحة  عن  جميعاً  ع��رّبوا  االحتفال، 

اهلل  اىل  وت�صّرعوا  اجلي�ض،  بانت�صار  و�صفها 

»تي�صّلوا  دائماً،  وين�صرهم  اجلنود  يحمي  اأن 

رافعني راأ�ض لبنان«.

الكلمات  بهذه  باجلي�ض«،  معّلق  »قلبي 

للم�صاركة  رفيقاتها  مع  جاءت  �صيدة  عرّبت 

يف االحتفال، عن �صرورها بهذا اليوم العظيم، 

معتربة اأن اجلي�ض هو الوحيد الذي اأنقذ لبنان. 

التعازي اىل  يف حني تقّدمت رفيقتها باأحّر 

ذوي ال�صهداء الذين �صقطوا يف هذه املعارك، 

ومتّنت لو كانوا مع رفاقهم االأحياء ليحتفلوا 

معهم يف هذا الن�صر.

اأما عن�صر ال�صباب فكان العدد االأكرب امل�صارك 

يف االإحتفال، اإذ حملوا االأعالم اللبنانية ومتّنوا 

اجلي�ض. كما عرّبوا  اأن يتحد اجلميع ويدعموا 

عن افتخارهم باأنهم لبنانيون، و�صكروا اجلي�ض 

الأنه رفع راأ�ض لبنان عالياً.

االأطفال، كانت لهم الفر�صة اأي�صاً للم�صاركة. 

الع�صكرية،  البزة  منهم  البع�ض  ارت��دى  اإذ 

اأهلهم  والتقط لهم  اللبنانية،  االأعالم  وحملوا 

اللبناين.  اجلي�ض  اآليات  جانب  اىل  ال�صور 

الطفولة، طلبت طفلة من اهلل  برباءة وخجل 

اأن »يحمي اجلي�ض ويقّويه ليحمي لبنان«.

واح��د:  ال��ه��دف  لكن  االأ���ص��ال��ي��ب  ت��ع��ددت 

مرور  ف��ل��دى  اجل��ي�����ض.  بانت�صار  االإح��ت��ف��ال 

االأعالم  الدورة، رفرفت  اجلنود عند م�صتديرة 

وعلت  االأع��ايل،  يف  اجلي�ض  واأعالم  اللبنانية 

زغاريد الن�صاء مهّللة بالن�صر، واأ�صاءت �صماء 

بالعر�ض  احتفاالً  النارية  االألعاب  املنطقة 

الوطني، وتوافد النا�ض اللتقاط �صور لهم مع 

الع�صكريني، كما عمد البع�ض اىل ت�صويرهم 

باآالت الڤيديو بهدف حفظ ذكرى لهذا اليوم 

تبّث  فكانت  الوطنية  االأغاين  اأما  التاريخي. 

مكربات  حتمل  �صيارات  من  ال�صباح  منذ 

ال�صوت جتول يف اأحياء املنطقة.

التي  ال��درب��ك��ة  االأوالد  بع�ض  اأح�صر  وق��د 

لالحتفال،  اجلي�ض،  مرور  لدى  بها،  ا�صتعانوا 

وعرّب  وال��دع��م،  الت�صجيع  عبارات  مطلقني 

»كتري  قائالً:  اليوم  بهذا  فرحته  عن  اأحدهم 

اهلل  ونقّلو  باجلي�ض  نحتفل  وبدنا  مب�صوط، 

يكون معك«.

ظالل  حتت  اجلميع  توّحد  اليوم،  ه��ذا  يف 

اأمام  وانحنوا  اجلي�ض،  وعلم  اللبناين  العلم 

ب�صالة  وحّيوا  اللبنانيني،  اجلنود  ت�صحيات 

الدائم  الن�صر  متمنني  الع�صكريني،  و�صجاعة 

للجي�ض، رمز الوحدة الوطنية. 

�سقر: ليال   • كتبت 

 

لبنان يتكّلل بالغار

وانطوى ملف فتح اال�صالم!

لبنان  جي�ض  انت�صر  واإق���دام  وع��زم  بقوة 

من  ملقناً  االإره��اب  ومظامل  ال�صر  قوى  على 

لن  در�صاً  االإرهاب  ومظامل  الع�صيان  نار  فتح 

تقوى االأيام والليايل على حموه اأو جعله طي 

اللحظة،  هذه  انتظر  من  اأذهان  يف  الن�صيان 

حلظة االنت�صار، انت�صار جي�ض احلق على قوى 

اأيام وليال لي�صت بقليلة انق�صت،  ال�صيطان 

بوؤرة  اأم��ام  بالوقوف  الوطن  جي�ض  قابلها 

االإرهاب والت�صدي لعنا�صرها واأ�صلحتهم التي 

مهما تطورت وا�صتد فتكها مل تقَو على اأقوى 

واأعظم واأقدم اأ�صلحة االأر�ض: االإميان بقد�صية 

بدم  اأبناوؤه  رواه  اإلهي  وت��راب  طاهرة  اأر���ض 
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وجمده  عزته  لبنان  يحفظ  اأن  لقاء  �صبابهم 

وكرامه. هذا االإميان �صرى يف �صرايني واأوردة 

جي�صنا اندفاعاً و�صالبة عّزز بها معركته. 

وزوجاتهن  �صلواتهن  اأمهاتهم  زّودت��ه��م 

مل  وق��ت  يف  منت�صرين،  فعادوا  دعواتهن 

حتقق فيه اأقوى دول العامل اأكرث من االإخفاق، 

فرفعوا رايات الن�صر ب�صدور دافعت وت�صّدت 

ور�صدت وكان لها عر�ض االأبطال.

اأيلول  من  الثاين  يوم  بالغار  لبنان  تكلل 

�صامخ  الهامة  مرفوع  لبنان  جي�ض  وع��اد 

الراأ�ض بوجه كل من راهن على اأن اجلي�ض لن 

حامي  جي�صنا  اأن  على  الربهان  وكان  ي�صمد، 

حمانا بكل ما للكلمة من معنى.

�صحيح اأن �صبابنا حملوا دماءهم على اأكفهم 

ثالثة اأ�صهر ونّيف، ولكن االأمر ا�صتحق العناء، 

جماعي،  بعر�ض  لبنان  يزّفون  اليوم  هم  وها 

واالرز  وال��ف��ّل  ال��غ��ار  باأكاليل  اّت�صم  عر�ض 

عيونهن  اغرورقت  اللواتي  الن�صاء  وزغاريد 

بدموع الفرح.

هرعوا للقاء الأبطال بفرح جامع

التي  الع�صكرية  واالأفواج  االألوية  عودة  خرب 

له  كان  مراكزها،  اىل  البارد  نهر  يف  قاتلت 

للقاء  فهرعوا  اللبنانيني  على  االأوام��ر  وقع 

وافرت�صوا  االأر�صفة  على  ا�صطفوا  االأب��ط��ال، 

ال�صوارع.

درجة  وارتفاع  ال�صم�ض  لوهج  ياأبهوا  مل 

العبدة  يف  البوا�صل  مرور  وانتظروا  احل��رارة 

ونهر  وجبيل  واملدفون  والبرتون  عمار  ودير 

املوت والدورة واالأ�صرفية.

واكتظت  االآالف  ا�صطف  ناحية  كل  على 

و�صيوخ  اأطفال  ن�صاء،  باملحتفلني؛  ال�صوارع 

واالأرز  الفّل  ور�صوا  لبنان  علم  حملوا  كلهم 

اجلي�ض  عنا�صر  على  التحية  ليلقوا  وتهافتوا 

وعانقوهم  قّبلوهم  البارد،  يف  قاتلوا  الذين 

اليهم  وقدموا  اجلي�ض  ب�صعار  لهم  ول��ّوح��وا 

باقات الزهر مع خال�ض ال�صكر واالمتنان.

لو قيل يف املنا�صبة اأن معظم �صكان لبنان 

نزلوا اىل ال�صاحات وال�صوارع مل يكن يف االأمر 

هائلة،  واالأرقام  �صاهدة  ال�صور  ي�صدق.  ال  ما 

وامل�صروبات  املياه  ووّزعت  ال�صوارع  امتالأت 

الغازية على اجلميع، علت املو�صيقى واأغاين 

الن�صر واالحتفاء يف كل اأرجاء لبنان.

اأقرب  اتخذ  وكل  االأحّبة  للقاء  اجلميع  وهّب 

مكان ممكن من خط مرور االآليات الع�صكرية 

ليكون االأقرب اىل االأبطال.

اأكرث مما كان  البارد مكثت  اأزمة  اأن  �صحيح 

ب�صرية  خ�صائر  اأق��ل  حتقيق  بغية  ينبغي 

اأنها  و�صحيح  املدنيني،  �صفوف  يف  ممكنة 

واأعظم  واأنبل  اأ�صرف  من  باقة  لبنان  كّلفت 

اإيجابية  طياتها  يف  حملت  لكنها  اأبنائه، 

جمع  اللبناين جتّلت يف  ال�صعب  لدى  خفية 

واحد  وبقلب  واح��دة  �صاحة  يف  ال�صعب  هذا 

راية:  واح��دة:  راي��ة  على  يتفقون  وجعلتهم 

�صرف، ت�صحية، وفاء �صعار جي�ض لبنان الواحد.



�ساعات النتظار

كان من املفرت�ض اأن ي�صل فوج مغاوير الرب 

اىل �صاحة �صا�صني يف االأ�صرفية قرابة الرابعة 

االنتطار  وطال  الظهر،  بعد  من  اخلام�صة  اأو 

ال�صابعة  ث��م  ال�صاد�صة  ال�صاعة  وتخّطت 

تزداد  اجلماهري  وكانت  والتا�صعة  والثامنة 

تت�صع  ال�صاحة  تعد  ومل  متّر،  دقيقة  كل  يف 

احلما�صية  الن�صر  اأغ��اين  وعلت  للمحتفلني 

وا الفّل ويا جندي يا باين العّز وت�صلم  من، ر�صّ

احلا�صرين  على  خّفف  ما  لبنان..  ع�صكر  يا 

وطاأة االنتظار. وقاربت ال�صاعة احلادية ع�صرة 

االأبطال  للقاء  اجلمر  من  اأحّر  على  واجلماهري 

ي�صل  املغاوير  فوج  اأن  يعلن  باملذياع  واإذا 

يف غ�صون دقائق.

احلّي  بلحمهم  قاتلوا  من  دن��ّو  خرب  اأعلن 

اأ�صهر ون�صف �صهر فاندفع احل�صد  مدة ثالثة 

هذا  االأمام.  نحو  �صامل  واندفاع  واحد  بنب�ض 

قبل اأن ي�صل االأبطال، فما تراه يكون امل�صهد 

لهم  التابعة  لالآليات  وكيف  و�صولهم،  حلظة 

اأن تتقّدم يف ظل وجود هذا الكم الهائل من 

املحتفني!

النارية  باالأ�صهم  املنطقة  �صماء  واأ�صيئت 

ع�صرات  وا�صتمرت  االأل��وان.  كل  حملت  التي 

باالرتفاع  معاً  تطلق  كانت  التي  االأ�صهم 

مدة ال ي�صتهان بها وعلت الزغاريد واندلعت 

اأ�صوده  لبنان، و�صلت  اأبطال  الهتافات: و�صل 

لبنان  ع�صكر  هوذا  اجلارحة،  و�صقوره  ومنوره 

لبنان  جبال  اخل�صراء، خ�صرة  املرقطة  ببذاته 

جباه  وقد�صيته.  ترابه  وعبق  اأرزه  و�صموخ 

وعيون  الن�صر،  ب�صارة  رفعت  وبي�صاء  �صمراء 

حمّدقة �صر�صة متّزق كل ع�صّي غادر اآثم.

بينما  وال��ورود  االأرز  بر�ض  الن�صاء  قابلتهم 

انق�ض َمن �صنحت لهم الفر�صة على املغاوير 

يهنئونهم بالن�صر.

ك��ذل��ك ���ص��ع��د م��ن ا���ص��ت��ط��اع ع��ل��ى منت 

ال�صاحنات الع�صكرية )مب�صاعدة ور�صا عنا�صر 

ُبعد  عن  والتهنئة  فال�صالم  طبعاً(،  املغاوير 

توالت  االأخ��رى  تلو  �صاحنة  الغليل.  يرويا  مل 

رافعة علم لبنان و�صعار اجلي�ض، معّلقة �صور 

الواجب  �صاحة  يف  �صقطوا  الذين  ال�صهداء 

متنى  كل  وعّزته.  الوطن  �صرف  عن  وال��ذود 

يحتفلون  بيننا  هوؤالء  اأن  لو  نف�صه  قرارة  يف 

اأمهات  االأمر  متنى  من  واأكرث  معنا،  بالن�صر 

جمد  ولكن  واأق��رب��اوؤه��م...  ال�صهداء  وزوج��ات 

اأبنائهم  رفاق  وعودة  االنت�صار  وفرحة  الوطن 

من�صورين ميمونني خّففت وطاأة االأمل ولوعة 

الغياب على قلوبهم، واأطفاأت النار املتاأججة 

اأبنائهم.  رحيل  املتح�صرة على  اأفئدتهم  يف 

لبنان ي�صتحق اأكرث من اأرواحنا. 

بالدم فديناك وباأرواحنا مل نبخل عليك، كان 

ل�صان حالهم...

ون�صوة  يكرب،  ف��رح  �صاحنة  كل  م��رور  مع 

الفخر  ب��دم��وع  العيون  اأغ��رق��ت  املحتفني 

واالعتزاز. بع�ض عنا�صر املغاوير حمل اأطفاالً 

تزداد  الهتافات  وكانت  حا�صرين،  كانوا  ممن 

وتعلو تباعاً.

انتظرها  تن�صى،  ال  ت��اري��خ��ي��ة  حل��ظ��ات 

وانتماءاتهم،  طوائفهم  بكل  اللبنانيون 

فكانت لهم ويا ليتها ا�صتمرت اأبداً. 

يا حبي الراجع اأهلً...

بعودة  احتفاالً  الفرح  مهرجان  وتوا�صل 

بالبيال  م���روراً  املري�صة  عني  يف  االأب��ط��ال 

و�صوالً اىل كورني�ض املزرعة وخلدة.

الع�صكريني،  متطر  �صالالت  واالأرز  ال��ورد 

رق�ض  ال�����ص��م��اء،  ت�صيء  ال��ن��اري��ة  االأل��ع��اب 

و»هجومات حبية« على الع�صكريني واآلياتهم 

َع  و»ه��ّل��ي  وال����ورود،  بالغار  ط��ّوق��ت  التي 

�صارت  اأه���اًل...  الراجع  حبي  »ي��ا  ال��ري��ح«... 

�صمانا اأحلى وجبال ال� عّنا اأعلى«.

م�صرية  دامت  �صاعة  ع�صرة  ثالث  من  اأكرث 

اىل  املخيم  م��ن  املقاتلة  القطع  ع���ودة 

الثكنات. وعلى مدخل كل ثكنة كانت للنا�ض 

ففي  باالأبطال...  احتفاًء  الفرح  مهرجانات 

ع�صقوت انتظر اأهايل البلدة واأهايل البلدات 

الفوج املجوقل من اخلام�صة  املجاورة و�صول 

رومية  يف  ف��ج��راً.  االأوىل  حتى  الظهر  بعد 

و�صول  و�صاعات  �صاعات  النا�ض  انتظر  اأي�صاً 

كل منطقة  تكرر يف  نف�صه  واالأمر  املغاوير، 

فيها ثكنة للجي�ض اأو مركز.

يف اإقليم اخلروب احتفل املواطنون بانت�صار 

يف  ال�صموع  اإ���ص��اءة  عرب  اللبناين  اجلي�ض 

�صوارع بلدات االإقليم وقراه.

اأ�صاوؤوا  الذين  �صحيم  اأه��ايل  فعل  وكذلك 

للموؤ�ص�صة  هاتفني  اللبنانية  االأعالم  ورفعوا 

من  و�صعبه  لبنان  حمت  التي  الع�صكرية 

�صحيم  اأن  �صيما  وال  وامل��ج��رم��ني،  االإره���اب 

قدمت �صهيدين يف املواجهة.

�صاحة  يف  االأه����ايل  جت��م��ع  م��زب��ود  ويف 

اأنا�صيد اجلي�ض  البلدة واأ�صاوؤوا ال�صموع و�صط 

اللبناين.

ويف الربجني بلدة النقيب ال�صهيد ح�صام بو 

االنت�صار  فرحة  باحلزن،  الفرحة  امتزجت  عرم 

واحلزن على فقدان ال�صهيد فاأ�صاوؤوا ال�صموع 

ويف  اجلي�ض.  �صهداء  الأرواح  الفاحتة  وق��راأوا 

يف  االأه��ايل  جتّمع  وح�صروت  وعانوت  داري��ا 

ال�صاحات هاتفني باأرواح �صهداء اجلي�ض.

العطاء  لبنان  »جمعية  نّظمت  عاليه  ويف 

اخلريية« يوماً ت�صامنياً مع اجلي�ض اللبناين 

واأقامت العديد من احلواجز يف منطقة عاليه، 

الدولية،  الطريق  على  رئي�ض  حاجز  بينها 
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ا���ص��ت�����ص��ه��دوا ايل  ج���ن���ودن���ا  اأم����ه����ات  ي����ا 

اأك����ي����د ����ص���ع���الن���ة  ن�������ار  يف  ب���ق���ل���وب���ك���م 

وال����ع����اط����ف����ة ب������ال������روح ب���ت���ل���نّي ح���دي���د

ل������وال ال���ب���ك���ي ب�����ريّج�����ع وج�������ود ال��ف��ق��ي��د

ال���دم���ع���ات ف�������ادوا م���ث���ل دم������ات ال���وري���د

���ت ب��ال��ب��ط��ول��ة وال��ن��ه��ي��د واالأر����������ض ح�������صّ

ومل�����ا ان���ت���ه���ى ب����ال����ب����ارد احل������رب امل���دي���د

االأب����ط����ال رج����ع����وا، وال��ن�����ص��ر ن���وع���و ف��ري��د

�صعيد ب�����ص��وارع��ن��ا  ك��ل��و  ال�����ص��ع��ب  ا���ص��ط��ّف 

ع���ا ك���ل م���ف���رق ع���ر����ض، واحل�����ب ال��ر���ص��ي��د

ل���ك���ن ال����ف����رح����ة ن���اق�������ص���ة ب����ني ال���ع���دي���د

���ص��ب��ق��وا رف����اق����ن ع���ال�������ص���ه���ادة وال�����ص��ه��ي��د

ه���ي���دا ع���ر����ض ل��ب��ن��ان ب���ال���ظ���رف ال�����ص��دي��د

ل���ب���ن���ان ب���دن���ا ال����ي����وم ي��خ��ل��ق م����ن ج��دي��د

ون�صتفيد ال���ك���ب���ري  ال��ن�����ص��ر  ون�����ص��ت��ث��م��ر 

عيد اأي�����ل�����ول  م����ن   2 ده�������ر!  ي����ا  اإك����ت����ب 

ك����ّف����وا ال�����دم�����وع، ت���������ص����رّبوا وت���ن���ّه���دوا

مب����وق����دو اإال  ب������ي������وّج  م������ا  واجل������م������ر 

امل��������وت ق����ا�����ص����ي، ع�����م ي�������ص���ّ� م�����ربدو

ك�����ن�����ا ب����ك����ي����ن����ا ده���������ر ح�����ت�����ى ن�����وج�����دو

ي�����ص��ع��دوا جم����دن����ا  ����ص���ق���ي���وه���ا  االأرزات 

مل�������ا ب������ظ������ّل ت������راب������ه������ا ي����ت����خ����ّل����دوا

واجل����ي���������ض اأع����ل����ن ان���ت�������ص���ارو وم����وع����دو

ب���ج���ب���ني ع��������ايل، وال���������ص����م����وخ مب����ول����دو

ي�����ص��ت��ق��ب��ل رج�������ال ال����وط����ن وي�����زغ�����ردوا

وراي���������ات ت��خ��ف��ق وال����ق����ل����وب ب��ي�����ص��ه��دوا

مل�����ا ال���ب���ق���ي���ة ب�����االأ������ص�����ام�����ي ت�����ع�����ددوا

ي������وم ال���ب���م���وت���و، م����ن ج����دي����د ب���ي���ول���ودا

ك����ل ال����ط����واي����ف ب���ال�������ص���ه���ادة ت���ع���ّم���دوا

ا���ص��ت�����ص��ه��دوا ايل  ج���ن���ودن���ا  دم  ك����رم����ال 

وي���������ص����ري ع��������ربة، ل���ل���ج���م���ي���ع مب��ق�����ص��دو

ع����ا ���ص��ف��ح��ة ال���ت���اري���خ ج��ي�����ص��ك ي����ا وط���ن

ب���ال���ن�������ص���ر ع�������االره�������اب، ج���ي���ن���ا ن���ع���ّي���دو

املوؤهل

عون عون

املحكمة الع�صكرية

عودة

الأبطال

اجلي�ض  و�صعار  اللبنانية  االأعالم  خالله  وزعت 

على ال�صّيارات واملارة.

الالفتات  ارتفعت  وكفر�صيما،  احلدت  ويف 

املرحبة بعودة اجلي�ض البطل، وجتّمع االأهايل 

على مدخل البلدتني حتى �صاعة متاأخرة من 

باإ�صم  الوطنية هاتفني  االأعالم  رافعني  الليل 

اجلي�ض الذي حافظ على كرامة الوطن، و�صط 

االأهازيج واالأنا�صيد الوطنية.

اجلي�ض  بانت�صار  االحتفال  مظاهر  وعّمت 

على االإرهاب يف نهر البارد عدة مناطق يف 

اجلنوب.

املفرقعات  اأ���ص��اءت  �صيدا  مدينة  ففي 

ورفعت  املنطقة،  �صماء  النارية  واالأ�صهم 

مواكب �صيارة االأعالم اللبنانية.

واحتفلت مدينة �صور باالإنت�صار حيث نظم 

غنائية  اأم�صية  االلكرتوين  »اليا�صور«  موقع 

جنبالط،  كمال  ال�صهيد  �صاحة  يف  وطنية 

االأنا�صيد  و�صدحت  اللبنانية  االأع��الم  فرفعت 

وما  باجلي�ض  امل�صيدة  الوطنية  واالأغ��اين 

حققه من انت�صارات.

وتوا�صلت االحتفاالت يف منطقة 

اجلي�ض  حققه  ال���ذي  باالنت�صار  النبطية 

تنظيم  على  البارد  نهر  خميم  يف  اللبناين 

التي  الالفتات  فارتفعت  اال���ص��الم«،  »فتح 

وبالبطولة  باالنت�صار  وال�صعب  اجلي�ض  هناأت 

والت�صحيات.

حممود  القا�صي  النبطية  حمافظ  واأق���ام 

املوىل حاجز حمبة اأمام ال�صرايا احلكومية يف 

الريا�صي  النادي  من  عنا�صر  ووزع  املدينة، 

االجتماعي على املارة العلم اللبناين و�صعار 

اجلي�ض، كما قّدمت احللوى ونرثت الورود على 

جنود اجلي�ض.

يف باحة ثكنة راأ�ض بعلبك التابعة للجي�ض 

اللبناين، اأقيم احتفال حا�صد ملنا�صبة انت�صار 

البارد،  نهر  خميم  يف  االإره��اب  على  اجلي�ض 

وع�صكرية  وروحية  �صيا�صية  فعاليات  ح�صره 

الهرمل  بعلبك  اأبر�صية  راع���ي  تقدمهم 

لطائفة الروم الكاثوليك املطران اليا�ض رحال 

األقى كلمة نّوه فيها بت�صحيات  الذي 

قائد  وحتدث  اجلي�ض 

التدخل  ف���وج 

العمي����د  االول 

راأ�ض  اأهايل  فيها  �صكر  كلمة  �صبو يف  حممد 

راأ�ض  بلدية  رئي�ض  نائب  حّيا  كما  بعلبك. 

اجلي�ض  العرجا  ه�صام  املهند�ض  بعلبك 

االإره���اب.  وج��ه  يف  �صموده  على  اللبناين 

الوطنية  الرتبية  ك�صافة  عزفت  اخلتام،  ويف 

اللبناين،  للجي�ض  وطنية  واأنا�صيد  مو�صيقى 

واأقيم حفل كوكتيل يف املنا�صبة.

ويف را�صيا، ا�صتمرت اأجواء الفرح م�صيطرة 

على اأجواء قرى املنطقة، فقد ارتفعت االأعالم 

اللبنانية ورايات اجلي�ض على معظم �صطوح 

و�صرفات املنازل ويف املحال التجارية، وعلت 

اللبناين  للجي�ض  والداعمة  املوؤيدة  الالفتات 

�صّطره  الذي  الكبري  االنت�صار  بهذا  واملهنئة 

وللمنا�صبة  لبنان،  االإرهاب امل�صدر اىل  على 

اأقيمت حواجز حمبة قامت بتوزيع احللويات 

و�صعار اجلي�ض اللبناين والورود على ال�صيارات 

على  ال�صموع  اأ�صيئت  كما  اجلي�ض،  وعلى 

املنازل،  �صطوح  وفوق  القرى  بع�ض  مداخل 

الطرقات  جتوب  ال�صّيارة  املواكب  وا�صتمرت 

الرئي�صة وال�صوارع احتفاالً بالن�صر يف معظم 

قرى املنطقة.



































اآب/ايلول

اإعداد:

جان دارك ابي ياغي

با�سكال معو�ش بو مارون

ماري احل�سري

لبنان يحتفل بجي�سه
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عّمت  اجلي�ش  بانت�سار  الحتفالت 

اإع��لن  ف��ور  اللبنانية  املناطق 

قيادة اجلي�ش اأن املعركة ح�سمت، 

حتولت  حتى  اخلرب  اعلن  ان  فما 

اإىل  باأ�سرها  اللبنانية  املناطق 

�ساحات للحتفالت العفوية، و�سط 

حلقات  وعقد  امل�سريات  انطلق 

امل�سهد  ولعل  والدبكة.  الرق�ش 

نبداأ  تاأثرياً،  الأ�سد  كان  عكار  يف 

كيف  تباعاً  لن�ستعر�ش  هناك  من 

فرحهم  ع��ن  امل��واط��ن��ون  ع��رّب 

�سواء  جي�سهم،  بانت�سار  العظيم 

عرب الحتفالت العفوية والفورية، 

الأي��ام  يف  اأقيمت  التي  تلك  اأو 

التي اأعقبت النت�سار.

من عكار اإىل مرجعيون والهرمل

اجرا�ش الكنائ�ش وماآذن امل�ساجد اعلنت فرح النت�سار

م�سريات واعلم وجتمعات ومربوك يا لبنان
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من عكار اإىل البرتون:

احتفالت وم�سريات

بلدات  خمتلف  يف  النارية  العيارات  اأطلقت 

وكرّبت  الكنائ�ض  اأجرا�ض  وقرعت  وال�صمال،  عكار 

اجلي�ض  الذي حققه  بالن�صر  امل�صاجد تهليالً  ماآذن 

على تنظيم »فتح اال�صالم«. ونزل املواطنون اإىل 

اأن  اأكدوا  الذين  ال�صهداء  عائالت  ال�صوارع، خ�صو�صاً 

دماء اأوالدهم مل تذهب هدراً، ونرثت الورود واالأرز 

االآالف من  وتدفق  اللبناين.  اجلي�ض  وحدات  على 

�صكان البلدات املجاورة اإىل املنطقة القريبة من 

املخيم، حاملني االعالم اللبنانية.

تاأييٍد  م�صرية  انطلقت  العتيقة  عكار  • يف 
لقائد  �صور  خاللها  رفعت  اللبناين،  للجي�ض 

من  العتيقة  عكار  ول�صهداء  اللبناين  اجلي�ض 

الرائد  بينهم  وم��ن  الع�صرة،  اللبناين  اجلي�ض 

ال�صهيد وليد ال�صعار.

مئات  من  موؤلف  كبري،  موكب  وج��ال   •
من  انطالقاً  ال�صنية،  اأرج��اء  خمتلف  ال�صيارات، 

ق�صاء  مناطق  مبختلف  وم����روراً  بخعون  بلدة 

ال�صنية، احتفاالً بانت�صار اجلي�ض.

والدبكة،  الرق�ض  حلقات  املواطنون  عقد  كما 

ال�صنية  يربط  الذي  الرئي�ض  الطريق  طول  على 

احللوى  ووّزع��وا  العامة،  ال�صاحات  ويف  وطرابل�ض، 

على املارة، و�صط اإطالق املفرقعات النارية.

عمار  ودير  وبحنني  املنية  يف  • وارتفعت 
للجي�ض  م��وؤي��دة  الف��ت��ات  وطرابل�ض  وال��ب��داوي 

وفاعليات  وخم��ات��ري  ب��ل��دي��ات  ت��واق��ي��ع  حملت 

يف  اللبناين  اجلي�ض  وان�صار  ون���واٍد  وجمعيات 

عكار واملنية.

كما اقيمت حواجز حمبة على مفارق الطرق 

يف املنية وبحنني ودير عمار والبداوي و�صوالً اإىل 

طرابل�ض.

مواكب  ج��اب��ت  واي�����ص��اً 

���ص��وارع  خمتلف  ���ص��ّي��ارة 

مطلقة  طرابل�ض  و�صاحات 

العنان الأبواقها، و�صط اإذاعة 

احتفاالً  الوطنية،  االنا�صيد 

بانت�صار اجلي�ض. كما جتمع 

العديد من املواطنني على 

الرئي�صة،  املدينة  ط��رق 

واط���ل���ق���ت امل��ف��رق��ع��ات 

النارية.

الر�صا�ض  واط��ل��ق   •
زغرتا  مناطق  يف  بغزارة 

باال�صافة  وب�صري،  واإه��دن 

ال��ن��اري��ة،  اال���ص��ه��م  اإىل 

ابتهاجاً بح�صم اجلي�ض املعركة.

كما قرعت اجرا�ض الكنائ�ض يف منطقتي زغرتا 

واهدن، وجالت مواكب �صّيارة �صوارع املنطقتني، 

رافعة العلم اللبناين ورايات الن�صر.

اجلي�ض  �صهداء  اأنف�ض  لراحة  ال�صموع  واأ�صيئت 

يف  فرعه  نظم  ال��ذي  االحمر  وال�صليب  اللبناين 

زغرتا م�صرية �صّيارة جابت ال�صوارع و�صط ت�صفيق 

االهايل وزغاريدهم.

قرى  �صوارع  �صّيارة  مواكب  جابت  كما   •
رافعة  بالن�صر،  احتفاالً  وبلداته  البرتون  ق�صاء 

امل�صاركون  واطلق  اجلي�ض،  وعلم  اللبناين  العلم 

الن�صر.  اإ�صارات  ورفعوا  �صياراتهم  الأب��واق  العنان 

كما قرعت اجرا�ض الكنائ�ض ابتهاجاً.

احتفال حا�سد يف ال�سيخ طابا

يف ما يتعلق باالحتفاالت التي نظمت بعد ايام 

من اعالن الن�صر يف ال�صمال، اأقامت مطرانية عكار 

قاعة  للجي�ض يف  تكرميياً  لقاًء  االرثوذك�ض  للروم 

االرثوذك�صية  الوطنية  املدر�صة  يف  فار�ض  ع�صام 

العماد  ال�صيخ طابا - عكار رعاه قائد اجلي�ض  يف 

فاروق حمزة من  بالعقيد  �صليمان ممثالً  مي�صال 

مع�صكر عرمان للتدريب يف ح�صور راعي ابر�صية 

عكار االرثوذك�صية املرتوبوليت بول�ض بنديل وعدد 

من �صباط اجلي�ض وعائالت ال�صهداء الذين �صقطوا 

يف املواجهات االخرية يف خميم نهر البارد.

على  حداداً  �صمت  دقيقة  الوطني،  الن�صيد  بعد 

بنديل  املطران  األقى  ثم  اجلي�ض،  �صهداء  ارواح 

كلمة جاء فيها: اننا نفتخر بانت�صار جي�صنا ونرفع 

الباطل...  على  انت�صر  احلق  لكون  عالياً  روؤو�صنا 

امللحمية  املراحل  من  مرحلة  نقرظ  اليوم  ونحن 

البا�صل  جي�صنا  خا�صها  التي  العظيمة  البطولية 
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الن�صر  ان يعطيهم  له ولقائده احلكيم  الذي ندعو 

الدائم ولبلدنا ال�صالم احلقيقي الذي من عنده.

وا�صاف: اذ نحتفل باالنت�صار وندعو لدوامه، فاإننا 

لن نن�صى ال�صهداء الذين رووا بدمائهم الزكية ار�ض 

ن�صاأل  اننا  احلبيب...  بلدنا 

وجنوداً  ورتباء  و�صباطاً  قائداً  البا�صل  جلي�صنا 

كامل ن�صراً م�صتمراً يف دفاعه عن الوطن. واأل���ق���ى 

ال�صعار كلمة عائالت ال�صهداء 

ا�صهر ونيف وجي�صنا املقدام  وقال: »ثالثة 

وي�صرب  يعالج  قّل نظريها  قيادية  بحكمة  والقوي 

ويحر�ض كي ال ي�صقط االبرياء، مقدماً �صبحة من 

حتقق  الطاهرة  بدمائهم  الذين  االب��رار  ال�صهداء 

للبنان  م��ربوك  والتطّرف.  االره��اب  على  الن�صر 

الن�صر«.

العقيد  األقاها  اجلي�ض  قائد  كلمة  بعدها  وكانت 

ال��ذي خّطه  ال��درب  »اإن  وج��اء فيها:  ف��اروق حمزة 

االرتهان  م��ن  لبنان  خال�ض  درب  ه��و  ال�صهداء 

واخل�صوع للموؤامرات درب الوحدة الوطنية والدولة 

بالقانون  القوية  امل�صاواة  دولة  والقادرة،  العادلة 

الزكية  الدماء  روتها  ار�صاً  تقد�ض  التي 

رحمة  ن�صلي  خا�صعني  نقف  وحتميها. 

ال�صفاء جلرحانا  االبرار متمنني  ل�صهدائنا 

االبطال، والعّزة والن�صر جلنودنا امليامني ول�صعبنا 

االبّي الذي اإلتف حول جي�صه يف االيام ال�صعاب«.

»لقد  قائالً:  ال�صهداء  ارواح  حمزة  العقيد  وحّيا 

وعطائكم  وبعنفوانكم  الزكية  بدمائكم  �صنعتم 

باأرواحكم  وافتديتم  وجي�صه،  لبنان  جمد  ال�صخي 

دمت  وج�صّ واملواطنية،  الوطن  اهلكم يف  الطاهرة، 

والوفاء،  والت�صحية  ال�صرف  معاين  كل  ب�صهادتكم 

فاأنتم اإرث اجلي�ض ولهب الدم الناب�ض يف عروقه، 

وانتم ال�صعلة التي ال تنطفئ على طريق اجياله 

ال�صاعدة«.

يف  وامل�صرح  ال�صينما  ن��ادي  قدم  اخلتام  ويف 

املدر�صة الوطنية االرثوذك�صية ڤيديو كليب خا�صاً 

باجلي�ض اأعّده اأع�صاء النادي.



يف عدبل:

واجب وطني جتاه املوؤ�س�سة

كّرم�ت منف�ذية عكار يف احل�زب ال�ص�وري الق�ومي 

االجتماعي اجلي�ض و�صهداءه يف قاعة كني�صة عدبل 

- عكار يف ح�صور ممثلني 

احلكومة  رئ��ي�����ض  ل��ن��ائ��ب 

فار�ض  ع�����ص��ام  ال�����ص��اب��ق 

ال�����ص��اب��ق كرمي  وال��ن��ائ��ب 

ال�صابق  والنائب  الرا�صي، 

وم�صوؤويل  البعريني  وجيه 

الوطنية  وال��ق��وى  االح���زاب 

بلديات  وروؤ�صاء  والقومية 

وخماتري وح�صد �صعبي.

البعريني  النائب  واك��د 

يف كلمة األقاها للمنا�صبة: 

مع  ت�صامناً  االحتفال  »ان 

يوؤكد  و���ص��ه��دائ��ه  اجل��ي�����ض 

والوطنية  ال�صعبية  الثقة 

و�صباطاً  ق��ائ��داً  باجلي�ض 

يف  وياأتي  واأف��راداً،  ورتباء 

اإطار الواجب الوطني حيال املوؤ�ص�صة ال�صامنة«.

وا�صار اإىل »ان اجلي�ض انت�صر على االرهاب الذي 

كان يهدد الوحدة الوطنية وفّوت بت�صحياته وحكمة 

املنظمة  على هذه  وق�صى  عليه  الفر�صة  قيادته 

اأن  وطني  خمل�ض  كل  من  واملطلوب  اخلطرية... 

يعلق و�صاماً على �صدر اجلي�ض تعبرياً عن التقدير 

»نعم  واح��د:  ب�صوت  اجلميع  يجهر  وان  والثقة 

للجي�ض وكلنا للوطن«.

عبد  احلزب  عكار يف  عام  منّفذ  واألقى 

ان  اإىل  فيها  اأ�صار  كلمة  عبا�ض  البا�صط 

موؤ�ص�صة اجلي�ض بقيت الوحيدة احلا�صنة 

وال�صمانة  وال��وط��ن  ال�صعب  ل��وح��دة 

االكيدة للحفاظ على اال�صتقرار وال�صلم 

من  ب��دءاً  املوؤ�ص�صة  ولهذه  االهلي... 

قائدها الكبري العماد مي�صال �صليمان 

وانتهاء ب�صهدائها الذين �صقطوا يف 

وكل  ال��وف��اء  كل  ال�صرف  �صاحة 

230

اجلي�ش - العدد رقم 267/266



231

التقدير وكل احلب وكل العهد باأن نكون معها حماة 

للديار، ووعدنا ال�صادق معها ان تاأتي عطاءاتنا 

وطن  على  حفاظاً  بالدم  عطاءاتها  بقدا�صة  لها 

نريده حراً كرمياً �صيداً ومعلماً بني االمم.

احتفال تكرميي

ل�سهداء اجلي�ش يف ر�سدبني

احتف�االً  الكورة   - ر�صدبني  بلدة  اأقامت 

يف  وجرح�اه  اجلي��ض  ل�صه�داء  تكرميي�اً 

قائد  برعاية  اجلبل  رابية  ن��ادي  ملعب 

ممثالً  �صليمان  مي�صال  العماد  اجلي�ض 

بح�صور  اهلل  ف�صل  ���ص��الح  بالعميد 

وع�صكرية  ودينية  �صيا�صية  فاعليات 

واجتماعية واهايل املنطقة.

هرني  ال�صيد  األقى  االحتفال  وخالل 

اجلي�ض  فيها  هناأ  كلمة  ابراهيم 

واهايل  اجلرحى  وحيا  بانت�صاره، 

ال�صهداء باالإجناز العظيم.

اهلل  ف�صل  العميد  األقى  بعدها 

كلمة تناول فيها ما حققه اجلي�ض 

االره����اب يف خم��ي��م نهر  ���ص��د 

البارد.

اجلي�ض  مو�صيقى  وع��زف��ت 

مقطوعة مو�صيقية للمنا�صبة، 

جلوقة  غنائية  ل��وح��ة  ت��اله��ا 

عن  وثائقي  وفيلم  قادي�صا، 

معارك نهر البارد، ويف ختام 

ال��دروع  ت�صليم  مّت  احلفل 

ابناء  م��ن  اجل��رح��ى  اإىل 

البلدة.
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حرف مزيارة:

يف القلب حفرناه واىل ال�سخر نقلناه

وتكرمياً  اجلي�ض  بانت�صار  االحتفال  اإط��ار  يف 

ل�صهدائه اأقيم يف بلدة حرف مزيارة قدا�ض لراحة 

اأنف�ض �صهداء اجلي�ض، دعا اليه رئي�ض بلدية حرف 

مزيارة ال�صيد �صايد حّنا ال�صاغوري واأع�صاء املجل�ض 

البلدي.

كما متت ت�صمية �صارع با�صم اجلي�ض يف البلدة 

عربون وفاء للت�صحيات التي قّدمها الع�صكريون يف 

�صبيل الوطن واأبنائه.

االحتفال  منظمي  قبل  من  ال�صلوات  رفعت 

املطران  االإلهية  بالذبيحة  واحتفل  وامل�صاركني، 

الذين  الكهنة  من  لفيف  يعاونه  اخلوري  جوزيف 

ت�صامنوا يف رفع ال�صلوات والدعوات �صائلني اهلل 

وكرامة  وجمده  �صرفه  للبنان  يحفظ  اأن  وجّل  عّز 

جي�صه البا�صل البطل.

ح�صر القدا�ض العميد اليا�ض ريحانا ممثالً العماد 

مدير  احلاج  فرن�صوا  الركن  والعميد  اجلي�ض  قائد 

قائد  ممثالً  امل��ك��اري  قزحيا  العقيد  العمليات، 

منطقة ال�صمال، والعقيد الركن جورج �صرمي قائد 

فوج مغاوير البحر، والعقيد الركن �صالح قي�ض قائد 

نادر  ج��ورج  الركن  والعقيد  املغاوير،  فوج 

املجوقل،  ال��ف��وج  قائد 

وع�����دد م���ن ال�����ص��ب��اط 

واأهايل ال�صهداء والع�صكريني.

كلمة  األ��ق��ى  البا�صا،  حنا  االأب  الرعية  كاهن 

ال�صبب«،  البالد  حبُّ  كان  اإن  »باملوت  فيها  رّحب 

للوطن  ف��داًء  حياتهم  وهبوا  َمن  بت�صحيات  ون��ّوه 

وا�صتقالله.

كذلك، اأكد االأب مي�صال �صموين اأن قوة اللبنانيني 

وقائده  اجلي�ض  وهّناأ  جي�صهم،  مع  ت�صامنهم  يف 

العماد مي�صال �صليمان وال�صباط والرتباء واالأفراد.

ثم األقى ال�صيد فهد البا�صا كلمة االهايل، اأهايل 

كلمة  وه��ي  املنا�صبة،  يف  م��زي��ارة  ح��رف  بلدة 

كلمة  وبال�صهادة،  بالن�صر  ة  وغ�صّ بفرح  جمبولة 

د وحدة ال�صعب واالأر�ض،  خُل�صت اىل �صكر من ج�صّ

ومن ناداهم الوطن فلّبوا نداءه وكانت �صريبة عهد 

لبنان اجلديد.

واأكد للجي�ض اأن البلدة ال تكرمهم بل تتكّرم بهم. 

راية  على  اتفقوا  جميعاً  اإنهم  لهم  قائالً  وتابع 

»االأمر لك« اأمام قوى ال�صر تدّمر الثعابني اخلارجة 

تعّلم  وق��د  ُظلمتها،  وغياهب  جهلها  اأوك��ار  من 

الن�صر ت�صاوي  اأن حماية  اجلميع من خالل اجلي�ض 

يف االأهمية الن�صر عينه. وختم متوجهاً اىل �صانعي 

التاريخ وكّتابه بالدم اأّن من ين�صى التاريخ ين�صاه 

التاريخ، لذلك لكي ال نن�صى وال ُنن�صى 

حفرناه،  القلب  يف 

ىل  ا و

ال�صخر نقلناُه اإ�صمكم الغايل 

جي�ض  يا  العايل،  راي��ة  يا 

لبنان.

املطران  ن���ّوه  ك��ذل��ك 

راعي  اخل��وري  جوزيف 

اأبر�صية كندا للطائفة 

املارونية بت�صحيات 

اجلي�ض  ����ص���ه���داء 

يف  �سقطوا  الذين 

للجرحى  متمنياً  ال�صرف،  �صاحة 

للم�صي  وال�صرب  القوة  املعركة  يف  اأ�صيبوا  الذين 

الوطن  متا�صك  اأن  وذّكر  احلياة.  طريق  يف  قدماً 

على  معاً  العي�ض  وقوة  اأبنائه  اإرادة  بقوة  منوط 

قدم امل�صاواة.

وختم مباركاً �صخرة �صمود لبنان يف وجه الرياح 
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�صخرة  ال��ع��ات��ي��ة. 

وامل��وت  والف�صاد  ال���ذّل  حت���ّدت 

واأو�صلتنا اىل احلرية والعّزة بال�صيادة واال�صتقالل. 

ومتنى اأن تبقى �صهادة حماة الوطن منارة تهدينا 

اىل املحبة والوحدة يف وطن الر�صالة وال�صالم.

اليا�ض  العميد  اجلي�ض  قائد  ممثل  األقى  وقد 

يبنيها  االأوط��ان  اإن  فيها  قال  التي  كلمته  ريحانا 

بها  وي�صمو  اأبطالها  ويحميها  رجالها 

واأّن  ����ص���ه���داوؤه���ا، 

�صهداء اجلي�ض قالوا كلمتهم وحققوا وعدهم، ووفوا 

جلذور  دعامة  الوطن  تراب  فاحت�صنهم  بق�صمهم 

اأرزه اخلالد كي يبقى الوطن حا�صناً الأبنائه.

لبنان  اأن  اأثبت  ارتفع  �صهيد  كل  اأن  كذلك  واأّكد 

حي دائماً طاملا اأّن هناك جي�ض قوي يحميه و�صعب 

موحد يحت�صنه.

ال�صهداء  اأرواح  اىل  ت��وج��ه  ث��م 

»نربا�صكم  قائالً:  الطاهرة 

اأنار  والبطولة  االإق��دام  يف 

م  َق�صَ وال��ت��زام��ك��م  درب��ن��ا، 

والوفاء،  والت�صحية  ال�صرف 

اأّكد اأن اجلندي اللبناين عندما 

�صوته  ويرفع  علمه  اأمام  يقف 

بهذا الق�صم، ال يرفعه جمرداً من 

م�صامينه، بل يعي�ض فيه ويجري 

يف  اأقدامه  فتنغر�ض  عروقه،  يف 

فوقها  ويتعملق  االأر�����ض،  اأع��م��اق 

مظّلالً �صماء لبنان«.

ثم توجه اىل اأهايل بلدة حرف مزيارة 

لتج�صيد  بها  قاموا  التي  اخلطوة  مقدراً 

يف  وتر�صيخها  اجلي�ض  بطوالت  معاين 

لي�ض  لك«  »االأم��ر  اأن  موؤكداً  االأجيال،  ذاك��رة 

بعراقتها  املعروفة  البلدة  اأهل  على  بجديد 

ك اأهلها بالوطن. وحمبتها وعطائها واإخال�صها ومت�صّ

على  االحتفال  منظمي  �صكر  الكلمة  ختام  ويف 

ودعمهم  الرفيع  الوطني  هم  وح�صّ مبادرتهم 

جلي�صه�م. قاطعاً اأمام احل�ص�ود عهداً ببقاء املوؤ�ص�صة 

الع�صكرية درع الوطن احل�صني واأنها �صتبذل العرق 

ال�صعب  �صالمة  عن  وذوداً  االأر�ض  عن  دفاعاً  والدم 

ووحدته.

من جبيل اإىل بريوت

يقظان احلالب، مواطن من طرابل�ض، دفعته فرحته 

يوّزع  راح  حيث  �صيدا،  اإىل  ب�صيارته  املجيء  اإىل 

بانت�صار  احتفاالً  للجي�ض،  املوؤيدة  وال�صعارات  االعالم 

اجلي�ض اللبناين يف معركة نهر البارد.

على اجنحة الفرح

من طرابل�ش اإىل �سيدا
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فال�سوف وعاليه:

الفرح نف�سه يف كل مكان

وال��ط��رق يف  ال�����ص��وارع  جابت امل�����ص��ريات 

وب��ريوت،  وامل��نت  وك�����ص��روان  جبيل  مناطق 

جابت  م�صرية  انطلقت  اجلناح  منطقة  ومن 

ع���دة ���ص��وارع يف ب����ريوت، وت��وق��ف��ت عند 

باالنت�صار  الع�صكريني  مهنئة  اجلي�ض  مراكز 

النارية  اال�صهم  واطلقت  بطوالتهم  حميية 

واملفرقعات.

واأقيمت احتفاالت نظمتها بلديات وهيئات 

يف غري منطقة.

الطريق  يف  االهلية«  »الرابطة  • نظمت 
ح�صد  بح�صور  للجي�ض  تكرميياً  احتفاالً  اجلديدة 

من اأبناء الطريق اجلديدة وفاعليات املنطقة.

االإداري��ة  الهيئة  واأع�صاء  رئي�ض  ونّظم   •
�صارع  يف  التجارية  املوؤ�ص�صات  اأ�صحاب  جلمعية 

ملنا�صبة  اللبناين،  للجي�ض  تكرميياً  حفالً  احلمرا، 

انت�صاره الوطني وت�صحياته، يف مقهى كو�صتا - 

بريوت، ح�صره العقيد علي اأبي نا�صيف من معهد 

التعليم، ممثالً قائد اجلي�ض.

مبنا�صبة  احتفاالً  املقداد  طالل  ال�صيد  • ونّظم 
عني   - ال�صياد  مطعم  يف  اجل��ي�����ض،  انت�صار 

املري�صة، ح�صره ممثل عن قائد اجلي�ض.

اخلروب  اإقليم  بلدات  من  العديد  و�صهد   •
حمّبة،  وح���واج���ز  ���ص��ّي��ارة  م��واك��ب 

اللبناين  اجلي�ض  بانت�صار  احتفاًء 

تخّللها  ال��ب��ارد،  نهر  معركة  يف 

واأع��الم  اللبنانية  االع��الم  توزيع 

على  وال����ورود  واحل��ل��وى  اجلي�ض 

املارة.

ال�صبان  نزل  �صحيم،  • ويف 
اع��الم  راف��ع��ني  ال�����ص��وارع  اإىل 

مطلقني  وال���وط���ن  اجل��ي�����ض 

ال��ه��ت��اف��ات، وان��ط��ل��ق��وا يف 

مطلقني  ���ص��ّي��ارة  م�صريات 

احتفاالً  �صياراتهم،  اأب���واق 

على  اجل��ي�����ض  ب��ان��ت�����ص��ار 

االرهاب.

جمعية  واأق���ام���ت   •
والتنمية«  االع���ت���دال  »�صبيبة 

برجا،  بلدة  يف  حا�صداً  مهرجاناً 

يف  اجلي�ض  بانت�صار  اح��ت��ف��االً 

ح�صور  يف  ال��ب��ارد،  نهر  معركة 

ال�صيا�صية  الهيئات  من  ع��دد 

كلمات  واأل��ق��ي��ت  وااله�����ايل. 

ان  على  ���ص��ّددت  باملنا�صبة 

الوحيدة،  القوة  هو  اجلي�ض 

الوطن  لكل  هو  االنت�صار  وان 

ول��ل��ت��م�����ص��ك ب��ال�����ص��ي��ادة 

اجلي�ض  وحّيت  واال�صتقالل، 



بانت�صاراته  م�����ص��ي��دة  االأب�����ّي 

وبطوالته و�صهدائه.

جلنة  اأقامت  ال�صوف  • يف 
مع  بالتعاون  املختارة،  �صباب 

البلدة،  يف  الريا�صي  الفريق 

مدخل  ع��ن��د  حم��ب��ة  ح���اج���ز 

االعالم  وّزع��ت  حيث  البلدة 

اجلي�ض  واع���الم  اللبنانية 

ال�صيارات  على  واحل��ل��وى 

واملارة.

كما رفعت الالفتات الداعمة 

ال�صاحات  يف  له  واملوؤيدة  للجي�ض 

العامة وعلى جوانب الطرقات، يف 

قرى ال�صوف وبلداته.

الي�صارية  »احلركة  • واأقامت 
منطقة  يف  احتفاالً،  اللبنانية« 

انت�صار  ملنا�صبة  ال�صفا،  نبع 

معركة  يف  اللبناين  اجلي�ض 

اإط��الق  تخلله  ال��ب��ارد،  نهر 

ال����ذي ميثل  ع��ل��م احل���رك���ة 

االحمر  باللون  احلركة  رم��ز 

واجل��ذع  اللبنانية  واالرزة 

الذي ت�صكل منه ا�صم احلركة 

وجنمة الي�صار الذهبية. تال االحتفال، 

حفل كوكتيل احتفاًء باملنا�صبة.

يف  البلدي  املجل�ض  • ونّظم 
مهرجاناً  ال�صوف،   - نيحا  بلدة 

وتكرمياً  للمنا�صبة  خطابياً 

ف���وؤاد  خ��ال��د  ال�صهيد  ل��ل��رائ��د 

م��ر���ص��اد، ح�����ص��ره مم��ث��ل عن 

قائد اجلي�ض.

روت��اري  ن��ادي  • واأق���ام 
يف  رم��زي��اً  حفالً  عاليه،   -

ممثل  ح�صره  عاليه  بالكني 

وتخلله  اجلي�ض،  قائد  عن 

وفاء  عربون  اأرز  �صجرة  زرع 

ل�صهداء اجلي�ض اللبناين.

من �سيدا اىل �سور
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فاحلدود اجلنوبية: 

�سور ال�سهداء جتوب ال�سوارع

عمت مظاهر الفرح خمتلف مناطق اجلنوب 

جمعية  من  وف��ٌد  وق��ام  �صور،  اإىل  �صيدا  من 

بزيارة  ومية،  املية  يف  ي�صوع  قلب  عائلة 

اإىل قيادة الكتيبة 33 يف البلدة، حيث قّدموا 

التهاين بانت�صار اجلي�ض يف معركة خميم نهر 

البارد.

تراأ�صت الوفد ال�صيدة اأجنيل بو �صابا وال�صيدة 

بلدية  رئي�ض  يرافقهما  اندراو�ض،  خلف  روز 

املية ومية ال�صيد رفعت بو �صابا.

يف  ال�����ص��ّي��ارة  امل��واك��ب  وانطلقت   •
االعالم  راف��ع��ًة  ال��زه��راين،  ق��رى  ���ص��وارع  خمتلف 

اللبنانية وراية اجلي�ض، حاملًة �صور �صهدائه.

املفرقعات  باطالق  املواطنني  ع�صرات  • وقام 
وانطلقت  اجلي�ض،  بانت�صار  ابتهاجاً  �صور،  يف 

مواكب �صّيارة رافعة االعالم اللبنانية.

وطرقات  �صوارع  �صّيارة  م�صريات  وجابت   •
امللوك،  برج  القليعة،  مرجعيون،  وبلدات  قرى 

حاملة  وكفر�صوبا،  �صبعا  الهبارية،  العرقوب، 

فيما  اللبناين،  اجلي�ض  وراي��ات  اللبنانية  االع��الم 

على  العامة  ال�صاحات  يف  الدبكة  حلقات  عقدت 

وقع االغاين الوطنية واالنا�صيد احلما�صية، واأطلقت 

املفرقعات واال�صهم النارية احتفاء بالن�صر.

من  ع��دد  جتّمع  مرجعيون  ثكنة  اأم��ام   •
وق��ّدم��وا  اللبنانية،  االع���الم  حاملني  ال�صبان 

التهاين بالن�صر للع�صكريني.

احتفل  اي�صاً  وال��ع��رق��وب  حا�صبيا  يف   •
ال�صوارع  يف  �صّيارة  مواكب  وجالت  املواطنون 

ال�صاحات  اإىل  ع��ف��وّي  ب�صكل  االه����ايل  وخ���رج 

و�صعارات  اللبنانية  االع���الم  راف��ع��ني  ال��ع��ام��ة، 

الدبكة  حلقات  اقيمت  كما  اللبناين،  اجلي�ض 

وقدم  النارية.  واال�صهم  املفرقعات  واطلقت 

اللبناين  اإىل وحدات اجلي�ض  التهاين  النا�ض 

يف املنطقة. وقام عنا�صر ك�صفيون بتوزيع 

احللوى على املارة واجلي�ض اللبناين.

كما اأطلقت املفرقعات النارية، ونرث االرز 

والورود على عنا�صر اجلي�ض والقوى االمنية 

يف البلدة.

كفر�سوبا والنبطية و�سور:

املتقاعدون الع�سكريون

والنوادي واملوؤ�س�سات تكّرم اجلي�ش

االمنية  والقوى  اللبناين  اجلي�ض  متقاعدو  نّظم 

مهرجاناً، يف قاعة املدر�صة الر�صمية يف كفر�صوبا، 

معارك  يف  اللبناين  اجلي�ض  انت�صار  مبنا�صبة 

خري  الركن  العقيد  ح�صره  وال�صمال،  البارد  نهر 

فرع  م�صوؤول  اجلي�ض،  قائد  العماد  ممثالً  فريجي 

اإيلي  الرائد  والعرقوب  حا�صبيا  يف  املخابرات 
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الدوليني  املراقبني  فريق  من  و�صباط  الديك، 

وخماتري  بلديات  روؤ�صاء  اإىل  اإ�صافة  اجلنوب،  يف 

وفاعليات ووفود من قرى املنطقة. تخّلل املهرجان 

حممد  اجلي�ض  يف  املتقاعد  االأول  للموؤهل  كلمة 

املتقاعدين،  رفاقه  با�صم  األقاها  القادري  اأحمد 

واعترب فيها اأن ال�صالح ال�صرعي هو �صالح ال�صيادة 

األقى  كما  الوطن.  رمز  وحامي  والكرامة  واحلرية 

املنا�صبة،  وحي  من  ق�صيدة  يا�صني  علي  ال�صاعر 

فيما توّلت عريفة االحتفال لودي ح�صيني الرتحيب 

باحل�صور الذين وقفوا دقيقة �صمت حداداً على 

اأرواح ال�صهداء.

العقيد  ت�صّلم  املهرجان،  ختام  ويف 

قائد  العماد  ممثل  فريجي،  الركن 

اجلي�ض، درعاً تقديرية.

الثقايف  الق�صيبة  نادي  • واأقام 
احتفاالً  النبطية  يف  االج��ت��م��اع��ي 

قائد  برعاية  البلدة  يف  م��ق��ّره  يف 

عفيف  الركن  بالعقيد  ممثالً  اجلي�ض 

اللطيف  عبد  النائب  وح�صور  �صعيتو 

اجلي�ض  خم��اب��رات  ف��رع  ورئي�ض  الزين 

الدين  ن��ور  علي  امل��ق��دم  النبطية  يف 

وروؤ�صاء بلديات وخماتري املنطقة. تخللت 

اجلي�ض  بانت�صار  مهنئة  كلمات  االحتفال 

درعاً  مهدي  علي  النادي  رئي�ض  وتقدمي 

ولعائالت  اجلي�ض،  قائد  ملمثل  تقديرية 

�صاحة  يف  �صقطوا  الذين  اجلي�ض  �صهداء 

ال�صرف يف معركة نهر البارد.

يف  ال�صدر  مو�صى  االمام  �صاحة  • يف 
وخ�صر  ب�صام  موؤ�ص�صة  م��ن  وب��دع��وة  �صور 

ع��ك��ن��ان وب��رع��اي��ة وح�����ص��ور رئ��ي�����ض احت��اد 

اأقيم  احل�صيني،  املح�صن  عبد  �صور  بلديات 

يف  اجلي�ض  بانت�صار  مهرجاناً  حتول  احتفال 

معركة نهر البارد.

ال�صعبي كثيفاً، وتقدم احل�صور  وكان احل�صور 

�صور  موقع  وقائد  �صالح،  املجيد  عبد  النائب 

قائد  ممثالً  �صلطاين  توفيق  الركن  العقيد 

اجلي�ض العماد مي�صال �صليمان، وممثلون للقوة 

الدولية يف اجلنوب وفاعليات املنطقة.

كلمة قال  ال�صيد خ�صر عكنان  األقى  وللمنا�صبة 

فيها: »اأثبت جي�صنا بقيادة العماد مي�صال �صليمان 

حكمة عالية يف مواجهة التحديات الداخلية وحفظ 

املهرجان  واختتم  الوطن.  �صالمة  وتاأمني  االم��ن 

بحفل مو�صيقي احياه الفنان اأمين زبيب واطلقت 

اال�صهم النارية ابتهاجاً.

البقاع:
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الهايل حملوا الع�سكريني

على الراحات

مظاهر الفرح واالجواء االحتفالية �صيطرت اي�صاً 

القرى  اأه��ايل  توافد  فقد  البقاع،  مناطق  على 

التحية  الإلقاء  اأطفالهم،  حاملني  البقاعية، 

مع  التذكارية  ال�صور  واخ��ذ  جي�صهم  على 

االأكف  على  وجنوده  �صباطه  وحملوا  جنوده. 

االعالم  رافعني  واالرز،  الورود  ناثرين  والراحات، 

اللبنانية واعالم اجلي�ض. 

زحلة،  �صوارع  �صّيارة  م�صريات  وجابت   •
اح��ت��ف��االً ب��ان��ت�����ص��ار اجل��ي�����ض، راف��ع��ني االع���الم 

املفرقعات  واطلقت  اجلي�ض،  واع��الم  اللبنانية 

الطرق  على  حمبة  حواجز  اأقيمت  كما  النارية. 

الرئي�صة للمدينة حيث وزّعت احللوى على املارة.

م�صرية  بعلبك  مدينة  احياء  �صهدت  • كما 
الكاملة  ال�صيطرة  نباأ  ورود  فور  عفوية  �صّيارة 

واأطلقت  اال����ص���الم«،  »ف��ت��ح  معاقل  اآخ���ر  على 

النا�ض  وتبادل  ابتهاجاً،  النارية  واالعرية  اال�صهم 

اجلنود  وعائالت  اأ�صر  خ�صو�صاً  بالن�صر،  التهاين 

امل�صاركني يف املعركة.

يف  ال�صّيارة  املواكب  ع�صرات  وانطلقت   •
وكفردين�ض،  والرفيد،  وكوكبا،   ، االحمر  �صهر 

وامل��ح��ي��دث��ة، وي��ن��ط��ا، وع��ي��ح��ا، وال�����ص��وي��ري، 

والعقبة،  ع��ط��ا،  وع��ني  وت��ن��ورة،  وك��ف��رق��وق، 

ال�صهداء  وبيت الهيا، وعني حر�صا. كما توجه ذوو 

واإقامة  ال�صموع  الإ���ص��اءة  الدينية  امل��راك��ز  اإىل 

ال�صلوات.

يف  االحتفاالت  اأقيمت  ذل��ك  اإىل   •
را�صيا  ق�صاءي  وب��ل��دات  ق��رى  معظم 

وال��ب��ق��اع ال��غ��رب��ي، ح��ي��ث خرج 

اإىل  ب����االآالف  امل��واط��ن��ون 

العامة  ال�����ص��اح��ات 

اجلي�ش - العدد رقم 267/266

238



جابت  ���ص��ي��ارة  م��واك��ب  وانطلقت  وال�����ص��وارع، 

الدبكة  حفالت  اأقيمت  كما  ال��ب��ل��دات.  ���ص��وارع 

واطلقت املفرقعات واال�صهم النارية بكثافة.

را�صيا  �صوارع  حا�صدة  م�صرية  وجابت   •
قلعة  ب��اجت��اه  االث����ري  ال�����ص��وق  م��ن  منطلقة 

االه��ايل  جتمع  حيث  اال���ص��ت��ق��الل 

ون��رثوا  بالن�صر،  اجلي�ض  وه��ن��اأوا  �صاحتها  يف 

ويف  الثكنة  يف  الع�صكريني  على  وال��ورود  االرز 

موقع را�صيا.

انت�صار  مبنا�صبة  م�صرية،  اإنطلقت  كما   •
اإىل  توجهت  الفخار،  را�صيا  بلدة  يف  اجلي�ض، 

التهاين  قدمت  حيث  اللبناين،  اجلي�ض  مركز 

والورود اإىل الع�صكريني.

الوطنية  »اجل��ب��ه��ة  واق��ام��ت   •

مهرجانا  الهرمل«   - بعلبك  الب��ن��اء  اللبنانية 

بلدة  يف  الذهبي  القف�ض  جممع  يف  احتفالياً 

العماد  اجلي�ض  قائد  ممثل  ح�صور  يف  دور���ض، 

و�صخ�صيات  ار  ج�صّ علي  العقيد  �صليمان  مي�صال 

ع�صكرية وروحية واهايل املنطقة، وتخلل االحتفال 

اجلي�ض  احل�صور  خاللها  حّيا  �صاهرة  فنية  حفلة 

وهناأه بانت�صاره الكبري.

لبنانا واح���م  ارم�����ْح،  َل�����َك!!  ح���ق���اً..  االأم������ُر..   - اأ 

���ص��اخم��َة وه�����ي  ت��ه��ف��و  امل���ن���ا����ص���ُب  ل�����َك   - ل 

ف���دا ت�������ص���جُّ  اأ�����ص����ب����االً  ب���ال���ن���اِر  ع����ّم����دَت   - ع 

م - م��ا اجل��ي�����ُض يف ع����دٍد.. م��ا ن���اَل م��ن م���دِد!!

اأٍب خ�����رَي  اهلُل  ح���ب���اه���ا  ب�����اأر������ضٍ  اأك��������رْم   - ا 

ث��ق��ٌة ب�������ص���ال���ٌة..  ح����ك����م����ٌة..  دم������اث������ٌة..   - د 

ب��ال�����ص��ه��دا!! امل������رويَّ  ال���وط���َن  اأع���ظ���َم  م���ا   - م 

ال���وف���ا ���ص��رف��اً ن���ب���ُت  ُروح���ه���م  ي���زه���رُّ م���ن  ي - 

ائتلقت ب���ك  ام���ت���ازْت  ُرت��ب��ت��َك  ���ص��ّرف��َت   - ����ض 

ُع���اًل ال���دي���ار  اخ���ت���طَّ  ��ل��ُف  ال�����صّ اأك���م���ل���َت م���ا  ا - 

ُتقًى عليك  اأ���ص��ف��ى  ب��ل  اجل�����اُه..  ُي���غ���ِرَك  مل   - ل 

���ض - ���ص��وى ال��ك��رام��ِة ال ُي��ع��ل��ي ُم���ق���اَم ف��ت��ًى!!

م�����ص��ائ��رن��ا يف  �����ص����وٌت  ل��ل�����ص��م��ائ��ِر  ل�����ْو   - ل 

���ُه ح���ار����صُ ال��������ربِّ  وم��������الُك  ق�����ائ�����داً  ي����ا   - ي 

ف��رح��اً اأرج�����اءن�����ا  ال����ِع����دى،  ُرغ������َم  م�������الأَت،   - م 

ِك���رٍب يف  ال����دي����ن«  »ف���خ���رِ  اأجم�������اَد  اأع�������دَت   - ا 

جم���ام���ُره���ا ت��خ��ب��و  ل����ن  جم�������ِدَك  ن�������رياُن   - ن 

���ل���ط���ان���ا!! ����صُ ال���������رّب  الأرِز  اإالّ  ُت�����ب�����ِق  ال 

ب������َك اع������ت������زازاً وي���������ص����دو ال����ع����زُّ اأحل�����ان�����ا!!

ف�����ك�����اَن ك������لٌّ ب�����وج�����ِه اخل���������ص����ِم ُب����رك����ان����ا!!

ي��ق��ظ��ان��ا!! ن��������اَم..  اإن  ق����ائ����ٍد  يف  اجل���ي�������ضُ 

���ب���ُح رّي�����ان�����ا!! م����ن راح����ت����ي����ه ُي����ط����لُّ ال�������صُّ

ُغ����دران����ا!! ال�����ص��خ��ُر  ����ص���اَر  ال�����ص��خ��ر  ق������اوَم  اإْن 

���و����ضِ ف���ت���ي���ان���اً وُك���ه���الن���ا!! م����ن ج����ن����دِه ال�������صُّ

َي�����������ص�����وُع ت�������ص���ح���ي���ًة ب����امل����ج����ِد ُم�����زدان�����ا

ع�����م�����اَد ل�����ب�����ن�����اَن.. ف�����������ازدادت ب���ك���م ���ص��ان��ا

ب�����وح�����دِة ال�������ص���ع���ِب األ�������وان�������اً واأدي�������ان�������ا!!

ت����وا�����ص����ع����اً!! وب����ق����ي����َت اأن�����������َت.. اإن�������ص���ان���ا

ول���ي�������ض ي��ب��ن��ي ����ص���وى االأب�����ط�����اِل اأوط�����ان�����ا!!

جل����ئ����َت ف�������وق ح���������ص����اٍن ت��������اَج ل���ب���ن���ان���ا!!

ك�����������رّبَت اآم�����ال�����ن�����ا رّوي�������������َت ظ�����م�����اآن�����ا!!

اأذه�����ل�����َت م�������ص���ت���ع���م���راً اأط������ف������اأَت ُط��غ��ي��ان��ا

���ل���ي���م���ان���ا« ب���ح���ك���م���ة حُت�����ت�����ذى �����ص����اه����ْت »����صُ

ُع���ن���وان���ا �������ص���ِر  ال���نَّ ِب�����ه�����اِم  غ��������دوَت  اأرِّخ.. 

العماد مي�سال �سليمان »الأمُر لك«

مي�سال جحا
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�سهور ال�سوير:

�سيف وتر�ش وكلمات

مي�صال  العماد  اللبناين  اجلي�ض  قائد  برعاية 

�صليمان ممثالً بالعقيد انطوان جنيم اأقامت بلدية 

�صاحتها  يف  احتفاالً  ال�صنديانة  عني   - ال�صوير 

الذي حققه اجلي�ض  الكبري  الن�صر  العامة مبنا�صبة 

يف نهر البارد.

ا�صتقبال  ال�صوير  مو�صيقى  وفرقة  �صوايا  ف��وؤاد 

االحتفال  ليبداأ  وال��رت���ض،  بال�صيف  الر�صميني 

بالن�صيد الوطني اللبناين ومن ثم الوقوف دقيقة 

الذين  اجلي�ض  �صهداء  ارواح  على  ح��داداً  �صمت 

�صقطوا يف معركة نهر البارد.

ح�صر االحتفال النائب اللواء الركن اإدغار معلوف 

من  وف��د  راأ���ض  على  ع��ون  مي�صال  العماد  ممثالً 

حاليون  ووزراء  نواب  واال�صالح،  التغيري  كتلة  نواب 

و�صابقون، االآن�صة مارلني حداد ممثلة حمافظ جبل 

الرائد �صئيم عراجي ممثالً مدير عام قوى  لبنان، 

فاعليات  اإىل  ريفي،  اأ�صرف  اللواء  الداخلي  االمن 

دينية وحزبية وروؤ�صاء بلديات وخماتري وجمعيات 

اهلية وك�صفية، باالإ�صافة اإىل �صباط وعنا�صر من 

املجوقل ومغاوير البحر، والتدخل اخلام�ض.

اجلي�ض  هناأت  اخلري  ابو  رميا  االحتفال  عريفة 

قيادة و�صباطاً واأفراداً باالنت�صار العظيم.

ال�صنديانة  وعني  ال�صوير  بلدية  رئي�ض  واألقى 

باملنا�صبة  كلمة  �صوايا  �صفيق  نعيم  ال�صيد 

مكلالً  قوياً  خرج  البطل  جي�صنا  »اأن  فيها:  اعترب 

بالن�صر ومعمداً بدماء ال�صهداء الذين ان�صموا اإىل 

ال�صهيوين  العدوان  �صهداء  رفاقهم 

�صهداء  �صائر  واإىل   2006 �صيف  يف  الغا�صم 

املوؤ�ص�صة الع�صكرية. وهو اليوم ركن قوي من اركان 

وا�صتقرار  امان  وعن�صر  القومية،  والق�صية  لبنان 

يجعلنا نطمئن اإىل امكان اجتياز املرحلة الدقيقة 

واحل�صا�صة التي منر بها اليوم.

ال�صنديانة  وعني  ال�صوير  بلدية  جمل�ض  وبا�صم 

هناأ اجلي�ض وقائده العماد مي�صال �صليمان وال�صباط 

ال�صهداء،  الهايل  التعازي  وقدم  واالف��راد  والرتباء 

واملوا�صاة للجرحى، كما دعا اإىل ك�صف كل مالب�صات 

هذه احلرب لكي ال يتكرر ما حدث يف اماكن اخرى 

او خميمات اخرى.

ثم األقى ال�صاعر جورج �صكور ق�صيدة باملنا�صبة 

تغّنى فيها باإجنازات اجلي�ض وبحكمة قائده.

انطوان جنيم  العقيد  اجلي�ض  قائد  واألقى ممثل 

كلمة القيادة وقد جاء فيها:

بالبطوالت  العظيم  لبناننا  تاريخ  حافل  هو  كم 

حمطات  ت�صم  االبطال  ع��ودة  عبارة  باتت  حتى 

م�صرفة يف رحلة وطننا على دروب احلرية والكرامة. 

باالم�ض البعيد عاد االبطال من عنجر فخر الدين، 

ال�صرف والت�صحية والوفاء من  واليوم يعود ابطال 

نهر البارد الذي التهب بدماء 

لت�صق  اجلرحى،  واأن��ني  االمهات  ودم��وع  ال�صهداء 

واال�صتقالل،  واحلرية  ال�صيادة  نحو  وا�صعة  الدروب 

حتى  اجلي�ض  بذلها  التي  اجل�صام  الت�صحيات  وما 

معانقة ال�صهادة، يف مواجهة تنظيم ارهابي �صوى 

ال�صعب  التي يتحلى بها  جت�صيد للقيم والتقاليد 

اللبناين ويت�صبث.

لقد ح�صم ابطال اجلي�ض معركة معقدة ودقيقة 

وكاأنه  احل��دي��ث،  لبنان  تاريخ  �صتدخل  و�صعبة 

�صيوؤرخ لالأحداث غداً بالقول ما قبل نهر البارد وما 

بعد نهر البارد.

اأيها احل�صور الكرمي، 

�صارية  معركة  يف  اجلي�ض  حققه  كبري  اإجن��از 

جتاوزت ايامها املاية، وقدمت على مذبح الوطن  

ماية واربعة و�صتني �صهيداً بطالًَ، وجرحى، ما هم 

عددهم، لن تندمل جراحهم اإال مع برء جراح الوطن، 

فيعود معافى مكرماً كما كان يف التاريخ واكرث.

عظمى،  دول  جيو�ض  عنه  تعجز  كبري  اجناز  هو 

والت�صميم  والب�صالة  الكفاءة  اثبتوا  ابطال  �صطره 

والعزم والن�صاأة الوطنية ال�صافية، ولي�ض كثرياً اإذا 

ا�صاب االعجاب اخلرباء الع�صكريني عندما يطلعون 

على تفا�صيل هذه احلرب، ولي�ض كثرياً ان تدر�ض 

فاأبطال  الع�صكرية.  املعاهد  يف  البارد  نهر  حرب 

العامل  اذهلوا  اجلي�ض 
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اللبنانيون  احتفل 

يف مدينة بو�سطن 

االمريكية و�صواحيها 

من  اجلي�ض  بانت�صار 

م�صيحية  �صالة  خالل 

م�صرتكة  ا�صالمية   -

االحزاب  وم�صوؤويل  اجلالية  وجهاء  بح�صور 

اللبنانية.

يف  اقيم  قدا�ض  يف  ال�صالة  رفعت  وقد 

املون�صنيور  برئا�صة  بو�صطن  كاتدرائية 

جوزيف حلود على نية اجلي�ض قيادة و�صباطاً 

ورتباَء وافراداً، ولراحة اأنف�ض �صهدائه، وعلى 

نية ال�صفاء العاجل للجرحى وامل�صابني.
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يف  اال�صتثنائية  الع�صكرية  وكفاءتهم  بوحدتهم 

يف  جتلى  ال��ذي  اإبداعهم  يف  �صيما  وال  امليدان، 

لهم  املتوافرة  االمكانات  وا�صتخدام  االآلة  تطويع 

الق�صوى،  واالنتاجية  الطرق  باأف�صل  �صاآلتها  على 

وبقوة  ال�صلبة  باإرادتهم  ذلك  اجل  من  مت�صلحني 

احلق.

ايها االخوة االعزاء

ما كانت هذه املعركة بغري درو�ض وعرب، اأوالها، 

ان اجلي�ض اثبت انه ال�صياج احلقيقي لكيان لبنان 

القدوة  يبقى  وانه  و�صعباً،  وار�صاً  ح�صارة  ووجوده 

ال�صاحلة التي حتتذى يف االلتزام الوطني اخلال�ض 

رهان  وحمط  الوطنية  الوحدة  منعة  عن  واملعرب 

متا�صك  ح�صانة  على  اللبنانيني،  كل  اللبنانيني، 

املجتمع.

الذي حتلق  انت�صر بال�صعب  ان اجلي�ض  وثانيها، 

ووقف  واأطيافه،  ومناطقه  انتماءاته  بكل  حوله 

وراءه �صفاً واحداً يف املواجهة، لقد اعطى ال�صعب 

جي�صه البا�صل ما هو حمتاج اليه فاأعطاه ما يتوجب 

عليه من امن وكرامة وطنية.

وثالثها، ان اجلي�ض تقبل �صريبة الدم اجل�صيمة 

االذى  اإحل��اق  ع��دم  ال�صارم  التزامه  عن  تعبرياً 

حد  على  والفل�صطينيني  اللبنانيني  باملدنيني 

بناء  اأن  مثبتاً  ���ص��واء، 

الع�صكرية  املوؤ�ص�صة 

���ص��الب��ة  يف  م���ت���ني 

ال��ث��ق��اف��ة اجل���دي���دة 

اأمرا�ض  على  اخلارجة 

الطائفية اخلبيثة.

اأيها احل�صور الكرمي

دماء  تزهر  �صوف 

اجلي�ض  ����ص���ه���داء 

م���ع ع�����ودة احل��ق 

وحماكمة  ن�صابه،  اإىل 

وتتحول  بعدل،  املجرمني 

االرامل  والزوجات  الثكاىل  االمهات  عربات 

تكرب مع  اأمل  ا�صراقة  اإىل  اليتامى  واالبناء 

وعتاداً،  عدة  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  تقوية 

درة على  ليغدو  لبنان عزة ومنعة  فيزداد 

جبني الكون.

املجل�ض  لرئي�ض  وتقدير  �صكر  حتية 

واه��ايل  املحرتمني  واع�صائه  البلدي 

�صاهم  من  ولكل  ال�صنديانة  وعني  ال�صوير  بلدتي 

االعتزاز  عن  للتعبري  اللقاء،  هذا  اجناز  و�صاعد يف 

ت�صحيات  امام  وللوقوف  الوطني  ودوره  باجلي�ض 

انبتت  وق��د  ال  كيف  ذك��راه��م،  وتخليد  �صهدائه 

الوطنية  يف  املالحم  �صطروا  رجاالً  املنطقة  هذه 

وال�صهادة يف تاريخ لبنان.

ع�صتم، عا�ض اجلي�ض، عا�ض لبنان

مو�صيقية  مقطوعات  ع��زف  االحتفال  تخلل 

ان  قبل  ال�صوير،  مو�صيقى  فرقة  اأدتها  ووطنية 

يعتلي امل�صرح الفنان زين العمر بالبذة الع�صكرية 

مع فرقته املو�صيقية بقيادة املاي�صرتو جاك حداد، 

ليقدم باقة من االغاين الوطنية لكبار الفنانني اىل 

اغانيه اخلا�صة، احتفاًء بانت�صار 

اجلي�ض يف معركته �صد االرهاب.

العماد  اجلي�ض  قائد  العمر  زين  الفنان  حيا  وقد 

واف��راد  و�صباط  حكمته،  على  �صليمان  مي�صال 

نهر  يف  قاتلوا  الذين  واالف��واج  والقطع  االألوية 

املوؤ�ص�صة  بالغار  وكللوا  الن�صر  راية  فرفعوا  البارد 

الع�صكرية ولبنان، بف�صل الت�صحيات التي قدموها 

مع رفاقهم ال�صهداء على مذبح الوطن. »ولتقطع 

كل يٍد امتدت على اجلي�ض«.

ويف اخلتام، اطلقت اال�صهم النارية التي ا�صاءت 

�صماء املنطقة.





































اآب/ايلول

لبنان جي�س خلف جي�سه

جي�ش لبنان

لكل لبنان

لبنان قال كلمته
منذ اللحظة الوىل لندلع املواجهات بني 

اجلي�ش وارهابيي تنظيم »فتح ال�سلم« 

يف نهر البارد، بدا املوقف ال�سعبي وا�سحاً 

جلياً ل لب�ش فيه: اللبنانيون وقفوا خلف 

جي�سهم جي�ساً، وفدوه بكل ما ا�ستطاعوا 

معنوياً ومادياً. هذا املوقف رافق املعركة 

يف مراحلها جميعاً و�سولً اىل الحتفاء 

باجلي�ش منت�سراً يف م�سهد وطني نادر.

يف هذا العدد ن�ستكمل ما بداأناه يف 

العدد ال�سابق )حزيران - متوز( من ر�سد 

لأ�سكال الدعم التي �ساند من خللها 

ال�سعب اللبناين جي�سه.



عكار احتفلت بعيد اجلي�ش

بتكرمي ال�سهداء

�صليمان  مي�صال  العماد  اجلي�ض  قائد  برعاية 

عكار  اأحيت  املري،  مي�صال  الركن  بالعميد  ممثالً 

يف  اأقيم  كبري،  �صعبي  مهرجان  يف  اجلي�ض  عيد 

املنطقة  بلديات  من  بدعوة  وذلك  حلبا،  ثانوية 

ع�صكرياً  �صهيداً   59 خالله  كّرمت  وخماتريها، 

االأحمر  ال�صليب  يف  امل�صعفني  اىل  باال�صافة 

وهيثم  معماري  بول�ض  ال�صهيدين  اللبناين، 

�صليمان.

للروم  عكار  اأبر�صية  راع��ي  امل��ه��رج��ان  ح�صر 

نائب  ممثل  بنديل،  بول�ض  املطران  االرثوذك�ض 

رئي�ض جمل�ض الوزراء ال�صابق ع�صام فار�ض مدير 

اعماله املهند�ض �صجيع عطية والنواب ال�صابقون: 

طالل املرعبي، وجيه البعريني، عبد الرحمن عبد 

والنائب  رح��ال  ريا�ض  للنائب  وممثالن  الرحمن 

كيالين  عمر  وال�صيخان  ال�صاهر،  خمايل  ال�صابق 

وح�صن حامد، وممثل املدير العام 

خالد  العقيد  الداخلي  االأم��ن  لقوى 

جتار  جمعية  ورئي�ض  الدين،  علم 

وح�صد  ال��دي��ن وق��ي��ادات حزبية عكار  م��ن رج���ال 

والبلديات  البلدية  االحت��ادات  وروؤ���ص��اء  ونقابية 

و�صخ�صيات  واملخاتري  املخاتري  رواب��ط  وروؤ���ص��اء 

اجتماعية وذوو ال�صهداء.

ثم  اللبناين  الوطني  بالن�صيد  احلفل  ا�صتهل 

ال�صهداء،  اأرواح  على  الوقوف دقيقة �صمت حداداً 

اجلي�ض  �صهداء  ع��ائ��الت  حل�صور  خا�صة  فتحية 

وال�صليب االأحمر.

واألقى رئي�ض بلدية حلبا �صعيد �صريف احللبي 

كلمة با�صم البلديات، اعترب فيها ان »عيد اجلي�ض 

م�صامينها  بكل  جديدة  حلة  العام  هذا  يكت�صي 

ومفاهيمها، ال بل ان لبنان اجلديد ولبنان الوطن 

بف�صل  اليوم  نعي�صه  ال��ذي  لبنان  هو  امل��ق��اوم 

ت�صحيات جي�صنا البا�صل الذي اأكد يف كل مرة اأنه 

جي�ض كل لبنان...«. 

كامل  الدكتور  حتدث  ال�صهداء،  عائالت  وبا�صم 

اإحياء  يف  �صاهموا  الذين  كل  �صكر  ال��ذي  ال�صعار 

وقال:  ال�صهداء.  الأبنائنا  تكرمياً  املنا�صبة  هذه 

الثانية  لل�صنة  ياأتي  اجلي�ض  بعيد  االحتفال  »اإن 

يف اأجواء ع�صيبة. ففي العام املا�صي واجه لبنان 

اال�صرائيلية  االع��ت��داءات  و�صعباً  وجي�صاً  مقاومة 

يف  االإرهاب  يواجه  اليوم  هو  وها  عليها،  وانت�صر 

والت�صامن  اللحمة  بف�صل  لكن  البارد،  نهر  خميم 

من  لبنان  �صينت�صر  اجلي�ض  جانب  اىل  والوقوف 

جديد اي�صاً«.

األقى ممثل  لل�صاعرة عال خ�صارو،  وبعد ق�صيدة 

م�صتهلها  يف  نقل  كلمة  فار�ض  ع�صام  ال�صيد 

م�صاعره  واأ�صدق  فار�ض  الرئي�ض  دولة  »حتيات 

وفخره واعتزازه ب�صهداء اجلي�ض االأبرار، وهو احلا�صر 

ومتيقناً  لبنان  بجي�ض  معتزاً  والقلب،  بالفكر 

وحكمة  جنوده  ب�صجاعة  وموؤمناً  االآتي  ن�صره  من 

قيادته«.

كذلك حيا قيادة اجلي�ض والعماد مي�صال �صليمان، 

داعياً الدولة اىل »تعزيز املوؤ�ص�صة الع�صكرية عدة 

واأعرب عن ثقة تامة  الوطن«.  الأنها عماد  وعتاداً 

الرجال  منحتها  التي  عكار  »�صتكرم  القيادة  باأن 

الرجال، باأن تفتح بابها على م�صراعيه لت�صتقبل 
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اآب/ايلول

اإعداد:

نينا عقل خليل

ماري احل�سري

لبنان جي�س خلف جي�سه

الأول من اآب حّل مكللً بال�سهادة

وقفة وفاء 

وخ�س���وع

اآب كان احتفال ال�سهادة  احتفال الع�سكريني بالأول من 

يوا�سلون  الواجب،  �ساحة  يف  كانوا  فقد  باأبطالها، 

وبالدم  حتقيقه،  على  اأق�سموا  هدف  باجتاه  التقدم 

ي�ضنعون الطريق لبلوغه.

اأّما يف �ساحات الوطن فكانت للمواطنني وقفات دعم 

وت�سامن جتلت يف احتفالت ومهرجانات ون�ساطات اأبرز 

عناوينها تقدي�ش عطاءات ال�سهداء يف �سبيل الوطن.

هنا مواكبة لكيفية احتفال اللبنانيني بجي�سهم الذي 

لها  ي�سبق  مل  معركة  يخو�ش  كان  بينما  عيده  حل 

مثيل يف تاريخ لبنان.
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املجال  لهم  وتف�صح  ج��دداً  وع�صكريني  �صباطاً 

ليكملوا م�صرية العطاء بجراأة وعنفوان«.

وال�صمري  العقل  �صوت  »تغليب  على  وح�ض 

االعتدال،  خط  وبناء  لبنان،  مل�صلحة  والتوحد 

دولة  وبناء  االآخر،  واحرتام  والتعاي�ض  التاآلف  خط 

القانون واملوؤ�ص�صات واالتعاظ من املا�صي. ولنكرم 

لبنان  لينعم  واحل��وار  والتالقي  بالوحدة  �صهداءنا 

بحلة جديدة من االأمن واال�صتقرار واالزدهار ليكون 

وطن ال�صالم والوئام«.

وبدوره، األقى ممثل العماد قائد اجلي�ض العميد 

لقد  قائالً:  ال�صهداء  فيها  حّيا  كلمة  املري،  الركن 

حني  م�صرقة  �صفحات  الوطن  كتاب  يف  �صطرمت 

االره��اب  ع�صابات  وج��ه  يف  منيعاً  �صداً  وقفتم 

والعدالة  القانون  الهاربة من  املجرمة  واجلماعات 

باأمن  والعبث  الفتنة  بذور  زرع  على  داأبت  التي 

�صواء،  حد  على  الفل�صطينيني  واالخوة  اللبنانيني 

بل قادها التعنت والتكابر وخطط ال�صر اىل الغدر 

وحماولة  اأ�صكاله  باأب�صع  اجلي�ض  على  واالعتداء 

والقتل  ال�صطو  �صعاره:  جديد  واق��ع  اأم��ر  فر�ض 

واالره������اب وان��ت��ه��اك 

واملقد�صات،  احلرمات 

عكار  اأن  متنا�صية 

ال�صاخمة،  عكار  االأبية، 

ي���وم���اً  ت����ع����رف  مل 

واالنحناء.  ال��ذل  ط��رق 

اأبناوؤها  �صكل  فلطاملا 

ال����راف����د االأ���ص��ا���ص��ي 

القوى  و�صائر  للجي�ض 

االأم���ن���ي���ة، ول��ه��ا يف 

�صهيد  ع��ائ��ل��ة  ك���ل 

مذبح  ع��ل��ى  واأك�����رث 

لبنان  علم  ظالل  يف  يولدون  واأطفالها  الوطن. 

العائلة  الوطن يف  ويتعلمون حب  اجلي�ض،  وراية 

واملدر�صة، ويف ربيع العمر ينخرط الكثري منهم 

لبنان  يا  لبيك  �صارخني  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  يف 

قائد  ممثل  �صّلم  اخل��ت��ام،  ويف  ج��ن��ودك«.  نحن 

اجلي�ض عائالت ال�صهداء دروعاً تذكارية، كما ت�صلم 

تت�صّمن �صوراً  واملخاتري درعاً  البلديات  من جلنة 

ل�59 �صهيداً من اأبناء عكار.

والأطفال عادوا اجلرحى

بهية  النائبة  من  وبدعوة  حلبا،  منطقة  يف 

لالأطفال،  م�صرية  البلدي  املجل�ض  نظم  احلريري، 

حيث توجه اأكرث من 500 طفل اىل مركز اليو�صف 

الطبي وعاد وفد منهم جرحى اجلي�ض وقدم اليهم 

التهاين بال�صالمة.

وذويهم،  الع�صكريني  اىل  الورود  حملوا  االأطفال 

م�صتديرة  اىل  بال�صيارات  امل�صرية  توجهت  ثم 

العبدة، على تخوم خميم نهر البارد حيث قدمت 

الورود اىل الع�صكريني.

�سموع على امتداد الطريق

واأكاليل زهر

اأقيمت يف عكار �صل�صلة ن�صاطات اأبرزها امل�صرية 

 - الوطنية  الرتبية  ك�صافة  نظمها  التي  الك�صفية 

االأهلي  املجتمع  جمعيات  منيارة، مب�صاركة  فوج 

منيارة  بلدية  واأ���ص��اءت  ومنظماته.  واأنديته 

�صاحة  املوؤدية اىل  الطريق  امتداد  ال�صموع على 

البلدة وعلى م�صاحة كيلومرتين.

احتفاالً  عكار   - البرية  بلدية  اأق��ام��ت  كذلك، 

ملنا�صبة االأول من اآب تكرمياً لل�صهداء، وذلك على 

العماد  ممثل  ح�صره  الر�صمية،  املدر�صة  ملعب 

قائد اجلي�ض و�صخ�صيات ووفود �صعبية.

ارتفعت  وق��راه��ا  وبلداتها  عكار  ���ص��وارع  ويف 

وازدانت  اللبناين  للجي�ض  وداعمة  موؤيدة  الفتات 

الطرقات وال�صاحات باالأعالم و�صعارات اجلي�ض.

البلدي  املجل�ض  م��ن  ومب��ب��ادرة  ببنني،  ويف 

واملخاتري، مت و�صع اأكاليل من الزهر على اأ�صرحة 

�صهداء البلدة الذين �صقطوا يف معارك خميم نهر 

البارد، ومب�صاركة ذوي ال�صهداء وعائالتهم.

رابطة  من  وبدعوة  رحبة  بلدة  يف  مت  كذلك، 

البلدية  ومب�صاركة  اللبنانية  امل�صلحة  القوى 

زهور  اأكاليل  و�صع  رحبة،  اأبناء  ولقاء  وفاعليات 

على اأ�صرحة ال�صهداء يف �صاحة البلدة. وقد اأقيمت 

ال�صلوات لراحة اأرواح ال�صهداء وحماية اأبناء اجلي�ض 

و�صفاء اجلرحى.

واأقامت بلدية بلدة بحنني، وعلى بعد خم�صمائة 

مرت من خميم نهر البارد، مهرجاناً �صعبياً حا�صداً 

اأبناء  �صارك فيه اأكرث من خم�صة اآالف مواطن من 

كبري  عدد  ح�صره  فني  حفل  اإحياء  وجرى  البلدة. 

من الع�صكريني الذين خرجوا من جبهة البارد يف 

ا�صرتاحة ق�صرية.



طرابل�ش:

م�سريات وورود وحتية من القلب

واأعالم اجلي�ض  اللبنانية  االأعالم  رفعت طرابل�ض 

والالفتات املوؤيدة، ونظمت جمعية ك�صافة اجلراح 

فيها  بثت  التي  املدينة  �صوارع  جابت  م�صرية 

االأغاين الوطنية.

لالإ�صالح  اخلريية  اللبنانية  اجلمعية  وقدمت 

اجلي�ض  عنا�صر  اىل  البي�صاء  ال���ورود  والتاأهيل 

اللبناين املنت�صرين يف نقاط ثابتة يف طرابل�ض.

يف  الثقافي�ة  ال��وف�����اق  جمعي�ة  وع��ر���ص�����ت 

للفن  عايدة  حم��رتف  مع  بالتعاون  طرابل�ض، 

لوحات  جمموعة  ال��وف��اق،  وج��ري��دة  الت�صكيلي 

امليناء،  طريق  على  الطلق  الهواء  ت�صكيلية يف 

بعنوان »حتية من القلب يا ع�صكرنا«، ت�صامناً مع 

اجلي�ض اللبناين واإجالالً ل�صهدائه.

عايدة  وال�����ص��م��ال،  طرابل�ض  فنانو  فخا�ض 

و�صحا  اأحمد  غالب،  رميون  عيط،  خالد  ابراهيم، 

وجوين اأ�صقر، املعركة اىل جانب اجلي�ض بالري�صة 

بري�صته عن ت�صامنهم معه  كلٌّ  واالألوان معربني 

وتقديرهم له.

الفيحاء  بلديات  احت��اد  رئي�ض  املع�ر�ض  ح�صر 

ر�صيد  املهند�ض  البلدية  ورئي�ض 

جمايل، الذي األقى كلمة باملنا�صبة، 

وال��رائ��د رب��ي��ع ���ص��ح��ادة ممثالً 

امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ق��وى االأم���ن 

ريفي،  اأ�صرف  اللواء  الداخلي 

رئ��ي�����ض ب��ل��دي��ة امل��ي��ن��اء عبد 

من  وح�سد  الدين،  علم  القادر 

ال�صخ�صيات االإعالمية والثقافية 

واالإجتماعية والفنية واالأمنية.

كما زار رئي�ض جمعية الوفاق 

ترافقه  الفري،  رامز  الثقافية 

قائد  ابراهيم،  عايدة  الفنانة 

الركن  العميد  ال�صمال،  منطقة 

مكتبه  يف  جم��ذوب  م�صطفى 

ال�صمال  منطقة  ق��ي��ادة  يف 

من  لوحة  له  وقّدما  الع�صكرية 

اأعمال الفنانة ابراهيم تعرّب عن 

مع  اللبناين  ال�صعب  ت�صامن 

جي�صه االأبّي ال�صامد. 

القلمون:

اأنتم �سرف الوطن

مدر�صة  يف  احتفاالً  القلمون  بلدية  نظمت 

الركن  العميد  برعاية  لل�صبيان  الر�صمية  القلمون 

مي�صال  العماد  اجلي�ض  قائد  ممثالً  عبيد  حممد 

�صليمان، ح�صره ممثلو االجهزة االمنية وفاعليات 

�صيا�صية وبلدية.

رئي�ض البلدية ال�صيد طالل دنكر الذي األقى كلمة 

ال�صهيد  النقيب  القلمون  ابن  تذكر  باملنا�صبة 

خالل  �صايف  جبل  يف  ا�صت�صهد  الذي  ك�صن  ماجد 

م�صاركته يف تطهري اأر�ض اجلنوب من األغام العدو 

اال�صرائيلي. وحّيا روح العريف املغوار رامي حمزة 

الذي ا�صت�صهد يف معركة نهر البارد. وقال: »من 

�صهيد جبل �صايف اىل �صهيد و�صط نهر البارد لكم 

قائد جي�صنا الف حتية. وعهد منا ان القلمون هي 

دعاء  واأل��ف  حتية  األف  القلمون  من  لكم  معكم.. 

بالن�صر.. اأنتم �صرف الوطن...«.

البرتون: اأعلم ويافطات 

ووفود

يف ال��ب��رتون، ق��ام وف��د من 

مم��ث��ل��ي ق���وى وت���ي���ارات 14 

اجلي�ض  ملواقع  ب��زي��ارات  اآذار 

املدينة  يف  ومراكزه  اللبناين 

جبيل  ���ص��م��ار  يف  الك�صفية 

وج�صر املدفون و�صراي البرتون. 

لقادة  ال��ت��ه��اين  ال��وف��د  وق���دم 

من  ب��اق��ات  حاملني  امل��واق��ع 

اجلي�ض  دعمهم  موؤكدين  ال��ورد 

اللبناين.

اللبنانية  االأع��الم  رفعت  كما 

البرتون  �صوارع  يف  والالفتات 

قرى  ويف  العامة،  و�صاحاتها 

الق�صاء وبلداته.

عم�سيت حّيت ال�سهادة

اآب،  م���ن  االأول  مل��ن��ا���ص��ب��ة 
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نفتحر ونعتز 

بجي�سنا

رابطة  اأ�صدرت  اآب  من  االأول  يف  اجلي�ض  عيد  مبنا�صبة 

وتعتز  فيه  تفتخر  بياناً  اللبنانية  امل�صلحة  القوى  قدماء 

بجي�صنا البا�صل وقالت:

عيده  يف  نحييه  اأن  احلرجة  الظروف  هذه  يف  »يوؤملنا 

الثاين وال�صتني وهو يواجه ع�صابات الغدر واالرهاب يف نهر 

البارد دفاعاً عن اأمن املواطنني، كما حييناه يف عيده الواحد 

االعتداءات  يواجه  كان  عندما  الفائت  العام  يف  وال�صتني 

احلربني  هاتني  ويف  الوطن.  عن  دفاعاً  متوز  حرب  يف  اال�صرائيلية 

�صّحى اجلي�ض مع القوى االمنية االخرى بقافلة طويلة من ال�صهداء«.

وبعد انت�صار اجلي�ض يف نهر البارد، وّجهت الرابطة كتاب تهنئة جاء 

فيه: »انت�صر اجلي�ض على االإرهاب، تلك الظاهرة التي اأربكت وتربك 

وال�صجاعة  واحلكمة  بال�صالح  يحقق  مل  االنت�صار  وهذا  حالياً،  العامل 

مع  اجلهود  وتوحيد  واملناقبية  واالن�صباط  بالوحدة  اي�صاً  امنا  فقط، 

القوى االمنية كافة والتفاف ال�صعب اللبناين باأ�صره من حوله«.
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اأر�صلت ال�صيدة زينة كرم كتاباً اىل العماد قائد اجلي�ض قالت 

فيه:

�صعورهم  من  انطالقاً  ال�صديقة،  العائالت  بع�ض  اوالد  »اإن 

اللبناين  اجلي�ض  اىل  الدعم  تقدمي  يف  بامل�صاركة  الوطني 

البا�صل، قاموا بحملة تربع ومتكنوا من جمع مبلغ زهيد.

املبلغ  هذا  نقدم  ان  االأوالد  هوؤالء  وبا�صم  با�صمي  ي�صرين 

حامي  جتاه  واملحبة  الوطنية  الروح  رمز  ميثل  الذي  املتوا�صع 

الوطن، من اجل دعم خزينة اجلي�ض.

ا�صارة اىل ان املبلغ امل�صار اليه هو 500000 ل. ل. وقد جمعه 

االطفال: ريا وتاليا كريوز، جان وياال يارد، وتارا مر�صي.

من جهتها كتبت كارن �صابا )13 عاماً( وهي امريكية من اأ�صل 

لبناين:

كتبت هذه الكلمات حتت عنوان: »الأنني اأهتم. هل تهتمون؟«. 

ا�صكروا اجلنود اللبنانيني الأنهم يحافظون على �صالمتنا.

ا�صكروا اجلنود اللبنانيني الأنهم ي�صاعدوننا على االنت�صار.

ا�صكروا اجلنود اللبنانيني لتطوعهم يف اجلي�ض.
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مي�صال  العماد  اجلي�ض  قائد  وبرعاية 

مي�صال  الركن  بالعميد  ممثالً  �صليمان 

احتفاالً  عم�صيت  بلدية  نظمت  امل��ري، 

يف �صاحة اجلي�ض يف البلدة حتت عنوان 

وع��ودة  اجلي�ض  بعيد  �صوياً  »لنلتقي 

التي  اجلي�ض  مو�صيقى  اأحيته  الع�صكر«، 

لونت ال�صاحة بالنغمات واأدخلت الفرح اىل 

القلوب، بينما كانت ذكرى ال�صهداء احلا�صر 

االأبرز.

ح�صر االحتفال النائبان الدكتور وليد اخلوري 

وعبا�ض الها�صم، النائب ال�صابق ناظم اخلوري، 

بلديات  وروؤ�صاء  ووطنية  ر�صمية  و�صخ�صيات 

وخماتري وفعاليات واأهايل البلدة واجلوار وعدد 

من ال�صباط والع�صكريني.

بلدية  رئي�ض  عي�صى،  ان��ط��وان  ال��دك��ت��ور 

عام..  كل  يف  »كما  كلمته:  يف  قال  عم�صيت 

من  االأول  بعيد  احتفاًء  �صوياً...  اليوم  نلتقي 

ال�صرف  �صاحة  �صاحته  يف  اجلي�ض...  عيد  اآب، 

والت�صحية والوفاء. اأما يف هذا العام، فاإن الذكرى 

مزينة  فهي  كثرية...  معاٍن  طياتها  يف  حتمل 

بالبطوالت والت�صحيات، وجمبولة باملالحم ومكللة 

بال�صهادة اإمنا اأي�صاً باالنت�صار االأكيد.

نعم اأيها االأبطال!

الوطن  تفتيت  حاولت  التي  اليد  قطعتم  لقد 

وحكمة  وحدتكم  بف�صل  وجنحتم  الفنت،  وخلق 

االيادي  من  ووطنكم  �صعبكم  حماية  يف  قيادتكم 

ال�صيا�صية  التجاذبات  ع��ن  متعالني  ال��غ��ادرة، 

امل�ض  راف�صني  اخلارجية،  والتدخالت  الداخلية 

بل  ال  االأم��ل،  غدومت  حيث  ووحدته،  لبنان  بكيان 

ال�صاهرة،  العني  عيوننا،  يف  غدومت  االأم��ل..  كل 

القلب  قلوبنا  ويف  احلي،  ال�صمري  �صمائرنا  ويف 

الناب�ض، وغدومت يف دمائنا، الدم الزكي الطاهر«.

واألقى املختار �صربل طنو�ض اخلوري كلمة رابطة 

خمتاري جبيل فتوجه للع�صكريني بالقول:

وجعلتم  البطولة،  مالحم  اأروع  �صطرمت  بعدما 

رجالكم  وزرع  ال�صم�ض،  جبهة  تالطم  جباهكم 

الفا�صدين  ال�صتئ�صال  ب  ال��رتُّ رحم  يف  قاماتهم 

اليوم معتزين ب�صرفكم وت�صحياتكم  اخلونة، جئنا 

ووفائكم لوطنكم.

وختم بالقول: طوبى ملن ُيغنون بطوالتهم، فاإن 

لهم ملكوت الوطن.
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ح��������ّي ال�����������ص�����ه�����ادة وان������ط������ق اأي������ه������ا ال����ق����ل����ُم

واك������ت������ب ع����ل����ى ل�����وح�����ة ال�����ت�����اري�����خ م���ل���ح���م���ًة

����ب����ه غ�������������اٍل ت��������راب��������ك ي��������ا ل������ب������ن������ان خ���������صّ

ت���������������رّد ك������ي������د ع�������������ص������اب������ات م���������ص����ّل����ح����ة

ت����ل����ك ال����ع���������ص����اب����ات واالإره������������������اب دي����دن����ه����ا

م�������وؤام�������رة يف  غ�������������دراً  اجل�����ي�����������ض  ل����ت����ط����ع����ن 

���ن���ة حم�������صّ ��������ص�������رادي�������ب  يف  �����������ص�����ت  وع�����������صّ

ت����غ����ت����ال ق����ن���������ص����اً رج���������ال اجل����ي���������ض ت���غ���دره���م

وع�����ي�����ل �����ص����رب رج����������ال اجل����ي���������ض وال�����ت�����زم�����وا

ط���وائ���ف���ه ����ص���ت���ى  يف  ال�������ص���ع���ب  ف���ا����ص���ت���ن���ه�������ض 

ي������ط������ال������ب������ون ب�������دع�������م اجل������ي�������������ض ق����اط����ب����ة

ف�����اأع�����ط�����ي اجل����ي���������ض ح������ق ال������������رّد م����ن����ف����رداً

وق���������رر اجل����ي���������ض اأم���������ر احل���������ص����م ف���ان���ت�������ص���ب���ت

ف����������وج امل�������غ�������اوي�������ر واالأف����������������������واج ق����اط����ب����ة

ويف ي��������زرع��������ون  ������ص�����ه�����ي�����داً  ������ص�����رب  ك�������ل  يف 

وي������ه������زم������ون ف������ل������ول ال�������غ�������در م�������ا ����ص���م���دت

ح�������ري�������ة ال��������وط��������ن ال��������غ��������ايل ل������ه������ا ث���م���ن 

ب��ق��ي��ت وم��������ا  ي����ف����ج����ع  ومل  ب����ي����ت  ي����ب����ق  مل 

م�������������اآمت ال�������������ص������ه������دا ع�������ّم�������ت م����ن����اط����ق����ن����ا

ف�������احل�������ب ت���������ص����ح����ي����ة اإك�����ل�����ي�����ل�����ه�����ا �����ص����رف

دم�����ن�����ا يف  احل��������������ّي  ل����ل���������ص����ه����ي����د  حت������ي������ة 

ت���ره���ق���ه واحل��������������رب  ع������ي������ده  يف  ل����ل����ج����ي���������ض 

ي�����ده يف  امل���������ج���������روح  ال��������وط��������ن  اأم���������ان���������ة 

ث����م����الً زورق����������������اً  اأدرك  �����ص����ل����ي����م����ان  ف�����ي�����ا 

ل���ن���ا اآن  ال������������رّب  ن�����ح�����و  ال���������ص����ف����ي����ن����ة  ق��������د 

ت�������ق�������ود م������ع������رك������ة ال������ت������ح������ري������ر دام������ي������ة

ح��������رب ال�����ك�����رام�����ة اإّم������������ا ال����ن���������ص����ر ن���ح�������ص���ده

ي����ج����ب����ك ج������������رُح �����ص����ه����ي����ٍد ف��������اجل��������راح ف�����ُم

دُم ال��������ف��������داء  �������ص������راي������ني  م�������ن  م��������داده��������ا 

ال��������دمُي ك����م����ا  م���������ص����ف����وح����اً  ال�����������ص�����ه�����ادة  دم 

ت������زدح������ُم ال�����ل�����ي�����ل  ظ����������الم  يف  ت���������ص����ل����ل����ت 

وال������ق������ي������ُم اهلل  دي������������ن  ت���������������رباأ  م�����ن�����ه�����ا 

وحت�������������رق ال��������وط��������ن االأح���������ل���������ى وت����ن����ت����ق����ُم

ول������ّغ������م������ت ك��������ل م��������ا ت���������ص����ع����ى ل��������ه ق��������دُم

وت���������اأخ���������ذ االأب����������ري����������ا درع���������������اً وت����ق����ت����ح����ُم

ب����ح����ك����م����ة م�������ن �����ص����ل����ي����م����ان احل�����ك�����ي�����م ه�����ُم

ف�����ال�����ت�����اأم�����وا ال���������ص����ي����ا�����ص����ي����ني  �����ص����م����ل  ومّل 

وي�����ط�����ل�����ب�����ون ������ص�����ري�����ع احل�����������ص�����م ك����ل����ه����ُم

ب����ا�����ص����م اجل����م����ي����ع ف�����ك�����ان امل������وق������ف احل����ك����ُم

م�������داف�������ع اجل�����ي�����������ض ب�������ال�������ن�������ريان ت���ل���ت���ه���ُم

ت�����ه�����اج�����م امل�����������وت ب�������االأل�������غ�������ام ت���������ص����ط����دُم

ك��������ل امل���������واق���������ع ي�����ع�����ل�����و خ������اف������ق������اً ع����ل����ُم

ف����ي����خ����ن����ق ال�����������ص�����ر م�������ق�������ه�������وراً وي�����ن�����ه�����زُم

غ�������������اٍل وي������دف������ع������ه االأب����������ط����������ال وح�������ده�������ُم

ق����ل����ُم وال  ت�������دم�������ع  مل  ب�����ل�����ب�����ن�����ان  ع��������ني 

دُم امل������وؤم������ن������ني  ع�����ن�����د  احل���������ب  �����ص����ري����ب����ة 

اأم�����������ا ال��������وف��������اء ف������م������ق������رون ب�������ه ال����ق���������ص����ُم

االأمُل ي�����ن�����ت�����اب�����ه  ال��������������ذي  ول������ل������ج������ري������ح 

ل�����ق�����ائ�����د اجل�����ي�����������ض وه���������و احل�������اك�������م احل�����ك�����ُم

وي������ل������ت������زُم ج�����ن�����اح�����ي�����ه  يف  ي�����������ص�����ّم�����ه�����ا 

ي�������������ص������ارع ال�����ب�����ح�����ر واالم������������������واج ت���ل���ت���ط���ُم

ي����ل����ت����ئ����ُم اجل�������������رح  واآن  ت�����������ص�����رتي�����ح  ان 

اأق���������ص����ى امل������ع������ارك م�����ا ق�����ال�����وا وم�������ا زع����م����وا

ب����ال����ت���������ص����ح����ي����ات واإّم��������������ا ال�������ع�������اُر وال������ن������دُم

العميد القّيم املتقاعد حممد يا�سر الأيوبي

قّدم حتية �سعرية اىل ال�سهيد،

فقال:



جبيل: �ساحة املدينة

و�ساحات القلوب للجي�ش

مي�صال  العماد  اجلي�ض  قائد  رع��ى  جبيل،  يف 

تد�صني  حفل  املدينة،  بلدية  بدعوة من  �صليمان 

�صاحة اجلي�ض يف املدينة يف احتفال اقيم ملنا�صبة 

عيد اجلي�ض.

ح�صر االحتفال العميد الركن جان 

فريحة ممثالً قائد اجلي�ض العماد 

مي�صال �صليمان، النائب العميد 

النائب  مم��ث��الً  م��وزاي��ا  �صامل 

النائبان  ع��ون،  مي�صال  العماد 

وعبا�ض  اخل��وري،  وليد  الدكتور 

القوى  لقادة  وممثلون  الها�صم 

لبنان،  جبل  وملحافظ  االأمنية 

�صيا�صية  وفاعليات  و�صخ�صيات 

ونقابية  واجتماعية  وع�صكرية 

وروؤ�صاء بلديات وخماتري.

بالن�صيد  االح��ت��ف��ال  اف��ت��ت��ح 

عزفته  ال��ل��ب��ن��اين  ال��وط��ن��ي 

الوقوف  ثم  اجلي�ض،  مو�صيقى 

الأرواح  اإج����الالً  �صمت  دق��ي��ق��ة 

ال�صهداء.

الدكتور  البلدية  رئي�ض  واألقى 

جوزف ال�صامي كلمة متنى فيها 

ال�صاحة  ه��ذه  �صخ�صياً  د�صن  لو 

�صليمان  مي�صال  العماد  القائد 

»ابن عم�صيت العزيزة ابن هذه 

على  الزهر  من  اإكليالً  و�صع  ثم  االأبية«.  املنطقة 

عن  ال�صتار  اإزاحة  للجي�ض ومتت  التذكاري  الن�صب 

اللوحة التذكارية ل�صهداء اجلي�ض وقوى االأمن الداخلي 

وال�صليب االأحمر اللبناين.

فيها  ن��وه  كلمة  فريحة  الركن  للعميد  وكانت 

بالتفاف جميع اللبنانيني حول اجلي�ض يف دفاعه 

عن الوطن واقتالع اأ�صواك االإرهاب الواحدة تلو االأخرى 

من خميم نهر البارد.

كما كانت لل�صاعر فيكتور مريزا ق�صيدة من وحي 

املنا�صبة قال يف مطلعها:

ج����ي����ن����ا ن����ه����ن����ي ج����ي���������ص����ن����ا ب���ع���ي���دو

ع�������ا ج���ي�������ص���ن���ا ب�����ال�����ع�����ز واالإك��������ب��������ار

وي����ل����ّب���������ص����وا م�����ن ال�����غ�����ار ك�����ل ال����غ����ار

وك�����ل�����م�����ا ب���������واري���������دو ب����ت����ط����ل����ق ن�����ار

وح�����ت�����ى ن���������ص����ل ب����ه����ال����وط����ن اح��������رار

ون���������ص����ل ح������د اجل����ي���������ض اإ�����ص����ت����ن����ف����ار

امل���������ارد ج����ي���������ص����ن����ا  ي�������ا  م�����ع�����ك  اهلل 

ن����ح����ن����ا ب������ج������ه������ودك ك����ل����ن����ا اإمي���������ان

ب����ت����م����وز ����ص���ن���ة امل����ا�����ص����ي����ة ال�����ع�����دوان

وب����ه����ال���������ص����ن����ة االره��������������اب ع����ن����ا ب����ان

����ص���ل���ي���م���ان ق�����ائ�����د  ي������ا  م����ع����ك  واهلل 

ن����ح����ن����ا م����ن����ع����رف ج���ي�������ص���ن���ا ل������و ك����ان

ب�������دم ال���������ص����ه����ادة ب���ي���ن���ح���م���ى ل���ب���ن���ان

م������ن امل�����ع�����رك�����ة ي�����رج�����ع ب������ال اي������دو

جونية: فلتكن قراراتكم 

بحجم ت�سحياتهم

يف  ورفعت  اآب،  من  االأول  يف  ازدان��ت  جونية 

البلدية  ورفعت  واجلي�ض،  لبنان  اأعالم  �صوارعها 

كبرياً  اإعالنياً  مل�صقاً  االعالنية  اللوحات  على 

لع�صكريني  يحمل �صورة 

عبارة  ويحمل  املباين  اأح��د  على  العلم  يرفعون 

»فلتكن قراراتكم بحجم ت�صحياتهم«.

قدا�ض  اأقيم  جونية   - يو�صف  مار  كني�صة  ويف 

مبنا�صبة عيد اجلي�ض رفعت خالله ال�صلوات لراحة 

اأنف�ض ال�صهداء، ح�صره النائبان فريد اخلازن و�صامل 

العماد  رفول قبطي ممثالً  الركن  والعقيد  موزايا 

املذبح  على  القرابني  تقدمة  ومع  �صليمان. 

وعلم  اللبناين  العلم  قدم 

اجل���ي�������ض، 

وطننا  احم  رب  »يا  ال�صالة،  عواد  حنا  االأب  ورفع 

وجي�صنا«.

قاعدة  اىل  بال�صموع  م�صرية  القدا�ض  اأعقبت 

ترافقهم  املحتفلون  �صار  وقد  البحرية،  جونيه 

واالغ��اين  االنا�صيد  تبث  التي  ال�صوت  مكربات 

مرفوعة  ال�صهداء  �صور  املوكب  وتقدم  الوطنية، 

من  االه��ايل  اأط��ل  حني  ويف  كبرية.  لوحة  على 

واالأرز،  ال��ورد  ناثرين  باالعالم  ملّوحني  ال�صرفات 

البحرية حيث  امل�صرية اىل قاعدة جونية  تابعت 

قدمت باقات الورد ودروعاً تكرميية اىل ال�صباط 

والع�صكريني الذين كانوا يف ا�صتقبالها.
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وال������ع������ي������د ب������دن������ا رب������ن������ا ي����ع����ي����دو

وع��������زم و�����ص����ج����اع����ة وم������ق������درة ي����زي����دو

وي��������ق��������ّرب ال����ن���������ص����ر وم������واع������ي������دو

ب����������اأوالدن����������ا ي����خ����رط���������ض ب�������واري�������دو

ن�����ري�����دو م�������ا  اجل�����ي�����������ض  �������ص������الح  اإال 

وك���ل���م���ا خ�������ص���م ع���اجل���ي�������ض م�����د االإي������د

ح����������ارب ف�����ل�����ول امل�����ع�����ت�����دي وط��������ارد

وارد م���������ض  ل���ل�������ص���ع���ب  درع  وغ��������ريك 

خ����������ّل ب�����وط�����ن�����ا �����ص����ع����ب����ن����ا ������ص�����ارد

م������ن ن����ه����ر ب�����������ارد، ب������احل������رب ����ص���ع���الن

ي������ا ق�����ائ�����د االأب��������ط��������ال وال�������ص���ج���ع���ان

ب����������ارد ال�����ن�����ه�����ر، ال����������دم م���������ض ب������ارد

مب�����ق�����اوم ا����ص���ت�������ص���ه���د ع�����ا خ�����ط ال����ن����ار

وج������ن������دي مب���خ���ي���م ن����ه����رن����ا ال�����ب�����ارد



جمعية فرح العطاء:

اطفال لبنان يف الريزة

جمعية  نظمت  اآب،  من  االأول  ملنا�صبة 

من  طفل  األ��ف  لنحو  زي��ارة  العطاء  فرح 

مبنى  اىل  اللبنانية  املناطق  خمتلف 

حيث  ال��ريزة،  يف  الوطني  الدفاع  وزارة 

ال�صباط  من  ع��دد  ا�صتقبالهم  يف  ك��ان 

والع�صكريني.

اإكليل  و�صع  ال��زي��ارة،  برنامج  ت�صمن 

على  لبنان  خ��ارط��ة  ب�صكل  ال��زه��ر  م��ن 

الوحدة  �صعلة  واإ���ص��اءة  اخلالدين،  ن�صب 

لالنق�صام  ورف�صاً  التوا�صل  على  تاأكيداً 

االأرز  والتباعد، وغر�ض خم�ض �صجرات من 

تكرمي  مرا�صم  واإج��راء  ال��وزارة،  باحة  يف 

العلم بح�صور االأطفال. ويف ختام الزيارة، 

املن�صورات  وبع�ض  ال�صيافة  تقدمي  مّت 

اىل  االأطفال  غادر  ثم  واالأع��الم،  الوطنية 

ال�صعلة  من  حاملني  وبلداتهم  قراهم 

لي�صيئوا بها ال�صموع على �صرفات  قب�صاً 

املنازل والطرقات ملدة ا�صبوع على كامل 

م�صاحة الوطن تاأكيداً لهذه الوحدة.

الهدى  جمعية  ادارة  ق��ام��ت  ك��ذل��ك، 

جنوبيني  واأطفال  ل�صبيبة  زيارة  بتنظيم 

يف  اخل��ال��دي��ن  ن�صب  اىل  اجلمعية  م��ن 

عيد  ملنا�صبة  التهنئة  وتقدمي  ال��ريزة 

اجلي�ض.

... و�سباب لبنان

و�ساباته

وقام وفد من �صباب و�صابات لبنان بزيارة 

واأ�صاوؤوا  الريزة  يف  الدفاع  وزارة  مبنى  اىل 

�صعار اجلي�ض »�صرف، ت�صحية، وفاء« بال�صموع 

اأمام �صور �صهداء خميم نهر البارد على ن�صب 

انتقلوا  الزهر ثم  اإكليالً من  اخلالدين وو�صعوا 

اىل ن�صب ال�صهداء وزرعوا اأرزة عربون تقدير 

ووفاء ل�صهداء اجلي�ض اخلالدين.

احلليم  عبد  العقيد  جولته  يف  الوفد  رافق 

الزين )من مقر عام اجلي�ض( الذي �صكرهم على 

مبادرتهم ووقوفهم اىل جانب اجلي�ض.
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معايدة وورود للجرحى

بزيارة  امل�صتقبل«  »ن�صاء  �صيدات  جتّمع  قام 

معايدة لقيادة فوج املدفعية االأول يف الكرنتينا، 

العميد  الفوج  لقائد  درع  تقدمي  اللقاء  وتخلل 

ال��رك��ن ع��ب��دو ع��ط��ااهلل واإ����ص���ادات ب���دور اجلي�ض 

الع�صكريني  الوفد  عاد  كذلك  �صهدائه.  وت�صحيات 

ويف  املركزي  الع�صكري  امل�صت�صفى  يف  اجلرحى 

بال�صفاء  لهم  متنياته  مرفقاً  اخرى  م�صت�صفيات 

العاجل بباقات الورد.

مار اليا�ش

اأقامت جمعية جتار مار اليا�ض احتفاالً مبنا�صبة 

عيد اجلي�ض قرب ثكنة احللو - �صارع مار اليا�ض، 

العميد  والتعبئة،  التجنيد  هيئة  رئي�ض  ح�صره 

اجلي�ض،  قائد  العماد  ممثالً  بكار،  حممد  الركن 

واألقى كلمة باملنا�صبة.

احتاد نقابات موظفي امل�سارف

امل�صارف  موظفي  نقابات  احت��اد  جمل�ض  زار 

املندوبني  جمل�صي  اع�صاء  بح�صور  لبنان،  يف 

املجهول  اجل��ن��دي  �صريح  ل��الحت��اد،  والتنفيذي 

الزهر،  من  اكاليل  و�صع  مت  حيث  املتحف،  يف 

اأرواح �صهداء  ووقف املحتفلون دقيقة �صمت عن 

اأ�صعد خمول  العميد  بح�صور  الع�صكرية،  املوؤ�ص�صة 

ممثالً العماد قائد اجلي�ض.

جورج  ال�صيد  االحت��اد  رئي�ض  وجه  وللمنا�صبة، 

انطوان احلاج الكلمة االآتي ن�صها: 

»نزور اليوم �صريح اجلندي املجهول ل�صببني:

ال�صبب االول هو تهنئة اجلي�ض اللبناين بعيده وتعزيته ب�صهدائه، وباالخ�ض 

الذين �صقطوا موؤخراً يف معارك نهر البارد.

للقرارات  املوؤيد  احتادنا  موقف  على  التاأكيد  هو  واالهم  الثاين  وال�صبب 

املتخذة من قيادة اجلي�ض للحفاظ على وحدة االر�ض وال�صعب، والدفاع عن 

ال�صيادة واال�صتقالل وتوفري االمن واال�صتقرار...

ان جمل�ض االحتاد �صيبقى على قناعاته باأن جي�صنا البطل هو ال�صمانة لالأمن 

واال�صتقرار اللذين من خاللهما ن�صتطيع اأن نرتقي باقت�صادنا الوطني اىل ما 

نطمح اليه فتتحقق تطلعاتنا اىل غد م�صرق كله فرح و�صعادة.

باأنه لن  للعامل  اأثبت  الذي  ال�صغري مب�صاحته كبري بجي�صه  لبناننا  ان  اأخرياً 

يبخل ب�صيء يف �صبيل الكرامة والعزة والعنفوان«. 
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احتفالت

يف مناطق عاليه وال�سوف

»موؤ�ص�صة  مع  بالتعاون  عاليه،  بلدية  اأقامت 

الطفل ال�صعيد اأم�صية غنائية يف مبنى الر�صالة 

لبنان«،  ع�صكر  يا  »ت�صلم  بعنوان  االجتماعية، 

اأحيتها فرقة ع�صتار.

الباروك -  اأقامت بلدية  ال�صوف،  ويف منطقة 

األقيت  البلدتني  مدخل  عند  احتفاالً  الفريدي�ض 

حواجز حمبة،   اأقيمت  كما  وق�صائد،  كلمات  خالله 

علم  امل��ارة  لكل من  وق��دم  احللوى  وزع��ت  حيث 

الرقيب  البلدة  ابن  و�صور  اجلي�ض  وعلم  لبنان 

م�صرية  انطلقت  كما  حممود.  �صوقي  ال�صهيد 

منزل  اىل  و�صوالً  الباروك  نبع  اأمام  من  �صامتة 

ال�صهيد حممود.

بحمدون

»حركة  اأقام�ت  عاليه،  ق�صاء   - بحمدون  يف 

يف  اجلي�ض  مع  ت�صامنياً  لقاًء  ال�صباب«  لبن�ان 

اجلي��ض  ب��دور  نّوهت  كلمات  واألقي�ت  مركزها، 

للوح�دة  احلا�ص�ن  وك�ان  اللبنانيي�ن  جمع  الذي 

اأر�صاً و�صعباً. 

احتفال تكرميي للجي�ش ول�سهدائه من 

جمعية ن�سر علوم القراآن الكرمي

ورابطة  الكرمي  القراآن  علوم  ن�صر  جمعية  دعت 

اأبناء االأوزاعي االجتماعية االإ�صالمية عائالت �صهداء 

اجلي�ض حل�صور احتفال تكرميي للجي�ض و�صهدائه 

البا�صل...  جلي�صنا  ووف��اًء  »تقديراً  عنوان  حتت 

 - امل��اري��وت  اأوتيل  يف  و�صعبه«،  لبنان  حامي 

قائد  العماد  ممثل  اىل  باال�صافة  ح�صره  بريوت. 

كلمة  األقى  الذي  ب�صارة  انطوان  العقيد  اجلي�ض 

باملنا�صبة، و�صخ�صيات دينية ور�صمية و�صعبية.

ح�صره  �صعبي  مهرجان  االأعلى  املنت   - قرنايل  بلدة  يف  اأقيم 

البلدة،  �صهيدي  وذوو  االهلية  واجلمعيات  االح��زاب  عن  ممثلون 

وروؤ�صاء بلديات وخماتري وفاعليات اجتماعية وح�صد من املوظفني. 

وتخلل احلفل اإلقاء كلمات من وحي املنا�صبة.

قرنايل:

مهرجان �سعبي
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م�سريات �سّيارة وحواجز ورد واأعلم

�صّيارة  م�صريات  املناطق  من  العديد  جابت 

و�صور  اجلي�ض  علم  رافعة  اآب  من  باالأول  احتفلت 

�صهدائه. ويف حني بثت االأغاين واالأنا�صيد الوطنية 

اأقيمت يف خمتلف املناطق حواجز  يف ال�صاحات 

وقدمت  املارة  على  واحللوى  الورود  وزعت  حمبة 

اىل كل منهم �صعار »�صرف، ت�صحية، وفاء«.

زحلة: �سعلة احلرية

الالفتات  ارتفعت  زحلة  يف  البولڤار  طول  على 

التي اأ�صادت بت�صحيات اجلي�ض.

املدينة،  يف  ال����ربدوين«  »ل��ي��و  ن���ادي  واأق����ام 

مهرجاناً فنياً وطنياً ملنا�صبة عيد اجلي�ض برعاية 

قائد اجلي�ض العماد مي�صال �صليمان ممثالً بالعميد 

الرحمن يو�صف، وح�صور رئي�ض بلدية  الركن عبد 

زحلة - املعلقة اأ�صعد زغيب، رئي�ض غرفة جتارة 

زحلة ادمون جري�صاتي، حاكم اندية الليونز الدكتور 

فريد قعوار وفاعليات.

ل�صهداء  وف��اء  درع  تقدمي  احلفل  خ��الل  وج��رى 

»�صعلة  اأ�صيئت  ثم  زحلة،  مدينة  با�صم  اجلي�ض 

احلرية« لتقدم من بعدها فرقة مو�صيقى اجلي�ض 

معزوفات وطنية.

قب اليا�ش

الريا�صية  واالأندية  اليا�ض  قب  بلدية  اأقامت 

البلدة  �صاحة  يف  احتفاالً  الك�صفية  واجلمعيات 

واألقى  املواطنني،  من  ح�صد  ح�صره  زحلة،  يف 

حيدر  فيا�ض  ال�صيد  اليا�ض  قبل  بلدية  رئي�ض 

التي  البطولية  اجلي�ض  مبواقف  فيها  اأ�صاد  كلمة 

على  انت�صرت  التي  املقاومة  جانب  اىل  �صطرها 

العدو اال�صرائيلي وي�صطرها اليوم ب�صرب املخلني 

باالأمن.

احتفالت يف جمدل عنجر

اقامت بلدية جمدل عنجر احتفاالً يف مدر�صة املقا�صد اخلريية، 

ح�صره النائب الدكتور عا�صم عراجي، وتخللته كلمة لرئي�ض البلدية 

ح�صن ديب �صالح نّوهت بعطاءات جنود اجلي�ض وت�صحياتهم.

قاعة  يف  اأقيم  احلريري،  موؤ�ص�صة  متخرجي  جمعية  من  وبدعوة 

اجلي�ض  مع  ت�صامناً  خطابي  احتفال  عنجر،  جمدل   - البقاع  اأزه��ر 

ح�صره مفتي  االأبرار،  ل�صهدائه  وتكرمياً  لت�صحياته  وتقديراً  اللبناين 

زحلة والبقاع الغربي ال�صيخ خليل املي�ض وممثل العماد قائد اجلي�ض 

العقيد الركن جنيب اخلطيب وح�صد من االأئمة وروؤ�صاء البلديات وخماتري 

املنطقة. وقد اأجمعت الكلمات على املطالبة بتوفري كل مقّومات الدعم 

وامل�صاندة للجي�ض اللبناين.
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دوام العز والن�سر

وّجه الفنان �صمري �صمعون 

عيده  يف  للجي�ض  كلمة 

جي�صنا  عيد  »يف  ف��ق��ال: 

البطل احلبيب، هذه الذكرى 

علينا  مت��ّر  ال��ت��ي  الغالية 

�صديد  واأمل  كبرية  بغ�صة 

�صهدائنا  من  عدد  بفقدان 

بظروف  االب��ط��ال  االب����رار 

نتمنى  ق��ا���ص��ي��ة،  غ����ادرة 

العزة  دوام  البا�صل  للجي�ض 

والن�صر الكبري لكم وللجي�ض 

والوطن«.
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بدنايل:

رابطة متقاعدي رتباء وافراد اجلي�ش حتيي 

ذكرى ال�سهداء �سلوات و�سعراً

بدعوة من رابطة متقاعدي رتباء وافراد اجلي�ض 

�صهداء  ذكرى  البلدة  اأحيت  بدنايل،  اللبناين يف 

اجلي�ض بتالوة اآيات من الذكر احلكيم على اأرواحهم 

�صم  الذي  اجلي�ض  قيادة  وفد  بح�صور  الطاهرة، 

الوحدات  من  واالفراد  والرتباء  ال�صباط  من  عدداً 

وبع�ض  ال�صهداء  وذوي  البقاع،  يف  الع�صكرية 

والع�صكريني  واالجتماعية،  ال�صيا�صية  الفعاليات 

املتقاعدين يف القرى املجاورة واأع�صاء املجل�ض 

البلدي وخماتري واأهايل بلدة بدنايل.

اأديب  ال�صيخ  ف�صيلة  البلدة  اإم��ام  األقى  وقد 

حيدر كلمة ا�صاد فيها بت�صحيات اجلي�ض واملواقف 

احلكيمة لقيادته يف هذه املرحلة الدقيقة، ودعا 

اىل جتهيز اجلي�ض بالعديد والعدة كي ي�صتطيع 

االخطار  وي��دراأ  موؤامرات  من  يحاك  ملا  الت�صدي 

يعود  ال  وعندها  اال�صرائيلي،  العدو  عن  الناجتة 

لل�صالح االآخر اأي حاجة طاملا اجلي�ض قادر وبفعالية 

على �صد العدوان.

ح�صن  املتقاعد  للرقيب  كلمة  كانت  بعدها، 

دعيب�ض �صليمان الذي ا�صاد مبناقبية الع�صكريني 

ق�صيدة  األ��ق��ى  اأن  وبعد  ال�صهداء.  وببطوالت 

الرابطة  با�صم  بالتعازي  تقدم  باملنا�صبة، 

�صليمان  مي�صال  العماد  اجلي�ض  لقائد  واحل�صور 

اإياه باالأب املوؤمتن على املوؤ�ص�صة، وا�صعاً  وا�صفاً 

جميع اع�صاء الرابطة بت�صرفه ا�صتعداداً للت�صحية 

عندما يطلب ذلك. وقد قدم اخلطباء يف احلفل، 

ع�صو الرابطة والبلدية املوؤهل االول املتقاعد 

خليل ديب.

املتقاعد  امل��ع��اون  ق�صيدة  م��ن 

ح�صني دعيب�ض �صليمان يف االحتفال 

نقتطع هذه االأبيات:

مبجالو ال��ع��ز  غ��م��ار  اخل��ا���ص��و 

نيالو ب��ق��ول  ن��ّي��ة  ط��ي��ب  ع��ن 

الفال نورو �صاطع بقلب  يا جنم 

ال��وط��ن ع��ا ط��ول ببالو ه��م��وم 

رجالو بيذكر  وح���دو  ال��ت��اري��خ 

�صّجل ت�����ص��ح��ي��ة  ك���ال  ب��ب��ح��ور 

البال ا�صتد  لو  بينهّز  ما  ركن  يا 

الُعال نحو  مواقفو  ك��ل  م��ق��دام 

البقاع وبعلبك:

حتيات وفاء وحواجز حلوى وورود

احتف�االً  �صع�دناي�ل  ف�ي  االجتم�اعي  ال�صب�اب  ملت�قى  اأق�ام  ذل�ك،  اىل 

ملنا�صب�ة االأول من اآب ح�صره العقيد الركن جنيب اخلطيب ممثالً العماد قائد 

اجلي�ض.

احتفاالً  البقاع  الوطنية - مفو�صية  الرتبية  ك�صافة  الفرزل يف  واأقام فوج 

على مدرج نادي اطل�ض الريا�صي بح�صور ممثل قائد اجلي�ض.

�صبوح  الطبيب  املقدم  برفقة  لبنان،  م�صرف  موظفي  نقابة  وجالت 

االو�صط  البقاع  يف  امل�صت�صفيات  على  اجلي�ض  قائد  العماد  ممثالً  مرت�صى 

لتفقد اجلرحى الع�صكريني الذين ا�صيبوا يف خميم نهر البارد.

ووجهت النقابات الزراعية يف البقاع حتية اىل اجلي�ض مطالبة كل القوى 

ال�صيا�صية بدعمه.

كما اقامت جمعية »ن�صاء امل�صتقبل« حواجز حمبة على الطريق الدولية يف 

�صتورا ووزعت الورود.

ال�صهول  جممع  يف  ال�صنوي  معر�صها  الال  يف  الن�صائية  الرابطة  ونظمت 

قائد  ممثالً  ال�صمعة  جمال  الركن  العقيد  ح�صره  �صاهر  حفل  تاله  ال�صياحي، 

اجلي�ض.

يف بلدات وقرى را�صيا والبقاع الغربي انت�صرت الالفتات الداعمة للجي�ض، 

جمعية  قدمت  بينما  كوكبا،  م�صرية يف  التقدمي  ال�صباب  منظمة  واقامت 

االحتاد الن�صائي التقدمي الورود وبطاقات املعايدة للع�صكريني.

مراكز  حا�صبيا  يف  والرتبوية  والك�صفية  ال�صعبية  الوفود  ع�صرات  وزارت 

اجلي�ض ومفارز االمن يف املنطقة مقدمني الدروع ل�صباطها.

اخلان،  �صوق  زغلة، ميم�ض،  احلا�صباين،  حواجز حمبة يف تقاطع  واأقيمت 

عملت على توزيع احللوى والورود للمارة.

ويف العبا�صية املحاذية لل�صياج احلدودي، اأقام اهايل البلدة احتفاالً �صارك 

فيه قائد قطاع املجيدية يف اجلي�ض اللبناين املقدم عبداهلل ون�صة، تخلله 

و�صع االأكاليل على اأ�صرحة �صهداء البلدة. 

احلمراء  والورود  احللوى  خالله  وزعت  حاجزاً  امل�صرتك  العي�ض  حركة  واأقامت 

وبطاقات املعايدة على املارة، عند املدخل اجلنوبي ملدينة بعلبك، ون�صبت 

حتيي  املكربات  ا�صوات  وعلت  القهوة  توزيع  فيها  مت  احلاجز  على  خيمة 

اجلي�ض يف عيده مع االغاين الوطنية.

الطائفية واملذهبية حواجز حمبة يف  للوفاق ونبذ  الوطني  واأقام املوؤمتر 

تاأييده  فيه  اعلن  بياناً  واأ�صدر  اللبنانية،  االعالم  وزع خاللها  بعلبك،  �صوارع 

للجي�ض ووقوفه اىل جانبه.
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�سيدا: مهرجان الوفاء للجي�ش

مي�صال  ال��ع��م��اد  اجلي�ض  ق��ائ��د  رع��ى 

للجي�ض  ال��وف��اء  »م��ه��رج��ان  �صليمان، 

اللبناين«، الذي نظمته بلدية حارة �صيدا 

و»موؤ�ص�صة مرعي بو مرعي اخلريية« يف 

ممثل  االحتفال  ح�صر  املدينة.  �صاحة 

بزي  علي  النائب  النواب  رئي�ض جمل�ض 

العميد  اجلي�ض،  قائد  العماد  وممثل 

الركن اليا�ض زعرب قائد منطقة اجلنوب، 

ونواب وفاعليات �صيا�صية وحزبية ودينية 

وبلدية  واقت�صادية  وع�صكرية  واأمنية 

وقيادات فل�صطينية.

علي  لل�صاعر  ق�صيدة  احلفل  تخللت 

فروخ وباقة من االغاين الوطنية قدمها 

من  لكل  وكلمات  العمر،  ريا�ض  الفنان 

الزين،  �صميح  �صيدا  حارة  بلدية  رئي�ض 

حمافظ اجلنوب العميد مالك عبد اخلالق 

والنائب علي بزي. كما وجه ممثل العماد 

قائد اجلي�ض كلمة لفت فيها اىل تالقي 

مع  باأعمالهم  اال�صالم«  »فتح  جمرمي 

م�صرتك  هدف  على  اال�صرائيلي  العدو 

وجي�صه. ويف  لبنان  وحدة  النيل من  هو 

اخلتام، ت�صلم العميد الركن زعرب دروعاً 

لوحتني  عن  ال�صتار  ازيح  ثم  تذكارية، 

اجلي�ض  �صهداء  ل�صارعي  تذكاريتني 

وال�صهيد املعاون علي ح�صن حممودي.

عربا

والبيئة«  لالن�صان  »التنمية  جمعية  نظمت 

احتفاالً تكرميياً ملنا�صبة عيد اجلي�ض تقديراً للدور 

الوطني ملوؤ�ص�صة اجلي�ض، واإكراماً للت�صحيات التي 

االخرية.  الفرتة  يف  خ�صو�صاً  الع�صكريون  قدمها 

اقيم االحتفال يف حديقة عربا العامة وتخلله حفل 

فني ح�صره ممثل العماد قائد اجلي�ض.

النبطية

ح�صره  احتفاالً  النبطية،   - ال�صقيف  نادي  اأقام 

اجلنوب  يف  »اأم��ل«  حلركة  التنظيمي  امل�صوؤول 

با�صم ملع، ممثالً دولة رئي�ض جمل�ض النواب نبيه 

بري، العقيد مارون بدر ممثالً قائد اجلي�ض العماد 

مي�صال �صليم�ان وممثلو نواب وفاعليات املدينة. 

وقد األقيت خالل احلفل كلمات اأ�صادت بت�صحيات 

اجلي�ض.

كفررمان وحبو�ش

»ك�صافة  جمعية  اأقامت  كفررمان،  بلدة  ويف 

عيد  ملنا�صبة  احتفاالً  النه�صة«  فوج   - اجل��راح 

اجلي�ض ح�صره ممثل العماد قائد اجلي�ض.

حبو�ض  الأبناء  اخلريي  العمل  جمعية  وافتتحت 

البلدة،  يف  اجلمعية  ومركز  ال�صيفي  املهرجان 

الركن علي  العقيد  ملنا�صبة عيد اجلي�ض، بح�صور 

و�صخ�صيات  اجلي�ض  قائد  العماد  ممثالً  حجازي 

وفاعليات واهايل البلدة.

كفر�سري

االهلية  واجلمعيات  الثقافية  االندية  اأقامت 

اجلي�ض  بعيد  �صعبياً  احتفاالً  كفر�صري،  وبلدية 

اللبناين يف ح�صينية البلدة، ح�صره العميد الركن 

مي�صال  العماد  اجلي�ض  قائد  االيوبي ممثالً  رمزي 

�صليمان، ع�صو املكتب ال�صيا�صي حلركة اأمل حممد 

اجلنوب  ال�صيا�صي حلزب اهلل يف  امل�صوؤول  خواجة، 

ال�صيخ ح�صن عز الدين، نائب االأمني العام للحزب 

رئي�ض  م��زرع��اين،  �صعداهلل  اللبناين  ال�صيوعي 

من  وع��دد  ح��الل  �صميح  ال�صقيف  بلديات  احت��اد 

ال�صخ�صيات والفعاليات واملواطنني.

اجلي�ض  بدور  اأ�صادت  كلمات  اإلقاء  احلفل  تخلل 

كما  وبطوالتهم  الع�صكريني  جهود  على  واأثنت 

اأعربت عن اعتزازها بحكمة قيادته.



�سور:

يوم �سهيد اجلي�ش اللبناين

»يوم  حا�صد  احتفال  يف  �صور  مدينة  اأحيت 

وو�صع  ال�صموع  باإ�صاءة  اللبناين«  اجلي�ض  �صهيد 

اكليل من الزهر على ن�صب ال�صهداء وذلك تخليداً 

الع�صكرية  للموؤ�ص�صة  ودع��م��اً  اجلي�ض  ل�صهداء 

من  بدعوة  �صليمان،  مي�صال  القائد  وعمادها 

»�صباب الوحدة الوطنية« يف �صور وذلك يف �صاحة 

�صهداء املدينة.

ح�صر االحتفال النائب عبد املجيد �صالح، ممثل 

العماد قائد اجلي�ض العميد الركن ر�صالن حلوي قائد 

للطائفة  �صور  ا�صاقفة  رئي�ض  ع�صر،  الثاين  اللواء 

ونائبه  احل��اج  نبيل  �صكراهلل  املطران  املارونية 

�صور  بلديات  احتاد  ورئي�ض  عبداهلل  �صربل  االب 

البلدي  املجل�ض  واع�صاء  احل�صيني  املح�صن  عبد 

و�صخ�صيات وفاعليات.

ع�صو  حت��دث  اللبناين،  الوطني  الن�صيد  بعد 

االمانة العامة ملنرب الوحدة الوطنية رئي�ض �صباب 

الوحدة الوطنية ال�صيد حممد ندمي املالح، فقال: 

وحميطها  باأهلها  الوفية  �صور  مدينة  هي  »ها 

الطيب تقف لتنري �صمعة وت�صع اكليالً من الزهر 

الوطني  اجلي�ض  هذا  اجلي�ض.  �صهداء  ارواح  على 

قوته من قوة �صعبه، لواله ملا بقينا وبقي الوطن. 

فال وجود ملقومات دولة من دون موؤ�ص�صة ع�صكرية 

حتفظ الوطن واملواطن.

لي�صوا  هم  باجلي�ض  غ��دروا  الذين  ان   « واعترب 

اإمنا  الفل�صطينيني  او  امل�صلمني  اخوتنا  م��ن 

�صور  اهايل  ب�»ا�صم  وحيا  ارهابية«،  ع�صابة  هم 

�صليمان،  مي�صال  العماد  اجلي�ض  قائد  و�صبابها 

�صتبقى  التي  ب�صموخها  الع�صكرية  واملوؤ�ص�صات 

ال�صرفاء  ب�صباطها  للوطن  والواقي  احلامي  الدرع 

لبناين  كل  �صدر  على  و�صاماً  امل�صحني  وافرادها 

العاجل. اما انتم  ا�صيل، وللجرحى دعاوؤنا بال�صفاء 

ايها ال�صهداء االبرار فلكم منا من �صور ان ننحني 

ون�صع اكليالً من الغار رمزاً لوحدة لبنان ولدمائكم 

ال�صريفة«.

العماد  با�صم  حلوي  الركن  العميد  �صكر  كذلك، 

قائد اجلي�ض واملوؤ�ص�صة الع�صكرية، القيميمن على 

االحتفال واهايل �صور وقال: ان اجلي�ض هو جلميع 

الزهر  اكليالً من  اللبنانيني. ثم و�صع و�صخ�صيات 

على الن�صب التذكاري لل�صهداء واأ�صيئت ال�صموع.
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بنت جبيل

يف بنت جبيل اأقامت احلركة الثقافية مهرجاناً 

ح�صره  البلدة  يف  الر�صمية  الثانوية  ملعب  يف 

العميد الركن رفيق حمود قائد اللواء احلادي ع�صر 

فاعليات  من  وح�صد  اجلي�ض  قائد  العماد  ممثالً 

املنطقة واالهايل.
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مرجعيون وكفركل

اجلي�ض  بعيد  املنطقة  احتفلت  مرجعيون،  يف 

االعالم  ورفعت  عقود،  اربعة  منذ  االوىل  للمرة 

والالفتات التي حتيي اجلي�ض.

ال�صحية  ل��ل��رع��اي��ة  ن���ور«  »جمعية  واق��ام��ت 

مرجعيون،  منطقة  يف  حمبة  حواجز  واالجتماعية 

وّزعت خاللها الورود على عنا�صر اجلي�ض والعابرين 

على الطرقات.

بزيارة  املنطقة  من  �صعبية  وفود  قامت  كما 

�صيخاين  �صارل  الركن  العميد  العا�صر،  اللواء  قائد 

بالعيد  لتهاين  له  وقدمت  مرجعيون،  ثكنة  يف 

متمنية الن�صر للجي�ض.

بدورها  احيت  ق�صاء مرجعيون،   - كفركال  بلدية 

االول«  الرتاثي  »املهرجان  باإطالق  اجلي�ض،  عيد 

العامة للبلدة. وقد �صارك  ال�صاحة  الذي اقيم يف 

يف املهرجان �صباط وعنا�صر من »اليونيفيل« يف 

اجلنوب. واألقيت كلمات اأكدت اأن »اجلنوب كله مع 

الوطني وكل اجلنوب اىل جانب املقاومة  اجلي�ض 

ومعهما �صينت�صر كل لبنان«.

جزين:

�سنبقى اوفياء

جلي�سنا وقائده وجنده

�صليمان  مي�صال  العماد  اجلي�ض  قائد  برعاية 

اقامت  ان��دراو���ض،  ن�صيم  الركن  بالعميد  ممثالً 

احتفاالً  البلدي  الق�صر  قبالة  جزين  مدين�ة 

ملنا�صبة عيد اجلي�ض ح�ص�ره الن�واب: �صمري عازار، 

ا�صامة �صعد وانطوان اخلوري، وممثل النائبة بهية 

الزهراين   - �صيدا  بلديات  احتاد  رئي�ض  احلريري، 

احتاد  ورئي�ض  ال��ب��زري،  الرحمن  عبد  الدكتور 

بلديات منطقة جزين �صعيد بو عقل، وفاعليات 

�صيا�صية واجتماعية وبلدية وح�صد من املواطنني.

كلمة  اندراو�ض  الركن  العميد  األقى  وللمنا�صبة، 

انه  موؤكداً  و�صموده  اجلي�ض  بت�صحيات  فيها  ا�صاد 

�صيبقى رمز الوطن، و�صينت�صر على االرهاب.

فيها  اكد  كلمة  عقل  بو  �صعيد  ال�صيد  وجه  كما 

ان منطقة جزين الوفي�ة لوطنه�ا وجي�صها وقائده 

وجن�ده، �صتبقى قلعة التاآخي واملواطنية الرائدة.

�صليم  ل�صاهر  غنائية  اأم�صية  االحتفال  وتخللت 

عون  جوزيف  ال�صاعرين  لكل من  �صعرية  ومباراة 

ونبيل ع�صاف.





































»اأملنا اأن نحيا يف ظل 

حمايتك«

بدعوة من »مركز جابر الثقايف واالجتماعي« 

عن  ال��ف��ت��ي��ان  ع�����ص��رات  ع���رّب  النبطية،  يف 

الوطن  »حامي  اللبناين  اجلي�ض  مع  ت�صامنهم 

وحدوده  �صيادته  عن  يذود  الذي  الواقية  وال��درع 

وحريته«، ب�»ر�صالة حب وت�صامن« اىل اجلنود يف 

ثكنة النقيب ع�صام �صمعون يف النبطية.

�صيفي يف  املن�صوون يف خميم  الفتية  وو�صل 

بوا�صطة  الفوقا،  النبطية  يف  الثكنة  اىل  املركز 

من  ع��دد  ا�صتقبالهم  يف  وك��ان  كبرية،  حافالت 

�صباط ورتباء وعنا�صر الثكنة، و�صاروا جميعاً بخطى 

ع�صكرية، يلوحون باالأعالم اللبنانية و�صط املباين 

حيث  العلم  �صاحة  اىل  وتوجهوا  الثكنة،  ومن�صاآت 

الن�صيد  ا�صطفوا مع ثلة من اجلي�ض واأن�صدوا معاً 

الوطني.

واألقى الفتى حيدر اأحمد جابر كلمة با�صم املركز 

جي�صنا  اىل  واإج��الل  اإكبار  حتية  »نوجه  فيها:  قال 

اللبناين  اجلي�ض  اأيها  �صتبقى  له  ونقول  البا�صل، 

رمزاً للعزة والوحدة، اأنت الذي رويت بدماء �صهدائك 

تراب الوطن كي ينبت اأمناً و�صالماً. اأملنا اأن 

نحيا يف ظل حمايتك وننعم 

باالأمان، حماك اهلل من كل �صر«.

بعدها، قّدم الفتية الورود اىل �صباط ورتباء 

وعنا�صر الثكنة وهم ين�صدون االأنا�صيد الوطنية 

واحلما�صية. 

حلقة  مع  بالتعاون  را�صيا  بلدية  واأقامت 

اجلي�ض  مع  ت�صامناً  احتفاالً  الثقايف،  احلوار 

قائد  ممثل  جانب  اىل  ح�صره  اللبناين، 

جمال  العقيد  را�صيا  موقع  قائد  اجلي�ض 

املنطقة.  وفاعليات  دي��ن  رج��ال  ال��داي��خ، 

�صرورة  على  األقيت  التي  الكلمات  ورّك��زت 

االإلتفاف حول اجلي�ض لي�صتطيع الق�صاء على 

البوؤر االإرهابية.

تكرمي ووفاء

مار  رعية  يف  �صربل  مار  اأخوية  نّظمت 

تكرميياً  حفالً  زحلة،   - االأنطونية  يو�صف 

لبع�ض  تقدير  �صهادات  ت��وزي��ع  تخلله 

يف  واالأ���ص��دق��اء،  واالأف�����راد  املوؤ�ص�صات 

تكرمياً  اللبناين  اجلي�ض  قيادة  مقدمهم 

على  حربها  يف  قّدمتها  التي  للت�صحيات  ووف��اًء 

الباحة املقابلة ملدر�صة  اأقيم احلفل يف  االإرهاب. 

زحلة  �صيدة  مقام  اأر����ض  على  ريتا  القدي�صة 

والبقاع، وح�صره ممثل العماد قائد اجلي�ض.

الن�صائي  واالحتاد  الثقايف  ال�صباب  جتّمع  واأقام 

احتفاالً  زحلة  ق�صاء   - مك�صة  بلدة  يف  التقدمي 

للجي�ض  »حتية  بعنوان  اللبناين  للجي�ض  تكرميياً 

ح�صره  االجتماعية،  اخللية  �صالة  يف  و�صهدائه« 

ممثل العماد قائد اجلي�ض.

ت�صامنياً  يوماً  حالوي  طليع  ب�صام  ال�صيد  واأقام 

حيث  قرنايل،  بلدة  يف  اللبناين  اجلي�ض  م��ع 

�صمت  دقيقة  املحتفلون  ووقف  ال�صموع  اأ�صيئت 

عن اأرواح �صهداء اجلي�ض اللبناين.

معر�ش �سَور ولًء للجي�ش

بالتعاون  والتوثيق«،  لالإنتاج  هالل  »مركز  نّظم 

كبرياً  معر�صاً  اخلريية«،  مرعي  اأبو  »موؤ�ص�صة  مع 

للجي�ض« يف  »الوالء  بعنوان  الفوتوغرافية  لل�صور 

قلعة �صيدا البحرية، تكرمياً للجي�ض اللبناين. ح�صر 

العماد  احلجار ممثالً  الركن حممد  العميد  االفتتاح 

االجتماعية  ال�صخ�صيات  من  وعدد  اجلي�ض،  قائد 

وال�صيا�صية واأع�صاء البلدية.

بعد ق�ّض �صريط االفتتاح وعزف الن�صيد الوطني، 
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موؤيدة،  مواقف  ت�سامنية،  احتفالت 

دورات درا�سية واأخرى ريا�سية على ا�سم 

بالدم،  ت��ربع  حملت  اجلي�ش،  �سهداء 

بع�ش  تلك  و�سلوات،  �سموع  م�سريات 

دعم  عن  ع��رّبت  التي  املظاهر  من 

توا�سلت  والتي  جلي�سهم  اللبنانيني 

و�سبقت  ون��ي��ف  ي��وم  مئة  خ��لل 

الحتفال بالن�سر.

باأ�سكال خمتلفة و�سوت واحد 
اللبنانيون جلي�صهم:

نحّبك،
          نحّبك



البا�صل  واأدائه  اجلي�ض  بدور  نّوهت  كلمات  األقيت 

اأرجاء  امل�صاركون يف  جال  ثم  االأعداء.  مواجهة  يف 

عمالقة  ج��داري��ة  ���ص��وراً  ت�صمن  ال��ذي  املعر�ض، 

للجي�ض يف عدة جماالت، منها ما هو تاريخي يعود 

اىل فرتة تاأ�صي�ض اجلي�ض، ف�صالً عن اأخرى حول دور 

اجلي�ض يف منطقة �صيدا واجلنوب. 

لكل �سهيد... اأرزة

قام نادي روتاري - �صيدا بزرع اأرزة لكل �صهيد 

االأخرية،  االأح��داث  يف  �صقطوا  الذين  ال�صهداء  من 

داخل ثكنة جان وهبة - ال�صاحلية، كما و�صع النادي 

لوحة اإجمالية باأ�صماء ال�صهداء.

املنت  �صاحل   - وروت���اري  روتراكت  ناديا  وق��ام 

اأرزة لكل �صهيد، وقد مّت  مببادرة مماثلة عنوانها 

زرع �صجرة اأرز ب�صورة رمزية اأمام الن�صب التذكاري 

للخالدين، وزرعت بقية االأ�صجار يف حميط مدر�صة 

التزلج - االأرز.

وعند املدخل الغربي لغابة االأرز، اأقام النادي 

احتفال  وال�صياحة  للدراجات  اللبناين 

غر�ض �صجرة اأرز، تكرمياً ل�صهداء 

قائد  بح�صور  اللبناين،  اجلي�ض 

العقيد  االأرز،   - التزلج  مدر�صة 

العماد  الركن حممد خري، ممثالً 

قائد اجلي�ض.

كذلك، زار وفد من نادي روتاري 

فاعليات  م��ن  وع��دد  حمانا،   -

البلدة، ثكنة �صعيد اخلطيب يف املنطقة، وقاموا 

بالوكالة  املوقع  قائد  بح�صور  اأرز،  �صجرة  ب��زرع 

العقيد اأنور ابو حمدان وعدد من �صباط املوقع. 

وللمنا�صبة، األقيت ق�صائد وطنية، وقّدم القّيمون 

على النادي درعاً تذكارياً با�صم النادي، حفر عليه 

�صعار اجلي�ض وعبارة »ي�صمخ االأرز ببطوالت جي�صه 

ودم �صهدائه«.

دمنا للجي�ش

التربع بالدم للع�صكريني اجلرحى كان واحداً من 

ال�صعب  بني  احلا�صل  التالحم  عن  التعبري  اأ�صكال 

وجي�صه. ويف هذا االإطار �صهدت املناطق اللبنانية 

التربع  على  خاللها  املواطنون  اأقبل  حمالت  عدة 

بدمائهم ملن يفتدون لبنان بدمائهم.

اأهايل بلدة بجدرفل )البرتون( حملة  فقد نظم 

تربع بالدم للجي�ض، ونظم بنك الدم يف ال�صليب 

حملة  عاليه  بلدية  مع  بالتعاون  اللبناين  االأحمر 

حيث  مرجعيون  يف  نف�صه  االأمر  وح�صل  مماثلة. 

املنية  ويف  امل��رج.  �صبيبة  ن��ادي  احلملة  نظم 

نظمت جمعية النه�صة االجتماعية حملة بالتعاون 

مع ال�صليب االأحمر اللبناين، اأقبل على امل�صاركة 

فيها اأبناء املنية والقرى املحيطة.

بالدم  تربع  حملة  اأي�صاً  كانت  الك�صليك  ويف 

اللبناين لل�صيارات وال�صياحة،  النادي  مببادرة من 

يتقدمهم  وموظفوه،  النادي  اأع�صاء  فيها  �صارك 

رئي�ض النادي فوؤاد اخلازن واأمينه العام ريا�ض حداد.

دورات �سهداء اجلي�ش

الك�صليك   - القد�ض  الروح  جامعة  خريجو  اختار 

لدورتهم ت�صمية: »دورة �صهداء اجلي�ض اللبناين«، 

وقدمت اجلامعة منحة تعليمية على ا�صم اجلي�ض 

اللبناين. واعترب رئي�ض اجلامعة االأب هادي حمفوظ 

ملنا�صبة ذكرى �صهداء اجلي�ض، اأقامت ال�صيدة حياة �صدقة زوجة الرائد الطيار ال�صهيد جورج �صدقة ووالدة 

املالزم االول الطيار ال�صهيد هادي �صدقة حفل غداء تكرميياً يف منزلها يف عني علق دعت اليه معوقي 

اجلي�ض يف بيت �صباب، حيث اجتمعوا �صمن اأجواء العائلة الواحدة و�صط �صعور باالألفة التامة بني احلا�صرين.

عن �صبب الدعوة قالت ال�صيدة �صدقة: منذ حادثة هادي بات همي اأن اأرى االآخرين �صعداء، و�صرت اأقدم كل ما 

يف و�صعي لتحقيق هذه الغاية الأن �صعادتهم تعّزيني وتن�صيني اأحزاين.

واأ�صافت: منذ االعتداء على اجلي�ض اللبناين يف ال�صمال �صعرت بحزن �صديد واأردت اأن اأقوم بعمل ما اأعرب من خالله عن ت�صامني مع 

اجلي�ض، فخطرت يل فكرة الغداء التكرميي ملنا�صبة ذكرى �صهداء اجلي�ض يف 31 متوز، فرفعت كتاباً اىل القيادة لطلب املوافقة وكم 

كانت فرحتي عظيمة عندما جاء الرد اإيجاباً، حيث �صعرت اأن جورج وهادي م�صروران وهما ي�صجعاين على ما اأقوم به.

بفرح وبغ�صة وبدمعة، كانت �صيدة املنزل تخدم �صيوفها املكّرمني مع احلر�ض على راحتهم وعلى اإ�صفاء اجلو العائلي بني املجموعني، 

اأبناء  الفرح يف قلوب  والتي طاملا زرعت  الع�صكرية،  للموؤ�ص�صة  التي قّدمت ت�صحيات كبرية  لل�صيدة  كبرياً  امتناناً  بدورهم  احلا�صرون  اأظهر  وقد 

ال�صهداء من خالل م�صاهمتها الفعالة يف املخيم ال�صيفي ال�صنوي الأبناء �صهداء اجلي�ض. كما اعربوا عن �صكرهم العميق ملبادرتها النابعة من القلب 

ول�صيافتها الكرمية اآملني اأن يعم الفرح منزلها، على اأن تكون مقدمة االأفراح اإنت�صار اجلي�ض يف نهر البارد.
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اأن هذه البادرة لي�صت اإال نقطة يف بحر عطاءات 

ال�صهداء.

ونّظمت جمعية متخرجي جامعة بريوت العربية 

- فرع البقاع، الع�صاء ال�صنوي للمتخرجني اجلدد 

بعنوان  �صتورا،  اأوتيل  ب��ارك  يف  اجلامعة  من 

ممثل  ح�صره  اللبناين«،  اجلي�ض  �صهداء  »دورة 

عن العماد قائد اجلي�ض، واألقى كلمة باملنا�صبة.

واأقام نادي بّجه الثقايف الريا�صي حفل افتتاح 

اللبناين«  اجلي�ض  من  البارد  نهر  �صهداء  »دورة 

من  اخل��وري  فار�ض  العقيد  ح�صره  النادي،  يف 

قائد  العماد  ممثالً  للعمليات،  اجلي�ض  اأرك��ان 

اجلي�ض.

مهرجان وجائزة

الوفاء  مهرجان  الريا�صي  طاريا  �صباب  افتتح 

الأرواح �صهداء اجلي�ض اللبناين،  الريا�صي تخليداً 

على ملعب بلدة طاريا، ح�صره ممثل عن العماد 

قائد اجلي�ض.

بلدة  يف  الفا�صلة  املدينة  مدر�صة  واأعلنت 

اجلي�ض  �صهداء  با�صم  جائزة  تخ�صي�صها  عر�صال 

باحة  يف  اأق��ام��ت��ه  حفل  يف  العلمي  للتفوق 

املدر�صة وح�صره ممثل العماد قائد اجلي�ض الذي 

األقى كلمة باملنا�صبة.

م�سريات

ن�صاطاته  البرتون،  ق�صاء   - دوما  خميم  افتتح 

ل�صهداء  اإكراماً  و�صالة  �صموع  مب�صرية  ال�صيفية 

ح�صد  فيها  �صارك  اللبناين،  اجلي�ض 

البلدة  اأبناء  من  كبري 

ال�صوارع  جابوا  الذين 

راف����ع����ني االأع�������الم 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة واأع����الم 

اجل��ي�����ض وي��اف��ط��ات 

�صعارات  عليها  كتبت 

ت�������ص���ي���د ب���ج���ه���وده 

وت�صحياته.

امل�صرية  وت���ق���ّدم 

حيث  ال��ب��ل��دة  كهنة 

رف���ع���ت ال�����ص��ل��وات 

نّية  على  وال��رتات��ي��ل 

لبنان واجلي�ض.

واأق������ي������م������ت يف 

م�صرية  ع��م�����ص��ي��ت 

حا�صدة بال�صموع على 

جالت يف  اجلي�ض  نّية 

و�صوالً  البلدة  �صوارع 

اىل ن�صب اجلي�ض يف 

حيث  العامة  ال�صاحة 

توفيق  االأب  اأق����ام 

البخور  رتبة  احلويك 

وو�صع اإكليالً من الزهر 

�صهداء  ن�صب  ع��ل��ى 

على  اللبناين  اجلي�ض 

وقع الن�صيد الوطني.

جنوب  احل��دت  من  �صّيارة  م�صرية  وانطلقت 

املنية،  اىل  و���ص��والً  ال�صمال  ب��اجت��اه  ب���ريوت 

املياه  تقدمي  تخللها  وق��د 

واملرطبات مع »الرتويقة« للع�صكريني.

لقاء وطني وورود على ن�سب اجلندي 

املجهول وتكرمي

املدين  املجتمع  وهيئات  موؤ�ص�صات  نّظمت 

دعماً  وطنياً  ل��ق��اًء 
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بريوت،   - االأوني�صكو  ق�صر  يف  اللبناين  للجي�ض 

ح�صره ممثل عن العماد قائد اجلي�ض.

التابع  ال�صابع  ب��ريوت  ف��وج  م��ن  وف��د  وق��ام 

جلمعية الك�صاف اللبناين بو�صع باقات من الورد 

املتحف،  املجهول - منطقة  اجلندي  على ن�صب 

كتحية ل�صهداء اجلي�ض اللبناين.

مهرجاناً  امليناء  دعم  هيئة  جمعية  ونّظمت 

على  االأبرار  ول�صهدائه  اللبناين  للجي�ض  تكرميياً 

ح�صره  امليناء،   - الريا�صي  الزهراء  نادي  ملعب 

ممثل عن العماد قائد اجلي�ض.

م��وؤ���ص�����ص��ات 

ابتكروا  واأف���راد 

تعبري  و���ص��ائ��ل 

خ���ا����ص���ة ب��ه��م 

للجي�ض  ليقولوا 

وكم  يحبونه  ك��م 

هم فخورون به.

م����ن ال�����ص��ع��ب 

اإح�������ص���اء اأ���ص��ك��ال 

االأكيد  لكن  هذه  التعبري 

اأنها �صّكلت حالة ال �صابق 

لها.

التي  ال��ب��ط��اق��ة  ف��م��ن 

ال�صرف(، اىل  »اأوجريو« يف عيد اجلي�ض اىل بطاقة م�صرفية )وفاء لت�صحياتهم بطاقة  اأ�صدرتها 

با�صات ارتدت املرقط الذي بات الزي املف�صل لل�صبايا واالأطفال.

باحلرب  مر�صوماً  وحتى  املحالت  واجهات  على  اجلي�ض  و�صعار  ال�صيارات  على  مل�صقات  من�صورات، 

على عربات الباعة.

كانت لكل مواطن طريقته يف التعبري، لكن اجلميع تكلموا لغة واحدة.

لكل طريقته 

وللجميع

لغة واحدة





كاتدرائية  يف   •
ال�صام  طريق   - الكاثوليك  ال��روم 

وقوى  اجلي�ض  �صهداء  اأنف�ض  لراحة  قدا�ض  اأقيم 

نهر  معارك  يف  �صقطوا  الذين  الداخلي  االأم��ن 

رحباين  نزيه  العميد  ح�صره  وطرابل�ض،  البارد 

عام  ملدير  وممثالن  اجلي�ض،  قائد  العماد  ممثالً 

قوى االأمن الداخلي ومدير عام اأمن الدولة، و�صباط 

قدامى  ورابطة  الداخلي  االأمن  وقوى  اجلي�ض  من 

املحاربني، وجمع من املواطنني.

لراحة  قدا�صاً  ال�صريانية  الرابطة  اأقامت   •
يعقوب  م���ار  كني�صة  يف  ال�����ص��ه��داء  اأن��ف�����ض 

يو�صف  العقيد  ح�صره  ال�صبتية   - ال�صروجي 

�صالمة ممثالً العماد قائد اجلي�ض.

اأقيم  انطليا�ض  اليا�ض  مار  كني�صة  يف   •
ممثل  ح�صره  ذات��ه��ا  النية  على  ق��دا���ض  اي�صاً 

للعماد قائد اجلي�ض.

الديب  جل   - بقنايا  يف  تقال  مار  • كني�صة 
نقوال  العميد  ح�صره  ق��دا���ص��اً  ب��دوره��ا  �صهدت 

�صلوم ممثالً العماد �صليمان قائد اجلي�ض. 

ممثالً  انطون  �صمعون  الركن  العقيد  • ح�صر 

كني�صة  يف  قدا�صاً  اجلي�ض  قائد  �صليمان  العماد 

م�صتو�صف  ادارة  من  بدعوة  الرو�صة  يو�صف  مار 

مار �صربل اخلريي.

يف  قدا�ض  اأقيم  ال���دورة  منطقة  يف   •
ج��وزف  ال��ع��ق��ي��د  ح�����ص��ره  م����ارون  م���ار  كني�صة 

ال�صهيوين ممثالً العماد قائد اجلي�ض. 

العماد  ممثالً  قبطي  رفول  العقيد  • ح�صر 
و�صهدائه  اجلي�ض  نّية  على  اآخ��ر  قدا�صاً  �صليمان 

يف كني�صة ال�صعود - �صبيه.

 - اللبنانية  ال�صداقة  جمعية  اأق��ام��ت   •
املالئكة  �صيدة  كني�صة  يف  قدا�صاً  الفنزويلية 

اجلي�ض  �صهداء  نّية  على  ب���دارو   - العجائبية 

يف  فنزويال  �صفرية  جانب  اىل  ح�صره  اللبناين 

لبنان �صعاد كرم الدويهي، العميد نزيه الرحباين 

ممثالً قائد اجلي�ض.

احلدت،   - ال�صيدة  كني�صة  �صالون  يف  • اأقيم 
اجلي�ض  �صهداء  اأنف�ض  ل��راح��ة  احتفايل  ق��دا���ض 

ح�صره  اللبناين،  االأح��م��ر  وال�صليب  اللبناين 

مم��ث��ل ع���ن ال��ع��م��اد 

قائد اجلي�ض.

املعمدان  يوحنا  القدي�ض  كني�صة  يف   •
اجلي�ض  نية  على  قدا�ض  اأقيم  االأرثوذك�ض  للروم 

ح�صر  ال�صهداء.  اأنف�ض  لراحة  و  االأحمر  وال�صليب 

قائد  ممثالً  ال��وين  اأحمد  الركن  العقيد  القدا�ض 

ال�صيا�صية  والفاعليات  ال�صباط  من  وعدد  اجلي�ض 

على معاين  �صددت  كلمات  واألقيت  واالجتماعية. 

ال�صهادة.

يف  قدادي�ض  اأقيمت  نف�صه  االإط��ار  يف   •
اجل��دي��دة، عني  وع��ني  وحمانا  وب����دادون  ح��وم��ال 

�صليمان  للعماد  ممثلني  بح�صور  والفوارة  املرج 

وفعاليات املنطقة واأهاليها.

ال�صهداء  نفو�ض  لراحة  �صلت  ب�صكنتا   •
الغاية  لهذه  اأق��ي��م  حيث  ت�صحياتهم  واأك���ربت 

بح�صور  يو�صف  مار  كني�صة  يف  اإحتفايل  قدا�ض 

متثيل  وت��وىل  وااله���ايل،  املنطقة  �صخ�صيات 

العماد قائد اجلي�ض العقيد فريد حبيب.

كفوري  اليا�ض  املطران  تراأ�ض  �صرين  • يف 
كني�صة  يف  اجلي�ض  �صهداء  ن��ّي��ة  على  ق��دا���ص��اً 

ال�سلوات لراحة اأنف�ش 

ال�سهداء رفعت يف خمتلف 

املناطق اللبنانية، وامتدت 

اىل اخلارج حيث اأقامت 

اجلاليات اللبنانية يف العامل 

القدادي�ش ورفعت ال�سلوات 

على نّية جي�سنا البطل 

و�سهدائه الأبرار.
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اجلي�ض  قائد  ممثل  بح�صور  نيقوالو�ض  القدي�ض 

وفاعليات  في�صل  اأب���و  غ�صان  ال��رك��ن  العقيد 

واأع�صاء املجل�ض البلدي ونادي ال�صبيبة يف البلدة.

للروم  املخل�ض  كني�صة  يف  قدا�ض  • اأقيم 
ال�صنديانة،  عني   - ال�صوير  �صهور  يف  الكاثوليك 

واآخر يف كني�صة �صيدة املعونات - بولونيا.

جورة   - احلي  اليا�ض  مار  كني�صة  يف   •
على  واالدعية  ال�صلوات  ارتفعت  اي�صاً  البلوط 

نّية اجلي�ض و�صهدائه.

يف  وباخو�ض  �صركي�ض  مار  رعية  يف  • اأقيم 
اجلي�ض  �صهداء  اأنف�ض  لراحة  قدا�ض  ال�صوان  �صهر 

ممثالً  ب��رج��اوي  نبيل  الركن  العقيد  فيه  �صارك 

من  وح�صد  �صليمان  مي�صال  العماد  اجلي�ض  قائد 

»الت�صحيات  ثّمنت  كلمات  واألقيت  البلدة.  اأهايل 

االأوىل  الوطنية  املوؤ�ص�صة  تقدمها  التي  واجلهود 

اجلي�ض اللبناين بقيادته احلكيمة املمثلة بالعماد 

القائد مي�صال �صليمان«.

للروم  جاورجيو�ض  القدي�ض  كني�صة  يف   •
قدا�ض  اأقيم  مرجعيون  جديدة  يف  االأورثوذك�ض 

اللبناين  اجلي�ض  �صهداء  اأنف�ض  ل��راح��ة  اإل��ه��ي 

اال�صتهداف  بعد  املا�صي  العام  �صقطوا  الذين 

اىل  مرجعيون  من  النزوح  لقافلة  اال�صرائيلي 

كفريا، والذين �صقطوا يف معارك نهر البارد.

ومرجعيون  و�صور  �صيدا  مرتوبوليت  • اأقام 
ال��ي��ا���ض كفوري  ل��ل��روم االورث��وذك�����ض امل��ط��ران 

يف  والوطن  اجلي�ض  �صهداء  اأنف�ض  لراحة  قدا�صاً 

كني�صة را�صيا الوادي للروم االأورثوذك�ض.

ذكرى  اأح��ي��ت  وق��راه��ا  ببلداتها  جزين   •

كني�صة  ففي  اأنف�صهم،  لراحة  و�صّلت  ال�صهداء 

اأبو  اليا�ض  العقيد  ح�صر  جزين   - م���ارون  م��ار 

قدا�صاً  واأهاليها  املنطقة  فعاليات  مع  ج��ودة 

على نّية اجلي�ض.

من  وفد  ح�صره  قدا�ض  اأقيم  جرنايا  • يف 
لواء امل�صاة الثاين.

�صيدون،  يف  النجاة  �صيدة  كني�صة  يف  • اأقيم 
ال�صعار  وليد  ال�صهيد  الرائد  نف�ض  لراحة  قدا�ض 

توفيق  العقيد  ح�صره  اللبناين،  اجلي�ض  و�صهداء 

على  وو�صع  اجلي�ض.  قائد  العماد  ممثالً  حنون 

مدخل الكني�صة وعاٌء حوى تراباً رفع عن قرب الرائد 

ال�صهيد وليد ال�صعار اأ�صعل فيه البخور. ويف ختام 

القدا�ض، وّزعت الكني�صة القربان على راحة اأنف�ض 

�صهداء اجلي�ض متمنية ال�صفاء العاجل للجرحى.

قدا�ض  اأقيم  جزين،  ق�صاء  املري  عني  • يف 
قائد  بح�صور  نيقوالو�ض  القدي�ض  كني�صة  يف 

ممثالً  احلجار  حممد  الركن  العميد  الثالث  اللواء 

واجتماعية  �صيا�صية  و�صخ�صيات  اجلي�ض  قائد 

األقيت  التي  الكلمة  و�صددت  وع�صكرية.  ودينية 

اأبنائه  ب�صواعد  اإال  يتم  ال  الوطن  »اإنقاذ  اأن  على 

وااللتفاف حول جي�صه«.

والبقاع  زحلة  �صيدة  مقام  يف  اأقيم   •
اللبناين،  اجلي�ض  �صهداء  اأنف�ض  لراحة  قدا�ض 

والبقاع  وزحلة  ال��ف��رزل  اأبر�صية  راع��ي  تراأ�صه 

بح�صور  ح��داد،  ان��دره  املطران  الكاثوليك  للروم 

ال�صهداء.  واأه��ايل  ال�صيا�صية  املنطقة  فاعليات 

و�صارك يف القدا�ض العقيد اأحمد نا�صر ممثالً قائد 

اجلي�ض، و�صددت العظة على اأن اجلي�ض »فاجاأ كل 

قدرته  فاأثبت  واملتاآمرين  وامل�صككني  املراهنني 

يف القتال ومتا�صك جنوده ووحدتهم وبطولته يف 

العطاء حتى ال�صهادة«.

االإجنيلية  الكني�صة  اأقامت  اأي�صاً،  زحلة  • يف 
مع  بالتعاون  االإجنيلية  وال��ث��ان��وي��ة  الوطنية 

زحلة  يف  االإجنيلية  الثانوية  خريجي  راب��ط��ة 

اللبناين  اجلي�ض  �صهداء  نف�ض  ل��راح��ة  ق��دا���ص��اً 

وال�صليب االأحمر، ح�صره العقيد خالد ال�صاهر ممثالً 

اأمال حبيقة ممثلة  العماد قائد اجلي�ض، وال�صيدة 

رئي�ض ال�صليب االأحمر اللبناين. 

يف  املارونية  اإميل  مار  كني�صة  يف  • اأقيم 
اأنف�ض  ل��راح��ة  وج��ن��از  ق��دا���ض  اليا�ض  ق��ب  بلدة 

ح�صره  اللبناين،  االأحمر  وال�صليب  اجلي�ض  �صهداء 

قائد  مم��ث��الً  ح��م��دان  ب��و  يحيى  ال��رك��ن  العقيد 

املنطقة  واأه��ايل  الع�صكريني  من  وح�صد  اجلي�ض 

وفعالياتها، وقد توجهت هيئة قب اليا�ض بال�صكر 

اىل قيادة اجلي�ض وقّدمت لها لوحة تذكارية حتمل 

ر�صوم ال�صهداء عربون وفاء وتقدير لبطوالتهم. 

بلديات  جمال�ض  نّظمت  االأحمر،  دير  • يف 
�صهداء  نف�ض  لراحة  احتفالياً  قدا�صاً  املنطقة 

كاتدرائية  يف  اللبناين  االأحمر  وال�صليب  اجلي�ض 

معهد  قائد  ح�صره  العجائبية،  ب�صوات  �صيدة 

العماد  ممثالً  برق،  �صربل  الركن  العميد  التعليم 

قائد اجلي�ض.

يف  يو�صف  مار  كني�صة  يف  اأقيم  كما   •
النقيب  نف�ض  ل��راح��ة  ق��دا���ض  نف�صها  ال��ب��ل��دة 

العماد  ممثل  بح�صور  الليطاين  م��ارون  ال�صهيد 

االأم��ن  ل��ق��وى  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ومم��ث��ل  �صليمان 
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الداخلي و�صباط.

بعلبك  انط�ض  رئي�ض  اأقام  بعلبك  يف   •
قدا�صاً  غاريو�ض  م��ارون  اليا�ض  االأب  امل���اروين 

لكل  حمراء  وردة  ختامه  يف  قّدمت  احتفالياً، 

من الع�صكريني امل�صاركني يف القدا�ض.

على  قدا�صاً  الفاكهة  جديدة  رعية  • نّظمت 
اجلي�ض  ل�صهداء  وتكرمياً  لبنان  يف  ال�صالم  نّية 

يف مقام القدي�ض انطونيو�ض الكبري.

االأركان  رئي�ض  نائب  ح�صر  �صغبني  يف   •
قدا�صاً  م�صعد  ج��ورج  ال��رك��ن  العميد  للتجهيز 

احتفالياً لراحة نفو�ض الع�صكريني ال�صهداء. 

قدا�صاً  املحبة«  »�صوت  اإذاع���ة  اأق��ام��ت   •
يف  ال��وردي��ة  �صيدة  كني�صة  يف  اجلي�ض  ل�صهداء 

اىل  ح�صره  حري�صا،  يف  لبنان  �صيدة  بازيليك 

كرم،  ج��ورج  الركن  العميد  اجلي�ض  قائد  ممثل 

من  وح�صد  رحال،  روبري  الرائد  الدرك  قائد  ممثل 

الفاعليات ال�صيا�صية وعائالت ال�صهداء. ويف ختام 

تخليداً  لبنان  �صيدة  يف  اأرزة  غر�صت  القدا�ض، 

للذكرى.

 - االنتقال  �صيدة  كني�صة  �صهدت  كذلك   •
ح�صره  ال�صهداء  نّية  على  اآخ��ر  قدا�صاً  حري�صا 

الركن  العميد  جونيه   - ال�صباط  ن��ادي  رئي�ض 

مي�صال منري ممثالً العماد قائد اجلي�ض.

نّية  على  وجناز  قدا�ض  اأقيم  ع�صقوت  • يف 
يوحنا  مار  كني�صة  يف  اللبناين  اجلي�ض  �صهداء 

الق�صي�ض  ف��وؤاد  الركن  العقيد  ح�صره  املعمدان، 

احلكومة  ومفّو�ض  اجلي�ض،  قائد  العماد  ممثالً 

لدى املحكمة الع�صكرية القا�صي جان فهد، ممثل 

بركات،  ب�صام  اللبناين  االأحمر  ال�صليب  رئي�ض 

الركن  العميد  امل�صلحة  القوات  قدامى  وممثل 

املتقاعد حميد ا�صرب.

لراحة  اإلهية  ذبيحة  اأقيمت  بزمار،  يف   •
اللبناين،  االأحمر  وال�صليب  اجلي�ض  �صهداء  اأنف�ض 

بح�صور ممثل عن العماد قائد اجلي�ض.

قدا�صاً  اإبراهيم  نهر  بلدية  اأقامت  كما   •
اللبناين  اجلي�ض  �صهداء  اأنف�ض  راحة  عن  وجنازاً 

ممثل  ح�صره  الرعائية،  جرج�ض  مار  كني�صة  يف 

عن العماد قائد اجلي�ض.

اللويزة  اإمن��اء  جتّمع  اأق��ام  اللويزة،  يف   •
وجنازاً  قدا�صاً  واالجتماعية  الر�صولية  واحلركات 

من  �صلوم  ابراهيم  ال�صهيد  املقدم  نف�ض  لراحة 

اللبناين،  اجلي�ض  �صهداء  واأنف�ض  املغاوير،  فوج 

العماد  يف كني�صة مار جرج�ض، ح�صره ممثل عن 

قائد اجلي�ض.

غريغوريو�ض  البطريرك  غبطة  اأق���ام   •
املقّد�صة  ال��ن��ذور  ت��ق��دمي  مبنا�صبة  ال��ث��ال��ث، 

�صهداء  نفو�ض  لراحة  احتفالياً  قدا�صاً  للراهبات، 

االأحمر  ال�صليب  وم�صعفي  اللبناين  اجلي�ض 

اللبناين، يف كني�صة �صيدة الكرمل - حري�صا.

والبلدية  الوقف  جلنة  نّظمت  دلبتا،  • يف 
اللبناين،  اجلي�ض  �صهداء  نّية  على  اإلهياً  قدا�صاً 

وقوى  املدين  الدفاع  اللبناين،  االأحمر  وال�صليب 

املقطع  يعقوب  مار  كني�صة  يف  الداخلي،  االأمن 

الرعائية، تاله حفل غداء يف �صالون الرعية. �صارك 

ممثالً  ملحم،  توفيق  الركن  العميد  القدا�ض  يف 

العماد قائد اجلي�ض.

اأقيم  اللبنانية،  املناطق  باقي  يف  • كما 
اجلي�ض  ع��ي��د  مبنا�صبة  جعيتا،  يف  ق��دا���ض، 

مار  كني�صة  يف  االأب��ط��ال،  ل�صهدائه  وت��ذك��اراً 

مارون، ح�صره ممثل العماد قائد اجلي�ض.

اأخوية  اأقامت  ك�صروان،   - فيطرون  يف   •
اإلهياً  قدا�صاً  ي�صوع  الطفل  تريزيا  القدي�صة 

ل��راح��ة اأن��ف�����ض ���ص��ه��داء اجل��ي�����ض ال��ل��ب��ن��اين يف 

العماد  ممثل  بح�صور  جرج�ض  م��ار  كاتدرائية 

قائد اجلي�ض.

يف  اإلهي  قدا�ض  اأقيم  اجلوز،  وطى  • يف 
اجلي�ض  �صهداء  نية  على  اخلال�ض،  �صيدة  كني�صة 

رفع  ت��اله  اللبناين،  االأحمر  وال�صليب  اللبناين 

الأرواح  تخليداً  ال��ت��ذك��اري  الن�صب  ع��ن  ال�صتار 

�صهداء اجلي�ض اللبناين، ح�صره ممثل العماد قائد 

اجلي�ض، العقيد اإتيان مطر.

يف  قدا�ض  اأقيم  ذاتها  النّية  وعلى  • اأي�صا 
بلدة مريوبا واآخر يف جديدة غزير.

وبنتاعل  وكفرم�صحون  اإده  هيئة  اأقامت   •
يف  عبدا  مار  كني�صة  يف  قدا�صاً  جبيل(  )ق�صاء 

�صارك  اجلي�ض،  �صهداء  اأنف�ض  لراحة  كفرم�صحون، 

اجلي�ض  قائد  ممثالً  قبي�صي  حممد  العقيد  فيه 

العماد مي�صال �صليمان.

االجتماعي  الريا�صي  الثقايف  النادي  • اأقام 
اللبناين  اجلي�ض  نّية  على  قدا�صاً  قرطبا  يف 

كاتدرائية  يف  وذل��ك  �صهدائه،  اأنف�ض  ول��راح��ة 
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اجلي�ض  قائد  ممثل  بح�صور  الرعائية  اليا�ض  مار 

فوج  قائد  عطااهلل  عبدو  الركن  العميد  اللبناين، 

املدفعية االأول وح�صد من اأهل البلدة.

مار  كني�صة  يف  قدا�ض  اأقيم  �صامات،  • يف 
الركن  العقيد  اجلي�ض  قائد  ممثل  ح�صره  تقال 

واألقيت  املنطقة،  وفاعليات  وه��ب��ة  �صيمون 

كلمات نّوهت بت�صحيات اجلي�ض ون�صاله.

اإمناء  جمعية  اأقامت  جبيل   - معاد  يف   •
اجلي�ض  �صهداء  نّية  على  اإلهية  ذبيحة  البلدة 

ال��ب��ل��دة - ب��اح��ة م��زار  ال��ل��ب��ن��اين يف م��ن��ت��زه 

قائد  ال��ع��م��اد  ممثل  بح�صور  رف��ق��ا  القدي�صة 

اجلي�ض.

ما  كني�صة  يف  بّجة  يف  قدا�ض  اأقيم  • اي�صاً 
اخلوري  فار�ض  العقيد  وح�صر  وباخو�ض،  �صركي�ض 

ممثالً قائد اجلي�ض. 

العماد  ممثالً  كرباج  جوزف  العقيد  • ح�صر 
الرعائية  جرج�ض  مار  كني�صة  يف  قدا�صاً  �صليمان 

يف اخلاربة - جبيل.

قدا�ض  اأقيم  جبيل  ق�صاء   - عبادات  • يف 
قائد  ممثل  بح�صور  اأ�صابيو�ض  م��ار  كني�صة  يف 

اأهايل  من  وح�صد  فرحات  �صلمان  العقيد  اجلي�ض 

بعد  األقيت  التي  الكلمات  و���ص��ددت  املنطقة. 

اجلي�ض  وت�صحيات  ال�صهادة  معنى  على  القدا�ض 

حلماية ا�صتقرار لبنان و�صيادته.

وخزان  اجلرح  موطن  حيث  ال�صمال  اىل   •
وق��راه  ال�صمال  ب��ل��دات  �صّلت  فقد  ال�����ص��ه��ادة، 

خالل  منهم  ا�صت�صهد  الذين  الع�صكريني  الأبنائها 

الراحة  طلبت  كما  الع�صرات.  البارد  نهر  معارك 

لنفو�ض رفاقهم ال�صهداء والن�صر للجي�ض ولبنان.

العطاء  منتدى  جمعية  اأقامت  الكورة،  • يف 
�صهداء  اأنف�ض  لراحة  اإلهية  ذيبحة  ب�صمزين   -

فيها  �صارك  البلمند،  �صيدة  كني�صة  يف  اجلي�ض 

الركن  العميد  للتدريب،  عرمان  مع�صكر  قائد 

واألقى  اجلي�ض،  قائد  العماد  ممثالً  املري،  مي�صال 

كلمة باملنا�صبة.

اأنف�ض  لراحة  قدا�ض  اأقيم  تنورين،  يف   •
االأح��م��ر  وال�صليب  ال��ل��ب��ن��اين  اجل��ي�����ض  ���ص��ه��داء 

ح�صره  االن��ت��ق��ال،  �صيدة  كني�صة  يف  اللبناين 

حممد  العقيد  اجل��ي�����ض،  ق��ائ��د  ال��ع��م��اد  مم��ث��ل 

ال�صيد، وممثل قائد الدرك وممثل ال�صليب االأحمر 

كلود درزي، وح�صد من اأهايل البلدة. 

اجلي�ض  �صهداء  اأنف�ض  لراحة  قدا�ض  • اأقيم 
امل�صلحة  اللبنانية  االأمنية  وال��ق��وى  اللبناين 

كفرعبيدا  و�صهداء  اللبناين  االأح��م��ر  وال�صليب 

فاعليات  ح�صور  يف  ال�����ص��ه��داء،  اأ���ص��رح��ة  عند 

بعد  كفرعبيدا.  بلدة  واأه��ايل  وبلدية  �صيا�صية 

اجلي�ض  بت�صحيات  نّوهت  كلمات  األقيت  القدا�ض 

اللبناين الذي »ي�صنع اال�صتقالل«.

اأقامت  زغرتا،  ق�صاء   - كفردالقو�ض  يف   •
اأنف�ض  لراحة  اإلهية  ذبيحة  ل��ورد  �صيدة  �صبيبة 

ح�صرها  ل��ورد،  �صيدة  كني�صة  يف  اجلي�ض  �صهداء 

العماد  ممثالً  اهلل  ف�صل  �صالح  ال��رك��ن  العميد 

قائد اجلي�ض.

لراحة  وجنازاً  قدا�صاً  ب�صري  بلدية  • اأقامت 
كاتدرائية  يف  اللبناين  اجلي�ض  �صهداء  اأنف�ض 

التزلج  مدر�صة  قائد  ح�صره  ب�صري،   - �صابا  مار 

العماد  ممثالً  خري  حممد  الركن  العقيد  االأرز،   -

اأقيم قدا�ض، يف  قائد اجلي�ض. ويف ب�صري اي�صاً، 

كني�صة مار اأنطونيو�ض البادواين - برحليون، على 

نّية اجلي�ض اللبناين وراحة اأنف�ض �صهدائه االأبطال، 

ح�صره ممثل العماد قائد اجلي�ض، العقيد م�صطفى 

�صريتح.

احتفالياً  قدا�صاً  بقاعكفرا  بلدية  اأقامت   •
ل��راح��ة اأن��ف�����ض ���ص��ه��داء اجل��ي�����ض ال��ل��ب��ن��اين يف 

�صالح  الركن  العميد  ح�صره  �صربل،  مار  كني�صة 

ووجهت  اجلي�ض.  قائد  العماد  ممثالً  اهلل  ف�صل 

اجلي�ض  اىل  حتية  األقيت  التي  والكلمات  العظة 

�صبيل  يف  يقّدمها  التي  والت�صحيات  اللبناين 

ا�صتقرار لبنان، و�صّددت على الت�صامن الكلي مع 

املوؤ�ص�صة الع�صكرية.

خالل  ذاتها  النّية  على  اإهدن  �صّلت  • بدورها 
قدا�ض اأقيم يف كاتدرائية مار جرج�ض.

كني�صة  يف  قدا�ض  القبيات  يف  اأقيم   •
ح�صره  اجلي�ض  �صهداء  نّية  على  دن�ض  بال  احلبل 

قبعيتي  حممد  العقيد  اجلي�ض  ق��ائ��د  ممثل 

اأهايل  من  وعدد  واجتماعية  �صيا�صية  وفاعليات 

ال�صهداء و�صهيدي ال�صليب االأحمر اللبناين.

يف  االجتماعية  اخلريية  اجلمعية  اأقامت   •
اجلي�ض  �صهداء  اأرواح  عن  قدا�صاً  )عكار(  بقرزال 

جميع  نّية  وعلى  االأح��م��ر  وال�صليب  اللبناين 

كني�صة  يف  القدا�ض  اأقيم  اجلرحى.  الع�صكريني 

اأنطوان  العقيد  ح�صره  البلدة،  يف  مورا  القدي�صة 

احللبي ممثالً قائد اجلي�ض العماد مي�صال �صليمان.

القوات  قدامى  رابطة  اأقامت  رحبة  يف   •
جاورجيو�ض  القدي�ض  كني�صة  يف  قدا�صاً  امل�صلحة 

جابت  �صموع  م�صرية  تلته  االأورثوذك�ض،  للروم 

ال�صهداء  ن�صب  اىل  و���ص��والً  الرئي�ض  ال�����ص��ارع 

لوحة  ال�صتارة عن  واأزيحت  االأكاليل،  حيث و�صعت 

ا�صم  عليه  اأطلق  الذي  ال�صوارع  اأحد  يف  تذكارية 

ال�صهيدين حنا فاهمي ولوي�ض حرب.

ال�صهداء  نّية  على  القدادي�ض  اأقيمت  • كذلك 
وجديدة  ال��دري��ب  و�صفينة  حممد  ال�صيخ  يف 

اجلومة وتل عبا�ض الغربي واجلديدة - عكار.
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حتية من المارات 

اىل »جي�ش الكرامة واحلرية«

بقلم املحامي جوزيف اليا�ش نهرا

رئي�ض جمل�ض العمل اللبناين 

يف دبي واالمارات ال�صمالية

من يتابع التطورات اعتباراً من تاريخ ا�صت�صهاد 

اغتياالت  من  تالها  وما  احلريري  رفيق  الرئي�ض 

مالحظة  من  له  بد  ال  اليوم،  ولغاية  وتفجريات 

التحديات الكبرية التي يعي�صها لبنان الذي ي�صح 

فيه القول اليوم باأنه »يف قلب العا�صفة«، متعن 

به �صرباً قا�صياً اإذ ت�صن على الوطن حرباً اإجرامية 

ال هوادة فيها، تنتقل من مكان اىل اآخر باأ�صاليب 

متعددة.

حياته  على  ج���داً  قلق  وط��ن��ه  يف  اللبناين 

القلق من  هذا  ت�صرفاته يربز  كل  اليومية، ويف 

فاالع�صاب م�صدودة  اأفعاله،  وردود  انفعاالته  خالل 

حتية اىل اجلي�ش

حامي

حدود الوطن

... ومن خلف احلدود

حتية من المارات وحتيات من 

الكويت والوليات املتحدة 

المريكية واو�سرتاليا وال�سويد، 

اللبنانيون يف اخلارج كانت 

لهم مواقف ومبادرات 

واحتفالت. هنا ما و�سل اىل 

قيادة اجلي�ش مبا�سرة من 

اجلاليات اللبنانية يف اخلارج. 



اجلي�ش - العدد رقم 267/266

303

ومتوترة وتعبة ال ت�صتطيع االحتمال اأكرث والعي�ض 

وما  املظلمة،  واالأحداث  االأخبار  با�صتمرار يف ظل 

لي�ض  والتخّلف  والظالم  االج��رام  اأي��دي  به  تعبث 

ب�صهل على املواطن الذي يرغب بالعي�ض الكرمي 

االآمن يف وطنه.

قلق  هناك  اللبناين  واالغ���رتاب  االنت�صار  يف 

الظروف.  اليه  اآل��ت  ما  على  عظيم  وخ��وف  كبري 

وطنه  من  اأكرث  االقرتاب  املغرتب  هذا  اأراد  وكلما 

ب��دوره  والقيام  فيه  احل��ي��اة  بدعم  للم�صاهمة 

فجاأة  االقت�صادية،  كبوته  من  الإنها�صه  االيجابي 

ت�صرب  التي  املت�صارعة  القا�صية  االأح��داث  تاأتي 

خمططاته بالعودة واال�صتثمار، ويحل الياأ�ض بدل 

االأمل ويتحطم حلم العودة اىل اأر�ض االآباء واالأجاد.

اإزاء هذا الو�صع املرتدي على امل�صتوى ال�صيا�صي 

الوطني  اجلي�ض  املتفّجر، يقف  واالأمني  املتاأزم، 

هذه  وتبقى  االنهيار،  ملنع  �صلباً  منيعاً  �صداً 

الآمال  والبل�صم  الدرع  العريقة  الوطنية  املوؤ�ص�صة 

اللبنانيني املقيمني واملغرتبني.

املليونية  امل��ظ��اه��رات  خ��الل  اجلي�ض  ه��و  فها 

الدميقراطية  يحافظ على  اأ�صطورياً  يقف عمالقاً 

التعبري  التعدي على حرية  باأبهى حللها، ومينع 

التعقيد  و�صديدة  و�صعبة  خطرة  ظروف  ظل  يف 

واحل�صا�صية.

وها هو ينت�صر يف جنوب لبنان يذود عن حيا�ض 

الوطن بوجه االأعداء الطامعني.

وها هو يكافح ويت�صدى لالإجرام املتنقل ويواجه 

بهذا  يرتب�صون  الذين  واحلاقدين  الظالم  اأبناء 

�صبيل  يف  اأبطاله  دماء  من  ويبذل  �صراً،  الوطن 

احلفاظ على حرية وكرامة و�صيادة لبنان.

اخواين يف الوطن واالغرتاب:

ودرعنا  اخل��ال���ض  خ�صبة  ه��و  االأب���ّي  جي�صنا  اإن 

وتنوعه  بح�صارته  لبنان  على  للحفاظ  احل�صينة 

واأمنه واأمانه.

وح�صب  باالقوال  ولي�ض  فعالً  حوله  نلتف  تعالوا 

نتمتع  اخل�صو�ض  وجه  على  االغ��رتاب  يف  ونحن 

الدنيا. ال يجوز ال  اأ�صقاع  بامكانات كبرية يف كل 

بل من غري امل�صموح بعد اليوم البقاء متفرجني، 

حماة  لدعم  واالإق��دام  املبادرة  يجب  وباإ�صرار  بل 

عاملية  لبنانية  هيئة  بت�صكيل  وذل��ك  ال��وط��ن، 

كرامة  ال  باأن  ثبت  اأنه  اإذ  الغاية.  هذه  لتحقيق 

املمثلة  ال��ذات��ي��ة  بقوتنا  اإال  لنا 

امل�صلحة  والقوى  البا�صل  بجي�صنا 

تطوير  ا�صتطعنا  وكلما  ال�صرعية. 

وتقوية هذه املوؤ�ص�صات، كلما زادت 

حتطيم  من  متكنا  وبالتايل  منعتنا 

خمططات ال�صر التي ترتب�ض ببلدنا 

وتنوي االجهاز عليه.

اىل  ونبادر  االأي��دي  ن�صبك  تعالوا 

موؤ�ص�صاتنا  وحت�صني  الدعم  تنظيم 

الوطنية العريقة وال�صريفة، علماً اأن 

هذا الدعم اأياً كان حجمه ال ميكن اأن 

�صهداوؤنا  يبذلها  دم  بنقطة  يقارن 

امليامني من اأبطال اجلي�ض اللبناين 

واأبناء  ال�صرعية  امل�صلحة  والقوى 

الوطن االأحرار، الذين يعتربون هذه املوؤ�ص�صة قلعة 

لل�صمود واحلرية والعنفوان.

اإن جي�صنا وباملمار�صة اليومية، يلتزم وميار�ض 

بدمائه  وي�صّطر  وف��اء«  ت�صحية،  »�صرف،  �صعاره 

الطاهرة حرية الوطن وكرامة �صعبه. يبقى علينا 

خري  فيه  ملا  اأزره  ون�صد  وندعمه  حوله  نلتف  اأن 

بالدنا ووفاء لدماء �صهدائنا االأبطال. 

اللبنانيون يف الوليات املتحدة المريكية: 

اإحتفال وحملة تربع

نيو  والية  يف  احتفاالً  عيد  عاطف  ال�صيد  نّظم 

ملنا�صبة  االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف  جر�صي 

امللحق  ب��اأع��م��ال  القائم  ح�صره  اجلي�ض،  عيد 

اأبي  اأنطوان  الركن  العقيد  وا�صنطن  الع�صكري يف 

�صمرا باال�صافة اىل ح�صد من اللبنانيني.

من  ت��ربع  وحملة  كلمات  اإل��ق��اء  احلفل  تخلل 

اللبنانيني ل�صالح اجلي�ض. وحتدث عريف االحتفال 

الوطني  املجل�ض  با�صم  �صاهني  ع��ادل  ال�صيد 

العامل  يف  الثقافية  اللبنانية  للجامعة  االأمريكي 

مرحباً باحل�صور وم�صيداً بت�صحيات اجلي�ض، واألقى 

زبيدي  واأني�ض  يو�صف  ناجي  ال�صاعرين  من  كل 

ق�صائد اأ�صادت بقيادة اجلي�ض اللبناين وت�صحياته 

اجل�صام.

اأمريكي،  األف دوالر  وقد مّت جمع حواىل ثالثني 

ووجه  اجلي�ض،  لقيادة  اخلا�ض  احل�صاب  يف  و�صع 

وتقدير  �صكر  واآيات  اجلي�ض  اىل  حتية  احلا�صرون 

حملة

�سفا 

م�ستمرة
ملجل�ض  كانت  تيحمونا«  »منحمني  �صعار  حتت 

العمل اللبناين يف دبي واالإمارات ال�صمالية، بادرة 

حملة  املجل�ض  هذا  تبنى  اإذ  اجلي�ض.  حيال  طيبة 

الع�صكرية،  الطبابة  مبكننة  تق�صي  التي  »�صفا« 

350000 مواطن  ال�صحية لنحو  ما يطور اخلدمات 

لبناين من الع�صكريني وعائالتهم.

املجل�ض  تقدمي  مع  اأ�صهر  منذ  بداأت  احلملة 

بالتعاون مع »بنك ال�صارقة« م�صاعدة اأولية بقيمة 

ن�صف مليون دوالر اأمريكي، وهي م�صتمرة و�صوالً 

اىل اإجناز امل�صروع.



اجلي�ش - العدد رقم 267/266

304

العقيد  رد  وقد  البارد.  نهر  يف  ت�صحياته  على 

للجهود  وتقدير  �صكر  بكلمة  �صمرا  اأب��ي  الركن 

املبذولة جتاه املوؤ�ص�صة الع�صكرية.

اجلامعة اللبنانية الثقافية

يف العامل:

دعم وت�سامن من اأو�سرتاليا

العامل  يف  الثقافية  اللبنانية  اجلامعة  عقدت 

اأو�صرتاليا، جل�صة م�صاورات   - يف والية فيكتوريا 

عر�صت فيها التطورات اجلارية يف لبنان، وخُل�ض 

املجتمعون اىل:

العماد  بقيادة  اللبناين  اجلي�ض  دع��م   •
بعث  اىل  بحكمته  ال��داع��ي  �صليمان  مي�صال 

االأماين  نحو  بلبنان  وال�صري  وال�صيادة  الكرامة 

الفجر  م��الم��ح  م�����ص��ط��راً  ال�صامية  واالأه�����داف 

ومواجهة  للت�صدي  االج��راءات  كل  واتخاذ  بالفداء. 

االإرهاب واملجرمني على كل االأرا�صي اللبنانية.

واح��رتام  وخ�صوع  اإج���الل  بكل  ال��وق��وف   •
احلرية  و�صهداء  اجلي�ض  �صهداء  اأم���ام  وتقدير 

و�صهداء  واال�صتقالل  الوطنية  والوحدة  وال�صيادة 

ذوداً  ال�صرف  �صاحة  يف  �صقطوا  ال��ذي��ن  لبنان 

عن الوطن.

�سفري لبنان لدى دولة الكويت:

حتية ويوم من اأجل لبنان يف ال�سفارة

وّجه �صفري لبنان لدى دولة الكويت جودت احلّجار 

حتية اإجالل وتقدير اىل موؤ�ص�صة اجلي�ض اللبناين 

بها  مير  التي  الدقيقة  املرحلة  هذه  يف  البطل 

به  يقوم  ال��ذي  ال��رائ��ع  البطويل  وال���دور  وطننا 

اجلي�ض للت�صدي للمجموعات االإرهابية التي حتاول 

الأنواع  وتعري�صه  وا�صتقراره  لبنان  باأمن  العبث 

املخاطر �صتى.

قيادتكم  »اإن  اجلي�ض:  قائد  اىل  متوجهاً  وتابع 

�صّمام  ت�صكل  الع�صكرية  للموؤ�ص�صة  احلكيمة 

لبنان  وطننا  يحفظ  الذي  الواقي  وال��درع  االأم��ان 

اخلطوات  ويوؤمن  �صتى  واملوؤامرات  املخاطر  من 

اليه  ي�صبو  ما  النهاية  �صتحقق يف  التي  الثابتة 

ال�صعب اللبناين من اأمن وا�صتقرار و�صيادة وحرية 

دماءهم  اجلي�ض  �صهداء  ب��ذل  والتي  وا�صتقالل، 

الغالية يف �صبيل حتقيقها«.

وكانت ال�صفارة واجلالية اللبنانيتان يف الكويت 

قد اأقامتا يوماً مفتوحاً »من اأجل لبنان« يف قاعة 

لبنان - مبنى ال�صفارة - حيث جتّمع اأبناء اجلالية 

داخل خندق واحد رافعني العلم اللبناين يف اأفق 

ت�صامنهم  عن  معرّبين  والكرامة،  العّزة  �صماء 

وحمبتهم الكبرية للجي�ض وتعاطفهم مع ال�صهداء 

باأن  االحتفال  خ��الل  ال�صفري  واأع��ل��ن  وعائالتهم. 

اجلي�ض  لدعم  تربعات  بحملة  �صتقوم  ال�صفارة 

و�صهدائه. 

رابطة ال�سرق الأو�سط يف ال�سويد:

اإ�ستنكار ودعم

ال�صويد ما  االأو�صط يف  ال�صرق  اإ�صتنكرت رابطة 

االأمن  وقوى  البطل  اللبناين  اجلي�ض  له  تعّر�ض 

اأمنه  ت�صتهدف  اع��ت��داءات  من  ولبنان  الداخلي 

الفئات  بع�ض  قبل  من  �صيما  وال  وا�صتقراره، 

ال�صالة مبا ي�صمى »فتح االإ�صالم« االإرهابية.

ووقفت الرابطة، رئي�صاً واأع�صاء، اىل جانب لبنان 

الوطن،  وح��دة  عن  يدافع  ال��ذي  الوطني  وجي�صه 

االإرهابية  و�صون كرامته يف حربه �صد املنظمات 

ومن يقف وراءهم.

�سفارة لبنان يف الرجنتني:

يوم للجي�ش

بانت�صار  االرجنتني  يف  لبنان  �صفارة  احتفلت 

البارد،  نهر  االرهابيني يف  اللبناين على  اجلي�ض 

حيث اقام �صفري لبنان يف بوين�ض اير�ض الدكتور 

ه�صام حمدان حفالً تكرميياً لل�صهداء. ح�صر احلفل 

العرب  ال�صفراء  وبع�ض  اجلالية  وج��وه  من  ح�صد 

واالجانب وممثلون عن اجلي�ض والهيئات املدنية، 

عام  مبدير  االرجنتينية  اخلارجية  وزارة  ومتثلت 

في�صنت،  جيل  ا�صبي�ض  ال�صفري  الدولية  العالقات 

االو�صط  ال�صرق  �صوؤون  مديرية  يف  وامل�صوؤولني 

و�صمال افريقيا.

الفنان  عزف  حيث  فنية  فقرات  احلفل  تخللت 

البيانو  على  اليازجي  روب��ني  اال���ص��ل  اللبناين 

غاييك  الفنان  عزف  بينما  كال�صيكية  مقطوعات 

غا�صباريان على الناي.

ويف املنا�صبة قدم ال�صفري حمدان درعاً تذكارية 

تكرمياً  مارون  كارين  االأ�صل  اللبنانية  لل�صحافية 

وانباء  انباء تلك املعارك  مل�صاهمتها يف تغطية 

2006، مما  العام  لبنان  على  اال�صرائيلية  احلرب 

اإىل  االحداث  تلك  عن  واقعية  �صورة  بنقل  �صمح 

عدد كبري من املجتمعات يف امريكا الالتينية.

اأقيم يف كني�صة �صيدة لبنان يف �صان باولو قدا�ض بدعوة من اجلامعة 

واجلمعيات  االأندية  واحت��اد  االنت�صار   - العامل  يف  الثقافية  اللبنانية 

اأنف�ض �صهداء اجلي�ض الذين �صقطوا يف حوادث نهر البارد، بح�صور ممثلني ر�صميني ولبنانيني. و�صددت الكلمات التي  اللبنانية لراحة 

األقيت على وقوف االنت�صار اللبناين موحداً بجانب اجلي�ض اللبناين الذي »يبذل الت�صحيات يف �صبيل حرية لبنان وا�صتقالله واأمنه«.

ويف كني�صة مار �صربل يف كراكا�ض - فنزويال احتفل بقدا�ض لراحة اأنف�ض �صهداء اجلي�ض وال�صليب االأحمر دعت اليه ر�صالة الرهبانية اللبنانية 

املارونية يف فنزويال، مب�صاركة جمع كبري من اأبناء اجلالية اللبنانية واالأ�صدقاء.

واأقامت جمعية »بطل لبنان يو�صف بك كرم« الزغرتاوية - ا�صرتاليا، قدا�صاً لدعم اجلي�ض اللبناين يف كني�صة �صيدة لبنان املارونية يف �صيدين.

كما اأقامت اجلمعية الكندية الأبناء عني اإبل، يف كني�صة العذراء يف مدينة تورنتو - كندا، قدا�صاً عن نف�ض املقدم ابراهيم �صلوم الذي ا�صت�صهد يف 

معارك نهر البارد، واأنف�ض �صهداء اجلي�ض اللبناين.

�سلوات يف الربازيل وفنزويل وا�سرتاليا وكندا









رئي�ش جامعة الروح القد�ش - الك�سليك:

قيمنا جلية يف اإجنازات اجلي�ش

وّجه رئي�ض جامعة الروح القد�ض - الك�صليك االأب 

هادي حمفوظ كتاباً اىل قيادة اجلي�ض جاء فيه: 

اإن القيم التي تنقلها اجلامعة اىل طالبها جندها 

جلية يف اإجنازات اجلي�ض اللبناين. فكيف ي�صعنا اأال 

ننحني انحناءة اإجالل كبري اأمام �صمو االأمثولة التي 

قّدمها الينا اجلي�ض موؤخراً؟ نظرنا اليه يقاتل ولكن 

اي�صاً يربي على القيم. فراح متا�صك جميع اجلنود 

وب�صالتهم يوقظان فينا اأهمية التما�صك واملثابرة 

يف حياتنا ويف وطننا. وراح كل �صهيد وكل جريح 

يذّكر كالً منا، باأن احلياة ال تقا�ض باالأنانية واالإفادة 

ح�صاب  وعلى  االآخرين  ح�صاب  على  منها  العمياء 

لكل  ا�صتاذاً  اجلريح  وكان  ال�صهيد  فكان  قيمة،  كل 

لبناين عن قيمة الوطن وقيمة االن�صان فيه. لقد 

ودمهم.  بلحمهم  جميعاً  وافتدونا  بذواتهم  �صحوا 

واملوت  احلقد  فيها  يكرث  �صاحة  وجرحوا يف  ماتوا 

لنحيا نحن مبحبة ولتعج احلياة يف كل ما نعمل. 

اإن ت�صحياتهم اأ�صمى من الكلمات التي قد تعلق 

يف احللق تاأثراً اإن ا�صرت�صلت يف الو�صف، ولكنهم 

حول  ال��درو���ض  اأ�صمى  يلقنون  اأ�صاتذة  حق  عن 

�صمو الكرامة واحلياة االن�صانية وحول قيمة الوطن 

وحمبته وحول الوحدة والتما�صك يف كل الظروف. 

يف  ي�صخون  والوطنية  القيم  ح�صارة  خ��ّدام  اإنهم 

فيجاوبهم  ووفاءهم  و�صرفهم  ت�صحيتهم  عروقنا 

وال�صكر  باملحبة  املنتع�ض  القلب 

اجلزيل.

غبطة بطريرك 

ال�سريان الكاثوليك:

 دعاء وبركة

بطريرك ال�صريان الكاثوليك 

اأغناطيو�ض بطر�ض الثامن وجه 

اىل العماد �صليمان كتاباً مباركاً 

وجاء  اجلي�ض،  حققه  الذي  بالن�صر 

فيه:

اجلي�ض  معارك  انتهاء  مبنا�صبة 

 - ال��ب��ارد  نهر  يف  املظفر  اللبناين 

با�صمنا  فاإننا  االإره��اب،  �صد  طرابل�ض 

ال�صريانية  ال��ط��ائ��ف��ة  اأب��ن��اء  وب��ا���ص��م 

الكاثوليكية نهنئكم ونهنئ اأنف�صنا ونهنئ 

والق�صاء  املظفر  اللبناين  اجلي�ض  بانت�صار  لبنان 

يف  طاملا  اأن��ه  واثقون  واإننا  االإره���اب.  ركن  على 

لبنان جي�ض موحد مت�صامن ومتافكئ بقيادتكم، 

فال خوف على لبنان على الرغم من االأزمات التي 

تتواىل عليه، اقت�صادية اأو �صيا�صية اأو اأمنية.

حفظكم اهلل وحفظ لبنان وجي�صه البطل، والعزة 

دماءهم  �صفكوا  الذين  االأب��رار  ل�صهدائه  والكرامة 

ليحيا لبنان. 

نقابة ال�سحافة: اجلي�ش �سامن ال�سلم الأهلي

النقيب  برئا�صة  ال�صحافة  نقابة  جمل�ض  اأ�صاد 

حممد البعلبكي »بالدور الوطني الكبري الذي يوؤديه 

اجلي�ض، �صباطاً وعنا�صر وقيادة، وعلى راأ�صها العماد 

مي�صال �صليمان، حفاظاً على وحدة لبنان وحريته 

وا�صتقالله«، م�صرياً اىل اأنه »كان و�صيبقى ال�صامن 

التحديات  كل  وجه  يف  االأهلي  لل�صلم  احلقيقي 

واالأخطار التي ميكن اأن تهدده«. 

الأول من اآب.. عيد الوحدة الوطنية

اليوم« يف  اللبنانية »راأي  االأنباء  خ�ص�صت وكالة 

للمنا�صبة، حيث  اآب  االأول من  ال�صادر يوم  عددها 

الوحدة«.  عيد  اآب...  من  »االأول  زاويتها:  عنونت 

العماد  اىل  حتية  املقال  اعتربت  الوكالة  اإدارة 

ن�صخة منه اىل مديرية  اأحالت  واجلي�ض،  �صليمان 

التوجيه. هنا بع�ض ما ورد يف املقال املذكور:

نهر  معركة  وتنتهي  اأيام  مت�صي  قد  وبعد،   ...

الوطني،  القرار  ا�صرتداد  املح�صلة  وتكون  البارد، 

للجي�ض  والت�صليم  االأمنية،  اجلزر  مبداأ  واإ�صقاط 

على  حمافظاً  للتخريب،  مانعاً  لل�صمل،  جامعاً 

االأمن واال�صتقرار، فال وحدة وال وطن لي�ض فيه اأمن 

وا�صتقرار. ظاهرة ت�صتحق الوقوف اأمامها. فاخلطر 

ال�صمال،  الع�صابة يف  اأوكار  الذي خرج من  الداهم 

باملوقف  فدعمه  اجلي�ض  ح��ول  اللبنانيني  وّح��د 

وتاأييداً  جي�صنا  حول  تاماً  اإجماعاً  وجدنا  والكلمة. 

مطلقاً خلطواته ومواقفه.

اآب، يوم كنا نظنه  االأول من  واليوم يطل علينا 

عيد  فهو  وحدها،  الع�صكرية  باملوؤ�ص�صة  يخت�ض 

اجلي�ض اللبناين. وكم كنا منر بال توقف اأمام هذا 

وبعد  اليوم  لكننا  ومعناه.  مغزاه  ندرك  ال  اليوم 

االأخري من حاالت  راأينا اجلي�ض وقد �صّكل املالذ  اأن 

الت�صيُّب االأمني واحل�صن الباقي للدفاع عن لبنان، 

وراأينا نظرة لبنانية واحدة ال ت�صوبها »لكن« حتف 

معنوياته،  وتقوي  عزميته  من  فت�صد  باجلي�ض 

نقف اأمام هذا اليوم، ال الأنه عيد موؤ�ص�صة وطنية 

وح�صب، بل الأنه رمز لوحدة الوطن و�صالمته وتالحم 

اأبنائه. فلقد دق ناقو�ض اخلطر وجتراأ علينا �صذاذ 

االآفاق حتت كل ذريعة. فكان اجلي�ض املنقذ واالأمل 

واملالذ.  

بلدات وبلديات

الكرمي  عبد  عنجر  جمدل  بلدية  رئي�ض  • وّجه 
حممد اإمامة كتاباً اىل قيادة اجلي�ض جاء فيه:

مواطن  كل  قلب  يف  جرح  هو  جندي،  كل  جرح 

اأمني على اأر�ض هذا الوطن، ودماء كل عن�صر، هي 

تزكية واإحياء لكل ذرة من ترابه، وهذا اال�صت�صهاد 

يف �صفوفه فداء عن �صعبه، وت�صحية وكرامة لكل 

فرد من اأفراده.

ففي كل قطرة دم غر�صة من غرا�ض هذا الوطن، 

وبقاء وحياة لهذا الرمز الكرمي. وما نحن اأبناء جمدل 
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اىل �سيل املواقف املت�سامنة مع 

اجلي�ش والتي ن�سرت يف و�سائل الإعلم 

طوال فرتة اأزمة نهر البارد، ورد اىل 

قيادة اجلي�ش العديد من الر�سائل 

والكتب التي حّيت اجلي�ش قيادة و�سباطاً 

ورتباء واأفراداً، وهناأت بالن�سر الكبري.

حتّيي اجلي�ش

وتهنئ

بالن�سر الكبري

ل وبرقيات
ر�صائ



عنجر �صوى �صنديانة ثابتة داعمة لهذا اجلي�ض الذي 

جي�صنا  يا  فداك  وكلنا  والنفي�ض.  بالغايل  نفديه 

البا�صل.

قّدم  خليل  اأبو  فهد  تعلبايا  بلدية  • رئي�ض 
وقال  ال�صهداء،  واأه��ايل  اجلي�ض  لقيادة  التعازي 

يف كتابه:

حتية من القلب والفوؤاد جلي�صنا العظيم البطل، 

البوا�صل  املغاوير  لفر�صانه  واإكبار،  اإج��الل  وحتية 

على  �صهداء  اأنف�صهم  يقدمون  الذين  االأب��ط��ال، 

الطاهرة،  الزكية  الوطن، وي�صكبون دماءهم  مذبح 

والبذل  العطاء  ذروة  اإمن��ا  و�صعبه،  لبنان  ليحيا 

هدف  اأجل  من  قيود،  اأو  حدود  دون  من  املعهود، 

املثل  �صبيل  يف  بالروح  الت�صحية  هو  �صاٍم، 

االأعلى... لبنان اخللود. 

العبا�صية  بلدية  رئي�ض  • وتقّدم 
واأه���ايل  البلدي  املجل�ض  با�صم 

اجلي�ض  ق���ي���ادة  م���ن  ال��ب��ل��دة 

و�صباطه  ال��ب��ا���ص��ل  ال��ل��ب��ن��اين 

واأف��راده واأّه��ايل �صهدائه ومن 

باأ�صمى  اللبناين،  ال�صعب 

اآيات التهنئة والتربيك بالن�صر 

ويف  االإره���اب  على  العظيم 

وال�صعب  االأر���ض  على  احلفاظ 

و�صيانة الوحدة الوطنية.

للجي�ض  تهنئة  برقية  ووجهوا 

قالوا فيها:

جي�صنا، حماة االأر�ض، �صياج الوطن،

اأباٌة، ع�صاٌة على املحن،

رجال عظام تنادوا لواأد الفنت،

دماء اأ�صاءت وجه الزمن،

ن. عماده على االأر�ض وال�صعب موؤمَتَ

)البقاع  يعقوب  ال�صلطان  بلدة  خمتار   •
العماد  اىل  ك��ت��ب  اجل��اوي�����ض  اأح��م��د  ال��غ��رب��ي( 

�صليمان مهنئاً بالن�صر، وقال:

يا اأبطال املجد يا َمن تقاتلون من اأجل العلياء.

يا َمن ابتعدمت عن اأهلكم وذويكم وتقنعتم بظالم 

الليل �صامدين اأمام خنادق املوت، حمافظني على 

واأنياب  املعتدين  �صهام  عنه  تردون  الوطن  اأر�ض 

الكوا�صر.

تقاتلون  االأع��داء  وجه  يف  املجرد  ال�صيف  اإنكم 

ومتالأون حناجر املجد نوراً و�صياء بانت�صاراتكم.

منية اجلي�ش

تلقى العماد �صليمان من جمعية املنية لرعاية 

البيئة كتاباً جاء فيه:

جي�صنا  من  �صهيد  كل  فراق  ويحزننا  يوؤملنا  كم 

الويف لكن احلزن ينقلب عظمة الأن ال�صهادة اأعظم 

ما يف الدنيا...

نحن رئي�ض واأع�صاء جمعية املنية لرعاية البيئة 

نتقدم منكم باأحر التعازي ب�صهدائنا االأبرار والتمني 

بال�صفاء العاجل جلرحاه. واملنية هي منية اجلي�ض 

واأبناوؤها اأخوتهم واأهلها اأهلهم.

اإمناء جمل�ش 

الكورة

قيادة  على  ورد  ال��ك��ورة«  اإمن��اء  »جمل�ض  با�صم 

اجلي�ض كتاب وّقعه املهند�ض جورج حنا جحى ومما 

جاء فيه:

يتقدم »جمل�ض اإمناء الكورة« من اجلي�ض اللبناين 

لالنت�صار  القلبية  بالتهاين  واأفراداً  و�صباطاً  قيادة 

الذي حققه �صد قوى ال�صر واالإرهاب.

ونطلب  االأب��ط��ال..  ال�صهداء  اأرواح  على  نرتحم 

للجرحى البوا�صل ال�صفاء العاجل.

الر�سالة من الأب اىل الأبناء

اىل  �صعب  ح�صن  املتقاعد  االأول  املوؤهل  وّج��ه 

العماد �صليمان ر�صالة جاء فيها:

�صيدي العماد القائد

على  قلوبنا  يع�صر  ال��ذي  االأمل  من  الرغم  على 

ون�صعر  اأمامكم  نقف  فاإننا  و�صهدائنا،  �صهيدنا 

واحلكيمة  ال�صجاعة  لقيادتكم  واالع��ت��زاز  بالفخر 

�صباطاً ورتباَء وجنوداً، الذين ي�صطرون اأروع مالحم 

املجد والبطولة يف الدفاع عن وطننا لبنان.

لبنان  اأن يف  اأقول  اأن  العماد  وا�صمح يل �صيدي 

يحل ابن الوزير مكان والده وابن املدير وغريه مكان 

اآبائهم.

اأبناوؤنا  يحّل  باأن  ف�صعداء  الع�صكريني  نحن  اأما 

مكاننا الأن هذه املوؤ�ص�صة رعتنا لبناء حياتنا. فاإنني 

كما خدمت هذه املوؤ�ص�صة مدة 33 �صنة، تابع 

ابني ال�صهيد امل�صرية برغبة وهو يفتخر 

قناعة  بكل  وطنه  خلدمة  جتّند  باأنه 

واال�صت�صهاد  الن�صر  حتى  وت�صميم 

وكان له ما اأراد.

يف  ال��ت��واأم  �صقيقه  اأن  ومب��ا 

واالأ�صغر  الداخلي،  االأمن  قوى 

درا�صته، يبقى  زال يتابع  ما 

جاهزاً  رمزي  االأو�صط  �صقيقه 

خدمة  يف  الر�صالة  ملتابعة 

اللبناين.  اجلي�ض  عرب  وطننا 

واإن االأعمار بيد اهلل ويعود القرار 

لكم اإذا كنتم بحاجة اليه«. 

حتية ك�سفية

با�صم ك�صاف الرتبية الوطنية - مفو�صية 

البقاع )فوج الفرزل( جاء من قائد الفوج عبري اأبو 

جنم:

حتية ك�صفية وبعد،

جي�صنا الفريد هنيئاً لنا انت�صارك!

جي�صنا املغوار ال جتزع فاأنت اأمانة يف اأعناقنا.

ع�صتم وعا�ض لبنان واىل مزيد من االإنت�صارات!!!

طلب الوطنيني الأحرار

وّجه طالب الوطنيني االأحرار - مفو�صية ك�صروان 

كتاباً  اآب،  من  االأول  مبنا�صبة  اجلي�ض  قيادة  اىل 

ول�صموده  للجي�ض  »تقديرهم  عن  فيه  اأع��رب��وا 

ال�صر�ض يف وجه من اأراد حتويل لبنان اىل كرة نار 

تتقاذفها اأيدي ال�صر والدمار«.
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... �سن�سمي ال�سوارع 

باأ�سماء من مل ي�سريوا 

عليها طويلً...

املدن والبلدات والقرى 

بداأت تعطي ل�ساحاتها 

وال�سوارع اأ�سماء 

ال�سهداء الأبطال، وتفرد 

لهم يف جنباتها اأماكن 

لن�سب ولوحات، لتظل 

ذكراهم يف القلوب 

حّية ناب�سة.

بلدية  رئي�ض  اأقام   •
ال�صيد  طرابل�ض   - امليناء 

الدين،  علم  ال��ق��ادر  عبد 

ل�صهداء  ت��ذك��اري��اً  ن�صباً 

اجل��ي�����ض ال��ل��ب��ن��اين يف 

على  امل���دف���ع،  ���ص��اح��ة 

الكورني�ض البحري. 

بلديات  احتاد  اأقام   •
قلحات،  وب��ل��دي��ة  ال��ك��ورة 

اجلي�ض  ق��ائ��د  ب��رع��اي��ة 

�صليمان  مي�صال  العماد 

اليا�ض  بالعميد  مم��ث��الً 

ملنا�صبة  ح��ف��الً  ري��ح��ان��ا، 

اللوحة  عن  ال�صتار  ازاح��ة 

اجلي�ض  ل�صهداء  التذكارية 

�صقطوا  ال��ذي��ن  اللبناين 

على اأر�ض قلحات - الكورة.

وع���ل���ى وق����ع االأحل�����ان 

من  ث��ل��ة  عزفتها  ال��ت��ي 

و�صع  اجلي�ض،  مو�صيقى 

با�صم  ال��زه��ر  م��ن  اإكليل 

على  اجلي�ض  قائد  العماد 

اللوحة التذكارية، ثم اأزيح 

اأربعة  ن�صب  عن  ال�صتار 

من �صهداء اجلي�ض، بعدها 

األقى كل من رئي�ض احتاد 

ال�صيد  ال��ك��ورة  ب��ل��دي��ات 

ورئي�ض  ع��وي��ط  ق��ب��الن 

بلدية قلحات ال�صيد كابي 

باأ�سمائهم ال�ساحات 

وال�سوارع تكرمياً 

ل�سهداء الوطن
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حاماتي وممثل قائد اجلي�ض 

كلمات من وحي املنا�صبة.

 - جنتا  ب��ل��دة  يف   •
عن  ال�صتار  اأزي���ح  بعلبك، 

للعريف  اأقيم  تذكاري  ن�صب 

اأيوب  اأحمد  حممد  ال�صهيد 

معركة  خ���الل  ق�صى  ال���ذي 

خم��ي��م ن��ه��ر ال���ب���ارد، وذل��ك 

بعلبك  قائمقام  ح�صور  يف 

رئي�ض  ممثالً  يا�صني  عمر 

اجلمهورية العماد اميل حلود، 

ممثالً  زعيرت  جمال  وال�صيد 

رئي�ض جمل�ض النواب اال�صتاذ 

نبيه بري، والعقيد الركن كلود 

اجلي�ض  قائد  ممثالً  احلايك 

�صليمان  مي�صال  ال��ع��م��اد 

املنطقة،  بلديات  وروؤ���ص��اء 

ودينية  اجتماعية  وفاعليات 

وع�صكرية.

جنتا  بلدية  رئي�ض  واألقى 

فيها  راأى  كلمة  اأي��وب  اأحمد 

اأن هذا االحتفال يوؤكد مت�صكنا 

اأمن  على  احلري�ض  باجلي�ض 

ال��وط��ن وامل��واط��ن��ني وال��ذي 

واج��ه م��وؤام��رة االع��ت��داء على 

نهر  خميم  يف  لبنان  اأم��ن 

البارد... واأكد ال�صيد اأيوب اأنه 

اجلي�ض  قيادة  »بف�صل حكمة 

وبطوالت اجلي�ض انت�صر لبنان 

املوّحد«.

بلدية  اأط��ل��ق��ت   •
اإ���ص��م املقدم  اإب��ل  ع��ني 

�صلوم  ابراهيم  ال�صهيد 

البلدة  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى 

حفل  يف  ال��ري��ا���ص��ي، 

ح�����ص��ره ال��ع��ق��ي��د غ��امن 

قائد  العماد  ممثالً  غامن 

بلديات  وروؤ�صاء  اجلي�ض، 

وخماتريها،  املنطقة 

وح�صد من االأهايل.

اأقيم  اأبلح،  يف   •
خالله  مت���ت  اح��ت��ف��ال 

ن�صب  عن  ال�صتار  اإزاح��ة 

البلدة  الإب���ن  ت��ذك��اري 

طوين  ال�صهيد  ال��رائ��د 

خليل �صمعان.

االأحمر  دي��ر  يف   •
ت��ذك��اري  ن�صب  اأق��ي��م 

مارون  ال�صهيد  للنقيب 

الليطاين. 

البرتون   - كّبا  • يف 
تخللته  اح��ت��ف��ال  اأق��ي��م 

ال�����ص��ت��ار عن  ازاح�������ة 

للعقيد  ت��ذك��اري  ن�صب 

رويهب  ج��ورج  ال�صهيد 

ال�صيف  ا�صت�صهد  ال��ذي 

العدوان  خ��الل  املا�صي 

اال�صرائيلي.









اآب/ايلول

اإعداد:

رميا �سليم �سومط

موؤ�رشات ودالالت

قراءة يف االإجماع حول اجلي�ض ودالالته
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حالة ل حت�سل

اإل يف املنعطفات التاريخية

تعك�ش التوق اإىل الدولة

وترتبط بالكيان الوطني



معتوق:

حالة ل حت�سل

اإل يف املنعطفات التاريخية

الدكتور فريديريك معتوق، عميد كلية 

العلوم االجتماعية يف اجلامعة اللبنانية، 

اأن االلتفاف حول اجلي�ض مو�صوعي  يرى 

وي��ع��رّب ع��ن ���ص��ع��وري��ن ع��ن��د امل��واط��ن 

اللبناين.

هو  اليه  بالن�صبة  اللبناين  فاجلي�ض 

و�صامن  امل��ا���ص��ي  ذي���ول  م��ن  احل��ام��ي 

د املنيع اأمام  امل�صتقبل، مبعنى اأنه ال�صّ

واملوؤ�ص�ض  االهلية  احل��رب  اإىل  العودة 

يعرّب  لذلك  ال��وط��ن،  للبنان  احلقيقي 

عن  مدرك،  غري  ب�صكل  ولو  اللبنانيون، 

هذين ال�صعورين املو�صوعيني واحلقيقيني بعفوية تامة.

اإن حالة االلتحام باجلي�ض على النحو الذي نراه يف لبنان حالياً ال حت�صل بهذه 

القوة وبهذا ال�صحن ال�صعبي والعفوي اإال يف املنعطفات التاريخية، فاحرتام 

اجلي�ض �صيء وااللتحام به معنوياً وب�صكل �صبه مطلق �صيء اآخر.

ونحن يف لبنان حالياً يف ال�صيغة الثانية ال يف جمرد عالقة اإحرتام �صكلية 

مع موؤ�ص�صة اجلي�ض، فهناك ت�صامن ع�صوي عميق مع هذه املوؤ�ص�صة التي 

حتمينا من ذيول املا�صي وتفتح لنا باباً حقيقياً على امل�صتقبل وال�صيادة 

واال�صتقالل. 

حال�ة  اإنه�ا  بل  العادية،  احل�االت  اليوم  احلال�ة  ت�صب�ه  ال  املع�نى  به�ذا 

ا�صتثنائي�ة نظراً اإىل ارتباطه�ا بوالدة كي�ان جدي�د، وهذا م�ا تعب�ّر عنه جميع 

جتليات هذه الظاهرة يف اليافطات التي ترف�ع يف االأحياء، ويف ال�صع�ارات 

الع�صكرية  االألب�صة  ويف  اجل��دران،  على  تكتب  التي  العفوي�ة 

التي يرتديها اأطفال لبنان دعماً للجي�ض.

كتورة: ت�سامن يعك�ش التوق اإىل وجود الدولة ال�سامنة

اللبنانية،  اجلامعة  والتوثيق يف  االإعالم  كلية  كتورة، عميد  جورج  الدكتور 

قال:

�صلطة  وجود  اأي  للكلمة،  احلديث  باملفهوم  الدولة  غياب  من  ن�صكو  نحن 

�صامنة توؤمن م�صالح املواطنني، �صرط اأن يكون هناك اإميان لدى اجلميع اأن 

املواطن اإبن الوطن ولي�ض اإبن رعية ما.

بعد االأحداث املتتالية التي ح�صلت يف لبنان، هناك توق عند اللبنانيني 

االأمر مل  اأنه مواطن فيها. هذا  لوجود دولة وملنا�صرتها لكي ي�صعر املواطن 

يتحقق حتى االآن بال�صكل الفعلي للكلمة. من هنا، فاإن االأحداث االأخرية من 

نهر البارد وما �صبقها من تباعد بني املواطنني، وموقف اجلي�ض الذي كان 

حيادياً وعادالً، اأظهر بو�صوح اأن اجلي�ض ميكن اأن يكون اأداة �صاحلة بيد الدولة، 

واأ�صالً مفهوم دور اجلي�ض هو اأن يكون اأداة بيد الدولة لتاأمني مبداأ الدولة 

اأو ال�صامنة. والأن اللبنانيني تواقون لوجود دولة والتخّل�ض  الراعية 

يوؤ�سر اجماع اللبنانني على الوقوف خلف جي�سهم يف معركته �سد الرهابيني يف خميم نهر البارد اإىل عدة اأمور جوهرية.  

فهذا الجماع يدل من جهة اإىل عمق ما يختزنه الوجدان اجلماعي للبنانيني من م�ساعر التقدير جلي�سهم باعتباره حامي الكيان ورمز الوحدة 

وال�ستقلل والكرامة، كما يدل من جهة اخرى على ما يختزنه هذا الوجدان من خوف العودة اإىل جتارب املا�سي الليمة.

يف ما يلي حماولة لتف�سري ظاهرة اللتفاف ال�سعبي حول املوؤ�س�سة الع�سكرية و�سولً اإىل »حالة اللتحام باجلي�ش«، من خلل قراءات لأكادمييني.



من الدويالت، فقد راأيناهم يت�صامنون مع اجلي�ض باالإجماع، بغ�ض النظر عن 

اإنتماءاتهم ال�صيا�صية واحلزبية.

اأن ن�صّميه حمنة قا�صية  اآخر، يتعّر�ض اجلي�ض حالياً ملا ميكن  على �صعيد 

فر�صت عليه، واجلي�ض لي�ض فئة حمدودة وال طائفة واحدة وال جماعة واحدة، 

والأنه  واجلماعات.  والطوائف  الفئات  هذه  خمتلف  من  يقوم  كيان  هو  بل 

معه،  تت�صامن  اأن  والفئات  الطوائف  لهذه  بد  ال  قا�صية،  ملحنة  يتعر�ض 

بكليته  وقف  الذي  اللبناين«  »ال�صعب  ن�صّميه  ما  اإىل  هنا حتّولت هذه  من 

اإىل جانب اجلي�ض.  لذلك ول�صبب مبدئي، املواطنون هم مع اجلي�ض الأنهم 

يتعر�ض ملحنة، ويف  الأنه  اجلي�ض  عاطفي هم مع  ول�صبب  الدولة،  يريدون 

احلالتني ي�صتقطب اجلي�ض املواطنني.

بدوي: معان ترتبط مبا�سرة بكيان الوطن

الدكتورة فاطمة بدوي، اأ�صتاذة علم االجتماع يف اجلامعة اللبنانية، قالت:

اإذا كان اإلتفاف اأي �صعب حول جي�صه اأمراً طبيعياً ملا يرمز اليه دور اجلي�ض 

ال�صعوب،  حماية  �صبيل  والفداء يف  والت�صحية،  واالأمان،  الكرامة  معاين  من 

فاإن لهذا االإلتفاف اليوم حول اجلي�ض اللبناين معاٍن اأبعد واأعمق الأنها ترتبط 

اإىل  تدفع  التي  االأ�صباب  كل  ر�صد  ال�صهل  لي�ض من  الوطن.  بكيان  مبا�صرة 

هذا االإلتفاف نظراً اإىل �صعوبة االأو�صاع الداخلية وتعقيداتها وت�صّعباتها يف 

مرتبطة  قراءتها  ميكن  عوامل  هناك  لكن  اخلارج،  اإىل  وامتداداتها  الداخل 

بالو�صع الراهن للبلد واإن كانت خللفياتها �صلة بالتاريخ احلديث للبنان.

الكرامة  قيم  وحتركه  وال�صيادة،  الدولة  مبفهوم  االإلتفاف  هذا  يرتبط  اأوالً: 

واحلرية والعزة واحلماية يف زمن تتعر�ض فيه الدولة وال�صيادة اإىل التهديد. 

والعامل االأول الذي يف�صر اإلتفاف النا�ض حول اجلي�ض هو اأنه يعك�ض وجود 

الدولة وكيانها وقدرتها على احلماية من اخلطر الذي يهدد الوطن. 

ولد  الذي  واجليل  االأهلية  احلرب  عا�ض  الذي  باجليل  يتعلق  الثاين  العامل 

متمثالً  ال�صرعية،  ال�صيا�صية  ال�صلطة  تراجع  االأول  اجليل  �صهد  فقد  خاللها. 

االأمن و�صائر  العليا وموؤ�ص�صة اجلي�ض وقوى  الد�صتورية  باإن�صقاق املوؤ�ص�صات 

�صواعد الدولة يف فر�ض �صلطانها وحماية رعاياها.

وتنظيمات  وميلي�صيات  م�صلحة  اأحزاب  من  متعددة  �صلطات  اإحالل  و�صهد 

العنف  و�صيادة  اأمني،  فلتان  من  ذلك  رافق  وما  ال�صرعية  �صلطاتها  حمل 

وخراب  ودمار  والغريب،  بال�صالح  امل�صتقوية  الواقع  االأمر  وقوى  الال�صرعي، 

وت�صرد واإن�صداد يف اأفق امل�صتقبل. وهي جتربة مريرة خطفت اأجمل �صنوات 

ال  الفئوي  ال�صلطوي  النموذج  باأن  را�صخة  قناعة  اإىل  اأدى  الذي  االأمر  حياته، 

ذلك  ال�صيا�صي.  العقل  يحكمها  م�صتقلة  �صيدة  دولة  اإىل  يف�صي  اأن  ميكن 

اإن�صطار يف  الدينية يقوم على  املذهبيات  املتعدد  ال�صلطوي  النموذج  الأن 

مرجعياته االإجتماعية واالأيديولوجية، فينمو يف كل طائفة خطاب اأيديولوجي 

خمالف خلطابات الطوائف االأخرى.

اإ�صتعيدت �صور التاريخ احلديث  ويف ظل عودة اخلطاب الفئوي املذهبي، 

التي ما زالت ماثلة يف الذاكرة االإجتماعية، فت�صبث النا�ض بجي�ض عقالين 

حمرتف ومنظم يعلو فوق الع�صبيات وقادر على الدفاع عن وجودها وكيانها 

املرتهنة  الطائفية  للجيو�ض  قاطع  رف�ض  عن  بذلك  معرّبين  وكرامتها، 

جلماعاتها املتوجهة عقلياً وعاطفياً نحو الذات الطائفية املنغلقة، ذلك الأن 

اجلي�ض اللبناين هو املوؤ�ص�صة الوحيدة االآن التي مل تلوثها الطائفية بالتفرقة 

والتجزئة والتع�صب االأعمى الذي يكاد يفتك بالبلد.

كي  بلده  يف  واالإ�صتقرار  االأمن  ين�صد  فهو  احلرب،  جيل  اإىل  بالن�صبة  اأما 

ي�صتطيع بناء م�صتقبل له والأوالده يكون اأف�صل مما عاي�صه من معاناة احلرب 

وذيولها. واأما ال�صباب فاإنهم يعقدون االآمال على اجلي�ض لل�صري بالبلد اىل 

اال�صتقرار االأمني املن�صود واالإطمئنان النف�صي املاأمول عّل ذلك يجنبهم اأمل 

االقتالع من جذورهم ومعاناة تاأ�صي�ض حياة جديدة يف بالد االغرتاب.

بل  مبا�صرة  مي�صهم  فاالأمر  ال�صمال،  حمافظة  مواطني  اإىل  بالن�صبة  اأما 

اإبان  يف  �صمعوها  التي  املرعبة  الطروحات  بعد  وكيانهم  بوجودهم  يتعلق 

بداية حرب خميم نهر البارد، من اإنف�صال ون�صف للنظام الدميوقراطي الذي 

تعودوا عليه و�صلخهم عن الوطن االأم الخ...

عبور  ج�صر  ويعتربونه  ال�صغري  البلد  هذا  على  العامل  دول  يتنازع  اأخ��رياً، 

قوية  مركزية  دولة  اإما  تاريخنا.  من  دقيقة  مرحلة  اإنها  اأهدافهم.  لتحقيق 

االأ�صداء الذين  اأبنائها، دولة ذات كيان قوي م�صّيج بالرجال  ي�صارك فيها كل 

يبذلون الدماء واالأرواح فداء له، او اإحرتاب بني االأهل واالأخوة و�صرذمة املجتمع 

وتفتيت االأر�ض وهدر الكرامة بالتبعية اإىل اخلارج، اأياً كان هذا اخلارج.

فبني و�صع التبعية واالن�صياع والتفتيت واالحرتاب و�صياع الوطن من جهة، 

اأخرى،  ال�صيادة والعنفوان والوحدة واالأمن واحلرية امل�صوؤولة من جهة  وو�صع 

يقف اجلي�ض ح�صناً منيعاً وحّداً فا�صالً لي�صري بالبلد نحو الو�صع الثاين.

اإنه اإ�صتفتاء �صعبي �صد الفو�صى والفلتان االأمني وانتهاك ال�صيادة.





نعمة: اجلي�ش ملذ اللبنانيني الوحيد اأيام ال�سدة

�صيدة  جامعة  يف  ال�صيا�صية  العل�وم  اأ�صت�اذ  نعمه،  مي�صال  الربوف�ص�ور 

اللويزة، قال:

اإن ال�صرائح املتنوعة املوجودة يف لبنان على تعّدد ثقافاتها وم�صتوياتها 

االجتماعية تختلف على عدة موا�صيع ما يجعلها يف دائرة خوف البع�ض من 

البع�ض االآخر ومن ال�صغوط اخلارجية عليها.

عامل اخلوف هذا لي�ض له اأي دواء اأو راحة نف�صية اإال بوجود موؤ�ص�صة كبرية 

وقوية و�صرعية ت�صتطيع اأن توحي باالأمل والثقة والقدرة على االجناز، اأال وهي 

اجلي�ض اللبناين.

ظ������ل  يف 

ه�����ذه ال���ظ���روف 

اختلف  وم��ه��م��ا 

على  اللبنانيون 

احل�ص�ض  تقا�صم 

وال���������ص����روع يف 

�صيا�صية  خيارات 

ودولية،  اإقليمية 

مالذ  لهم  يبقى 

اليه  يرتّدون  واحد 

ال�صدة  اأي���ام  يف 

الع�صيبة  واالأوقات 

ه������و اجل���ي�������ض 

ال��ل��ب��ن��اين ال���ذي 

اأّمن له الغطاء ال�صيا�صي، يبذل كل ما لديه من  اإذا  ما انفّك وحتى ال�صاعة، 

االأخرى  تلو  ال�صهادة  لتقدمي  واحل�صا�صيات  الع�صبيات  عن  ويرتفع  ت�صحيات 

كي ي�صتطيع اللبنانيون اأن ي�صعروا باالأمان واأن لهم حماة ي�صتطيعون االتكال 

عليهم، ما يجعل البقاء يف لبنان حمموالً ومعقوالً يف ظل التهديدات الكثرية 

الداخلية واخلارجية.

يكون  اأن  اإال  له  خيار  وال  اجلي�ض  يكون مع  اأن  اإال  اللبناين ال ميكن  ال�صعب 

مت�صامناً معه، فاإذا ما تاه اللبناين يف خ�صم التناحرات ال�صيا�صية يبقى له 

اأمل واحد وركيزة واحدة اأال وهي املوؤ�ص�صة الع�صكرية.
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اآب/ايلول

اإعداد:

ندين البلعة

حتية اىل جي�س الوطن

اأحد اأ�سلحة الدعم وامل�ساندة
�سحر ال�سوت و�سدق الكلمة

االكروبولي�ض  م�صرح  على  وم��ن  اليونان  من 

وكعادتها  موؤثرة،  ر�صالة  ف��ريوز  ال�صيدة  وّجهت 

كتبت الر�صالة ب�صحر �صوتها وهي تغني »ال تخايف 

�صامل غفيان م�ض بردان«، »هّلي عالريح« و»بيي 

راح مع الع�صكر«... 

يا  »ت�صلم  اأغنيتها  عادت  التي  �صباح  ال�صيدة 

ع�صكر لبنان« ت�صدح يف كل بيت، وّجهت بدورها 

حتية اىل اجلي�ض.

اأ�صاف اىل �صجّله  ال�صويري،  اإيلي  الكبري  الفنان 

قدمه  اآخ��ر  رائعاً  عمالً  الفنية  بالروائع  احلافل 

مّت  التي  االأغنية  مطلع  ك��ف��وري.  وائ��ل  ب�صوت 

ت�صويرها »ڤيديو كليب« مّوال يقول: »من خلف 

اجلبل طّلت علّيي رايتو...«.

خالل  ق��دم  وال��ذي  نا�صيف  زك��ي  الكبري  الراحل 

الوطنية  االأع��م��ال  من  العديد  الفنية  م�صريته 

خالل  من  الور�صة  هذه  يف  حا�صراً  كان  الرائعة، 

»وحدك يا ع�صكر لبنان« التي ا�صتعارتها مو�صيقى 

اجلي�ض.

غ�صان �صليبا وغ�صان الرحباين قّدما حتية مميزة 

للجي�ض من خالل ت�صوير اإحدى االأغاين اجلميلة من 

م�صرحية »هنيبعل«.

للجي�ض  غنى  الرحب  ب�صوته  احل��الين  عا�صي 

ت�صوير  مّت  حيث  ال�صهل  رحابة  يف  �صوته  وتردد 

االأغنية، والكليب من اإنتاج مديرية التوجيه.

كليب  ڤيديو  يف  بدورها  اأطّلت  عجرم  نان�صي 

جميل جداً و�صرخت للجي�ض »خّليك بوج الغ�صب«.

كلمات  وم��ن  اأحلانها  من  غّنت  وهبي  جاهدة 

فتحنا  ِحمانا  »الأنك  اجلي�ض  مناجية  زغيب  هرني 

�صمانا لل�صباح اجلايي«.

كما يف الأم�ش، اليوم وغداً، فنانون امت�ضقوا 

الكلمة واللحن وال�سوت ووقفوا اىل جانب جي�سهم، 

يدعمونه يف معركته، يحّيون ثباته وبطولته، 

وعب الأغنية يخت�ضرون م�ضاعر اللبنانيني حياله.

الرواد الأوائل لالأغنية اللبنانية، جيل الإبداع الذي 

زرع يف ذاكرتنا »بيي راح مع الع�سكر« و»ت�سلم 

يا ع�سكر لبنان«، واىل ما هنالك من اأعمال رائعة، 

كبار من هذا اجليل واآخرون خم�سرمون و�سباب، اأطّلوا 

يعرّبون كل بطريقته عما يختزنه الوجدان اللبناين 

من م�ساعر حب للجي�ش، وعّما يكّنه املواطنون من 

تقدير لت�سحيات اأبطاله.





االأ�صطا،  نقوال  ال�صغرية،  االأم��رية  عب�ض،  ل��ور 

قمر نادر، وقفوا يف مواجهة لهيب ال�صيف احلار 

�صاهرين اأ�صواتهم، معلنني انخراطهم يف املعركة 

التي يخو�صها اجلي�ض.

الفنانني  اندفاع  حركها  التي  الفنية  الور�صة 

نتيجتها  كانت  التوجيه،  مديرية  فيها  و�صاركت 

منذ  التلفزة  حمطات  تبثها  بداأت  اأغاٍن  جمموعة 

�صهر متوز املا�صي.

بع�ض  ت�صوير  راف��ق��ت  »اجل��ي�����ض« 

مع  وقفات  لها  وكانت  االأغ��اين  هذه 

�صّجلت  حيث  العمل  يف  امل�صاركني 

م�صاعرهم وانطباعاتهم.

الروح الع�سكرية وجمالية العمل 

الفني

 2007 والعام   1997 العام  بني 

من  ن�صر  �صربل  امل��ع��اون  اأخ��رج 

مديرية التوجيه جمموعة كبرية 

ل�صالح  كليب«  ال�»ڤيديو  من 

املديرية، وتعاون مع فنانني 

بني  يجمع  اأ�صلوبه  ك��رث. 

التي  الع�صكرية  ال���روح 

بو�صوح من خالل  تظهر 

اجلمالية  وبني  العمل 

باإمكانات  الفنية. 

غري  وجهد  حمدودة 

اىل  ي�صعى  حم��دود 

وجعل  اأغنية،  كل  حتملها  التي  الر�صالة  تظهري 

اجلي�ض  يقدمها  التي  بالت�صحيات  الئقاً  العمل 

منذ  ب�صغف  به  ويقوم  عمله  يحب  اللبناين. 

اآخر،  �صيء  فثمة  املرحلة،  هذه  يف  اإمنا  �صنوات. 

اأكرث من ال�صغف رمبا. �صيء يجعل العمل ي�صتحوذ 

على كل نب�صة من قلبه وكل حلظة من وقته. 

»اأقل واجباتنا اأن نقّدم ما يليق بت�صحيات هوؤالء 

االأبطال«.

وي�صيف:

»نحن نعمل هنا، قد ي�صايقنا �صغط العمل، اجلو 

يعاين  ماذا  تت�صوري  اأن  ميكنك  هل  لكن  احل��ار، 

اأن ي�صت�صهد  وماذا يعني  البارد؟  نهر  رفاقنا يف 

اأحد  ت�صوير  ي�صارك يف  باالأم�ض معنا  كان  رفيق 

امل�صاهد؟«.

ي�صمت املعاون ن�صر قليالً قبل اأن يتابع:

»عملنا ي�صاهم يف تر�صيخ اللحمة بني اجلي�ض 

واملواطنني، وهذا اأمر ي�صاهم يف رفع معنويات 

الع�صكريني الذين ي�صعرون مبدى تعاطف النا�ض 

معهم، اإنه جزء من املعركة«.

االأعمال  هذه  يف  القوة  »نقطة  اأن  اىل  وي�صري 

والوطن«،  »اجلي�ض  اأي  املو�صوع  يف  تتمثل 

من  جزء  الأن��ه  امل�صاعر  اأعمق  يالم�ض  و�صع  اإن��ه 

متا�ض  يف  يجعلنا  نحن  وعملنا  امل��ق��د���ص��ات، 

مبا�صر مع هذه امل�صاعر. نلم�ض الدعم 

كل  يف  وال���ت���ع���اون 

اجلدي  بالدعم  االإط��ار  هذا  يف  وينوه  خطواتنا«. 

يف  للم�صاهمة  ال�صركات  تقدمه  ال��ذي  واملميز 

االأعمال التي تنتجها مديرية التوجيه.

مل  »لو  يوؤكد:  العمل،  اأجواء  حول  انطباعه  وعن 

�صفوف  يف  وفعاليته  العمل  هذا  بروعة  اأقتنع 

االإرادة  اإن  املجال.  هذا  يف  تابعت  ملا  اجلي�ض، 

القوية واحلما�صة يف كل ما نقوم به، باالإ�صافة اىل 

ثقتنا بالنتيجة، تزيدنا اندفاعاً للمتابعة«.

اأخرياً يختتم بالقول:

االإخراج هو بناء اأفكار وتن�صيقها ب�صكل ينتج فناً 

بجماليته  متكامالً  وعمالً  راقياً 

وتاأثريه.  

»لبنان ع�سكرك جايي«:

هدية من قلبي

ت�صوير  مّت  جميل  م�صهدي  اإط��ار  يف 

جايي«،  ع�صكرك  »لبنان  كليب  ڤيديو 

غناء لور عب�ض رئي�صة الق�صم ال�صرقي يف 

املعهد الوطني العايل للمو�صيقى.

ما  ْزْنود  »يا  والبطولة  املجد  دت  ج�صّ اأغنية 

ِبْتلني، يا ْجبني من �صنني... يا رمز الفدا...«.

َطْماأَنت لبنان اأنه »راجع ْحكاية« واأن جي�صه هو 

»الوعد اجلايي«.

تغني لور من اأعماق كيانها وتقول: لكي تنجح 

وم�صمونها  مبو�صوعها  االإقتناع  �صروري  االأغنية، 

واالأهم  املو�صيقية.  وبقيمتها  واملعنوي  ال�صعري 

واإال  ال�صادقة،  واالأحا�صي�ض  املحبة  من  تنبع  اأن 

فاإنها لن توؤثر يف َمن يتلقاها.
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جايي. ع�صكَرك  لبنان  • االأغنية: 
عبداهلل  املتقاعد  العميد  كلمات:   •

واكيم.

عطااهلل. جوزيف  وتوزيع:  • حلن 
مراد. زياد  الرائد  مو�صيقي:  • اإعداد 

ن�صر. �صربل  املعاون  • اإخراج: 
جنار. عبدو  الت�صوير:  • مدير 

• Gaffer: اإيلي مرعب.
حنا. ابي  طوين  • ت�صوير: 

• Hair Dresser: اإيلي ديب.

• Make Up: رميا �صمعون.
• Helper: �صربل عجيل - جورج �صيبا - 
جورجيو �صاهر - برن�ض خوري - اأ�صرف ال�صيد 

- طالل عامر.

عي�صى. رميون  خمرج:  • م�صاعد 
جماع�ض. رميون  • �صوت: 

• Making Off: اجلندي االول بالل عرب.
�صليم  ال�صيخ  منزل  الت�صوير:  • مكان 

خري الدين )�صوفر(.

التوجيه. مديرية  • اإنتاج: 

لور عب�ش



االأعمال  من  الكثري  لتنفيذ  دفعتها  م�صاعرها 

يف  وبطوالته  اجلي�ض  كان  التي  الوطنية  الفنية 

�صميمها.

كونها زوجة �صابط يف اجلي�ض اللبناين، ي�صيف 

من  ال��ن��وع  ه��ذا  ت��اأدي��ة  اىل  يدفعها  اآخ��ر  �صبباً 

االأغاين. ينتابها مزيج من امل�صاعر يتمظهر يف 

�صوتها: احلزن ل�صقوط ال�صهداء، معاي�صة ت�صحيات 

املوؤ�ص�صة  اىل  باالإنتماء  والفخر  الع�صكريني، 

�صاركت  االأحا�صي�ض  كل هذه  لبنان...  االأ�صرف يف 

يف والدة عمٍل راٍق.

وحول هذه النقطة بالذات تقول:

»ل�صت يف �صدد عر�ض مواهب، ما يهمني هو 

اأن اأقدم عمالً متكامالً اأهديه من كل قلبي جلي�صنا 

البا�صل«.

وت�صيف:

الأورك�صرتا  اأغنية موزعة  »لبنان ع�صكَرك جايي« 

�صمفونية، تعزفها عزفاً حياً بان�صجام يظهر قيمة 

العمل املو�صيقي والتاأليف.

لهذا  الغنائي  واللحن  ال�صوت  ناحي�ة  من  اأم��ا 

ال�صوتية،  امل�صاحة  بو�صع  يتميز  فهو  العمل، 

واأغني فيه بالطبقات اجلهرية والطبقات ال�صوتية 

احلادة«.

الفنية  االأعمال  بني  عب�ض  لور  الفنانة  ومُتّيز 

ي�صرتك  حيث  الوطنية  الفنية  واالأعمال  العادية 

اجلميع بق�صية عامة«.

اجلد  من  »مزيج  العمل،  اأج��واء  اّن  اىل  وت�صري 

ومن  وال�صحك، 

امل�صاركون  والت�صاهل،  النظام 

يف الت�صوير كتلة حما�صة واندفاع على الرغم من 

التعب. امل�صاهد واللقطات ُتعاد بكل طيبة خاطر 

و�صوالً اىل االأف�صل«. 

وو�صط زحمة العمل، تدعو لور عب�ض اىل احرتام 

اأن تكون نوايا موجهي هذا  ال�صهداء، »يجب  دماء 

البلد �صافية. فبني اأيديهم م�صري ع�صكر قد ترك 

نداء  ليلبي  االإجتماعية  وحياته  ومنزله  عائلته 

الت�صحية يف �صبيل احلرية واال�صتقرار«.

مدى  نالحظ  حيث  العمل  فريق  اىل  وننتقل 

مرعي  اإيلي  االإ�صاءة  منفذ  واالإندفاع،  احلما�صة 

بالفخر  وي�صعر  العمل،  بامل�صاركة يف هذا  يفتخر 

عينه امل�صّور طوين اأبي حنا...

هذا  »اأن  الفريق،  يف  العاملني  �صائر  ويعترب 

اأقل ما ميكن تقدميه للجي�ض لن�صعر اأننا ن�صاركه 

بطريقة ما الت�صحيات التي يقّدمها«.

»لعيونك يا جي�ش«:

 ...

بت�سرف 

اجلي�ش

نقوال  الفنان  لّبى  جي�ض«،  يا  »لعيونك 

االأ�صطا نداء الواجب موؤكداً ا�صتعداده لفداء اجلي�ض 

اىل  يتوجه  ال�صلب،  »الزحلّي«  وب�صوته  بروحه. 

اجلي�ض:

»ِبْت�صون االإن�صان، ما ْبتحكي باأديان

�صالَحك واالإميان للن�صر ْمَوّديك«.

منذ بداية م�صريته الفنية، غنى االأ�صطا للجي�ض 

فكانت اأغنيته االأوىل »بالدي اأعيدي النظر«، التي 

عرّبت عن حمبته لهذه املوؤ�ص�صة واإميانه بها. هي 

بنظره �صند للوطن و�صمانة لبقائه.

»ال اأحد ميكنه اأن يزايد على االآخرين مبحبة لبنان 

�صوتي  اأ�صع  �صخ�صياً،  ولكنني  اجلي�ض.  وحمبة 

وجوارحي وكل ما اأعطاين اإياه اهلل - وهذا اأقل ما 

الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  اأقدمه - بني يدي  اأن  ميكن 

يخ�صر  اجلي�ض  اأن  وعينا  لقد  الوطن.  خاللها  ومن 

�صهداء اأكرث من اأي وقت م�صى وهذا غري مقبول.

�صفوف  يف  ب�صوتنا  ن��ح��ارب  العمل  ه��ذا  يف 

بغريه  نعرتف  ال  الذي  اجلي�ض  جانب  اىل  اأمامية 

خ�صبة خال�ض«.

يف »َلعيوَنك يا جي�ض« اجلدية واملعاناة وتاأكيد 

على دعم اللبنانيني لهذا اجلي�ض.

»نحنا اإخواَتك، حّدك وحياتك،

العّز ْبوقفاَتك، �صعبك ِبحّييك«. 

يحيط بالفنان نقوال االأ�صطا فريق عمل ن�صيط، 

العمل  فريق  الفنان.  حما�صة  مع  اندفاعاً  يزداد 

نف�صه يف  يعترب  والكل  واندفاعاً،  حما�صة  يقل  ال 

مهمة وطنية:
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جي�ض. يا  َلعيوَنك  • االأغنية: 
ال�صغبيني. نعمة  • كلمات: 

�صادي  وت�صجيل:  وت��وزي��ع  اأحل��ان   •
احلج.

ن�صر. �صربل  املعاون  • اإخراج: 
جنار. عبدو  ت�صوير:  • مدير 

• Gaffer: رودي عجوري.
ف�صول. اليا�ض  • ت�صوير: 

• Hair Dresser:
Institut Nazir Daccache.

• Make Up: كوزيت ال�صخن.
نيكوال   - دعبو�ض  اإليا�ض   :Helper  •
رامي   - ال��دي��ن  زي��ن  ���ص��رياز   - دعبو�ض 

يو�صف - ايلي هربة - نان�صي االأحمر.

جماع�ض. رميون  • �صوت: 
• Steady cam: ب�صام احل�صني.

بحلق. العابدين  زين  • م�صاعد: 
التوجيه. مديرية  • اإنتاج: 

حممد  ال�صيد  منزل  الت�صوير:  • اأماكن 
�صّنو )�صوفر(.

نقول الأ�سطا
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اخترب  والذي  املخرج،  م�صاعد  مو�صى،  ربيع 

اأن ي�صاهم  اأن العمل يجب  احلياة الع�صكرية، يرى 

ظل  يف  اللبنانيني:  اىل  وا�صحة  فكرة  نقل  يف 

لبنان،  �صمانة  هو  اجلي�ض  القا�صية  الظروف  هذه 

وما يقدمه من ت�صحيات يجب ان يوّحد اللبنانيني 

يف ظّل العلم اللبناين.

يريد  »من  يقول:  جّن��ار  عبدو  الت�صوير  مدير 

امل�ساركة يف »Clip« مع اجلي�ض يجب اأن ميلك 

فكرة عن احلياة يف هذه املوؤ�ص�صة. فمن ي�صعر 

وكون  اأف�صل.  عمالً  يقدم  اأفرادها  يعانيه  مبا 

الع�صكري  ال�صلك  يف  ن�صر  �صربل  املخرج 

ي�صّهل عملنا. فهو يعرف ما يريد ويعرف 

خربته  اىل  باال�صافة  العمل،  تفا�صيل 

بالتعاطي مع املو�صوع.

خالل  »ن�صعر  يقول:  العمل  خالل  �صعوره  وعن 

ونقاتل  �صالحاً  اأن نحمل  نريد  اأننا  االأغنية  ت�صوير 

اىل جانب اجلي�ض. نح�ّض بعنفوان لدى تاأدية هذا 

العمل، وكل يو�صل الر�صالة من خالل عمله وعلى 

طريقته«.

اأما اخت�صا�صية التجميل كوزيت ال�صخن، فت�صعر 

بكثري من الفرح والفخر الأنها تعمل مع اجلي�ض. 

عندها  من  اأف�صل  تقدم  اأن  اإال  ت�صتطيع  ال  وهي 

عندما ترى ما يقدمه هوؤالء من ت�صحيات.

ول )Camera + jimmy Jip( وب�سام  اإيلي ف�صّ

اجلي�ض  اأن  يعتربان   )Steady Cam( احل�صني 

نفيه حقه  لن  له  قدمنا  ومهما  وْمويّف«  »ْمكّفي 

علينا.

زين العابدين بحلق، الذي �صارك يف هذا العمل، 

يعتربه  عمل  يف  امل�صاركة  »روع��ة  عن  يتحدث 

دعماً للجي�ض يف قتاله �صد االإرهابيني«.

»كلنا اإَلك«:

تعبري عن حمبتنا

ووف��اء«،  ت�صحية  »�صرف،  اجلي�ض  ثالوث  من 

عن  تعرب  كلمات  وهبي  جاهدة  املطربة  اأن�صدت 

اجلي�ض  انت�صار  الفئات،  كل  من  النا�ض،  انتظار 

وعودته.

»يا جي�ض لبنان، يا وفى االأمان، االأرز مكّلَلَك يا 

�صرف لبنان، والت�صحية عنوان، كلنا اإَلك«.

احل��م��اي��ة« ليظهر  ال��ق��ل��وب »وح����َدك  َن��َده��ت 

ت�صحيات،  من  اجلي�ض  يقدمه  ما  بكل  االإح�صا�ض 

اىل  ال�صهيد،  ال�صابط  اإبنة  الفنانة،  هذه  ويدفع 

اجلي�ض  ودعم  الوطن  �صبيل  يف  اجلهود  كل  و�صع 

يف معركته.

دمه،  اأهرق  �صهيد  اأو  م�صاب،  عن�صر  روؤية  »اإن 

لكن  واأليمة.  �صعبة  نف�صية  حالة  يف  جتعلني 

االإرادة واالأمل والتفاوؤل ونحن  اأمثولة يف  اجلي�ض 

هذا  عملنا يف  اأما  اأقوى.  يجعلنا  ما  منه  ن�صتمد 

نقدمه  اأن  ميكن  م��ا  اأق��ل  فهو   »Clip«�ال

ب��ت��وا���ص��ع واح�����رتام 

وحدته،  ورم��ز  ال��وط��ن  ه��ذا  ل�صرف 

اجلي�ض«.

 »Clip«�ال هذا  خالل  من  وهبي  جاهدة  حاَوَلت 

اإَلك. كلنا  • االأغنية: 
زغيب. هرني  ال�صاعر  • كلمات: 

وهبي. جاهدة  • اأحلان: 
الرحباين. جاد  • توزيع: 

الرحباين. اليا�ض  ا�صتديو  • ت�صجيل: 
عيد. اأبو  جو  • اإخراج: 

�صليبا.  ُمَنح  واإ�صاءة:  ت�صوير  • مدير 

وهبي. جانا  منفذة:  • منتجة 
 .Gamma ت��ق��دم��ة:  امل���ع���دات   •

Engineering
عانا،  كفريا،  عميق،  الت�صوير:  • اماكن 

قب اليا�ض، �صوفر، جميزة.

مديرية  مع  بالتن�صيق  العمل  ُنفذ   •
التوجيه.

جاهدة وهبي
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على  ت�صيء  اأن 

لدى  االإن�صانية  الناحية 

على  ولي�ض  وت�صحياته  اجلي�ض 

وح�صب:  والدفاعية  القتالية  الناحية 

»خطابنا الفني لن يرقى يوماً اىل م�صاف ما 

اأهرق هذا اجلي�ض من دم وما قدم من ت�صحيات. 

لكننا يف النهاية نريد اأن نعرب عن حمبتنا له«.

اجلميع  ن��رى  وال�صغط،  احل��ر  من  الرغم  وعلى 

�صوى  لي�ض  التعب  ه��ذا  و�صبورين:  متعاونني 

جميع  يف  اجلي�ض  يتحمله  م��ا  بحر  يف  نقطة 

مواقعه دفاعاً عن الوطن.

وروح��ه��ا  هويتها  وه��ب��ي  ج��اه��دة  تخفي  وال 

واأف���راداً  قيادة  اجلي�ض  اىل  فتتوجه  الع�صكرية 

هذا  �صرف  فاأنتم  ولكم،  معكم  »نحن  و�صهداء: 

من  لبنان  لينه�ض  �صنبقى  جانبكم  اىل  الوطن. 

كبوته وتختفي ال�صرذمة واالإنق�صام«.

الوطن  ح��ب  كّر�صت  عائلة  يف  تربت  والأن��ه��ا 

)منتجة  وهبي  جانا  �صاهمت  وقّد�صته،  واجلي�ض 

منفذة( يف اإجناح عمل �صقيقتها جاهدة.

الطريقة  ع��ل��ى   »Clip« ن�����ص��ّور  »اإن��ن��ا 

جديدة  جتربة  وهي   )16mm( ال�صينمائية 

ناحية  على  ونعمل  الع�صكرية.  االأغنية  يف 

اأخرى من امل�صاعر والعنفوان مما يختلف عن 

العمل املدين«.

اىل  عيد،  اأبو  جو  املخرج  ويوؤكد 

العمل،  فريق  وباقي  جانا  جانب 

على اأن هذا العمل هو اأكرث من واجب، 

»هو ردة فعل فنية على ما يتعر�ض له 

اجلي�ض، ويف الوقت عينه اإميان باأن الن�صر 

�صيتحقق«.

اأبو عيد الإعطاء  من خالل هذا العمل ي�صعى 

اأنه مل يتوقع  اأف�صل ما عنده، وهو ي�صري اىل 

اأو  النا�ض  قبل  م��ن  ال��ت��ع��اون  م��ن  ال��ق��در  ه��ذا 

ال�صركات التقنية التي �صاهمت 

يف تاأمني التقنيات 

الالزمة.

اجلي�ض  و�صع  ا�صتفّزه  لقد 

وخ�صو�صاً وجود �صباب من مثل عمره يف 

ال  قلقة  وعائالت  اأمهات  وراءهم  تاركني  املعركة، 

يغم�ض لها جفن.

ويقول:

اأعرب عن انزعاجي!  اأن  »لو قارنت ملا ا�صتطعت 

ال  املناطق  بني  تنقلت  اإذا  علّي  اأهلي  فخوف 

اأهايل هوؤالء ال�صباب الذين  ف. فكم باالأحرى  يو�صَ

يعّر�صون اأنف�صهم للخطر يف معركة غدٍر وظلم؟«.

اأما بقية العاملني معه فيوؤكدون اأن ما يفعلونه 

هو احلد االأدنى، وهو مبثابة 

�صكر وتقدير له. 

»عّلي جبيَنك«: 

البزة الع�سكرية مقّد�سة

من ثكنة املغاوير يف رومية، 

»عّلي  ال�صغرية  االأم���رية  ن��ادت 

جبينك«.

»بالدم كتبت احلرية ولبنان ْحملتو 

اىل  بالن�صبة  اجلي�ض  هو  هذا  ق�صية« 

اأن  اإال  اأب��ت  التي  االأم،  الفنانة  ه��ذه 

معاناة  جتاه  ب��االأمل  �صعورها  عن  تعرّب 

واأهدتها  االأغنية  فلّحنت  الع�صكريني 

لهم.

هذه  قيمة  حقاً  ليعرف  اجلميع  ودعت 

اأحِد  من  ما  اأن��ه  متاأكدة  هي  املوؤ�ص�صة. 

ميكنه اأن يوؤمن االإ�صتقرار الأوالدها وعائلتها 

�صوى اجلي�ض. 
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الأمرية ال�سغرية

االأمرية  اأ�صركت  �صورته  ال��ذي   »Clip«�ال يف 

املحبة  عن  تعبرياً  واآل��دو  اآي��ة  ولديها  ال�صغرية 

اخلا�صة التي تكنها واالإحرتام الذي تخ�ض به هذه 

عن  ل�صنوات  انقطاع  فبعد  ال�صريفة.  املوؤ�ص�صة 

اإ�صدار االأعمال الفنية، اإ�صتفّزها و�صع اجلي�ض يف 

املعركة وحّرك اأحا�صي�صها لدعمه.

فكيف  واأقّد�صها.  البزة  هذه  اأحب  اأ�صا�صاً  »اأن��ا 

جي�صنا  له  يتعر�ض  ما  اأمام  متفرجة  اأقف  اأن  يل 

احلبيب؟ لو َبعِرف اإْحُمل بارودة ِكنت ِرحت حاربت! 

ولكن كل ما اأملكه هو �صوتي الأ�صارك بطريقة ما 

يف هذه املعركة«.

االأمرية التي تعّودت اأن ت�صارك اجلي�ض بحفالته 

اأن  »اأميكنني  احلفالت،  تهمها  تعد  مل  واأفراحه، 

اأ�صحك واأنا على يقني اأن املروحية التي متر يومياً 

من فوق بيتي، حتمل اأحد اجلنود امل�صابني اأو اأحد 

ال�صهداء؟«.

فوج  من  جنود   »Clip«�ال ت�صوير  يف  �صاركها 

ج��اوؤوا  ال��ب��ارد.  نهر  يف  يقاتلون  كانوا  املغاوير 

اليوم  يف  وع��ادوا  العمل،  هذا  ليدعموا  خ�صي�صاً 

اأظهر  املعركة.  يف  رفاقهم  جانب  اىل  التايل 

ع�صكريو فوج املغاوير �صجاعة وهمة ال مثيل لهما 

يف اأر�ض املعركة، ومار�صوا منوذجاً عن التدريبات 

اآبهني  غري   »Clip«�ال ت�صوير  خ��الل  القا�صية 

اأن م�صاركة عدد كبري من االأوالد  بالتعب، خ�صو�صاً 

مرات  امل�صاهد  ت�صوير  اإع��ادة  حّتم  الت�صوير  يف 

ومرات.

�سهيد وذكرى

�ساء القدر اأن يقاطع الإ�ست�سهاد م�سرية اأحد 

يف  �سارك  خملوف  �سعادة  املعاون  اجلنود. 

ت�سوير ال�»Clip« ليرتك لأهله ورفاقه والنا�ش 

تركها  التي  الذكريات  جانب  اىل  فنية  ذكرى 

م�ساركته  املعركة.  �ساحة  يف  بطل  كمغوار 

يف الت�سوير منحته فر�سة القيام بالتدريبات 

مرة  الثكنة  اأرج��اء  يف  والتنقل  اأخ��رية،  مرة 

اأر���ش  اىل  التايل  اليوم  يف  ليعود  اأخ��رية، 

والرفاق  الأهل  قلب  ويرتك حرقًة يف  املعركة 

والأمرية.

اجلي�ض  بانت�صار  وال�صعور  احلما�ض  وفيما يظهر 

على  ال�صغرية  االأمرية  ت�صدد  وجهها،  تعابري  من 

بالغار،  »منَكلَِّلك  الن�صر:  اأغنية  هي  اأغنيتها  اأن 

�صربل  املعاون  املخرج  ويعيد  ِمْنالقيك«.  بالورد 

خمتلف  بني  التعاون  اأهمية  على  التاأكيد  ن�صر 

م�صاعده  وي�صيف  العمل.  هذا  لتنفيذ  العاملني 

ربيع مو�صى، تاأكيداً على هذه الفكرة: »املغاوير 

والتعاون فكانت  االإحرتام  كانوا على قدٍر عاٍل من 

لوحة فنية ع�صكرية  اإن�صانية«.النتيجة 

ال�صغرية  االأم��رية  وتو�صح 

اأجمل  »اأن  اأخرى،  من ناحية 

ما يحققه الفنان اىل جانب 

ال�صهرة واملجد هو التزامه 

تاأكدت  لقد  ال��ر���ص��ال��ة. 

اأريد  التي  الر�صالة  من 

اإي�صالها اىل جمهوري، 

االأغنية  ه���ذه  ويف 

برت�صيخها.  قمُت 

هي  ر����ص���ال���ت���ي 

فنياً  اجل��ي�����ض 

معنوياً«. 

وحده الأمان واملجد ال�سرف

�صفوف  يف  املنخرط  �صقيقها  الفتاة  انتظرت 

انتظار  طول  وبعد  معركته.  من  ليعود  الع�صكر، 

القته لتوؤكد معه اأنه ما من �صمانة ال�صتقالل لبنان 

اللبناين باأبطاله و�صهدائه: »هو وحده  اجلي�ض  اإالّ 

االأمان واملجد وال�صرف«.

هو  الذي  وجي�صها  ببالدها  نادر  قمر  تتغنى 

احلماية الوحيدة:

جبينك. عّلي  • االأغنية: 
فهد. اإميل  • كلمات: 

ال�صغرية. االأمرية  • اأحلان: 
قبالن. وليد  وتوزيع:  • ت�صجيل 

ن�صر. �صربل  املعاون  • اإخراج: 
جنار. عبدو  الت�صوير:  • مدير 

• Gaffer: جورج واكد.
حنا. ابي  طوين  • ت�صوير: 

• Hair Dresser: جورج �صايغ.
• Make Up: ريتا فهد.

• Helper: ماليك خزوم - جورجيو �صاهر 
- جورج �صيبا - برن�ض خوري - اأ�صرف ال�صيد 

- نقوال دعبو�ض - اليا�ض دعبو�ض.

مو�صى. ربيع  خمرج:  • م�صاعد 
• Audio Playback: رميون جماع�ض.

• Grip: روين ال�صخن.
بالل  االول  اجلندي   :Making Off  •

عرب.

 .Platform ت��ق��دم��ة:  امل��ع��دات   •
Studios

التوجيه. مديرية  • اإنتاج: 
 - املغاوير  ثكنة  الت�صوير:  مكان   •

رومية.



»بالدي يا بالد االأبطال

بينطال ما  ع��ايل  جم��دك    

بعّزك جي�صك �صو تغّنى

يتمّنى ع���ْم  ق��ل��ب��و  م��ن    

يفدي بدّمو االإ�صتقالل«  

جتربة  االأوىل،  وللمرة  ال�صابة،  الفنانة  اختربت 

اخلام�ض  التدخل  ف��وج  من  جنود  مع  ع�صكرية 

اأحاطوها مب�صاعر االعتزاز الفخر.

للجي�ض  وح��ب��ه��ا  فرحتها  ع��ن  ت��ع��رب  وه���ي 

و�صعادتها لت�صوير هذه االأغنية.

»ب������الدي« ه���و ع��ن��وان 

�صغرية  كهدية  نادر  قمر  قدمتها  التي  االأغنية 

عوكر  ت�صويرها يف  وقد مت  للجي�ض.  ومتوا�صعة 

اأنها  الفنانة  �صعرت  حيث  وبياقوت،  وع�صقوت 

حّلقت وارتفعت عندما اأحاط بها عنا�صر فوج 

ما  بكل  جمد  يعني  »جمد  اخلام�ض:  التدخل 

للكلمة من معنى«.

املجال  يف  االأول  عملها  اإجن���اح  يف  �صاهم 

مدنيني  ي�صم  خمتلط  عمل  فريق  الع�صكري 

جمال  على  اأكدوا  وع�صكريني 

الذي  جّن��ار،  عبدو  الت�صوير  مدير  وعرّب  االأغنية. 

�صارك يف اأكرث من عمل مع مديرية التوجيه، اأن 

االأغاين الوطنية ترتك اأثراً يف نفو�ض النا�ض كما 

يف نفو�ض الع�صكر.

ال�صم�ض،  اأ�صعة  حتت  العمل،  �صجة  وو�صط 

يحّيي فريق العمل، اجلي�ض عموماً وفوج التدخل 

رونق  اإ�صفاء  يف  مل�صاهمتهم  خ�صو�صاً  اخلام�ض 

البطولة على هذا العمل.

»وحدك يا ع�سكر لبنان«:

اأمام ن�سب ال�سلم

على اأمل حتقق االنت�صار وال�صالم، وقفت فرقة 

يف  ال�صالم«  »اأمل  ن�صب  اأمام  اجلي�ض  مو�صيقى 

لبنان«،  ع�صكر  يا  »وح��دك  اأحل��ان  لتعزف  ال��ريزة 

للفنان الراحل زكي نا�صيف.

مو�صيقى  قائد  حّرو،  جورج  املو�صيقي  املقدم 

لطاملا  الفرقة  اأن  االإطار  هذا  يف  اأو�صح  اجلي�ض، 

بتوزيع  واإحياءها  قدمية  اأنا�صيد  جتديد  تعّودت 

جديد. »لقد راأينا يف ظل الظروف 

حقاً  نثبت  اأن  وجوب  الراهنة، 

اخلال�ض  ه��و  اجل��ي�����ض  اأن 

اخرتنا  لذا  الوحيد. 
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الأن اجلي�ض هو االأمل الوحيد لبقاء الوطن وحمايته وا�صتقراره، قدم غ�صان الرحباين اأغنية »يا جي�صي يا اأملي« للجي�ض اللبناين 

ب�صوت غ�صان �صليبا. �صليبا اأدى هذه االأغنية العام 1996 يف م�صرحية »هنيبعل«، حيث عا�ض لبنان بفعل العدوان اال�صرائيلي 

اأو�صاعاً ال تختلف عّما تعر�ض له جي�صنا من غدر وظلم واعتداء.

يعترب غ�صان الرحباين اأن »ال�صوق للعدالة واحلرية هو نف�صه يف كل زماٍن ومكان«. ويقول: »واجب اجلي�ض اأن ي�صحي من اأجل 

وطنه ومواطنيه، ولكن يف حرب عادلة ولي�ض يف خميم وبني بنايات مغلقة تكّبله. لكن وعلى الرغم من كل هذه ال�صعاب، تخّطى 

جي�صنا العقبات، واأثبت اأنه �صّيد املوقف على االأر�ض اللبنانية ومن دونه ال دولة وال وطن«.

اأن االأغنية هي جزء �صغري من الدعم املعنوي الذي يقّدم قوًة ودفعاً جلي�صنا فيتابع: »تذهب احلروب  يوؤكد غ�صان الرحباين، 

وتبقى االأنا�صيد«.

ة نابعة من قلب حزين على �صهداء اجلي�ض يقول غ�صان: »هّمي وقلبي وحنيني وعنفواين ودمي وفكري مع جي�صنا،  وبغ�صّ

ر. هو اأعّز اىل قلبي من اأوالدي وعائلتي فهو ال�صمانة حلمايتنا وال ميكن مكافاأته باأي و�صيلة كانت. وال ميكن  ومهما طلب لن نق�صّ

اأن تكون فرحتي كاملة بانت�صار جي�صنا، فقد كان ثمن هذا االإنت�صار �صهداء �صالت دماوؤهم وكان الثمن باهظاً جداً«.  

بالدي. • االأغنية: 
عزيز. مارلني  • كلمات: 
ال�صمايل. جهاد  • اأحلان: 

ن�صر. �صربل  املعاون  • اإخراج: 
باروجيان. جو  وتوزيع:  • ت�صجيل 

• Make Up: رميا �صمعون.
• Hair Dresser: اإيلي ديب.
جنار. عبدو  ت�صوير:  • مدير 

 - خ�صر  علي  العريف  ت�صوير:   •
بالل  االول  اجلندي   - �صالح  بالل  العريف 

عرب.

حنا. اأبي  طوين  • ت�صوير: 

مو�صى. ربيع  خمرج:  • م�صاعد 
• Gaffer: علي الالمي.

• Helper: اإيلي هربة - حمزة زلزيل 
- اأحمد اخلطيب.

رمي���ون   :Audio Playback  •
جماع�ض.

• Art Director: ن�صرين �صقر.
.The Final Cut تقدمة:  • املعدات 

التوجيه. مديرية  • اإنتاج: 
ع�صقوت،  عوكر،  الت�صوير:  اأماكن   •

بياقوت.



هذه االأغنية بكلماتها:

»وحَدك يا ع�صكر لبنان 

واِقف تتحّدى العدوان  

َوّقفة مارد قلبو �صاِمد

�صيفو حا�صر بامليدان«.  

عن  تعرب  واأن  اإالّ  للم�صاعر  ميكن  ال  اأنه  واأ�صاف 

واملو�صيقى،  االأغنية  اأداء  لدى  الكلمات  معاين 

اإالّ من خالل  اأن ال خال�ض وال ن�صر  »اإننا ن�صعر حقاً 

حافز  دائماً  هما  والكلمة  اللحن  اأن  كما  اجلي�ض. 

ودافع للجي�ض، ويحّركان فيه الِهَمم«.

رجيلي  اأبو  روجيه  االأول  الرقيب  االأغنية  اأن�صد 

)عن�صر ومن�صد من مو�صيقى اجلي�ض(، الذي لفت 

بني  التعاون  على  يعتمد  االأغنية  جناح  اأن  اىل 

اجلميلة  الكلمة  اأن  و�صدد على  الفرقة.  اأع�صاء  كل 

ويقويان  االأحا�صي�ض  يحّركان  اجلميل  واللحن 

العزمية. 

اأما املالزم املو�صيقي ندمي االأ�صطا، فيوؤكد على 

اىل  بحاجة  ال�صعب  اأن 

جديدة  ناحية  يرى  اأن 

لدى اجلي�ض. »لقد راأوه 

املعركة  اأر����ض  على 

ولكن  بب�صالة،  يقاتل 

ال�صّق  ي��روا  اأن  يجب 

الفني لدينا«.

لطاملا  وي�����ص��ي��ف: 

املو�صيقى  راف��ق��ت 

معاركه،  يف  اجلي�ض 

فقد كان قارعو الطبول 

ال�صفوف  يف  مي�صون 

لي�صود  االأم���ام���ي���ة 

االإندفاع املطلوب. وي�صّدد  والإعطاء  اأوالً  االإن�صباط 

االإن�صجام واحلما�صة ك�صرطني  االأ�صطا على  املالزم 

�صروريني الإجناح العمل.
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لبنان. ع�صكر  يا  وحَدك  • االأغنية: 
نا�صيف. زكي  واأحلان:  • كلمات 
ن�صر. �صربل  املعاون  • اإخراج: 

حرو. جورج  املقدم  مو�صيقي:  • توزيع 
رجيلي. اأبو  روجيه  املو�صيقي  االول  الرقيب  • غناء: 

خليفة. رميون  • ت�صجيل: 
جنار.  عبدو  ت�صوير:  • مدير 

هربة. اإيلي  • ت�صوير: 
• Gaffer: جوزيف ريا�صي.

• Helper: �صرياز زين الدين - روين هربة.
 - جعجع  �صربل   - الطويل  اليا�ض   :Lighting Crew  •

اإيلي �صابا - اإيلي �صلهوب - جورج �صلهوب.

•Making Off: اجلندي االأول بالل عرب.

• Audio Playback: رميون جماع�ض.
.Gamma Engineering تقدمة:  • املعدات 

التوجيه. مديرية  • اإنتاج: 
ال�صالم«. »اأمل  ن�صب  قرب   - الريزة  الت�صوير:  •  مكان 

�ش
جلي

ى ا
يق

�س
مو
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اآب/ايلول

اإعداد:

ندين البلعة

حتية اىل جي�س الوطن

»الزم نعمل �صي للجي�ض«... �صرخة ك�صرت زحمة 

العمل يف �صركة H&C LeoBurnett لالإعالنات، 

له  يتعّر�ض  مبا  �صعروا  �صباب  حما�صة  لتظهر 

جي�صهم ورف�صوا ال�صمت. 

اأبي  وندى  احل�صيني  وائل  ميخائيليان،  جورج 

ر  الذي ح�صّ العمل  با�صم كل فريق  �صالح، تكّلموا 

هذه  على  ال�صوء  ليلقوا  وطن«  يا  »بالقلب  ونّفذ 

احلملة.

الفكرة بداأت بعفوية اإنطالقاً من نظرة ال�صباب 

احلملة  على  العمل  فكان  جي�صهم،  اإىل  اللبناين 

الدعم  الإظ��ه��ار  جماعي  جم��ه��وٍد  �صمن  بتعاوٍن 

اللبناين املطلق للجي�ض. العاملون على امل�صروع 

اأرادوا القول له: »منحّبك يا جي�ض«.

»مل نِرد اأن نفل�صف االأمور. اإننا نرى هذا »الوطن« 

الذي يبذل دمه من اأجلنا، واجبنا اأن نرّد له اجلميل 

ونقول له نحن معك، ونحن نحّبك ونحرتمك«.

ال  الزبائن،  خدمة  ق�صم  مديرة  �صالح  اأبي  ندى 

تو�صح:  ولكنها  وم�صاريع،  الأفكاٍر  عادة  تتحّم�ض 

باأحا�صي�ض  داخلي  يف  و�صعرُت  كثرياً،  »حتّم�صُت 

اأعرف لها مثيالً. وعندما  وعطف جتاه اجلي�ض مل 

ذلك  يكن  مل  وط��ن«  يا  »بالقلب  �صعار  التزمنا 

اأبدت  القلب«.  من  عمالً  قّدمنا  حقاًَ  الأننا  �صعباً 

وكان »على قلبها مثل  الفكرة  اإندفاعاً جتاه  ندى 

دوام  بعد  حتى  الفريق  مع  تبقى  اأن  الع�صل« 

العمل.

املو�صوع: ر�صالة حب واحرتام للجي�ض اللبناين. 

ولكن كيف؟ مّت تداول عدة اأفكار: »ت�صلم يا ع�صكر 

لبنان«؟ »يعطيك العافية«؟ »اهلل يحميك«؟...

اأخرياً،  ا�صُتنِزفت...  ولكنها  جميلة  اأفكار  كّلها 

كانت ر�صالة حب من القلب، »بالقلب يا وطن«! 

ال�صركة، اقرتح  االإبداعي يف  ب�صارة مزّنر، املدير 

فكرة الفيلم و�صّهل ت�صويره. 

اأن  العادي  للمواطن  يحق  »هل  ال�صوؤال:  وكان 

يوؤدي التحية لع�صكري؟«.

 Communication( احل�����ص��ي��ن��ي  وائ�����ل 

اجلي�ض  يف  متقاعد  عميد  اإبن   ،)Supervisor
انخراطه  خالل  من  اجل��واب  وجد  اللبناين، 

يف االأجواء الع�صكرية، فكان التن�صيق 

مع مديرية التوجيه. »لقد قدمت لنا 

املديرية دعماً مادياً ومعنوياً وتقنياً، 

حتى اأن العماد �صليمان قال »هذا فيلم 

معنوياً  دعماً  كان  لقد  ح�صارة«...  فيه 

»اللبنانيون« وّقعوا حتية جلي�سهم من القلب. 

اأنظارهم  واعتزاز، وّجهوا  احرتاٍم  وقفوا وقفة 

كباراً  التحية.  واأّدوا  اللبناين  اجلندي  نحو 

و�سغاراً، ل فارق بني طائفة اأو عمر اأو جن�ش، 

واحلماية  الأمن  اأعينهم نحو رمز  �سخ�ست 

كامل  باحرتام  اإليه  متطلعني  وال�سرف 

وثقة مطلقة.

دع��م  حملة  وط���ن«  ي��ا  »ب��ال��ق��ل��ب 

اللبناين، نّظمها فريق عمٍل  للجي�ش 

ليعرّبوا  اللبنانيني،  با�سم  متكامل، 

عن احلما�سة جتاه جي�شٍ اأثبت اأنه هو 

وحده ال�سمانة ل�ستمرار الوطن واملواطن وا�ستقرارهما.

بالقلب
ن

ط
و
ا 
ي

توفيق طرابل�سي

خمرج »بالقلب يا وطن«

فريق العمل: جورج ميخائيليان، وائل احل�سيني وندى اأبي �سالح 

من �سركة H&C Leo Burnett للإعلنات

يف حديثهم اىل الزميلة ندين



الإمتام امل�صروع«.  

اأهمية  الفريق  ويوؤكد 

العمل  هذا  تنفيذ  يف  االندفاع 

اأيام  ثالثة  يف  له  التح�صري  مّت  ال��ذي 

تاأخذ  بينما  واح��د،  ي��وم  يف  ت�صويره  ومّت 

للو�صول  اأكرث  اأو  االعالنية عادة �صهراً  امل�صاريع 

ب�صبب  اجلميع  اإر�صاء  ميكن  »ال  الت�صوير.  اإىل 

اختالف االآراء، هنا اجلميع وافق ب�صهولة«.

�صركة  �صاحب  الطرابل�صي،  توفيق  امل��خ��رج 

منفذ  ومنتج   »Independant Production«
مع  للجي�ض؛  عمالً  يقّدم  اأن  اأراد  لطاملا  وخمرج، 

فلم  بذلك  الفر�صة  له  �صنحت  يا وطن«  »بالقلب 

يرتّدد يف تقدمي خدماته.

»اأن������ا 

اأع����ي���������ض 

ي���وم���ي���اً ف��ك��رة 

»بالقلب يا وطن«. فكلما 

ال�صالم  له  اأديت  ع�صكرياً  راأيت 

اإىل  اأق��رب  احلملة  فكرة  جعل  ما  وه��ذا 

قلوبنا«. 

يبحث  و�صرع  الفيلم  على  توفيق  ال�صيد  وافق 
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عن املكان االأن�صب لتنفيذه. فكان �صارع احلمراء، 

وي�صكل  اللبناين  التنوع  ميّثل  الذي  ال�صارع  هذا 

النموذج االدّق عن بريوت. 

وي�صري الطرابل�صي اإىل مدى تاأّثر النا�ض بالفكرة 

وتعاونهم، وكرثة االأ�صخا�ض الذين قّدموا اأنف�صهم 

وخدماتهم الإجناح هذه احلملة.

وي�صيف: تلقيت العديد من االت�صاالت املهنئة 

بالعمل من داخل لبنان وخارجه. 

خالل  اجلي�ض،  مب�صاعدة  احلمراء  �صارع  اأُغلق 

الت�صوير، واجلندي الذي �صارك هو من فوج التدخل 

اإىل  منزله  م��ن  يخرج  للفكرة  ووف��ق��اً  ال��ث��اين. 

الطريق، فيقف املاّرة ويوؤّدون له التحية احرتاماً 

وتقديراً، »ال اأب�صط وال اأهني«! واملده�ض اأن لي�ض 
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م��ن ظهر  ك��ل 

ال� م��ن  ك��ان  الت�صوير  يف 

Cast، بل كانت العملية عفّوية، من بائع الع�صري 
ال�صارع  يف  التجارية  املحالت  اأح��د  �صاحب  اإىل 

وبع�ض االهايل يف �صياراتهم. اجلميع ترّجل اإىل 

الطريق لتاأدية التحية والتعبري عن احلب الكبري 

للجي�ض، كان االمر موؤثراً جداً بالن�صبة الينا.

فيلم  م����ن  ���ص��ب��ه جم�����اين  ال���ع���م���ل  ك�����ان 

و»Billboards« واإعالنات يف اجلرائد واملجالت. 

رت  اأُ�صِ وعاملية،  حملية  من  االع��الن،  و�صائل  كل 

املواطنني  على  وتاأثريها  احلملة  هذه  بتمايز 

ف�صاهمت يف ن�صرها.

ك��ان  ال��ن��ه��اي��ة،  ويف 

»اللبنانيون«.  ال��ت��وق��ي��ع 

اأرادت ال�صركات امل�صاهمة يف هذا 

العمل اأن تثبت اأن احلملة لي�صت اإال دعماً معنوياً 

»اللبنانيون«  الربح.  منه  يبغي  اأحد  ال  للجي�ض، 

يثبت للجي�ض اأن ال�صعب كله اإىل جانبه، وي�صعره 

بالقوة وال�صمود.

»اليوم، ال�صعب يبدي جتاوباً جتاه كل ما يطلبه 

اجلي�ض. فهو اأملنا الوحيد ونحن نحّبه. لذا �صنقّدم 

كل ما ن�صتطيع من دون تردد«.

ت�صوير:

العريف بلل �سالح

فادي بيطار

�سارك يف اإمتام حملة 

»بالقلب يا وطن«:

.L'annonce مطبعة -

.Saatchi & Saatchi -

.H&C LEO Burnett -

.Independent Productions -

.Starcom -

- الو�صائل االعالمية.

www.youtube.com :االإنرتنت -









اجلي�ش هو ال�سمانة

نقيب ال�صحافة اللبنانية اال�صتاذ حممد البعلبكي 

رّحب باحل�صور يف »دار جميع اللبنانيني«، وخ�ّض 

�صليمان  ح��اج  �صالح  الركن  العميد  بالرتحيب 

التوجيه واجلي�ض البطل الذي ي�صّجل مالحم  مدير 

اجلي�ض  اأن  البعلبكي  واعترب  الوطن.  عن  الدفاع 

هو ال�صمانة احلقيقية واالأوىل لوحدة هذا ال�صعب 

بحمد  اأنه  واأ�صاف:  الكربى.  م�صاحله  عن  وللدفاع 

اأن  ا�صتثناء  غري  من  جميعاً  اللبنانيون  راأى  اهلل 

جي�صهم الوطني مبا يقوم به من معارك كربى يف 

العدو  بوجه  اجلنوب  يف  واجبه  عن  ف�صالً  ال�صمال 

االإ�صرائيلي هو بالفعل ال�صامن لوحدتهم الوطنية. 

واإزاء  وق��ت  كل  يف  جاهز  اأن��ه  اجلي�ض  اأثبت  كما 

ب�صدق  بواجبه  يقوم  اأن  الظروف  من  ظرف  كل 

و�صجاعة واإح�صا�ض وطني، فيكفيه �صرف نعتّز به 

جميعاً اأنه قّدم على مذبح عقيدته ومذبح الوطن 

�صهداء اأبراراً. ثم دعا احلا�صرين اىل الوقوف دقيقة 

�صمت حتية الأرواح �صهداء الوطن.

جورج  اال�صتاذ  قائالً:  الزعني  الفنان  قدم  ثم 

الزعني موؤمن متاماً باأن الفن يجب اأن يكون اأي�صاً 

يف خدمة الوطن، واأو�صح اأنه ال يرتك منا�صبة اإالّ 

اللبنانيني  م�صاعر  عن  فيه  يعرّب  معر�صاً  ويقيم 

الفرتة  هذه  اختار يف  وقد  ووحدته،  وطنهم  جتاه 

مو�صوع اجلي�ض اللبناين وبطوالته وما يقّدمه من 

�صهداء �صّحوا باأرواحهم كي ير�صموا م�صاحة الوطن 

وقف  الذي  الدعوة  ل�صاحب  الكلمة  بعدها  وترك 

رافعاً علم اجلي�ض قائالً:

اأبداً »�صريف  »مهما كربت العوا�صف لن ي�صقط 

الدكتور  بعدها  وّج��ه  ي��دي«،  من  بلدي  و�صرف 

الزعني اأ�صمى التحيات اىل جي�ض لبنان من لبنان 

ال�صمال،  يف  اأّم  ولكل  الناب�ض.  لبنان  قلب  من 

اآب/ايلول

اإعداد:

 ليال �سقر

حتية اىل جي�س الوطن
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احل�سور يتقدمه مدير التوجيه

اأقام الفنان جورج الزعني معر�ساً ل�سهداء 

اجلي�ش وال�سليب الأحمر الذين �سقطوا يف 

خميم نهر البارد يف خ�سّم املعركة التي 

خا�سها جي�ش لبنان �سد بوؤرة الف�ساد التي 

متّردت يف هذه املنطقة.

اأقيم املعر�ش يف ق�سر الأون�سكو ما بني 

الثالث والع�سرين واخلام�ش والع�سرين

من اآب 2007.

�سبق املعر�ش موؤمتر �سحفي عقده �ساحب 

فكرة املعر�ش يف دار نقابة ال�سحافة 

اللبنانية يف الرو�سة، وذلك للعلن عن 

املعر�ش الذي حمل عنوان: »بدمائهم 

ير�سمون م�ساحة الوطن«.

جورج الزعني

يف حتية اىل اجلي�ض و�صهدائه

ير�سمون



اأّم يف اجلنوب، يف البقاع، يف اجلبل، لكّل  ولكّل 

اأّم يف بريوت رّدد قول ال�صاعر اليا�ض فيا�ض:

»ال تبكه فاليوم بدء حياته

اإن ال�صهيد يعي�ض يوم مماته«.   

املقيمني  اللبنانيني  كل  اىل  بعدها  وت��وّج��ه 

بعد  الكتابات  اأ�صمى  اأن  ليتذكروا  واملغرتبني 

»�صرف،  لبنان  جي�ض  �صعار  ال�صماوية  الكتب 

ت�صحية، وفاء«.

ثم توّجه من خالل و�صائل االإعالم اىل اللبنانيني 

العاملية  والهيئات  العامل  �صعوب  كل  واىل  اأوالً 

لتتذكر  باالن�صانية  وتتغّنى  الوعود  تطلق  التي 

اذا  اأن �صباب جي�ض لبنان هم �صحية احلروب واأنه 

كان وال بّد من وعد فيلكن عند الفجر ولي�ض عند 

د  املغيب! فال�صهادات التي يقّدمها اجلي�ض جت�صّ

وروداً  ال�صهادة  دماء  و�صتتفّتح  الوطنية  الوحدة 

فكل  البداية  هذه  اأن  على  واأكد  الربيع.  اأول  مع 

اأن اجلي�ض يكتب بدمه  مّنا يعي�ض وي�صهد كيف 

اليوم  الوطني  االإجماع  واأن  كما  البطولة.  ملحمة 

ال�صعب  اإرادة  عن  تعبري  اجلي�ض  اأن  على  يتمحور 

لبنان  �صباب  �صد  ترتكب  التي  للجرائم  الراف�ض 

الوالء  باالأر�ض عنوان  التم�صك  واالن�صانية يف ظل 

للوطن االأوحد »لبنان«.

مقّد�ض  حق  الوطن  عن  الدفاع  اأن  على  و�صّدد 

وعلى اأن جي�ض لبنان ال يدافع فح�صب بل يحارب 

عن �صرفنا وحقنا بالوجود.

وختم قائالً: »�صن�صّفق جميعاً للجي�ض ونرّدد قول 

ر�صيد نخلة: 

حرية  وْلتبَق   - للعلم  للعلى  للوطن  كلنا   -

ال�صعلة وّهاجة واأغ�صان الغار تتمايل مع كل �صباح 

واحلياة للبنان«.

كلمة مدير التوجيه يف حفل الفتتاح

من  اخلام�صة  ال�صاعة  عند  املعر�ض  افتتح 

اآب  من  والع�صرون  الثالث  فيه  الواقع  اخلمي�ض 

2007 بح�صور مدير التوجيه العميد الركن �صالح 

حّنا  وال��رائ��د  اجلي�ض،  قائد  ممثالً  �صليمان  ح��اج 

الداخلي  االأمن  لقوى  العام  املدير  ممثل  اللحام 

اللواء اأ�صرف ريفي، ورئي�ض ال�صليب االأحمر �صليم 

فاعليات  احلفل  ح�صر  كما  مرافق.  ووفد  دح��داح 

من  وعدد  وفنية  واجتماعية  وع�صكرية  �صيا�صية 

اأهايل ال�صهداء.

العمل  متاأملني  املعر�ض  يف  احلا�صرون  جال 

برفقة مدير التوجيه الذي ارجتل كلمة باملنا�صبة 

ال�صهادة ن�صتذكرها  اأمام  قال فيها: »اليوم ونحن 

ر�صالة خالدة، وعقيدة ثابتة، اأراين اأقف اأمام من 

ي�صاطرين حمل الر�صالة بفنه واإبداعه، تتفّجر يف 

اأعماقه م�صاعر ي�صابقها الدمع هادراً للعّز واملجد، 

من  قّدت  �صخرة  بالدي،  من  فنان  الزعني  جورج 

اأعماق  يف  منغر�ض  اأرزة  وجذع  جبالها،  �صموخ 

اإنه  ه�صابها.  يالطف  عابق  بخور  وم��وج  ترابها 

باملواطنية  والتم�صك  الوطن  حمبة  يف  القدوة 

التي  اجلي�ض  لكرامة  بعبقريته  انت�صر  ال�صاحلة، 

منها كرامة ال�صعب والوطن، فا�صتحق كل تقدير.

وتقدير  �صكر  بتحية  اأتوجه  اجلي�ض  قائد  با�صم 

ال�صمائر  يا جورج، ودمت ينبوع عطاء تروي  لك 

والقلوب، باللون وال�صوء والكلمة ال�صوّية احلّقة.

وكانت كلمة اي�صاً لرئي�ض ال�صليب االأحمر �صليم 

دحداح مهنئاً لبنان ب�صبابه االأبطال الذين جتّلت 

�صهادتهم ب�صرف برهن عنه اجلي�ض يف معركته. 

ووّجه حتية اإكبار للجي�ض خ�صبة خال�ض الوطن الذي 

يعتّز به ويفتخر ب�صرفه ووحدته وعطائه.

املعر�ش: �سهداء و�سموع

�صّم املعر�ض �صوراً ملئة واثنني واأربعني �صهيداً 

�صقطوا  كانوا  الذين  ال�صهداء  عدد  )وهو  مقداماً 
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اطلق الدعوة للمعر�ش يف نقابة ال�سحافة

مدير التوجيه

العميد الركن �سالح حاج �سليمان

م�ساحة الوطن



على  اأ�صيئت  التاريخ(،  ذلك  حتى 

و�صياء،  نور  �صمعة  منهم  كل  نّية 

الوطن  �صبيل  يف  �صقطوا  �صهداء 

كما  اأيار.  من  الع�صرين  من  اعتباراً 

�صهيدي  ���ص��ورت��ي  امل��ع��ر���ض  ���ص��ّم 

ال�صليب االأحمر �صليمان واملعماري.

املعر�ض  ه��ذا  اإن  الزعني  وق��ال 

ولل�صهداء  اللبناين  للجي�ض  تقدمة 

ّجلت اأ�صماوؤهم يف  ال�صباب الذين �صُ

�صجل اخللود والذين قاموا ببطوالت 

اأي  عليها  االإق���دام  على  يتجّراأ  مل 

املعركة  وو�صف  العامل.  يف  �صباب 

يف البارد على اأنها معركة ت�صاهي 

كانت  لو  ومتّنى  اال�صتقالل  معركة 

باإقامة  ووعد  م��وؤازرة  اأكرث  الظروف 

املعر�ض على ركام خميم نهر البارد 

عندما تنتهي احلرب، واأكد اأن اأكاليل 

الورد �صتمتد حينها من بريوت حتى 

به من  قام  طرابل�ض. ثم و�صف ما 

على  املعر�ض  هذا  اإجن��اح  يف  جهد 

يقدمه  م��ا  واأن  عليه،  واج��ب  اأن��ه 

للجي�ض قليل ومتنى لو يكون العمل 

الع�صكريني  اأو حافز لت�صجيع  كدافع 

البطولية  باالأعمال  قدماً  للم�صي 

م�صاحة  خاللها  من  ير�صمون  التي 

وجمده  ع��ّزاً  ع��ّزه  ويكللون  الوطن 

اأعلى  عالياً  رايته  ويرفعون  جم��داً، 

تع�صف  التي  املحن  عوا�صف  من 

باأرجائه وتزعزع �صفو ا�صتقراره.

ع�صكر  اليوم  النا�ض  »ك��ل  وق��ال: 

واجل��ي�����ض ال��ي��وم ي��دف��ع ال��ث��م��ن ف��ال��دع��وة لكل 

اأمام عظمة  عّز  وقفة  للوقوف  واجب  اللبنانيني: 

ال�صهادة، الأن الذين ميوتون اليوم باجل�صد يحملون 

مبوتهم قيامة لبنان«.  

زهر واأرزرّ واأغ�ضان غار وتراب وحبق وطرحة 

وف�ساتني �سود

ردهة  بينهما  تف�صل  �صالتني  املعر�ض  �صّم 

مّثلت  �صمعة  واأرب��ع��ني  واثنتني  مبئة  اأ�صيئت 

اأرواح ال�صهداء ال�صباب الذين ر�صموا با�صت�صهادهم 

اأح�صان  عن  برحيلهم  واأن���اروا  االنت�صار  �صبيل 

اأمهاتهم ظلمة الغدر واخليانة التي حاول مرتكبو 

هذه اجلرائم اإحاللها با�صتهداف حاملي عّزة لبنان 

و�صرفه.

خ�ّض  التي  الكلمة  يف  الزعني  الدكتور  واأو�صح 

ابتذال يف املعر�ض،  اأن »ال  بها  جملة »اجلي�ض« 

من  ا�صتخدم  اأنه  واأكد  متاماً«.  مدرو�ض  فالعمل 

الرموز �صوراً عرّب من خاللها عن املعاين التي رمى 

اليها من خالل اختيار هذه الرموز.

ببيت  الي�صرى  اجلهة  من  املعر�ض  ي�صتقبلك 

تبكه  »ال  فيا�ض  اليا�ض  االأديب  كتبه  الذي  ال�صعر 

يوم  يعي�ض  ال�صهيد  اإن  حياته/  ب��دء  فاليوم 

مماته«، وقد عّلق البيت على لوحة خ�صبية حتت 

اجلي�ض  ُم  َفَق�صَ اليمني  عن  واأما  ع�صكرية.  خوذة 

ال�صرف والت�صحية والوفاء.

ال�صالتني  بني  تف�صل  التي  الردهة  يف  ُرف��ع 

ال�صهداء  �صور  ووّزعت  اجلي�ض.  و�صعار  لبنان  علم 

من دون اأي خلفية مو�صيقية ويف جو من االإ�صاءة 

الفنان  اأجرب  وقد  القاعتني.  اأطراف  على  اخلافتة 

ال�صهادة من  اأمام عظمة  االنحناء  احلا�صرين على 

خالل و�صع هذه ال�صور على االأر�ض.

من  �صود  لوحات  على  ال�صهداء  اأ�صماء  عّلقت 

الكرتون وبجانب كل ا�صم �صنبلة قمح رمز العطاء 

هوؤالء  ا�صت�صهاد  عن  انبثق  الذي  العطاء  واخل��ري، 

االأبطال. ُرفعت اأي�صاً بجوار كل �صورة رايات �صرف 

برحيلهم.  ال�صهداء  دها  ج�صّ قيم  ووفاء،  وت�صحية 

احلرب  اأو�صمة  بني  االأو�صمة  وّزعت  اجل��دران  على 

الرتب  الع�صكري، كذلك عّلقت  واجلرحى والتقدير 
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مدير التوجيه واحل�سور يف جولة على املعر�ش

رفاق ال�سلح... والذكرى



الغار  اأوراق  ولّفت  بالتدّرج  الع�صكرية  وال�صارات 

امل�صتقبل  لبنان  االأخ�صر!  لبنان  ه��وذا  ال�صور، 

واالأمل.

والوطنية،  االأر���ض  رمز  الزوايا،  يف  الرتاب  نرث 

والن�صور  االأ�صود  وطن  االأبطال،  وطن  العّزة،  اأر�ض 

حاول  َمن  على  وخمالبها  باأنيابها  ت  انق�صّ التي 

اإحالل الغدر والفو�صى يف عرين جمدها.

على  املفجوعات  االأمهات  الزعني  ين�َض  ومل 

دهن بف�صاتني �صود من  رحيل اأبنائهن بحيث ج�صّ

الورق عّلقها على لوحات خ�صب ُن�صرت فوق �صور 

ال�صهداء. اأمهات اّت�صحن بال�صواد على فراق فلذات 

فارقوا حنان �صدورهن  اأبناء  اأكبادهن، على غياب 

وغمار عطفهن وارتفعوا اىل حيث العدالة االأزلية  

احلّقة.

بطول  ال�صقف  من  بي�صاء  طرحة  تدّلت  كذلك 

نرثت  ال�صالة،  طول  على  امتدت  م��رتاً،  ثالثني 

االأعرا�ض.  اأكاليل  زينة  البنف�صجية  الورود  عليها 

»معظم  قائالً:  النقطة  هذه  على  الزعني  ورّك��ز 

ال�صباب الذين ا�صت�صهدوا كانوا من غري املتزوجني، 

فكانت ال�صهادة عر�صهم!«.  

حبق  نبتات  اأي�صاً  دائرية  طاوالت  على  ُو�صعت 

واأجمل  واأثمن  باأغلى  �صّحوا  �صباب  برائحة  عابقة 

�صنوات حياتهم يف �صبيل وطنهم فكانوا كما يقال 

يف العامّية اللبنانية »طرابني حبق« وباتوا اأ�صماء 

ُدّونت يف �صجالت العظمة واالإقدام.

روؤو�ض  على  ينرث  ال��ذي  االأرز  املكان  يف  ُوّزع 

املنا�صبات  م��ن  وغ��ريه��ا  ب��االأع��را���ض  املحتفني 

ال�صعيدة.

مل ُتفّرق ال�صهادة بني الرتب الع�صكرية، فطالت 

اجلندي والرقيب اىل جانب الرائد والنقيب ورفعت 

اأرواحهم الطاهرة اىل �صماء االنت�صار 

اأمام  وجّنات اخللود، م�صاوية بينهم 

العدالة ال�صماوية.

كل  مع  »بكيت  الزعني  واأ���ص��اف 

خطوة وتاأّثرت«، م�صرياً اىل اأن عمله 

نحو  نوعها  من  التفاتة  اأول  ي�صّكل 

اجلي�ض منذ تاأ�صي�صه.

زوار وكلمات

قباين  خ��ال��د  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر  زار 

الدكتور  املعر�ض فرافقه يف جولته 

االون�صكو  ق�صر  وم��دي��ر  ال��زع��ن��ي 

االإعالمي  وامل�صت�صار  حرب  اأنطوان 

كلمة  للوزير  وك��ان  �صمعون.  األبري 

منوهاً  اجلي�ض  �صهداء  بها  خ�ّض  املنا�صبة  يف 

التي  املعركة  يف  واإقدامهم  البطولية  باأعمالهم 

مّنت عن �صجاعة وفداء للوطن بالروح والدم، واأكد 

اأن الت�صحية هي اأنبل ما يقّدمه االإن�صان من اأجل 

وطنه ووفاًء لرتاب اأر�ض الوطن. 

ودعا اللبنانيني الأخذ عربة مما يح�صل الإعالء �صاأن 

لبنان فوق كل م�صلحة، ومتنى عليهم اأن ي�صبكوا 

لبنان  اإخ��راج  �صبيل  يف  االآخرين  باأيدي  اأيديهم 

من حمنته. ووّجه حتية من القلب ملن كتب جمد 

لبنان ورفع راأ�صه عالياً.   

ة تعانق الفخر غ�ضرّ

جه�ة،  من  واالأ�صى  احل��زن  بني  يجم�ع  م�صه�د 

درع  اجلي�ض  �صه�داء  اأم��ام  االع�تزاز  وقفة  وبي�ن 

يف  دماوؤهم  اأُريقت  من  اأم��ام  احل�صني،  لبن�ان 

�صباب  اأم��ام  اجلرمية،  و�صّر  االإره��اب  نار  مواجهة 

بعي�ون  ال��وط��ن«،  م�صاحة  ير�صمون  »بدمائهم 

املواطنون  ليحيا  الن�صر  اىل  حتّدق  ثاقبة  ن�ص�ور 

بعّزة وكرامة.
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قّدم م�صاعد مدير التوجيه العميد 

اأنطوان �صالح كتاب �صكر با�صم قائد 

اىل  �صليمان  مي�صال  العماد  اجلي�ض 

له  تقديراً  الزعني،  جورج  الفنان 

تكرمياً  اأقامه  الذي  املعر�ض  على 

لل�صهداء والع�صكريني.

ر
ك
�س

ب 
تا

ك

الزعني ي�سرح للع�سكريني فكرة اقامة املعر�ش
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اآب/ايلول

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي

حتية اإىل جي�س الوطن

�ساأنها كل �سنة، احتفلت حمطة 

»تيلي لوميري« الر�سية 

والف�سائية »نور�سات« بعيد 

اجلي�ش اللبناين ال�62. وقد ُبثت 

احللقة مبا�سرة من جمّمع 

الرمال ال�سياحي، وكانت من 

اعداد وتقدمي الزميلة جان دارك 

اأبي ياغي، واإخراج داين اليا�ش 

انطون.

عيد جمبول

بال�ست�سهاد

الوطني  بالن�صيد  االحتفال  ب��داأ 

اللبناين معزوف�اً من فرقة مو�صيقى 

املو�صيقي  النقيب  بقيادة  اجلي�ض 

اأبولو �صكر، ثم الوقوف دقيقة �صمت 

اجلي�ض  �صهداء  الأرواح  واإج��الالً  اإكراماً 

اليوم  ذل��ك  يف  عددهم  بلغ  الذين 

ريبورتاج  ُعر�ض  ثم  �صهيداً،   124

عائالت  مع  نن�صاكم«  »ل��ن  بعنوان 

كي  بحياتهم  �صّحوا  ال��ذن  ال�صهداء 

عيونهم  فكانت  احلياة،  لنا  تكون 

حتكي لوعة الفراق وفخر اال�صت�صهاد.

األ��ق��ت ال��زم��ي��ل��ة ج���ان دارك  ث��م 

�صددت  االفتتاح  كلمة  ياغي  اأب��ي 

الثاين  اجلي�ض  »عيد  اأن  على  فيها 

بالغدر  جمبول  العام  هذا  وال�صتني 

والدم واال�صت�صهاد«.

الذي نقف  الوقت  واأ�صافت: »يف 

فيه االآن وقفة وطنية، يف هذا العيد 

الوطني، لنوؤدي حتية الوفاء للجي�ض 

الدم  معمودية  يخو�ض  زال  ما  الذي 

بنجاح وب�صالة يف خميم نهر البارد، 

ما  على  طغت  م�صريية  معركة  يف 

اأنظار  واأ�صبحت  اأح��داث  من  عداها 

اللبنانيني �صاخ�صة اإىل ما يقوم به 

يف  وت�صحيات  بطوالت  من  اجلي�ض 

�صبيل بقاء لبنان«.

كلمة جمل�ش اإدارة

»تيلي لوميري«

جورج  نعمت  املهند�ض  األقى  ثم 

تيلي  اإدارة  جمل�ض  كلمة  اف���رام 

لوميري قال فيها:

اأيها االإخوة واالخوات االحباء،

انتظرها  ط��امل��ا  حل���ظ���اٌت  ان��ه��ا 

االأول من  نلتقي يف  اأن  اللبنانيون. 

اآب واجلي�ض اللبناين ي�صتعيد الوطن 

احلرية  واإىل  واال�صتقرار،  االمن  اإىل 

وال�صيادة واال�صتقالل.

فرحٌة  م���زدوج���ٌة:  ال��ي��وم  فرحتنا 

اإىل  بعودتنا  وفرحة  اجلي�ض،  بعيد 

اجلي�ض...

اأبقت  ان موؤ�ص�صة اجلي�ض الوطنية 

على �صعلة روحها م�صاءة على امتداد 

عقيدتها،  خت  ر�صّ وه��ي  االزم��ن��ة. 

وامل�صلكية  باالن�صباطية  متم�صكة 

الرفيعة: �صرف وت�صحية  واملناقبية 

ووفاء.

الوطنية  الرا�سية  هذه  ا�ستطاعت 

فن و�سعر
يف اأج��واء احتفالية

»تيلي لوميري«

يف عيد

اجلي�ض



االن�صان  ت�صتعيد  ان 

يف  املواطن  اللبناين 

اال�صل واأن متده ب�صبل 

جندياً  والقوة  املناعة 

من اأجل لبنان.

وه�������ي اج�����ت�����ازت 

املعقدة  االمتحانات 

ال�صنوات  خالل  واحلرجة 

امل��ا���ص��ي��ة. واج��ه��ت 

ال����ع����دو اال���ص��ا���ص��ي 

ذروة  قاربت  للوطن. 

الداخلية  امل�صاعفات 

ب���ال���ق���وة احل��ك��ي��م��ة. 

طراأ  ما  اأمام  وت�صلبت 

م�صتجد.  اإره���اب  م��ن 

ف���ت���األ���ق���ت ���ص��اه��رة 

واال�صت�صهاد،  البطولة 

املهان  ال��وط��ن  ناقلة 

العدل  اإر�صاء  على  القادر  الوطن  اإىل  هيبته  يف 

وحماية احلقوق و�صون احلريات.

من  عبور  ج�صر  البا�صل،  جلي�صنا  حتية  فاألف 

�صل�صلة ال تنتهي من الهويات والوالءات املبعرثة، 

اإىل هوية لبنان اللبنان.

كلمة ممثل قائد اجلي�ش

بعد ذلك، األقى ممثل قائد اجلي�ض العماد مي�صال 

�صليمان العقيد انطوان جنيم الكلمة االآتية:

»اأيها احل�صور الكرمي

يهُل عيُد اجلي�ض الثاين وال�صتون، ودُم ال�صهادة 

لبنان:  رقعة  احتوتا  نهرين  �صفتي  بني  يتدفق 

�صفة نهر الوزاين جنوباً، حيث انت�صر اجلي�ض على 

عاماً،  ثالثني  دام��ت  غربة  بعد  اجلنوبية  ح��دوده 

وحرب ا�صرائيلية ا�صتمرت ثالثة وثالثني يوماً دماراً 

وقتالً، و�صفة نهر البارد �صماالً، حيث يخو�ُض اجلي�ُض 

معركة ال�صيادة والكرامة الوطنية.

عقيدته،  بالدم  اجلي�ض  عّمد  ال�صهادة  نهر  يف 

املرتكزة على ثوابت وطنية جامعة م�صتمدة من 

وثيقة الوفاق الوطني، ويف مقدمها االميان بوحدة 

اال�صرائيلي،  للعدو  والت�صدي  وال�صعب،  الوطن 

والتزام القيم االن�صانية، ونبذ التع�صب ومناه�صة 

اأ�صكاله. وعلى مدى عام م�صى،  االرهاب مبختلف 

مرجل  يف  تفا�صيلها  بكامل  عقيدته  امتحنت 

الت�صحية وال�صهادة، فتالأالأ و�صما.

ووحداته  املا�صي،  العام  عيده  اجلي�ُض  ا�صتقبَل 

املنت�صرة على امتداد م�صاحة الوطن تت�صدى للعدو 

خم�صني  مقدماً  وتفاٍن،  �صجاعة  بكل  اال�صرائيلي 

�صهيداً من رجاله، امتزجت دماوؤهم بدماء ال�صهداء 

املدنيني من االطفال والن�صاء وال�صيوخ واملقاومني 

االبطال، لت�صكل هذه الدماء املداميك ال�صلبة التي 

�صُيبنى عليها م�صتقبل الوطن، ويف املقابل داأب 

اجلي�ض على اأداء مهامه االمنية واالمنائية، متاأهباً 

والتعامل بحزم مع كل من  داخلية،  اأي فتنة  لواأد 

واال�صتقرار  االمن  العبث مب�صرية  نف�صه  له  ت�صول 

يف ظل حاالت النزوح الكبرية والظروف واملتغريات 

رقم  االم��ن  جمل�ض  ق��رار  �صدور  وف��ور  امل�صتجدة. 

الرا�صخة  بعقيدته  مت�صلحاً  اجلي�ض  اندفع   ،1701

اإىل حدوده اجلنوبية، يف مهمة الدفاع عن الوطن، 

ودعم �صمود املواطنني، ومواكبة اإعادة اإعمار قراهم 

وت�صهيل اإقامتهم .

الفاعل بني  اأثبت اجلي�ض من خالل وجوده  ولقد 

اأهله ومواطنيه مبختلف انتماءاتهم وم�صاربهم، انه 

حامي ال�صلم االهلي و�صامن وحدة ال�صعب وح�صن 
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اأكرث من حمطة م�صريية مر  الوطن املنيع، ويف 

ف�صرب  الفتنة،  كيد  مواجهَة  ا�صتطاَع  لبناُن،  بها 

جمة،  خماطر  البالد  جمنباً  اجل��راح،  على  وتعاىل 

وخارجاً من هذه التجارب بوحدة اأكرث قوة و�صالبة.

اجلي�ض  اإىل  الغدر  يُد  امتدْت  اأي��ار،  �صهر  وخالل 

�صماالً، يف موؤامرة تهدُف اىل تدمري �صيغة لبنان 

حاول  لقد  ال�صراعات.  لكل  �صاحة م�صتباحة  وجعله 

من خميم  انطالقاً  االرهابي،  اال�صالم  فتح  تنظيم 

الدولة  والنيل من هيبة  الوطن  البارد زعزعة  نهر 

اأهم  اجلي�ض  موؤ�ص�صة  ت�صكل  التي  وموؤ�ص�صاتها 

مرتكزاتها، فانربى اجلي�ض اإىل مواجهته بكل عزم 

قرابني  واجلرحى  ال�صهداء  قوافل  مقدماً  وت�صميم 

طاهرة على مذبح الوطن، وموؤكداً باأن ال عودة اإىل 

الوراء، وال ا�صتكانة قبل توقيف القتلة املجرمني، 

كي تاأخذ العدالة جمراها ويعود احلق اإىل ن�صابه.

اأيها احل�صور الكرمي

لوميري  ت��ي��ل��ي  حم��ط��ة 

يف  بالت�صحية،  اجلي�ض  �صنو  ونور�صات 

وبال�صرف،  اللبناين،  االن�صان  خري  �صبيل 

دروب  على  املحبة  ر�صالة  حمل  �صرف 

اإىل بناء جمتمع  الهادف  الواعي،  االعالم 

على  دّرًة  احل�صارة  لبنان  يعيد  لبناين 

جبني االن�صانية، وبالوفاء ل�صهداء اجلي�ض 

فتح  ال���ذي  اجلميل  وللوطن  اللبناين 

�صماءه اأمام اأ�صرعة احلرية، تدفعها رياح 

االرادات الطيبة والنوايا ال�صافية والعقول 

النرّية. واأخرياً، تلي لوميري ونور�صات لكما 

األف �صكر وحتية«.

مع  لقاءات  االحتفال  برنامج  ت�صمن 

العماد  اال�صبق  اجلي�ض  قائد  م��ن:  ك��ل 

فكتور خوري، ال�صحايف واملحلل ال�صيا�صي 

باملنا�صبة  خا�صة  ق�صيدة  اخل��وري،  راجح 

مارون،  ميالد  ال�صاعر  لبنان  ح�صون  من 

البارد«  نهر  يف  اخلالد  »اجلي�ض  معزوفة 

خمول  نا�صر  املو�صيقي  والعازف  للفنان 

اإىل جانب معزوفة خا�صة ب�صهداء اجلي�ض، وق�صيدة 

املتقاعد  الركن  للعميد  اِعْل«  َم�صَ »اإْنَزرعو  بعنوان 

عبداهلل واكيم.

من  فنية  معايدة  بطاقات  الربنامج  وتخلل 

اليا�ض  وهبة،  جاهدة  جوليا،  �صباح،  الفنانني: 

الرحباين وغ�صان الرحباين.

�صعيد  لل�صاعر  خا�صة  اإطاللة  اإىل  باال�صافة  هذا 

عقل، يف ق�صيدة باملنا�صبة، وريبورتاج عن زيارة 

اجلرحى يف امل�صت�صفى الع�صكري املركزي.

وحّل الفنان برنارد اأ�صعد رنو �صيفاً على االحتفال 

ر�صم خالله، وعلى مدى �صاعتني من البث املبا�صر، 

لوحة زيتية مو�صوعها ت�صحية اجلي�ض اللبناين يف 

العلم  يحمالن  جنديني  يف  دها  ج�صّ املعركة  اأر�ض 

الذي  االنت�صار  بعد  الدمار  مكان  لريفعاه  اللبناين 

ال�صهادة، ويبدو يف  حققاه دفاعاً عن لبنان حتى 

اللوحة جلياً اآثار النار والقوة معاً.

االحتفال  على  اجلي�ض  مو�صيقى  اأ�صفت  وق��د 

ج���واً وط��ن��ي��اً خ��ا���ص��اً م��ن خالل 

»الفريوزيات« واملعزوفات التي 

اأدتها.

ت�صوير:

العريف الول يحيى خ�سر 
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ُعودو معي 

عا�صمالنا عودو

اإ�صتاق الوطن

لنخوة جنودو

والزهر بارد

والفجر بركان

وميدان �صج

بزاأرة اإ�صودو

ومّلا لعب

ببالدنا ال�صيطان

وولع بخ�صر

�صمالنا عودو

انزرعو م�صاعل

ب�صما لبنان

وتفرفطو باقات

َعا خدودو

وجوهن جمد

قلوبهن �صّوان

من جي�ض فذ

مَبوَلدي زنودو

كل عمرن

ين�صرو االن�صان

وكرم البطويل 

هن عنقودو 

�صرخو: »وطننا...

كلنا اإميان«

ورفرفو رايات

عاجرودو

ة ماتو بغ�صّ

وبقلب لبنان

بدل ما ي�ستب�سلو

اأبطال عاحدودو

اإ�صتلمو االمانة

رفاقن ال�صجعان

و الق�صم لبُّ

عن اأر�ض يذودو

بوج االأعادي

طرّيو الدخان

وفّجرو بالعتم

بارودو

م�صيو بعزم

وت�صقلبت حبطان

واجلي�ض َدوم

الن�صر معبودو

ما خل بالوقفات

وين ما كان

دّمو الكرامة

معّتق من زمان 

يرفع بايدو

راية جدودو

اِعْل اإْنَزْرعو َم�سَ

عبد اهلل واكيم

عميد ركن متقاعد

�صاركت خمتلف حمطات التلفزة باإحياء منا�صبة االأول 

ومتيز  والع�صكرية،  الوطنية  االأغاين  بث  عرب  اآب  من 

توىل  حيث  طويل،  تلفزيوين  بنهار  لبنان  تلفزيون 

نهر  مبا�صر من حميط  برنامج  حنا بث  نقوال  الزميل 

البارد، كان مبثابة حتية تقدير وحب.
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باقة احلب هذه مهداة اإىل جي�سنا.

جمموعة بطاقات حتمل كل منها توقيع فنانة اأو فنان ولكل منهم يف قلوبنا الكثري من احلب، كما 

للجي�ش يف قلوبهم اأغلى الدقات واأرحب امل�ضاحات.

ب
ة ح

اق
ب

»يقربين اجلي�ض اللبناين«... ال وطن بدون جي�ض يحميه.

اأقدم اإىل العماد �صليمان اأحر التعازي بال�صهداء الذين �صقطوا. واإىل ذوي هوؤالء االبطال اأقول: 

»ا�صتفقدوا لكن ال حتزنوا، اأوالدكم �صهداء اأبطال، لو كان يل اأوالد الأر�صلتهم اإىل اجلي�ض..«.

»... واهلل ين�صرك يا جي�صنا«.

�سباح

اهلل ين�سرك يا جي�سنا

ما يجعلنا نحلم بوطن اأف�صل اإمنا هو اجلي�ض، فهو اآخر اأمل للبنان، ومعه �صتكون قيامة 

لبنان.

ويف خ�صم املعركة ما برح يفكر باأهله ويتوخى احلذر وعدم اأذية املدنيني.. انه جي�ض 

ي�صتحق فعالً اأن يدخل القدا�صة. جلميع اللبنانيني اأن يكربوا بجي�صهم الوطني. فهو م�صدر 

االأمان والفرح وال�صالم واالزدهار.

اليا�ش الرحباين

المل الخري

حتية للجي�ض اللبناين، حتية اإكبار واإجالل ملن يدافع عن وطنه �صد القوى الظالمية. حتية 

الأرواح �صهداء اجلي�ض الذي قدموا دمهم للوطن.

كل ما نقدمه نحن لن يرقى يوماً اإىل م�صاف عطاءاتهم. واإذا كنا اليوم نعي�ض ونتنف�ض، 

فذلك الأن هناك دماً يهرق يف �صبيلنا.

�صكراً جلي�صنا بقيادته و�صباطه وعنا�صره.

ويف النهاية يبقى اجلي�ض رمز وحدة هذا الوطن و�صرفه وكرامته.

جاهدة وهبي

نعي�ش ونتنف�ش لأن دمهم يهرق من اأجلنا

منذ طفولتنا تربينا على حب اجلي�ض، هذا احلب منا وبات ي�صري يف عروقنا وقلوبنا وعقولنا.

اإذا كنا نريد فعالً بناء دولة قوية فنحن بحاجة اإىل جي�ض قوي متما�صك.

اأنا حزين على ال�صهداء الذين �صقطوا، اأ�صعر اأن كل واحد منهم يخ�صني، وكاأنه جزء من عائلتي.

غ�ضان الرحباين

يف عروقنا وقلوبنا والعقول
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ت�����ع�����وا ������ص�����وا ب�����دم�����وع ال�����ع�����ني ن�����ص��ق��ي��ه��ا

رب���ي���ع���و ال����ل����ي ان���ق�������ص���ى ب��ي��ن��ت��ع�����ض ف��ي��ه��ا

م���������ص����ّت����ت����ة ف������ك������اري ت�����اه�����ت م���ع���ان���ي���ه���ا

ع�������ن م�����ب�����اه�����ج ه�������ال�������دين وع���������ن ح���ل���ي���ه���ا

وِغ�����ن�����ي�����ت ال����ع����ي����ل����ة ب�����اأح�����ل�����ى اأم����ان����ي����ه����ا

�����ص����ق����ط����ت ع�����ن�����اق�����ي�����دو ع�������ن دوال�����ي�����ه�����ا

ك����ي����ف اخل����ل����ي����ق����ة ب���ع���ط���ف���ك ب��ت��ح��م��ي��ه��ا

م�����ا ر�����ص����ي����ْت ك�����ل �����ص����ع����وب امل�������ال مت��ح��ي��ه��ا

وع��������ا ج����ب����ل امي����������ان ح�����ّط�����ت م���را����ص���ي���ه���ا

َن���ِف�������ض اب����ن����و ا����ص���ح���ق ارت�������ص���ى ي�����ص��ّح��ي��ه��ا

ب����ل����ح����ظ����ة ت��������ق��������اوة وّق��������ف��������ا ب�����اري�����ه�����ا

��������ن��������ا وف���ي���ه���ا ُع�������ه�������ود اْل�����ق�����ط�����ْع�����ه�����ا رّبْ

ف���������دى االوط���������������ان حت�����ي�����ا ب�����������دّم ب���ن���ي���ه���ا

ج���دي���ه���ا وب����ق����ي����ت  غ�����اب�����ت  ح���م���الن���ه���ا  اْن 

ال���ن���ب���ي���ه���ة امل������ن������اب������ر  ب������ت������درك������و  ْوال 

وق�����واف�����ي�����ه�����ا ال�����������ص�����ع�����ر  ْم��������الح��������م  َوال 

حم�������ّوم�������ة ب����ال���������ص����م����ا وال�������������رب راع����ي����ه����ا

����ه����ا ِب����اأع����ال����ي����ه����ا ي���ن���ّغ�������ض ح����ل����م َع����ْي���������صْ

ِب����ِج���������ص����م االع������������ادي خْم����ال����ب����و ب��ي��ح��دي��ه��ا

وع������ر�������ض ال���������ص����ه����ادة وح���������دو ب��ي��ع��ت��ل��ي��ه��ا

وب������ت������اين ع������ني ال������ع������دى ال�����ل�����ي خ���زي���ه���ا

وراف�������ق�������وا دروب����������و ب����خ����ط����وات امل�����ص��ي��ه��ا

يحنيها ال���ه���ام���ة  رّب�������و  ل���غ���ري  ب���ري����ص���ى  وال 

ِك�����ي�����ُف ارمت���������ى ب���ج�������ص���م���و ت�����ا ي��ف��ت��دي��ه��ا

روي���ه���ا ب�����دّم�����و  ايّل  االر����������ض  ����ْل����ِم����ِت  و�����صِ

اب����ي����ه����ا والّ  ه������ي������ي  ال������ط������ف������ل  م��������ني 

ي��ح��ك��ي��ه��ا رح  م������ني  غ����ي����اب����و  ع������ن  ل����ك����ن 

اخ�����ت�����ك رمي��������ي م������ا ت���ن�������ص���ي حت�����ص��ن��ي��ه��ا

ع�������ْن ل�����وع�����ْة ف�����راق�����و ع���ط���ف���ك ب��ي��غ��ن��ي��ه��ا

ي���ب���ادي���ه���ا ِر�������ص������ي  ي����������وْم  مب�����الم�����ة  اذا 

ِوح�����������ص�����ة غ����ي����اب����و ب����امل���������ص����ا ب���ت���ل���وي���ه���ا

ل��������ْو ط����ل����ب روح����������و م�������اأّك�������د ب��ي��ع��ط��ي��ه��ا

ي����ق����ّل����و ي������ا خ�����ّي�����ي َق������������رِّب ن��ح��ت�����ص��ي��ه��ا

ان����ك���������ص����ِرت ج������راره������ا وف�����رغ�����ت خ���واب���ي���ه���ا

���ِن���ت ه��ام��ت��و م���ا ت��ب��وْر ك���رم���ال االر�������ض احْل�������صْ

�����وا ال���زه���ور ����وا ال�������ورد ور������صّ وع�����ا ت���رب���ت���و ر�����صّ

اع��������ذرين ي����ا رب������ي ع�����ص��ي��ت ع���ل���ي���ي االم������ور

ال���ف���ت���ور ب���ق���ل���ب���ي  مت�����ّل�����ك  اذا  اع�����������ذرين 

ال���������ص����ع����ادة اْل����ك����ّل����ل����ت ه���ال���ب���ي���ت ب����وف����ور

ق����ب����ل م������ا ي���ن���ق���ط���ف م����و�����ص����م����ا ال����ب����ك����ور

���ف���ر م���زم���ور م�����ا ْن�����َك�����َت�����ْب ب����ال����ت����اري����خ ِب�������صِ

ال���ف���ج���ور ي���ح���م���ي  ت�����ا  ط�����وف�����ان  ن�����ّزل�����ت  مِلْ 

����الح ع��������رْبت ب���ح���ور ����ص���ف���ي���ن���ة ن�������وح ب����ال���������صّ

وك���ي���ف ال���ن���ب���ي اب���راه���ي���م م����ن اأب����ع����د ع�����ص��ور

وع����ن����دم����ا رف������ع اي�������دو مب��ق��ب�����ض ال�������ص���اط���ور

ْب������������دال االب����������ن �����ص����ّب����ح احل�����م�����ل م���ن���ح���ور

ان�������َت احل����م����ل ي�����ا ج�������ورج ودّم���������ك امل����ه����دور

ل����ك����ن ال����ق����ط����ع����ان ك����ي����ف ب���ت���ب�������ص���ر ال����ن����ور

ف���ع���ل ال���������ص����ه����ادة م�����ا ب���ي���ن���و����ص���ف ب�����ص��ط��ور

م���ن���ث���ور اأدب  م�������رام�������و  ب����ي����ب����ل����غ  َوال 

���ه���و ب������رف ن�����ص��ور ���بِّ ف���ع���ل ال���������ص����ه����ادْة ب�������صَ

ه������ا خ����ط����ر م���ن���ظ���ور وع����ن����دم����ا ب�����ه�����ّدد ج������ّوْ

ب���ي���ن���ف���رد م�����ن َج����ِم����ع����ه����ا ال����ط����ري اجل�������ص���ور

ي�������ص���ّق���ق ع����ب����اب ال�������ص���م���ا ب�����ع�����ْزم مم���ه���ور

ي����رم����ق رف�����اق�����و ال���ن���ج���ي���وا ب����ع����نِي ال�������ص���رور

�����������رْبوا م���ع���دن���و امل���ن���دور ا�����ص����األ����وا رف����اق����و اخْلِ

ب��ع��ي�����ص��و ه���ن���ي م����ا ب���ي���ع���رف ح������ّب ال���ظ���ه���ور

امل���ق���دور ���اَب���ه���ا  ����صَ مِلْ  اجل��ي�����ض  ج���ن���ود  ا����ص���األ���وا 

ورف����������ع راي����������ة امل�����ج�����د ب������زْن������د م���ن�������ص���ور

����ن����ى ال�����ك�����اْن ي��ح��م��ل��ه��ا وي�����دور ا����ص���األ���وه���ا جْلَ

�����ص����و خ���������رّبا ح����ك����اي����ات ِب���������ص����وت����و اجل����ه����ور

وق�����ول�����وا ْل�����ُرب�����ى ال���ق���ل���ب���ا ب����االأ�����ص����ى م���اأ����ص���ور

زغ��������رية و����ص���وق���ه���ا ل���ط���ّل���ة ال�����ب�����ّي ال���غ���ي���ور

مك�صور ج��ان��ح��ا  ����ص���ّب���ْح  اّل���ل���ي  م���رت���و  ا����ص���األ���وا 

ال���غ���ف���ور ه����اجل����م����ع  ق���ْل���ب���ه���ا  وا������ص�����ى  اإن 

����و ف���خ���ور ا������ص�����األ�����وا م���ي�������ص���ال ال�����ك�����اْن ِب����خ����يُّ

خ�����م�����رة االي�����������ام اْل������ط������اِب������ْت م������ن ����ص���ه���ور

وب���ع���د م����ا ����ص���رب���وا ����ص���وا ن���ب���ي���ْده���ا امل��ع�����ص��ور

املقدم باخو�ش علوان

اىل روح العقيد ال�صهيد جورج الرويهب

كرمال الأر�ش...

والأ���س��دق��اء  ال���ق���راء  لأن 

اأرادوه��ا  عموماً  واملواطنني 

الو�سل بينهم  اأن تكون �سلة 

تلّقت  ج��ي�����س��ه��م،  وب���ني 

»اجلي�ش« �سيلً من الر�سائل مل 

يح�سل اأن تلّقت مثله.

�سلح  ورفاق  �سهداء  اأهايل 

وكانت  ن��رثاً  اأو  �سعراً  ع��رّبوا 

»ر�سائل الأحبة« بالغة التاأثري.

ومواطنون  كّتاب  �سعراء، 

ع���������رّبوا ع��ن 

اف���ت���خ���اره���م 

ب��ج��ي�����س��ه��م 

من  وا�ستعاروا 

ح������رارة دم���اء 

حرارة  ال�سهداء 

كلماتهم.

»من  �سفحات 

متددت  القلب« 

هذا العدد ب�سكل 

ومع  ا�ستثنائي 

املجال  ظل  ذلك 

يت�سع  اأن  من  بكثري  اأ�سيق 

للجميع.

يف  �ساهم  من  لكل  ف�سكراً 

ال�سفحات، ونذكر ب�سكل  هذه 

خا�ش اأهايل ال�سهداء. واملجلة 

�ساوؤوا  الذين  بكل  تعتّز  التي 

لأحا�سي�سهم،  �سدًى  تكون  اأن 

�سلة  تظل  اأن  تعاهدهم 

الو�سل والتوا�سل.
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يا �صانَع االأحزان يف وطني،

قد جاَء جيُل الكرامِة يف وطني

مثل الرعِد،

مثل الوعِد،  

مثل دورة الزمِن   

يهُدر كعويِل االإع�صاْر

يقتحُم خطوَط الناْر

.. واملعاِقْل، يُدُكّ ح�صوَن ال�صرِّ

قد جاَء ال ت�صْل كيْف

كمو�صم القمح يف ال�صيْف

ميالأ االأر�َض �صنابْل

زّوادته: غ�صُب و�صيْف

يقطُع اليَد التي متتدُّ اىل اجلي�ضِ املنا�صْل

ي�صنُع العنفواَن... قنابْل،

ويقاتْل

ُيطّهر اأر�َض الوطن من رجا�صِة �صيْف

يا �صانَع االأحزاِن يف الوطِن احلبيْب

مل تعْد اخلطوُط توقفني

وال االأ�صالُك ال�صائكْة

وال غدُر القريْب

ر�صمُت احلط االأحمَر بدمي

كتبُت حدوَد الزمِن..

حدوُد �صالحي... كرامتي،

وُمهجتي، حدوُد الوطن.

قد ي�صبح التلميذ اأ�صتاذاً قادراً متمكناً بعد زمن من تخرجه، اأما اأنتم اأيها 

والقادة، وبتنا  اال�صاتذة  اأ�صبحتم  ال�صالح قد  البوا�صل، حلظة حملكم  ال�صباط 

نحن اال�صاتذة تالمذة يف مدر�صتكم.

زمن  منذ  رافقتكم  احلربية،  املدر�صة  يف  تالمذة  عرفتكم  ال�صجعان،  اأيها 

بعيد واأنتم تتخرجون قادة يف جي�صنا املقدام. ثالث �صنوات ق�صيناها معاً، 

تاأتون تالمذة وتتخرجون �صباطاً نفخر بكم ونزداد عّزة واإباء بب�صالتكم.

الوطن  الغد، حماة  �صباط  نرى يف عيونكم  الدرا�صة،  نعّلمكم على مقاعد 

اأن لبنان بخري. وحدة �صفكم وموقفكم والتزامكم الدقيق بتعليمات  ون�صعر 

روؤو�صكم فوق  ارتفاع  اأمينة. عند  اأيد  لبنان يف  اأن م�صتقبل  توؤكد  القيادة 

النجوم ن�صبح تالمذة يف مدر�صتكم، ننهل من معني عزتكم ون�صرب الفخر 

من والئكم للوطن، نتعلم منكم حب لبنان وال�صهادة ونعرف منكم اأن لبنان 

مقاوم واأن �صعبه �صيد واأن يف لبنان اأ�صوداً راب�صة ال تر�صى بالذل والهوان.

قبل غريكم  عرفتم  يا من  االأ�صاو�ض،  لبنان  رجال  يا  االأحرار،  ال�صباط  اأيها 

اأيها العاملون ب�صمت بدون �صجيج وال  معاين احلرية وال�صيادة واال�صتقالل. 

اإعالم، لكم منا األف حتية و�صالم.

تاأكيد  وبكل  اأرادوا  اإمنا  اجلي�ض،  با�صتهداف 

اأما  وعزته،  وكرامته  لبنان  وحدة  ا�صتهداف 

االإعتداء الذي وقع على رفاقكم يف ال�صمال اإمنا يرمي اىل زعزعة �صفوفكم 

لقد  الوطن.  توّحد  فيه  موقع  اآخر  ومن  لبنان  وحدة  معقل  من  النيل  واىل 

ا�صتطاعوا النيل من موؤ�ص�صاتنا املدنية فت�صرذمت تبعاً للمناطق واالأهواء، 

واأخرياً بقي لهم �صرب رمز الوحدة وهو اجلي�ض فكان االإعتداء االآثم وكان الغدر 

اللئيم احلاقد من زمر وتنظيمات هم من الدين براء ومن االإن�صانية براء.

لبنان  جنوم  يا  اأنتم  اخللد  جنة  يف  االأبرار،  ال�صهداء  جميع  اأرواح  اىل 

االأحرار يف  التزام  ور�صمتم  الواحد  لبنان  بدمائكم خط  كتبتم  لقد  امل�صيئة، 

الثلج  ككرة  و�صت�صبح  �صتكرب  ق�صية  ق�صية،  احلر  ل�صعبنا  وجعلتم  لبنان، 

�صتبقى  بدمائكم.  املخ�صبة  اأرزتكم  وراء  وتوّحدهم  اللبنانيني،  كل  لت�صمل 

اأرواحكم ووجوهكم حا�صرة بيننا يف املدر�صة احلربية، يف كل زاوية وكل �صف 

ومع كل اإطاللة تلميذ و�صابط.

القوية  الدولة  قيام  طريق  على  وحمطة  اختبار  هي  البارد  نهر  معركة 

للتنظيمات  عابر  �صعبي  التفاف  قيام  اىل  الفر�صة  هي  والفاعلة،  القادرة 

و�صاعة  احلقيقة  �صاعة  اإنها  خطر،  يف  فلبنان  احلزبية،  ولالأهواء  ال�صيا�صية 

االإن�صواء حتت راية لبنان وخلف جي�صه بقيادة العماد مي�صال �صليمان.

د. حممد مهدي - اأ�ستاذ يف املدر�سة احلربية اأنتم الأ�ساتذة

العقيد الركن جورج نادر حدود �سلحي... كرامتي

الرائد توفيق نعيم يزبك

َع جبتهك �سيوف الغار      اىل روح ال�صابط ال�صهيد جورج فهد

َع جبهتك وقفت �صيوف الغار

ومترجحوا النجمات َع كتافك

ومن زغرتك مارد بقلب النار

ونور ال�صهادة يقّبل عتابك

يا جورج يا هال�صابط املقدام

رح ترق�ض االأدهار عا بالدك

وما يف حدا �صامد على االآالم

اإالّ الوطن يّلي على جهادك

يا ريت عر�صك عال�صباب ميوج

بحرك ونهرك ما برد َكُفو

لبنان من اإلهام وحيك فوج

هالهند�صة وعالعهد بيكّفوا
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يا نهر...

�صنظلُّ نرفُد نبعك املعطاَء من نزِف الوريْد

خذ ما ت�صاُء وال ت�صْل

ظماأى اأزاهرُي ال�صفاِف فال رفيَف وال ن�صيْد

هّيا ا�صقها اأوداجنا

مطراً تاأّلقها ُيعيد

حريُة االوطان اأغنيٌة على ثغر ال�صهيْد

يا نهر..

باالم�ضِ كان النهُر اأمنيًة وقد عزَّ الو�صول

هاماُتنا مرفوعٌة مل يحنها �صوُت اخليوْل

مِر للدنيا تقوْل راياُتنا خّفاقٌة فوق الّتالِل ال�صّ

يا �صم�ُض عودي ال زواَل وال اأفوْل

ال يقبْل الليَل املقيَت جنوُدنا

يا نهُر �صْل عّنا فتلك حدوُدنا

ال ال تخف

حوُك لفرتٍة خلف الغيوْم قد تختفي ال�صم�ُض ال�صّ

يوْل يُف قد ُتدمي كوائَرُه ال�صّ وال�صّ

لن ت�صتطيَع الغيمُة ال�صوداُء، لن تقوى على قتِل النجوْم

يل يرحُل ال �صخوَر وال وحوْل وال�صّ

ويعوُد ف�صُل ال�صيف يجمُع ما جتوُد به الكروْم.

يا نهُر خْذ ج�صدي وحّولني تراباً

وامالأ به خوذاً الأترابي اجلنوْد

�صْع اأرزًة يف كل قّبعٍة فرتتفَع الرقاْب

نحيا بقتالنا ونهزاأُ باللحوْد

اإّنا ورثنا املجَد ممزوجاً باألواِن العذاْب

اأجداُدنا ُرفعوا ِكراماً فوق اأعواد امل�صانْق

اأعناُقهم �صاغْت حروَف املجد وارتفعت بيارْق

يا نهر...

�صنظلُّ نرفُد نبعَك املعطاَء من نزِف الوريْد

خذ ما ت�صاْء.. لدماِء من �صّحوا �صنبقى اأوفياْء

لبناُن باٍق لن يزوْل

لبناُن باٍق لن يزوْل

كامل �سعيب

لبنان باٍق لن يزول

اأغ���ن���ان���ا اهلل  ب����ع����َد   ، اجل����ي���������ضُ ه����و  ����ص���ي���ٌف 

ق������ْل ل������الأب������ّي، وه�������ذي االأر�������������ضُ ت��ط��ل��ب��ن��ا

حم����رق����ٌة االأرَز  اإن  االأرِز،  ظ��������امَل  ي�����ا 

����ص���ه���اًل وج����������رداً، ���ص��ف��ع��ن��ا احل����ق����َد ُم����وؤمل����ًة

ن����ح����ُن االأُب��������������اُة، ب����ه����ذا ال������در�������ضِ ع��ّل��م��ن��ا

ن����ح����ُن ال�����ُك�����م�����اُة، م�����غ�����اوي�����راً ُم�������ص���ّرع���ًة

������ص�����ع�����اُرن�����ا �������ص������رٌف ع����������اٍل ل���ت�������ص���ح���ي���ٍة

��ُم�����ضٌ ���صُ ال����وغ����ى  يف  ُج����ن����ٌد  ل���ب���ن���اَن  دروُع 

ج���������اءْت ج���ح���اف���ل���ُه���ْم ِم��������ْن ُك��������لِّ ن���اح���ي���ٍة

�صنعتنا ال���ن�������ص���َر  اإّن  ك�����ِب،  ال�����رَّ ق����ائ����َد  ي����ا 

ل���ب���ن���اُن ج���ي�������ضٌ و����ص���ع���ٌب ح�������وَل ع�������ص���ك���ِرِه

وط��ن��ي ث�����رى  ح���ام���ي  ي����ا  ف����دي����ُت����َك  ذا،  ق����ل 

ج�����ن�����وَد ل����ب����ن����اَن ه�������ذا ال������ي������وُم ع����ي����ُدك����ُم

ي�������وُم ال���������ص����ه����ادِة ف����ج����ٌر ل���������الأىُل غ�����ص��ب��وا

داع������ي االأ������ص�����او������ضِ �����ص����اأْ ي���رف���ع���َك ب��ن��ي��ان��ا

، ف��ر���ص��ان��ا ك������اَن اجل�����ن�����وُد، ل���ه���ذي االأر������������ضِ

غ�������ص���ب���ان���ا، االأرَز  ح��������ذار  ط����������اٍغ،  ل����ك����لِّ 

الن����ا م������ا  اهلل  ل�����غ�����رِي   ، ُق�������د��������ضٌ ل����ب����ن����اُن 

، اإمي����ان����ا ف����ع����ُل اجل�����ن�����وِد وف����ع����ُل اجل����ي���������ضِ

ب��ان��ا اإن  ال�������ص���ي���َم  ن�������ردُّ  ال�����������ص�����دوُر،  م����ّن����ا 

ن���ق�������ص���ي وف�����������اًء، وم�������ا ُه�����ّن�����ا وم�������ا ه���ان���ا

ِع��ق��ب��ان��ا ل���ي�������ضَ  ن���������ص����وٌر،  ال���ف�������ص���اِء  ويف 

ح�������ص���ن���اً م���ن���ي���ع���اً، ي�������ذوُد ال������ّط������وَد: ل��ب��ن��ان��ا

م�����ا ه��������اَب ل����ب����ن����اُن اإره�������اب�������اً وع�������ص���ي���ان���ا

.. وم������ا ل����ب����ن����اُن اأوط������ان������ا... ل����ب����ن����اُن ك��������لُّ

���ل���ي ال�������ص���رَّ ب��رك��ان��ا ن���رع���ى ال�����ذم�����اَم، ون�������صْ

ب�����ل ع����ي����ُد ل����ب����ن����اَن: اأب�������ن�������اَءً و����ص���ج���ع���ان���ا

ل����ب����ن����اُن اإه�������ن�������اأْ، ِع�����ن�����اُد اجل����ي���������ضِ جّن���ان���ا

الدكتور منيف مو�سى

حذار الأرز

غ�ضبانا

يا جورج نحنا هون مبورا

ما نعّلي جينا ن�صّلي لل�صّ

نع�صك علم حّبك وفا بنورا

مرمي اإلك منا غَنى زهورا

وبت�صّل معنا عر�ض لالأّيام

دم البطولة الأر�صك ما بتغلى
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ح����ام����ل ع���ل���ى را�����ص����و ال�������ص���رف اك���ل���ي���ل غ���ار

ب���ال���ت�������ص���ح���ي���ة وب������ال������دم م�����ا ت�����اأخ�����ر ن���ه���ار

ل����ل����م����ق����درة ول���ل���م���رج���ل���ي ك�����ان�����ت ����ص���ع���ار

جم��د ق���������ص����ة  ال������زم������ن  مت  ع  و��������ص�������ارت 

وع����ّم����ر ع���ل���ى ك���ت���اف ال����زم����ن اأ�����ص����رف ب��ي��وت

م����وت����ة ا�����ص����د رب�����ي�����ان ف�������وق اجل����������ربوؤوت

ل�����و غ���ب���ت ع���ن���ا وك����ّف����ن����ك ق�����رب ال�������ص���ك���وت

ح����ام����ل ����ص���ي���ف ع�������ّزك وي���ح���ك���و ال��ن��ج��م��ت��ني

يهم�ض ع����م  ب��ع��ر���ص��ك  االب���ي�������ض  وال���زن���ب���ق 

تقي�ض وف����رح����ة  ت���زل���غ���ط  ����ص���ب���اي���ا  و����ص���ل���ة 

وت���ع���ي�������ض دي������ر االح����م����ر ب���ع���ر����ض احل��ب��ي�����ض

ج������اط امل���ل���ب�������ض ط�����ق ع����احل����ظ ال��ت��ع��ي�����ض

جلي�ض ع���ر����ص���و  ع  م���ل���ك  ال���زي���ن���ة  وب���ك���ي���ت 

امل����ق����ربة ع����ري���������ض  ع  ي���ب���ك���ي  و�����ص����ي����ف 

ح��م��ل��ت��ي م�����ص��ي��ب��ة وم�����ا ح�����ص��ب��ت��ي ح�����ص��اب��ه��ا

ب����ك����ي����ت مب������وت������و خ�����زان�����ت�����و وت����ي����اب����ه����ا

ج���اب���ه���ا اهلل  م����ن����ني  ال����ق����ل����ب  وح������رق������ة 

وك������ان������ت ع����ي����ون����ك م������ا ت�����ن�����ام ه���داب���ه���ا

وخ�����ل�����ي احل����ق����ي����ق����ة وا������ص�����ح�����ة ب���ك���ت���اب���ه���ا

م�������ص���اب���ه���ا ك��������رب  ع  ي�����������ص�����ربه�����ا  اهلل 

اإ�صمك ب�صدر االأرز بدنا نزرعو

وبذمة التاريخ رح ن�صتودعو  

ونحّط كل عيوننا بوجه اجلبل

تا ِكّل طلعة �صم�ض نورك نق�صعو  

رح يخ�صعو االرزات ومييل ال�صجر

رح يفرحوا الن�صمات، رح يحلى القمر  

اأرز اإْل ِعلي عالغيم َلو ح�ّض ب�صجر

من ب�صمتك عينيه رح بي�صع�صعوا  

مات ال�صهيد و�صل �صامخ ما انحنى

هيك العظيم �صهادتو عز وغنى  

نا َمْوت ال�صهادي للوطن رفعة و�صَ

خّلي احلقري زنود غريو تنفعو  

م ون الَق�صَ جي�ض الويف عالعهد عا �صَ

ع�صكر ِرِبي عالعز عا ُحب الَعَلم  

واللي تربوا عالبطويل والهمم

اإالّ لرّب الكون م�ض رح يركعوا  

مي�صي اجلي�ض، وكلنا �صواعد اإلو

نحنا �صعب اأحرار ما بيتذّللوا  

دم اخلياين، اجلي�ض بدو يحللو

ون�صل الغدر من اأر�صنا رح يقطعو  

اىل اأرواح �صهداء اجلي�ض

اإ�سمك

ب�سدر الأرز

ربيع حممد احلجار / �صحيم

م�����غ�����وار ع����م����رو ارب�����ع�����ة وع�������ص���ري���ن ����ص���ار

اب��������ن ال������وف������ا اب��������ن اخل������م������رية ال���ط���ي���ب���ي

رب����ي ت������راب������ا  ع  امل�����ج�����د  ����ص���ي���ع���ة  واب���������ن 

ل�����ّب�����������ص�����ت ل�����ب�����ن�����ان ب������دل������ة م����ده����ب����ي

ي�����ا اب�������ن ج���ي�������ض امل�����ج�����د �����ص����الل����و ب���ي���وت

�صهيد ا����ص���م���و  ب���امل���ع���رك���ة  ال���ب���ط���ل  م������وت 

ال��ع��ن��ي��د ن�������ص���ر  ي�����ا  ي�����ا م���������ارون  ت����خ����اف  ال 

ب����رتج����ع ب����ك����ل ن����ه����ار ت���خ���ل���ق م�����ن ج���دي���د

نفي�ض ج���وه���ر  وج����وه����رك  ع���ري�������ض  ���ص��ف��ت��ك 

ب���ال���دي���ار ع���ر����ص���ك  ي����ع����زم ع  ع����م  وال����������ورد 

ودب������ك������ة وع�����ت�����اب�����ا ب���ع���ل���ب���ك���ي���ة ل���ل���ك���ب���ار

دار ال�����دم�����ع  ع���ل���ى  ال���ع���ر����ص���ك  ن���ق���ي���ب  ي�����ا 

ن����ار ج����م����ر  ع  ج������ّم������رو  ع����ر�����ص����ك  وزه�����������ور 

وجن�����م�����ت�����ني حت������ول������و ب����ع����ر�����ص����ك ق����م����ار

ي������ا ح�����ن�����ان ال�����غ�����ارق�����ة ب����ب����ح����ر ال�����ع�����ذاب

ال����رم����ح غ���اب ح����اج����ي ب���ك���ي ع ����ص���ب م���ت���ل 

داب احل�������زن  ع���ل���ى  ق���ل���ب���ك  م���ن���ع���رف  ن���ح���ن���ا 

ت��ع��ب��ت��ي ورب���ي���ت���ي وع���ط���ي���ت���ي ب����ال ح�����ص��اب

م����ن ه������ون ب������دي ق������ول ك���ل���م���ة ع����ن ����ص���واب

ال�������ص���ب���اب ب���ع���ز  اب���ن���ه���ا  ال���ب���ت���خ�������ص���ر  االم 

االن����ت���������ص����ار دم  ع�������رق�������ان  ب�����ح�����روف�����ه�����ا 

ال��ن�����ص��ر ال��ل��ي م��ت��ل��ك ان����ت م�����ض مم��ك��ن مي��وت

العري�ض ت��الق��ي  ب��ال��ب��ك��ي  ب��ده��ا  ه��ي��ك  امل�����ض 

اكليل غار 

للبطل املغوار

النقيب 

مارون اليا�ش 

الليطاين

ميلد مارون

ح�صون لبنان



ماذا ملحابر االأقالم اأن ت�صهد مبن بدمه �صّطر مالمح البطولة، وخّط ا�صتقالل الوطن ودّعم منعته، ورفع راية عزته وكرامته.

ماذا لقلٍم اأن ي�صهد ب�صالٍح امُت�صق ح�صناً منيعاً على الطامعني املنتهكني.

ماذا اأقول برفيٍق و�صديٍق وعزيٍز واأٍخ ا�صُت�صهد يف �صاحة ال�صرف، يف �صاحة الكرامة والدفاع عن لبنان.

ماذا اأقول فيك يا ح�صام، يا اأخي، واأنا مل اأدرك بعد ومل اأعقل غيابك.

ماذا اأقول فيك يا من �صِعق خرُب ا�صت�صهاده االأهل واملحبني والقادة والرفاق.

اأن  اإالّ  اأبْت  الع�صكرية،  التي رافقتك طوال حياتك  اأجنُم كتفيك  اأبْت  �صاباً مقداماً عزيزاً،  اأخي، �صابطاً مغواراً  رحلَت يا 

ترافقها اىل عليائها، حيث تلتمع وروحك الطاهرة م�صيئة �صماء لبنان، منرية درب رفاق ال�صالح وحمبيك.

رحلَت يا ح�صام يف عيدك، يف يوم عيد اجلي�ض، عيد الوطن، عيد ال�صرف واالنت�صار له، عيد الت�صحية يف �صبيله، و�صبيل 

�صعبه وق�صاياه الوطنية العادلة، عيد الوفاء الأرزه وترابه وعا�صقيه حتى اال�صت�صهاد.

رحلَت، ويف جعبتك ما يفي�ض من ر�صا�صات العزة وال�صجاعة واالإقدام، والتي مل ُتفرغ اإال القليل القليل منها..

رحلَت، ويف قلبك وقلبنا ح�صرة ولوعة على من رحلوا قبلك من رفاق ال�صالح، فما ا�صتطعَت ال�صرب، فا�صت�صهدَت لتلتحق 

بهم يف جنان اخللد حيث مع�صكرات 

ال�صهداء االأبرار االأطهار.

واالإندفاع  لل�صجاعة  رم��زاً  رحلَت 

واالإقدام، ومثاالً للوطنية والعنفوان، 

للبنان  والوفاء  الت�صحية  يف  وقدوة 

وجي�ض لبنان و�صعب لبنان.

اأما نحن يا اأخي فما ذكراك اإال فخٌر 

لنا ولكنها، وبالتوازي، رماٌح تتقّلب 

يف االأح�صاء، وح�صرات تدمي القلوب، 

تلهب  وذك��ري��ات  امل��ق��ل،  وتبّكي 

االأحا�صي�ض والعواطف..

الينا  ناظر  اأنت  وفيما  االآن...  اأما 

وتهناأ  روح��ك  فلتهداأ  عليائك،  من 

يف ف�صيح جنان اهلل، ولتدرك متاماً 

يا اأخي اأن وطناً ُحفر يف �صجل خلوده 

اإ�صمك واأ�صماء �صهداء اأبطال �صقطوا 

معك، لن يحول �صيء دون اإنتفا�صته 

را�صماً  الفينيق  كطائر  م��ت��ج��دداً 

ال�صرف  �صورة  احلقيقية،  �صورته 

عليه  تقوى  ولن  والوفاء،  والت�صحية 

اأيادي الغدر واحلقد والظلم.. �صاء من 

�صاء واأبى من اأبى..
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ي����ا ب����و م�������ارون ي����ا ����ص���اح���ب ال���ق���ل���ب احل���ن���ون

خ�������ص���رت ����ص���ب ل����وي����ن م�����ا ط���ل���ب���ت���و ي���ك���ون

ك����ن����ت ن�����اط�����ر ت���ق�������ص���ع���و ب����اأج����م����ل ع���ي���ون

وت���������روح ت���ع���زم���ل���و ال����ب����الب����ل ع���ال���غ�������ص���ون

وت���رق�������ض م���ع���و ب��ال�����ص��ي��ف رق�������ص���ات اجل���ن���ون

م�������ض ه���ي���ك ن���اط���ر ك���ن���ت م����ن اي�����د امل���ن���ون

م������ارون ب���ف���رح���ة  ت����ف����رح  ن����اط����ر  ه���ي���ك  وال 

االم�����ني ع�����اخل�����ي  ودوب  ح�����ن  م�����اي�����ك  ي�����ا 

ك�����ن�����ت ن������اط������ر ت����ق����ع����د خل������ّي������ك ����ص���ب���ني

ق��������ول ل���ك���ري�������ص���ت���ني ل���ل���ق���ل���ب احل����زي����ن

ق���وم���ي ي����ا اخ���ت���ي م����ن ال���ع���ي���ون ال��ب��اك��ي��ني

ي�����ا ����ص���ه���ل ن����ه����ر ال������ب������ارد م�����ن ���ص��ب��اب��ن��ا

ك�����م ن�������ص���ر ب���ن�������ص���ر ف����ي����ك ا����ص���ت�������ص���ه���دوا

اه����ت����دوا ع������امل م�����ا  ل���ب���ن���ان  ي�����ا  ت����خ����اف  ال 

����ص���ب���اب ال����ل����ي م����ات����وا ب���ن���ه���ر ب�������ارد ب�����وردو

ي���ول���دو ب����ي����ع����ودو  ار������ص�����ك  ع  ج����دي����د  م�����ن 

ا����ص���م���خ ي����ا دي������ر االح����م����ر و�����ص����وي ���ص��م��وع

دروع ������ص�����درك  ول����ل����ف����دا  دي�������ر  خ����ل����ق����ان 

ب���ب���ق���اع���ن���ا رب�����وع�����ك ان�������ت اع����ل����ى رب�����وع

ب���ت���ك���رب ب���ع���ني امل����ج����د وب���ت�������ص���م���خ ط���ل���وع

ي����ا ب����ي ه��ال�����ص��م��ع��ة ال���ل���ي راح������ت ت�����ص��رتي��ح

ي�������ص���ع���ى ل�������ص���ن���ع اخل������ري وال����ف����ع����ل امل��ل��ي��ح

وت���ع���م���ل ب��ع��ر���ص��و ع���ر����ض ب��ي��ل��ب��ق��ل��و امل���دي���ح

مليح ب���ع���ر����ص���و  وي����ف����رح����و  ي���زق���زق���ول���و  ت����ا 

ال�صحيح ب��ع��ر���ص��و  وت����ف����رح  جن���وم���و  وحت���م���ل 

ت���خ���ط���ف م���������ارون وت�����رتك�����ك ق���ل���ب���ك ج���ري���ح

وت����������زت ����ص���ي���ف���و ع����ل����ى ب��������اب امل����ق����ربة

واب�����ك�����ي ع����ل����ى م����������ارون دم�����ع�����ة جم����ّم����رة

ب�������ص���ر ال������ق������در خ������ال ال�������رم�������اح م���ك�������ص���رة

م����������ارون غ�������اب ول����ي����ك �����ص����و �����ص����ار وج�����رى

ن�����غ�����زل ل�����ب�����اب امل������ق������ربة ط�����رح�����ة ع���ر����ض

ي�����ا م�����ا ����ص���رب���ت م�����ن اه���ل���ن���ا وا����ص���ح���اب���ن���ا

و����ص���ق���ي���و ت�����راب�����ك م�����ن ع���������روق ح���ب���اب���ن���ا

ب���واب���ن���ا ع  اع������ت������دوا  ا������ص�����الم  ف����ت����ح  م�����ن 

ب����ق����د�����ض ال����ب����ط����ول����ة وجم�������د ع�����ال ع��ت��اب��ن��ا

ت������ا ي����ع����م����دو ب������ال������دم ق�����د������ض ت����راب����ن����ا

جم�����د ال���ب���ط���ول���ة ف���ي���ك م�����ا ب���ع���م���رو ب��ط��ل

ه��ط��ل م������ا  ب������اأر�������ص������ك  اال  ال������ف������دا  دم 

ار�������ص������ك ع�����ري�����ن �����ص����ب����اع ل����ل����ع����امل م��ت��ل

ك���ل���م���ا ب����ع����ر�����ض ال���ن�������ص���ر ب����ت����ق����دم ب��ط��ل

امل����ق����ربة ب��������اب  ع  ن����ح����رق����ه����ا  ون������������روح 

وحت�����رق دم���وع���ك ع��ل��ى ال�����ص��ي��ف وع��ال�����ص��ري��ح

يف االأول من اآب

النقيب

ح�سام بو عرم

�سهيداً...

اإيهاب ريا�ش �سّيا
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���ال ت���رحُّ اأردُت  وم������ا  رح�����ل�����ُت  ع���������ذراً 

ت�����ص��ام��ٌخ احل����ي����اة  ����ص���رف  ف����امل����وُت يف 

ف���رح���ٌة ال�������ص���ه���ادة  درب  يف  وامل���������وُت 

���ٍل ف����اأن����ا ال�����ص��ه��ي��ُد اأع���ي�������ضُ ب���ع���د ت���رحُّ

واأن�������ا ال�����ص��ه��ي��ُد رب����ي����ُب ج��ي�����ض ك���رام���ٍة

وع�������ّزة ال������ب������الد  يف  جم�������ٌد  ل����ي����ك����وَن 

م���رات���ٌب ال�����ص��ه��ي��د  وت����ك����رُب يف  ج���ي�������ضٌ 

ال��ن��ف��و���ض ع��ق��ي��دٌة ج��ي�����ضٌ وت��ع��ظ��م يف 

مب���وق���ٍع ي����ك����ون  اأن  وي�����اأن�����ف  ج���ي�������ضٌ 

ِن�����ْع�����َم ال����ع����م����اُد وِن�����ْع�����َم ك�����لُّ ق����ي����ادٍة

�����َدَت ه����م����َة ق���ائ���ٍد ي�����ا ق������ائ������داً ج�����������صّ

ح��ك��م��ًة امل�����ع�����ارك  خ����و�����ض  اأث�����ب�����َتّ يف 

ورف����ع����َت ح�����ص��ن��اً م����ن ج����ن����وِدك ع��ال��ي��اً

وط����ن����ي ف����دي����ُت����ك وال������ف������داُء ر����ص���ال���ٌة

ُم���داف���ع���اً ال���ع���ه���ود  وط���ن���ي ح��ف��ظ��ت��ك يف 

ف�����ص��ك��ن��ُت ���ص��ه��ل��ك واجل�����ب�����اَل م���واق���ع���اً

حِم���ن���ٌة ب�����ص��ع��ب��ك  ع�����ص��ف��ت  اإن  ل��ب��ي��ك 

م�������ص���اوٌئ ت�������ص���وَد  اأن  وراه�����ن�����وا  ظ���ن���وا 

م��وط��ن��اً ي����خ����ّرب  اأن  ب���ع�������ضٌ  ����ص���اء  اإن 

وواج����ب����اً ال����ن����داء  ����ص���وَت���َك يف  ل���ّب���ي���ُت 

غازي مراداأنا ال�سهيد

ف���اأن���ا ال�����ص��ه��ي��ُد ول�������ص���ُت اأق����ب����ُل م��اأمت��ا

حم��ّط��م��ا ي��ع��ي�����ض  اأن  ي���رف�������ض  واحُل���������رُّ 

ح��امِل��ا ال�������ص���ه���ادة  اىل  ���ص��ع��ي��ُت  َوَل�����َك�����ْم 

��م��ا اأح����ي����ا ال����ب����ق����اَء م����ع ال�����ك�����رام ت��ن��ُعّ

اأه�����������دى وق�����������ّدم ل�����ل�����ف�����داء وع���ّل���م���ا

ظ���امل���ا ي������ه������اِدن  ال  اأم�����������ٍن  وق������������راُر 

وم�����رات�����ُب ال�������ص���ه���داء ت���ق���ط���ع اأجُن����م����ا

��م��ا ت��ه��جُّ ي����خ����اف  ال  ي���ط���م���ح  ل���ل���ح���ق 

����م����ا مي����ل����ي ال�������ب�������الَغ جت����ن����ي����اً وحت����كُّ

ُت����ب����دي ال�����ق�����راَر م����ن امل����واق����ف ح���ازم���ا

�����د ل���ل���ب���ط���ول���ة ق����ّدم����ا ل���ل�������ص���ل���ِم ج�����نَّ

ك����ان����ت ع�����الج�����اً ل�����ل�����ج�����راِح وب��ل�����ص��م��ا

���ّل���م���ا ت���ب���ن���ي وت�������ص���ن���ع ل���ل���ب���ط���ول���ة ����صُ

م���ا �����ك ب����ال����دم����اِء ت���ك���رُّ وف�����دي�����ُت اأر������صَ

وح���م���ل���ُت اإ����ص���م���ك ����ص���اخم���اً وم��ع��ّظ��م��ا

ول���������ص����ون اأم����ن����ك م����ا ع����رف����ُت ت���رّبم���ا

���م���ا وع���تَّ ال�����ظ�����الم  يف  ل����ي����ٌل  ُج�������نَّ  اأو 

��م��ا ت��وهُّ اأرادوا  وم�����ا  ال���ظ���ن���ون  ب���ئ�������ضَ 

ت�����ص��رذم��ا ن��ع��ي�����ضَ  اأن  ب��ع�����ضٌ  ����ص���اء  اأو 

ُم��ه��اِج��م��ا اأه��������اُب  ال  اأع�������رُب  وم�������ص���ي���ُت 

ي���ا ج��ي�����ض ل��ب��ن��ان االأب������ي ب���اأي���ام خ��وت

زهيد ب���واق���ع  امل��ع��ت��دي  ع��ل��ي��ك  ت���اآم���ر 

النهيد و����ص���ّق  ����ص���درك  ع������راوي  ف���ّت���ق 

�صهيد ال��واج��ب  ف��دى  ي�صقط  بطل  وكلما 

منّظمي ْب�����ص��ف��وف  ل��ب��ن��اْن  جي�ض  ي��ا 

وت����ردي ال��ِع��دى ارت����ال م��ا ت��رح��م حدا

اْن��ف��دى ال��ل��ي  ال�صهيد  دّم  تفتكر  ال 

دى �صُ او  ْب��وط��ن��ا  ه���در  ينح�صب  رح 

عي�صنا ك���رام���ة  االأّم������ن  ج��ي�����ص��ن��ا  ي���ا 

االأم���ان ���ص��م��ام  اإن���ت  وح���دك  لل�صعب 

الزمان اأج��ربن��ا  وه��ي��ك  انت�صرنا  فيك 

االإئتمان �صوء  �صر  من  الوطن  حفظت 

منّقطة ن��ور  ب��ح��روف  �صم�ض  اإ���ص��م��ك 

ت�صون االأوح�����د  ب����الدك  ���ص��ع��ار  ه��ّم��ك 

متون وْع��ل��ي��ن��ا  ت��ك��ون  جي�ض  ي��ا  ق���ادر 

العيون زّر  ب��دل��ت��ك  م��ن  ن�صل  ول���وال 

ا

مدفعو وبي�صّوب  ر�صا�صو  بيطلق  للي 

ب���ّدو ي��ه��رب وك��ي��ف اخلال�ض ع��ا وي���ن 

الق�صا�ض بينال  ك��ان  ع��دال��ة  يف  ول��و 

بالر�صا�ض رمياً  يكون  ق�صا�صو  والزم 

تفوت منك  قبلت  م��ا  دف��اع��ك  فر�صة 

ع��ل��ي��ن��ا يفوت ب���وج���ودك  ف�����ص��ر  ل��ك��ن 

بال�صكوت غادر  ر�صا�ض  �صجيج  اْ�صتقبل 

ق�صيد يكتب  ع��م  ب��ال��دم  القلم  متل 

ْمنظمي ك���ل  ع���ا  ت��ق�����ص��ي  ح���ّب���ذا  ي���ا 

ومْبهاجمي ْم���دّب���ر  ُه���ج���وم  مْب��ط��ل��ق 

ْمقّدمي خ��ط  ال��ت��اري��خ  �صفحة  وع���ا 

ب��دن��ا ْب��ه��دي��رو ن��ط��ارد ْف��ل��ول ال��ِع��دى

قّدي�صنا ْب��ي��ن��ع��رف  ك��ي��ف  ل�����والك 

طي�صنا م��ه��ال��ك  يف  اْن��زل��ق��ن��ا  ك��ل��م��ا 

فّتي�صنا ف��رق��ع��ة  م��ن  ق�صب  ي��رج��ف 

جان ح�صان  ف��وق  ال��ك��ون  َم��ّل��ك��ون��ا  ول��و 

منّقطة ْب��ُح��اله��ا  ال��ل��ي  ال��ع��رو���ض  متل 

ْم�صّقطة احل�صاب  ْم��ن  االأم���ور  وب��اق��ي 

وْملّقطة ْم��ك��ّب�����ص��ي  ال�����ص��ي��ادة  ف��ي��ك 

نكون البا�صل  جي�صنا  ي��ا  ال�صرف  اإل��ن��ا 

بريدعو ���ص��م��ري  يف  وم���ا  جي�صنا  ع��ا 

موقعو ْي�����ص��ّل��م  رح  ال��ن��ه��اي��ة  ع��ن��د 

ومرجعو الق�صاء  ت�صيي�ض  دون  م��ن 

خا�ض بنوع  لعنة  اأم  دمعة  ك��ل  وم��ن 

جمجمي ندفن  ت��راب  �صرب  كل  وع��ا 

جي�صنا جزمة  ب�صريط  منبدلو  ما  

مرّقطة ب��دل��ة  ب��ع��روق  اْن����درز  زّر 

ومتل ال�صجر باالر�ض واقف عم ميوت

بيار اأبي ياغي

ملبورن - او�صرتاليا

اإ�سَمك �سم�ش

بحروف نور منّقطة

معو ت��ن��زل  وعالقرب  ت��راب��و  ت��رج��ع 
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ج���ي�������ض رج��������ال ج�����ن�����ودو ���ص��ب��اع

م������ا ب�����ي�����ه�����ادن م������ا ب���ي���ن�������ص���اع

�����ص����ام����د را�������ص������خ ف��������وق ق����الع

م�����ن�����و رج������������ال ت�����ه�����د ج����ب����ال

�����ص����رق وغ��������رب ج����ن����وب ���ص��م��ال

ب��ي��ن��ط��ال م�����ا  ال  وه�����امل�����غ�����وار 

ال����ك����ل ج�����ب�����ني  م�����ت�����ل  االرزة 

ب���ت�������ص���ل رح  ب�����������الدي  ب����ع����ل����م 

ب�������دم ال���������ص����ه����دا ع���ل���م���ي ���ص��ل

وال�������ق�������ائ�������د م��������ن مت��������و ق�����ال

ع��������رزال �����ص����ي  اأو  ب����ي����ت  َع 

وم��������ن حت����ت����و ب����ع����م����ل زل��������زال

علقما وال�������ع�������داوِة  ال���ت���ن���اح���ِر  ك�����اأ������ضَ 

واأح���ك���م���ا ال������ع������روِق  يف  مت����ّك����ن  داٌء 

ل��ي��ع��َدم��ا ال��غ�����ص��ون  ُي���ق���ّط���ع يف  ����ص���وٌك 

لت�صلما ال��������رتاب  م����ع  ت����ه����وَن  ال  اأن 

حت���م���ي وحت����ف����ُظ م����ا ح���ي���ي���َت م���ع���امِل���ا

ن��������ادى وج�����اه�����ر ل����ل����وف����اء واأق�������ص���م���ا

ت��ك��لُّ��م��ا اأردُت  مل�����ا  ال������وف������اَء  اأرج���������و 

����ا وال����ق����ي ال����ه����م����وَم ف����ال اأري���������ُد ت����اأملُّ

لي�صلما اأم��������وَت  ك����ي  اأح����ي����ا  �����ص����اأع����وُد 

وه����دي����ِت اأن���ف�������ضَ م����ن ول�������دِت وق���ّوم���ا

م�����ص��اوم��ا اأك�������وَن  واأن  ال���ر����ص���وَح  ت���اأب���ى 

جم��رم��ا ال���ن���وائ���ب  يف  اأ����ص���ام���َح  اأن  اأو 

م��ا ول���ق���د ق�����ص��ي��ُت وم�����ا اأ����ص���ف���ُت ت��ن��دُّ

���م���ا واأح�������صُ ل���ل���دف���اع  اأ�������ص������ارَع  ال  اأن 

م�صلِّما رح����ل����ُت  وم�����ا  ع���ن���ِك  غ���ب���ُت  م����ا 

وب��ع��دم��ا امل����م����اِة  ويف  احل�����ي�����اُة،  ف��ك��م��ا 

ف����ال����روح ت��ب��ق��ى ح���ي���ُث اأن�������ِت واأي���ن���م���ا

��م��ا ت��رحُّ ال����دع����اء  ويف  ال�������ص���م���اَح  م���ن���ِك 

وق����اوم����ا و������ص�����دَّ  ع������دوان������اً  رّد  َم������ن 

ع���ا����ض االأم���������اَن م����ن احل����ي����اِة م��وا���ص��م��ا

����ا ن���ح���ّي���ي ع��ري�����ص��ن��ا ي������وَم ال���وف���اة ه����َيّ

ل���ل���ع���ر����ضِ ج���ئ���ن���ا ك�����ي ن������زف ن��ق��ي��ب��ن��ا

خ����ال����ٌد ف���م���ث���ل���ك  حت�������زن  ال  م������������اروُن 

��ن��ا ع��ّل��م��ت��ن��ا ك����ي����َف ال����وف����اء ي����ا ج��ي�����صَ

جي�صنا يف  ����ص���ع���اُرن���ا  ال�������ص���ف���اُت  ت���ل���َك 

ال����ك����رام����ِة ال ت��خ��ْف ي����ا وط������َن  ل���ب���ن���اُن 

منوت كي تبقى...

ف��ي��ن��ا ي��ع��ي�����ضُ ���ص��ه��ي��دن��ا ب���ع���د امل���م���اة

واأت�������ى اجل����ن����وُد ال���ي���ه م����ن ك�����لِّ اجل���ه���ات

خ���ال���دات ت�����ص��ك��ُن  االأرواُح  اجل����ن����ِة  يف 

اأر���ص��ع��ت��ن��ا ����ص���رَف ال���ُع���ال وال��ت�����ص��ح��ي��ات

وال����ك����لُّ ي���ع���ل���ُم اأن����ه����ا ِن����ع����َم ال�����ص��ف��ات

���ص��ن��م��وُت ك��ي ت��ب��ق��ى ل��ن��ا وط����َن احل���ي���اة...

رفاق الدورةاىل روح النقيب ال�صهيد مارون الليطاين
جنود

�سباع

االول ب������ال�������������ص������ف  ك�������ل�������ن 

ع�������ن ه������دف������و م�������ا ب���ي���ت���ح���ول

ال�����ل�����ب�����ن�����اين االرز  م������ت������ل 

ت���������ص����ن ال���������غ���������ارة وت���������ص����دا

������ص�����ي�����ت�����و ل������ل������ك������ون م�����������وّدا

ح���������ق���������ق ك�������������ل االم�����������������اين

م������رف������وع������ا وع����������م ت����ت����ح����اىل

م�����ن�����������ص�����اين وع����������م ت����ت����ع����اىل

 

خ����ي����ط����و م�������ن ال�����������دم ال�����ق�����اين

وي��������ل��������و ي��������ّل��������ي ب����ي����ت����ع����دا

ه���������ّدا راح  ك���������ال  ق��������الع��������و 

ك��������رام��������ة ج�������ن�������دي ل����ب����ن����اين

الدكتور

اأمني حممد م�سلماين

َل���َه���ف���ي ع���ل���ى وط�������ٍن ُي�����ج�����ّرُع اأه����ل����ُه

قلبه ي�����داه�����ُم  ج�������ص���ٍد  ع���ل���ى  َل���َه���ف���ي 

زه�������َرُه ُي�����ج�����ّرح  ورٍد  ع���ل���ى  َل����َه����ف����ي 

ً ف���اإل���ي���َك اأك����ت����ُب ي����ا رف����ي����ُق م��ن��ا���ص��دا

مب���وط���ٍن ت��������ذوَد  اأن  اأك�����ت�����ُب  واإل������ي������َك 

جم���ّن���داً ال���ع���ط���اء  �����ص����رِف  يف  ت���ن�������ضَ  ال 

ه��م�����ص��ٌة ال���ر����ص���ال���ة  يف  اأم�������ي  واإىل 

���ص��ق��ي ال���������ص����واَد م����ن ال���������رداِء وزغ������ردي

م���وط���ٍن ����ص���الم���ة  يف  ق���ت���ل���ي  ك������ان  اإن 

بفتيٍة ال�����ص��م��وَخ  غ���ر����ضَ  َم����ن  اأَول�������ص���ِت 

اأر����ص���ع���ت���ن���ي م����ن ث�����دي �����ص����درك ِم��ن��ع��ًة

م�����ص��ائ��ب��اً ال����ب����الِد  يف  اأق����ب����ُل  ل�������ص���ُت  ال 

ره���ب���ٍة م�������ص���اع���ُر  ق���ل���ب���ي  راودْت  م����ا 

ف�����االر������ضُ األ���ه���ب���ه���ا ال�������ص���ق���اُء وه��ال��ن��ي

اأم���������اُه ع�����ف�����َوِك م����ا ت����رك����ُت����ِك ط���ائ���ع���اً

اأ�����ص����ت����اُق األ�����ُث�����ُم م����ن ج��ب��ي��ن��ِك ُق��ب��ل��ًة

ً �����ص����اَء ال�����ف�����راُق ب������اأن ن��ع��ي�����ضَ ت���ب���اع���دا

ط���ال���ب���اً رج�������وُت�������ِك  ق�����د  اإين  اأم�����������اُه 

ف����االر�����ضُ ت��ع�����ص��ُق م���ن ي�����ص��وُن ت��راَب��ه��ا

م����واط����ٌن ال�����ب�����الِد  ي���ن���ع���ُم يف  ل���ي���ع���وَد 
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ل���ب���ن���ان اإب�����������ن  اإن�����������ت  ت����ن���������ص����ح����ب  ال  ب�����ح�����ر  ي�������ا 

امل��������ي��������دان وت����������������رتك  امل����������������وج  ت�����ل�����م�����ل�����م  ال 

ل������ب������ن������ان ع���������م ي�����ب�����ك�����ي خ������������رية ال�����ع�����ر������ص�����ان

�����������ص����������دور ع�������������ري ع������ال������ق������ه������ر واالأح����������������������زان

ط�����������ل امل���������������������ارد وت������ن������ف�������������ض ال�������ري�������ح�������ان

�������ص������رخ������ة ب������ط������ل وال�����ت�����������ص�����ح�����ي�����ة ع������ن������وان

ال������ب������ط������ل م��������ا ب�����������دو امل��������ا���������ض وال�������ي�������اق�������وت

ب����ك����ل ����ص���ي���ع���ة وم�����دي�����ن�����ة ������ص�����ار ع�����ن�����دو ب���ي���وت

احل��������ق��������د م����������ا ب��������دن��������ا ع�������اب�������ل�������دن�������ا ي�����ف�����وت

وال�����������ص�����ع�����ب ي������ق������ول ال���������ص����ه����ي����د م�������ا ب���ي���م���وت

وَب������������������ْي ال�����������ص�����ه�����ي�����د ي������ق������اب������ل ال�����ت�����ربي�����ك

ي������اب������ن������ي ������ص�����ع�����ب ال����������ف����������راق م���������ا ب���خ���ف���ي���ك

ال����ب����ي����ت ال�����ل�����ي زرع����������ك ت������ا مب����و�����ص����م����و ب��ج��ن��ي��ك

وه��������������اك ال������ع������ري�������������ص������ة ال�������ك�������ان�������ت ت���خ���ب���ي���ك

ال�����������ص�����ه�����ر وال�������������ص������ب������اب م�����وا������ص�����م�����و ت���ب���ك���ي���ك

اأن�����������������ا واإّم�����������������������ك �������ص������الم������ن������ا م�����ن�����ه�����دي�����ك

وم���������رت���������ك ال�������ك�������ان�������ت ب�����رم�����������ص�����ه�����ا حت���م���ي���ك

���������ص��������رخ��������ت ب�������ح�������ب�������ك ف��������ك��������ره��������ا حت����ي����ي����ك

ن����������دِه����������ت وي���������ن���������ك ب������ي������ن������ات������ن������ا خ�����ّل�����ي�����ك

ح�������ل ال�����������ص�����ك�����وت و���������ص��������ارت وح�������ده�������ا حت���ك���ي���ك

واإب����������ن����������ك ال���������ك���������ان ب�����َغ�����ْن�����ج�����ت�����و ي����ح����ّي����ي����ك

ي���������ام���������ا ك���������������ان ب�����������ص�����ح�����ك�����ت�����و ي������وْع������ي������ك

ح��������ام��������ل ال�����������������ص��������ورة وق�����������اِع�����������د ي����ح����اك����ي����ك

ل������ك������ن �������ص������اع������ة ال�������ل�������ي ال��������وط��������ن ي�����ن�����ادي�����ك

ي�����اب�����ن�����ي ال�������وط�������ن ب����ال����ق����ل����ب م������ال������و ����ص���ري���ك

ول����������وال ب����ع����ني ال������وط������ن ط������ل االأ��������ص�������ى ي���ن���اج���ي���ك

ك����������ل ال����������وط����������ن ي�������اب�������ن�������ي م�������ف�������اخ�������ر ف����ي����ك

ي���������ا َم��������ْوط��������ن��������ي ي���������ا اأج���������م���������ل االأوط������������������ان

ج����ي���������ص����ك اأ�����������ص����������ود ن�������������ص������ور م��������ع ف�����ر������ص�����ان

وع���������ر����������ض ال���������وط���������ن م�����������������زروع ب����������االأل����������وان

وامل���������������د اإي������������������دو ع�����������ال�����������ورد واالأغ�����������������ص��������ان

ح������������ان������������ِرد ك���������ي���������دو ب���������ع���������زم وب�����������اإمي�����������ان

م�����ه�����م�����ا ال����������������������دواري ت�����������ص�����ي�����ح وال�������غ�������رب�������ان

امللزم الول ح�سني �سكر / الكتيبة 32كلمة وفا

وال������ن�������������ص������ر م���������ا ب��������ي��������رتك اجل������������و ل�����غ�����راب�����و

اأ������ص�����ب�����اب�����و ت�������زي�������د  ال  واحل����������������زن  ت�������رح�������ل  ال 

م������ت������ل ط������ف������ل وال����������ري����������ح ت�����������ص�����ّل�����ع ت����ي����اب����و

�������ر ن������ي������اب������و واحل������������ق������������د دي����������������ب م�������ك���������������صّ

ع�����اب�����واب�����و وال������ث������ل������ج  ������ص�����ام�����خ  االرز  م�����ت�����ل 

اجل�������������اين م��������ا مم�����ك�����ن ي�����ف�����ل�����ت م��������ن ح���������ص����اب����و

الأن���������������و حم������ب������ة ������ص�����ع�����ب�����ن�����ا خ���������ري اأت������ع������اب������و

ال�������������ص������رف وال����ت���������ص����ح����ي����ة ع��������ن��������وان ل���ك���ت���اب���و

م����ه����م����ا امل�������ج�������رم ال��������غ��������ادر ت������ه������م������ِدر دي�����اب�����و

ت�����ال�����ع�����ز مي��������ال ال��������وط��������ن ع��������ا اأرب���������������ع ج����ن����اب����و

ب������ك������ل������م������ة وف����������������ا الأع������������������������ّز اأح��������ب��������اب��������و

ال�����������ص�����خ�����ر م��������ا ب����ي����ح����م����ل االح�����������������زان ب���ع���ب���اب���و

ع�����������م ت�������������������ص���������األ ح�������ف�������اف�������ي�������ه وع������ت������اب������و

وال�����������َك�����������ْرم ب���������ص����اب����ي����ع����ك ت�����������ص�����م اأع�����ن�����اب�����و

وي�������������ن ال��������ل��������ي ك�������������ان م��������زي��������ن ا������ص�����ح�����اب�����و

واإخ��������������وات��������������ك وري���������������ف ال��������ع��������ني وه��������داب��������و

ق������ل������ب������ا ب�������ك�������ي ت����������ا َب����������ْل����������َب����������ْل ت�����ي�����اب�����و

ن��������������زل احل�����������م�����������ام وب�������ك�������ي�������ت اأ���������ص��������راب��������و

�����ص����ع����اب����و وت����������خ����������ّزق  ج������ن������اح������ي  ت�����ك�����������ص�����ر  ال 

ت���������ا ح������ت������ى ج�������ف�������ون ع���������ني اخل�������������ص������ب داب���������و

���������ص��������و ع����������������اد ب����������������دو ب��������ك��������ل األ��������ع��������اب��������و

وك����������ن����������ت امل����������ت����������ل وحم�������������������ْط اإع��������ج��������اب��������و

ح������ت������ى ال�����������ص�����خ�����ر م��������ا ِح������ْم������ِل������ت������و ع���������ص����اب����و 

م�������ا ف�����ي�����ك ت������ف������رح ب�����ق�����ى وال��������وط��������ن مْب���������ص����اب����و

و��������ص�������و ن������ف������ع ك���������ل ال��������������دين ع������ل������ى غ����ي����اب����و

����ص���اب���و اأمل  �����ص����ي  اأو  اإجن������������رح  ل��������وال  ب������ْت������ِج������ْن 

اإْف�����������������دي ب�����ع�����ي�����ون�����ك ك��������ل ح�����ب�����ة م��������ن ت�����راب�����و

ت�����ه�����اب�����و ال  امل����������������وت  ب���������������ض  م�����ْن�����������ص�����ح�����ي 

واج�����������ه�����������و احل���������ق���������د وامل���������������������وت وح���������راب���������و

������ه������دا غ�������اب�������و وم����������ا غ����اب����و وال�������ع�������ر��������ص�������ان �������صُ

خ�������ص���اب���و ي���������ص����رق  رح  ال������وط������ن  َن�����ْع�����������ض  وف������ّك������ر 

دن������اب������و ون������ق������ط������ع  خم������ال������ب������و  ن�����ك�����������ص�����ر  رح 

ع����ق����اب����و ب������ط������ّل������ة  اإالّ  ب������ي������ف������رح  م��������ا  اجل�����������و 
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يا لبناين

اإرفع را�سك

ال���������ع���������ّزي رم��������������ز  ي������ب������ق������ى  ورح 

حممد عبد الرحمن دمج

م��������ع��������ّزي ب������ق������ل������ب������ي  اإل�������������������و  يف 

ي������������ا ب�������������������الدي ف��������ي��������ه اع����������ت����������ّزي

وف�������������ار��������������ض ع��������ال��������ك��������ل ج�����ن�����اح�����و

وراف����������������������ع ع��������ال�����������������ص��������ّر ������ص�����الح�����و

ب�������ي�������خ�������دم وط���������ن���������و ع����������ن اإمي�������������ان

واق�����������������������ف ح�����������������������ّدو ب������������احل������������ّزي

وك�����������رم�����������اال ب�����ي�����������ص�����ّح�����ي ال�������������روح

ال�����������راي�����������ة ب�������اإي�������دي�������ه�������ن ب����ت����ل����وح

م�����������ا ع���������ن���������دو غ�����������ري ك������ل������م������ة ح����ق

������ص�����ّق ال������ن������ه�������������ص������ة  درب  مّل�������������ا 

اإرف�����������������ع را����������ص���������ك ع�������ن�������دك ج���ي�������ض

��������ص�������ان االم��������������ن وط��������������اب ال����ع����ي���������ض

ج�����ب�����ي�����ن�����و اأع����������ل����������ى م����������ن �����ص����ن����ني

ب������ي������ن�������������ص������ر ك�����������ل امل������ظ������ل������وم������ني

ومّل�������������������ا ب��������ي��������ن��������زل ع��������امل��������ي��������دان

و�������ص������ع������ب������و ع���������ا ط������������ول االأزم������������������ان

م��������غ��������وار ب��������������������الدو  ح��������������������دود  ع 

ورف����������ق����������ات����������و ع�����������ا خ�����������ط ال�������ن�������ار

��������ص�������ي�������اج ال���������ك���������رام���������ة ع����������ن ح�������ّق

وق��������ل��������ب احل��������ا���������ص��������د م��������ّن��������و ط�������ّق

ب�سم اهلل 

والوطن 

وال�سهداء

م�سطفى ف�سل اهلل

عيناتا - اجلنوب

وت�������ف�������اخ�������رْت ب���������ص����ه����ي����دك االأع��������������الُم

وم������ق������اُم حم������ب������ٌة  ال������ق������ل������وب  يف  ل�������ك 

وت�������������ص������وُن جم�����������داً روح�����������ه االإق���������������داُم

ف����ي����ه����ا ال���������وف���������اء ك���������رام���������ٌة وذم������������اُم

ب��������دم ال���������ص����ه����ي����د ت�����ف�����اخ�����ُر االأق��������������واُم

ن�����������ص�����راً واأخ�����������ص�����ب ب�����ال�����دم�����اء خ��������زاُم

ن�����������اٌر ل�����ه�����ا م�������ن ح������اق������دي������ن �������ص������راُم

ل������ب������ن������ان ح�������������ٌر، �������ص������ي������ٌد، م�������ق�������داُم

م��������غ��������واٌر، ح����������ٌر، ���������ص��������ادٌق، �����ص����رغ����اُم

االأق�����������������زاُم اأي��������ه��������ا  مت���������������ّروا  ل��������ن  ال 

ه�����������ّز ال����������ع����������دّو وح������ل������م������ه اأوه����������������اُم

ف��������ُخ��������َرْت ب������ك االأ���������ص��������الب واالأرح���������������اُم

وع�����ل�����ى اجل�����ب�����ني م������ن ال�����ع�����ري�����ن و������ص�����اُم

ف����������وق االأك�����������������ّف اأزاه�������������������ٌر وح������م������اُم

������ع االأع������������الُم ب��������دم ال���������ص����ه����ي����ِد ُت������ر�������صّ

م�������ق�������داُم ول�������ي�������ده�������ا  الأن  ف��������رح��������اً 

وب��������ه ال�����������ص�����ي�����ادُة واالأم������������������اُن ُي�����ق�����اُم

ي������ا اأر��������������ضُ م�����ي�����دي ف�����احل�����ي�����اُة ح��������راُم

وع������ل������ى اجل�������ن�������اة ت�����ط�����ّب�����ق االأح��������ك��������اُم

واأق�����������������ّل ح�����ك�����م ف�����ي�����ه�����ُم االإع�����������������داُم

وع�����ل�����ى امل���������ص����اج����د ل���ل���م�������ص���ي���ِحِ �����ص����الُم

وم������ق������اُم حم������ب������ٌة  ال�����ق�����ل�����وب  يف  ل���������َك 

ظ������الُم ال�������رب�������وع  يف  ف����ُي����م����ح����ى  ت�����ه�����دي 

ه����ت����ف����ت ال������ق������ل������وب وح�������ّن�������ت االق���������الم

ي�����ا ج���ي�������ض ل���ب���ن���ان االأب���������ي ع���ل���ى امل�����دى

اأن��������ت ال��������ذي حت����م����ي ال�����ب�����الد م�����ن ال����ع����دا

�������ص������رٌف وت���������ص����ح����ي����ٌة ب���������ص����دق ع���ق���ي���دة

ي��������ا ج����ي���������ض ل�����ب�����ن�����ان االأب���������������ي حت���ي���ة

روي����������ت اأر��������ص�������ك ب������ال������دم������اء ف�����زّه�����رت

وح�������ص���ن���ت ����ص���ع���ب���ك وال�����������رتاب ف���اأط���ف���ئ���ت

ق������د ق���ل���ت���ه���ا م��������لء احل�����ن�����اج�����ر �����ص����ارخ����اً

�����ص����ع����ٌب وج�����ي�����������ضٌ ت���������واأم���������ان، وق�����ائ�����ٌد

�����ص����ادق����اً ق���������والً  �����ص����ه����ي����ون  اىل  ق���ل���ت���م 

م���وق���ف اأ��������ص�������رف  مت��������وز  يف  ف����وق����ف����ت 

ي������ا ق�����ائ�����د اجل����ي���������ض امل�����ظ�����ّف�����ر ب���ال���دم���ا

ه������ا اأن����������ت م������رف������وع ال�������ل�������واء م����ظ����ف����راً

ف���اإن���ه���ا ال����ن����ع����و�����ض  ت����ل����ك  ُرّق�����������ص�����ت  اإن 

ف����اإن����ه ال���������ص����ه����ي����د  ب����ال����ع����ل����م  ل��������ّف  اأو 

وزغ����������ردت ال�������ص���ه���ي���د  اأم  ف����ت����ف����اخ����رت 

ي����ح����م����ي ح�����م�����ا ل�����ب�����ن�����ان م�������ن اع������دائ������ه

واالإب��������ا ال����ك����رام����ة  ج���ي�������ض  ُي�������ص���ن  مل  اإن 

ع�����دال�����ة ال��������رب��������وع  ك�������ل  يف  ل����ت���������ص����ود 

ال�������ص���م���ا رّب  �����ص����ّن����ه����ا  ب�����ع�����ني  ع���������نٌي 

وع������ل������ى ال����ك����ن����ائ���������ض ب���������ص����م����ة مل���ح���م���د

ي�����ا ج���ي�������ض ل���ب���ن���ان االأب�����������ّي ع���ل���ى امل�����دى

�����ص����ت����ظ����لُّ رغ��������م امل����ع����ت����دي����ن م�����ن�����ارًة 



اجلي�ش - العدد رقم 267/266

400

واالإن���������ص����ان ال����ك����ون  خ���ل���ق���ت  رب  ي����ا 

وخ���ل���ق���ت اأر����������ض ����ص���م���وه���ا ل��ب��ن��ان

وخ���ل���ق���ت م���ع���ك اأر��������ض وم���ع���ه���ا رج����ال

العنفوان وت����راب  ال��ط��ه��ارة  اأر�����ض  م��ن 

اأرزة ع����ن  ي���داف���ع���وا  ع����م  رج������ال  ويف 

خ����ل����ق����ت ال���������ع���������ذاب واالإمي��������������ان

خ���ل���ق���ت ب�������ص���ر م�����ن زم�������ن وزم�������ان

ل���ب���ن���ان ����ص���م���ي���ت���وا  رب  ي�����ا  ل���ي�������ض 

االأح���زان و���ص��اح  اأر���ص��ك  ع��ا  لب�صت  اأم  ك��ل 

ال�صنديان هني  ت���راب  هني  �صخر  هني 

واالإن�صان اأر���ص��ك  حتمي  لبنان،  �صما  ب��ي 

كمان منهن  اأن��ا  كون  وميكن  اأخواتي  ه��ودي 

واأح����زان و���ص��م��ع  ب��ب��خ��ور  تغم�ض  ت��راب��ك 

غيمة ت���ك���ون  م���ن���ك  ب��ط��ل��ب  رب  ي����ا 

ال�صمال اإ���ص��م��ه��ا  مب��ن��ط��ق��ة  رج�����ال  يف 

االإمي��ان برجال  ترويها  عم  عط�صانة  اأر���ض 

يا رب حتمي لبنان ورجالو
اىل روح الرائد ال�صهيد 

مي�صال مفلح ورفاقه االأبرار

املعاون طوين �سديد / اأركان اجلي�ض للعمليات

ما يف عّنا

اإل اجلي�ش

ت���������ا ي�����ه�����ن�����ى ب������ل������ب������ن������ان ال�����ع�����ي�����������ضْ

اجل�����ي�����������ض اإال  ع����������ّن����������ا  يف  م������������ا 

ل��������ب��������ن��������ان مب��������ا���������ص��������ي االأزم����������������������ان

ب�����ع�����ي�����د اجل������ي�������������ض ووي��������������ن م���������ا ك������ان

و������������ص�����������ّب�����������اط احل�������������ول�������������و ك�������م�������ان

����������ص���������رْق �������ص������م������ال وغ�����������������رْب ج�����ن�����وب

ل������������� ج�������ي���������������ض ب�������������������الدي امل��������رج��������ع

ب�������ي���������������ص�������ّد ب�������������������ص���������درو امل��������دف��������ع

��������ص�������م�������وخ�������و ع����������������ايل ل������������������������الأرزات

ي�����������ا ح���������ام���������ي االأرب��������������������������ع ج������ه������ات

ي������������ا ج�������ي���������������ض ل��������ب��������ن��������ان االأب���������������ي

ل����ل���������ص����ه����ي����د ال�������������������ص���������ه���������ادة  دم 

ل����ل���������ص����ه����ي����د ال�������������������ص���������ه���������ادة  دم 

وم����������������ا ب������������ني ِع������������م������������اد وع������م������ي������د

ي����������ا ج�����ي�����������ص�����ن�����ا احل����������ام����������ي احِل�������م�������ا

ك����������ل ال����������ّل����������ي ط������ل������ع������و ع����ال���������ص����م����ا

م������ن ال����������ه����������ادي... وف�����������ادي امل�������ص���ل���وب

م������رغ������وب امل�������������������ضْ  ع��������ّن��������ا  وّدي 

و�سيم معو�ش

كفرمتى - ق�صاء عاليه

ون������������ح������������اف������������ظ ع���������������ا ع�������������ادات�������������و

ب��������دّم��������ات��������و االأرز  ب������ي������ح������م������ي 

اإ�����������ص����������م����������و ل���������ل���������ع���������امل ع���������ن���������وان

ك�����������رام�����������ة ق���������ائ���������دن���������ا ������ص�����ل�����ي�����م�����ان

ال�����������������ص��������اع��������ر غ����������ّن����������ى اأب��������ي��������ات��������و

ع���������ا ج������ب������ي������ُ� اإ���������ص��������ُم��������ن م����ك����ت����وب

ال���������ل���������ي م���������������ض م��������ت��������ع��������ّود ي�����رك�����ع

��������ص�������م�������وخ�������و ع����������������ايل ل������������������������الأرزات

ب�������ق�������ّل�������و ��������ص�������ّل�������م ه����������ال����������ّدّي����������ات

وع������������ن������������دك ن�������ف���������������ض ب������������احل������������ّزات

م��������ع��������ّم��������د ب����������اأح����������ل����������ى جت��������ُرب��������ي

ب�����������������ص��������رو���������ض اأرزت����������������ن����������������ا رب��������ي

ال�����ن�����������ص�����ي�����د دّق  ع�����������ا  ب��������ي��������ف��������ور 

ال�����������ص�����ب�����ي اإّم  ت������ن������ي������ن������اُت������ه������ن 

ق��������ّدي�����������������ض ع�����������م ت�����������ن�����������ُزف ِدم�����������ا

ب���������اإ����������ص���������م ع������ي�������������ص������ى وال�������ن�������ب�������ي

االإن�صان بتحيي  رب���ي  ي��ا  م��ن��ك  بلم�صة 

يا رب اأنا عم ناديك �صوي �صمعة اإ�صمها لبنان
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ب����ه����ال����ت����اري����خ ي������ا اأك���������رب ح���ك���اي���ة

ح���ك���اي���ة ج��ي�����ض م����ا ب��ي��ق��ب��ل و���ص��اي��ة

ح����ك����اي����ة وف��������ا وواج������������ب رع����اي����ة

ع��ب��اي��ة الب�������ص���ه���ا  دوْم  ال���������ص����ه����ادة 

ويهجع 

الكون...

د. ح�سن حممد نور الدين

تنجذنا اأ����ص���واك���اً  االر�������ض  ي�����زرع  ذا 

ج��ي�����ص��ي ت���ع���اَل ت�����ص��ام ف�������االأدمُي هنا

بزغت اذ  ال��ف��ج��ر  ب��ع��ي��د  ل��دي��ك  ت��ع��ن��و 

ِت����ْه ���ص��ّي��د ال��ك��ون ه��ا دف���ق ال���دم���اء به

حتر�صها االأر��������ض  جن���ي  اأن�����ت  ف���اأن���ت 

لبنان ال�����ص��ع��ب  ه����ذا  ف��خ��ر  ي���ا  ل�����والك 

ج��ي�����ض ال���ك���رام���ة ي���ا ع������ّزاً  ت���ه���ون له

وط���ن يف  م���ي���م���ون  ي����ا  واأرزك  اأن������ا 

اأ�صفي وا  احل��ط��م  وف��ي��ك  اجل�����راح  يّف 

وح�صبهما ي�صتقوي  ب�صلعك  �صلعي 

وم����ن����ك ت����ف����رع ل���ل���ع���ل���ي���اء اأف����ن����ان

ل�����ص��ب��ل��ك ال����ف����ذ واالأج�����������واز م���ي���دان

���ص��م�����ض وي�����ص��ج��د ع����ّي����وق وم���ي���زان

روي������ت مّل�����ا م�����ص��ى ل���ل���م���وت ف��ت��ي��ان

ال���ت���اري���خ ع��ن��وان ل��ل��م��ج��د يف  واأن������ت 

م���ا زّن�����ر ال���ك���ون م���ن اه��ل��ي��ه اإن�����ص��ان

واأب��������دان اأرواٌح  ال�������ص���دائ���د  ع���ن���د 

غ���رمي���ن���ا ال����ي����وم ����ص���ّي���اف و����ص���ّج���ان

ي��������داول ال���ه�������ص���م ق�������دوم و����ص���ن���دان

���ص��ت��ان وال����ب����الن  اأن������ت  م����ا  ب����ني  اأن 

ال�سهادة دوم 

لب�سها عباية

الدكتور �سلح حمام

عنقون - �صيدا

ال����ب����داي����ة ي�������وم  ي�����ا  اآب  اأول  ي�����ا 

ع���ي���د ال���ت�������ص���ح���ي���ة ع���ي���د ال���ب�������ص���ال���ة

ي����ا ج��ي�����ض ال���ع���ز ي����ا ح���ام���ل ر���ص��ال��ة

ل��ي��ايل ب��ي�����ص��ه��ر  ع����م  ال  ج���ي�������ض  ي����ا 

ج���ي�������ض وح������ول������ك االمي�����������ان ه���ال���ة

ح�����ك�����اي�����ة ج����ي���������ض ن�����������ادر وغ�������ايل

ح����ك����اي����ة ج���ي�������ض رم���������زو ال����ع����دال����ة

ح�����ك�����اي�����ة ج����ي���������ض وج������ب������ني ع�����ايل

ع���ي���د اجل���ي�������ض ي�����ا ع���ي���د ال���ه���داي���ة

ن���ه���اي���ة ع�����ّن�����ا  اإل���������و  م�����ا  ال  ع����ي����د 

ي������ا راف���������ع ت����ل����ة االأجم�������������اد راي������ة

ي�����ا رب������ي حت���ر����ص���و ع�����ني ال���ع���ن���اي���ة

وح���زي���نل ت�ساألوين م���ق���ه���ور  ل���ي�������ض  ت���������ص����األ����وين  ال 

ا���ص��ت�����ص��ه��دوا ايل  رف���ق���ات���ن���ا  ل���ك���ل  ����ص���ل���و 

م������ن اأرب������ع������ني ن�����ه�����ار ودع������ن������ا ���ص��ه��ي��د

ر�����ص����ا�����ض ال����غ����در م����ا ك������ان م������رة ي��ف��زع��و

ل����ك����ن اي�����������ادي ال���������ص����ر ����ص���ل���ت ت��ت��ب��ع��و

ت�����ص��م��ع��و ج����م����اع����ة  ي������ا  اهلل  ك������رم������ال 

وح��������ول ال���ن�������ص���ب م�����ن ك�����ل ع������ام جت��م��ع��و

واله���������ل ط��������وين ال������ي������وم ك������ل االح���������رتام

اب���ن���ه���ا خ�����������ص�����رت  اأم  ي���������ص����رب  اهلل 

واأخ����������ت ب����ال����غ����رب����ة م�����ا �����ص����اف����ت خ��ي��ه��ا

�صمها ����ص���رب���و  احل������رب  و����ص���ي���م���ون  و�����ص����ادي 

���ص��ل��ه��ا ج�������وزا  غ����ي����اب  ايل  وم�������را  ب���ط���ف���ل 

ول���������ص����ي����ع����ت����ك ورع������ي������ت������ك م���ن���ق���ل���ه���ا

م��ني واب��������ن  م�����ني  دف������ن  ت���������ص����األ����وين  وال 

ه���ال���ك���اف���ري���ن ع����ل����ى  ت���ن�������ص���رن���ا  رب  ي�����ا 

ف�����ار������ض ب���ط���ل م�����غ�����وار اع�������ص���اب���و ح���دي���د

ق����ت����ل االع�������������ادي ك��������ان ه����م����و ع���االك���ي���د

ت����ا ا�����ص����م ط�����وين ب�����ص��ف��ح��ة امل����ات����و ت��زي��د

تفيد ع������ادت  م����ا  و������ص�����راخ  وب���ك���ي  دم������وع 

و�����ص����ل����و االب�������ان�������ا وال�������������ص������الم وه���ل���ل���و

م����ن ب���ع���د م����اجل����رح ان���ف���ت���ح وال��������دم ع���ام

وال����ب����ي م����ن ����ص���ه���ري���ن م�������ض ق������ادر ي��ن��ام

ال�������ص���الم ت���ه���دي���ه  ب���ع���ي���د  م����ن  ق�������درت  وال 

ع����غ����ي����اب خ�����ني ������ص�����ار ع�����ن�����دن اه���ت���م���ام

وم�������ا ع�������اد ع�����ن�����دا ح����ي����ل ح����ت����ى ل���ل���ك���الم

ت���ب���ق���ى وف����ي����ة ل�������روح اب���ن���ه���ا ه��ال�����ص��ه��ي��د 

�صعيد ب��رم�����ص��و  ب��ي��ن��ام  ال��ب��ط��ل  ه��ي��ك 

ط���وين خ��ل��ي��ل ���ص��م��ع��ان ع���اط���ول ال����دوام

املوؤهل جورج جبور

اىل روح الرائد ال�صهيد

طوين �صمعان
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ان�صطر ال�����ص��خ��ر  ع  ال��ع��ني  دم����وع  ان�����ص��ك��ب��ت 

ت����ن����ّدد ب�����اأي�����دي ال����غ����در وت����ذي����ع اخل���رب

ال��ق��در َع  ت��ع��ت��ب  م���ل���ّوع���ا  اأّم  و���ص��ي��ح��ات 

ون����ه����دات اأخ������ت ف���اج���ع���ة ب��ت��ب��ك��ي احل��ج��ر

ا�صطرب م��ا  ال�����ص��ه��ادي  نع�ض  ْل��ع��ا  رف��ي��ق��و  ع��ا 

و���ص��ف��وف ع�����ص��ك��ر ���ص��اخم��ة ب��ت��ح��اك��ي ال��ِك��رب

افتخر ب�����ص��ه��ادت��و  وط����ن  ب��ط��ل  ج���ن���دي  م���ن 

ت���ف���ت���ح ب����واب����ه����ا ل��ل�����ص��ه��ي��د امل��ن��ت��ظ��ر

واج��ب��و اأّدى  ب���احل���رب  ال���ّل���ي  احل�����ّق  ���ص��ه��ي��د 

انت�صر ال��ّل��ي  ج�صم  حت��ّي��ي  ع��ال��ي��ي  و���ص��ي��وف 

و����ص���ّع���ار حت����دي وت���ن���دب وت�����ص��ت��ل��ه��م ِع���رْب

����َدْر �����صَ اأم��������رو  مَل���الي���ك���ت���و  ال����ك����ون  ورّب 

و����ص���ح���ي���ح ال����ق����ول ال���ق���اي���ل ب��امل��خ��ت�����ص��ر

حّبوك بالإجماع

اإَل������������ك ي������ا ع����ي����دن����ا ع��������دة م���ع���اين

م�����ن م����ي����ل ج�������ّو احل���������زن ع�����ا ب����واب����ك

وي����ّل����ي ا����ص���ت�������ص���ه���دوا خ������رية ���ص��ب��اب��ك

ه�����ص��اب��ك ع����ا  ����ص���ام���خ  االرز  ي��ب��ق��ى  ت����ا 

اف���ت���خ���ر ي����ا ج��ي�����ض ك����ل ال�����ص��ع��ب ه��اب��ك

�������ص������ارك ب�����������االأمل ل�����وع�����ة م�������ص���اب���ك

ال�������ص���ع���ب ح����ّب����ك الأن��������و م�����ن ح���ب���اب���ك

����ص���اب���ك ال�����غ�����در  مل�����ا  زاد  ر�����ص����ي����دك 

وان�������ا ي�����ا ج��ي�����ص��ن��ا ب�������ص���اح���ات غ���اب���ك

ب���ن���ه���ر ال�������ب�������ارد، ت����ع����ّل����ى ����ص���ح���اب���ك

وي����ّل����ي ا���ص��ت�����ص��ه��دوا ول���ب�������ص���وا ث��ي��اب��ك

ب���ع���ي���د اجل����ي���������ض ب����رك����ع ع�����ا ت����راب����ك

ب�������زغ م���ن���ه���ا وج����������ودك وال�������ص���م���ان���ة

وع�����ر������ض ال���ن�������ص���ر ع�����ا م���ي���ل���ة ال���ث���اين

ب���ت���ف���اين ال�������������دم،  واج�����������ب  اأّدوا 

وت�����رب�����ة اأر������ص�����ن�����ا، ح�������رة ُم�������ص���ان���ة

وق�������ف ج���ن���ب���ك ُم������ع������اين، ل���ل���ُم���ع���اين

َدَع��������م ج����ه����دك، ع����ا ت���ط���ه���ري اخل���ي���ان���ة

ال���ر����ص���ان���ة وذات  امل����ع����رك����ة،  ب�������ذات 

وُح�������ب ال�����ي�����وم، م�����ا ����ص���ف���ت���و ب���زم���اين

ك���ل���م���ة ب���ق���ول���ه���ا ب���������ص����دق واأم�����ان�����ة

ع����ن����دم����ا ������ص�����ار ل�����ون�����و اأرج������������واين

ت�����ا اأرث����ي����ه����م اأن��������ا ب���ي���ع���ج���ز ل�����ص��اين

اإح������ن������ي ال������را�������ض اإت����ق����ب����ل ت����ع����ازي

وب����ن���������ص����ر ج�����دي�����د ق�����ّدم�����ل�����ك ت���ه���اين

الع�صكرية املحكمة   / املوؤهل عون عون 

... بالقلب يا وطن... يا تاج الوفاء

يا راف�ض الفنت... ب�صدق الوالء.

... وحدت �صعبك... يا رمز العطاء

رويت اأر�صك... باأطهر دماء.

... يا نبع الفدا

... وكل العنفوان

... بدم ال�صهدا

... كتبت لبنان...

... بالقلب يا وطن... يا تاج الوفاء

يا راف�ض الفنت... ب�صدق الوالء.

بالقلب يا وطن

جورج اأني�ش خاطر

ِع���ل���ي���ْت ����ص���وات احل�����زن وال���ق���ل���ب ان��ف��ط��ر

اع��ت�����ص��م��ت زن�����ود احل�����ّق وارت���ف���ع���ت ���ص��َور

واآه������ات ب����ّي ���ص��اع��ت اآم���ال���و ب�����ص��ّب ان��غ��در

انتظر خ���ّي���و  رج�����وع  ال���ّل���ي  خ����ّي  ودم����ع����ات 

اجنرب ْل��ب��خ�����ص��ارت��و  رف��ي��ق��و  َع  يبكي  ورف��ي��ق 

انتحر ت���ا ف��ي��ه��ا  ال���ّل���ي ���ص��ط��ن��ع ح���رب  م�����ض 

�سهيد

احلق

ب�سارة جميل رّحال

وارادي ب����ع����زم  ب����الدن����ا  ج���ي�������ض  ي����ا 

ال����وط����ن ج�����ص��م احل����ي����اة وان������ت روح����و

بو�صوحو ���ص��ايف  ال��ق��ائ��دك  ج��ي�����ض  وي���ا 

االع���������ادي ع���ن���دم���ا �����ص����ارو ي�����ص��وح��و

طموحو ب��ي��وق��ف  م���ا  ب��ع��زم  ان��ت��ف�����ص��ت 

وراي����������ات ال���ن�������ص���ر �����ص����ارو ي��ل��وح��و

زي������ادي خم���������ص����ّرة  االرز  و�����ص����ج����رة 

رمز الفدا

واملبادي

ان�����ت رم�����ز ال����ف����دى ان�����ت امل���ب���ادي

وق���ل���ب���و ال���ن���اب�������ض ب�����دم ال�������ص���ي���ادي

م����ا ف������ّرق ب����ني ه������ادي وب�����ني ف����ادي

زم��������ر وي�������ه�������ددو وح����������دة ب������الدي

و���ص��ق��ي��ت ت���راب���ن���ا ب�����دم ال�����ص��ه��ادي

ب����دم����ك حممر  ال����ب����ريق  ي���ب���ق���ى  ت����ا 
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الوفاء رم��ز  والت�صحية  ال�����ص��رف  رم��ز 

ب�صخاء عمرك  اعطيت  ال�صم�ض  متل 

ي���ا ف��ج��ر ط��ال��ع ب��ع��د ع��ت��م��ات وع��ن��اء

االإب���اء �صليمان  الفخر  فيك  تعلمت 

دم��اء ت��رخ�����ض  ل��ل��وط��ن  م��ن��ك  تعلمت 

وب�����ص��م��ال��ن��ا اب��ط��ال��ن��ا ل���ب���وا ال���ن���داء

ال�صماء ع��ن��ان  ت��ت��و���ص��ل  ق��ول��ه��ا  رح 

ت���ن���ج���دد والء ب��ال��ع��ي��د  اأن������ا  ج���اي���ي 

ب��ت��ع��ّل��م االإخ����ال�����ض جل���ن���ود ال��ع��ط��اء

ع�������ص���اب���ات اجل��������رم واحل��������ق ع���ي���دو

ن�����ص��ي��دو ع�����ادق�����ة  ه�����ّن�����اك  االرز 

ب���ع���ن���ق امل����ع����ت����دي ك����ّب����ل ح���دي���دو

حت����������ّرم ك������ل اره�������اب�������ي ب���وط���ن���ا

ي����ا ق���ائ���د ج��ي�����ص��ن��ا ب���ال���ع���دل ط����ارد

ان��������ت ث���������روة غ���ن���ي���ة ب������امل������وارد

وج�����ن�����دي ب�����الدن�����ا ع�����م�����الق م�����ارد

ح����ت����ى ب�������دم ح����ام����ي ون����ه����ر ب�����ارد

ع������وح������دة ج���ي�������ص���ن���ا مت����ت����د اي������دو

ندمي �سعبان / رئي�ض رابطة خمتاري ق�صاء بعبدا

على �سفاف

البارد

اأق��������������دم ف�������اإن�������ك ل������ل������زم������ان ف�����خ�����اري

حم���ت���ٌم حُم����������ال  ال  ف����ن���������ص����رك  وام�������������ض 

ي������ا ج���ي�������ص���ن���ا امل�������ق�������دام ب�����ي�����دق ع����زة

ي��������ا ف�����خ�����رن�����ا ي��������ا ك��������ل اآم���������������ال ب�����دت

ي��������ا ط�������اق�������ة ل�����ع�����زمي�����ت�����ي ي��������ا م���ن���ع���ة

ي������ا �������ص������ورة ب����ال����ق����ل����ب زي����ن����ه����ا امل������دى

ق�����������ّرت ع�������ي�������وٌن وا������ص�����ت�����ق�����ر رواوؤه�������������ا

رج����ا اأو  ظ������ن������وٌن  خ�����اب�����ت  م������ا  ب������ورك������ت 

يل ك����ن����ت  دوم�����������اً  االوط������������ان  ع������ن  ذوداً 

غ���وى ازدادت  ال������ب������ارد  ����ص���ف���اف  وع����ل����ى 

������ص�����ه�����داء ل�����ب�����ن�����ان ارت���������������دوا ب����ك����رام����ة

�����ص����ن����خ����ّط ل�����الأج�����ي�����ال ع���ن���ه���م م������ن ���ص��ن��ا

ج����ئ����ن����اك ي������ا ت������اري������خ ف����ا�����ص����ه����د اإن����ن����ا

ق����ّل����دن����ا ع����ن����ق امل�����ج�����د ِع������ق������داً زاه�����ي�����اً

ط�����وب�����اك ق�����د اأخ������زي������ت م�����ا ����ص���ن���ع ال���ع���دا

رخ���������ص����ت الأج�����ل�����ك ب�����ل وه�����ان�����ت اأن����ف���������ضٌ

ت�����ي�����ه�����اً ف�������اإن�������ك ل�����ل�����ك�����رام�����ة م�����وئ�����ٌل

������ه������ا فُّ األ���������َف ال����ّت����ح����اي����ا ق�����د �����ص����رع����ُت اأُزُ

ه��������ا ق��������د ات�����ي�����ن�����ا ن����ن����ح����ن����ي وب�����ع�����زة

ك����ّل����ل����ت����م ه�����������اَم ال��������زم��������ان ب�������ص���اأن���ك���م

وا�����ص����ط����ع ف�����ص��م�����ص��ك غ�����دوت�����ي ون����ه����اري

اأن���������ت االأم��������������اُن واأن�����������ت خ�������رُي م�������ص���اري

ي�������ا ح���������ص����ن ك�������ل م�����واط�����ن�����ي ودي�����������اري

ي�������ا ن����ف����ح����ة ي�������ا ن���������ص����م����ة ال������ع������ّط������اِر

ي�������ا ف������وه������ة ال��������ربك��������ان واالإع���������������ص�������اِر

ل�����ّف�����ت ُرب������������اك و�����ص����ّي����ج����ت اأ������ص�����ف�����اري

ُم���������ْذ رح��������ت ت�����دف�����ع زح�����م�����ة االأخ�������ط�������اِر

ل�����ل�����ده�����ر اأن�����������ت ع������ب������اءت������ي ودث�����������اري

ق���������ص����دي ووع�����������دي �����ص����اع����دي و�������ص������واري

اأ���������ص��������ٌد ت����ك����ل����ل اإ������ص�����م�����ه�����ا ب�����ال�����ن�����اِر

ع����ل����م����اً ت������ل������ّون م������ن �����ص����ه����اب م��������داري

ح��������رف ال����ب���������ص����ال����ة اج�����م�����ل االأ�������ص������ع������اِر

ن����ع����ل����ي ب�������ي�������ارق ج���ي�������ص���ن���ا امل�������غ�������واِر

اأي�������ق�������ون�������ة ع��������ن ��������ص�������رية االأح�����������������راِر

����ة االأ���������ص��������راِر زم�����������راً اأت����������ت م������ن خ���������صّ

ن�����ف�����دي�����ك ب����������������������االأرواح واالأع����������م����������اِر

وجن�������ات�������ن�������ا م���������ن زل������������ة االإع����������ث����������اِر

م���������ص����واري امل���������دى  يف  ف������اإن������ك  م�����رح�����ى 

ل�������ق�������ي�������ادة م���������ن خ�����������رية االأب��������������������راِر

ف����ت����ك����ل����ل����ت ه������ام������ات������ك������م ب������ال������غ������اِر

علي يا�ضني غامن

كفر�سوبا

مقد�صي اجل���ن���ود  ع��ن��د  وف���ا  وك��ل��م��ة 

مكد�صي ب��ال��ع��ط��اء  ح��ي��ات��ك  ورح���ل���ة 

وال��و���ص��و���ص��ي ال��ق��ل��ق  زال  ب��ط��ل��ت��و 

مكر�صي ب��ق��ي��م��ه��ا  ال���ق���ي���ادي  اخل�����اّل 

مدر�صي اأك����رب  ي��ظ��ل  ب���دو  واجل��ي�����ض 

والهلو�صي اجل��ه��ل  ���ص��د  ال��ك��ف��ر  ���ص��د 

احلدود يتخطى  لبنان  جي�ض  ع  البدو 

مدر�صي فتحنا  اجلي�ض  حب  عا  ونحنا 

ماأ�ص�صي بهيك  نحنا  ال�����ص��رف  واإل��ن��ا 

علي بزي

رئي�ض جلنة ال�صليب االحمر اللبناين

ق�صاء بنت جبيل

اإلنا ال�سرف

اأيادي م�صّو�صي اإيديه بدنا ن�صحال هيدي 



اجلي�ش - العدد رقم 267/266

406

يا اأطهر

ال�سهداء

ط����ّي����ب����ت اأر��������ص�������ك ب������ال������دم احل�����������ّراِن

ع���ل���م���ت���ن���ا: ك����ي����ف احل������ي������اُة رخ���ي�������ص���ٌة

ف�����احل�����بُّ ع�����ن�����دك، ج������������راأٌة، و����ص���ه���ام���ٌة

م�����ص��ّرج��ا مت��������وَت،  اأن  ع����ن����دك:  احل�������بُّ 

ومب���ق���ل���ت���ي���ك م�����ن ال������رب������وع، م����ط����ارٌح

وغ����م����رت����ه����ا، م����ي����ت����اً، ك�����اآخ�����ر م�����ص��ه��ِد

اإن�����������ا، مل�����ج�����دك ن����ن����ح����ن����ي، وق���ل���وب���ن���ا

اإن���������ا ل����ع����ه����دك اأوف���������ي���������اُء، وح�����ص��ب��ن��ا

ي�����ا اأط�����ه�����ر ال���������ص����ه����داء، جم������دك خ���ال���ٌد

، ي������دوي ه���ازئ���اً �����ص����وُت ال�����ف�����داِء احل�������قِّ

ف����ارق����د ق����ري����َر ال�����ع�����نِي، ب����ع����دك ن��خ��ب��ٌة

ب�����ورك�����ت ي�����ا م����ي���������ص����ال، اأن�����ب�����ل ق���ائ���د

ي������ا ج���ي�������ض ل����ب����ن����ان االأب��������������ّي، حت���ي���ًة

ح���ام���ي احل����م����ى، ب���ال���ع���ز ���ص��ي��ت��ك ذائ�����ٌع

م���ك���ان���ه���ا ي�����دي�����ك  يف  ال����ب����ن����دق����ي����ة 

ل����ب����ن����ان ل������ن ي�����ق�����وى ع���ل���ي���ك خم������ادع

وج������ن������ودك االأب����������������راُر، �����ص����ف����اً واح��������داً

ي����������روون اأر��������ص�������ك، ب�����ال�����دم�����اء ذك���ي���ة

ورف������ع������َت راي����ت����ه����ا ع����ل����ى االأك������ف������اِن

وت��������ه��������وُن، ع����ن����د حم����ب����ة االأوط��������������اِن

و������ص�����ج�����اع�����ٌة، وب������ط������ول������ٌة، وت�����ف�����اِن

ب������دم ال���������ص����ه����ادة، ن����ا�����ص����َع ال�����وج�����داِن

ق����ّب����ل����ت����ه����ا ح�������ي�������اً، ب�����ك�����ل ح�����ن�����اِن

مل��������ط��������ارِح االإخ����������������������واِن، واخل�����������الِن

ُح�������م�������ٌم، ت������ث������وُر ب����ف����وه����ة ال������ربك������اِن

ف�������خ�������راً، ب������اأن������ك رائ������������ُد ال����ب����ن����ي����اِن

ون������ظ������لُّ ن�������ذك�������ره، ع����ل����ى االأزم�������������اِن

ب�����ب�����ه�����ارِج ال�����دن�����ي�����ا، وب����ال����ت����ي����ج����اِن

ي�������ص���ت���ب�������ص���ل���وَن، ب�����ق�����وة ال����ط����وف����اِن

، را�������ص������خ االإمي�����������اِن ل�����ق�����وي ج�����ي�����������ضٍ

ي������ا �������ص������ام������داً، وم������وح������د االأدي�������������اِن

و����ص���ل���ي���ُل ����ص���ي���ف���ك ف�����رح�����ُة امل�����ي�����داِن

ل������ت������زي������َل ك����������لَّ م�������ذل�������ٍة وه������������واِن

واحل�����������قُّ �����ص����وت����ك م������ال������ُئ االأك������������واِن

ي�������ص���ت�������ص���ه���دوَن، ب���ل���ه���ف���ة ال���ع���ط�������ص���اِن

ومي����������ّرغ����������ون ث������������راك ب�������االأج�������ف�������اِن

جميل حّنا

حتية اىل روح كل �صهيد من اجلي�ض اللبناين 

�صقط يف �صاحة ال�صرف

من قبل ما االن�صان يفهم �صو الوجودمن قبل...

ومن قبل ما درب اجللجلة م�صينا حفا  

اهلل كتب عا جبني ارزات اخللود

عيد ال�صرف والت�صحية وعيد الوفا طانيو�ش ابي �ضمرا داغر 

ع�صكرنا يا  جبينك  عايل 

نار بت�صرقط  دع�صاتك 

�صكرنا نحنا  اجم���ادك  ع 

كبار وب��ق��ي��ن��ا  وك���ربن���ا 

بيادرنا غ��الل  ح��ام��ي  ي��ا 

الليل بعتم  حار�صنا  ي��ا 

ب���زن���ودك ن��ح��ن��ا حت��ررن��ا

الويل االإع��دا طعم  وداق��وا 

باإيدك �صيف املا بي�صاوم

حدود حدو  وما  االأر���ض  ع 

قاوم ق��اوم  را���ص��ي  علي 

م��وج��ود اهلل  ج��ن��ب��ك  ع 

جان خالدعايل جبينك

عالوعد يا وليد

ع����������ال����������وع����������د ي�������������ا ول�������ي�������د

ب���رتي���د م������ا  م����ت����ل  ن����ب����ق����ى  رح 

����ص���ي���ع���ة و����ص���ب���اب���ه���ا و����ص���ي���اب���ه���ا

ب�����االإي�����د االإي�����������د  ي�������ص���ب���ك���وا  رح 

ح�����ت�����ى ال�����������ص�����ه�����ادة مب���ع���ن���اه���ا

م�������������ا ت�������ن�������ق���������������ض ت�������زي�������د

م���ن���ب���ق���ى ع�����ال�����وع�����د ي������ا ول���ي���د

اإن��������������ت ب���������ص����ي����ع����ت����ك ح���ب���ي���ب

ح����ت����ى ع���ن���ه���ا ق����ب����ل م������ا ت��غ��ي��ب

مهيب ب���ع���ر����ض  ك����ان����ت  وغ���ي���ب���ت���ك 

لل�صهادة ت��ق��دم  ق��ب��ل��ت  م��ا  و�صيعتك 

غ���ري جم��ن��د وج���ن���دي وع���ري���ف ورق��ي��ب

وح�����ت�����ى م������ا ت�������ص���ي���ع االوام����������ر

راف�������������ق�������������ه�������������م ن������ق������ي������ب

ي������ا ����ص���ي���ع���ت���ي رف�����ع�����ي را�����ص����ك

ال���ت���ح���ي���ة اّدوا  ل����������الرز  والدك 

ت��اج��ك ال���ك���ل  را�������ض  وع  و����ص���اخم���ة 

�صخّية ك���ان���ت  ل��ل�����ص��ه��ادة  دّم���ات���ن���ا 

اأر����������ص���������ك ون������ا�������ص������ك واه�����ل�����ك

ح��ل��ف��ت ت���ق���دم ب�����دل ال����واح����د م��ّي��ة

كا�صك ارف��ع��ي  �صيعتي  ي��ا  ل��ل�����ص��ه��ادة 

ق����وي����ة ت����ب����ق����ي  ورح  ق������وي������ة 

ابطال للمجد  ق��دم��ت  يللي  ال�صيعة 

ح����ت����ى ت�����زي�����ده�����م م���������ض غ���ري���ب

ان��ط��ال م���ا  االرز  وغ�����ص��ن  ا���ص��ت�����ص��ه��دوا 

وي�������ا م�������وت ب�������ص���ك���ل���ك ال���ره���ي���ب

ح�������ل ع�������ن �����ص����ي����ع����ت����ي ب�����احل�����ال

م�����ا ب���ي���ك���ف���ي �����ص����و خ�������دت اب����ط����ال

ال�صهيد ال�����ص��ي��ع��ة  زه����رة  ت��اخ��د  ح��ت��ى 

اأحمد ر�سوان ر�سوان

اىل روح الرائد ال�صهيد وليد يا�صني ال�صّعار
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حكمة قائد ونخوة رجال

اجل���ي�������ض ح���ك���م���ة ق����ائ����د ون�����خ�����وة رج�����ال

ي�����ا ق����ائ����د اجل������ّب������ار ي�����ا ح�������ّر ال�����ص��م��ري

ي����ا ق���ائ���د ال���ل���ي ره���ن���ت ع���م���رك ل��ل��وط��ن

ل�������وال ب����الغ����ة ح���ك���م���ة ����ص���ل���ي���م���ان ف��ي��ك

ي������ا ق�����ائ�����د ح����ق����ن����ا ا�����ص����م����ك ن���ع���ي���دو

ج������ن������ودك ه����ال����ب����وا�����ص����ل ج��������زء م��ن��ك

م������الح������م �����ص����ط����ر ال������ت������اري������خ ع���ن���ك

اإن�������ك ق���������ال  اهلل  ال�����ب�����ع�����د  اجل�����ي�����������ض 

ي�����ا ق����ائ����د ح���ك���م���ت���ك ق���ي���م���ة و����ص���ج���اع���ة

ع����ن����ي����د م���������ص����ل����ح ب������اأف������ك������ار ح�������ّرة

م����رق����ن����ا ب����ق����ه����ق����ره واي������������ام ُم��������ّرة

دّرة ال�����������ص�����رق  ب�����ح�����ار  يف  و������ص�����رن�����ا 

ال���ع���ظ���ي���م ب����ي����دخ����ل ال�����ت�����اري�����خ َم�������ّرة

�����ص����ورة جم����د ت��ك��وي��ن��ه��ا حت�����دى ال�������زوال

خ����زن����ة وط����ن����ا ع��ط��ي��ت��ه��ا ح�����ق ال���ك���م���ال

املحن و���ص��د  ت��ع��ي�����ص��ه��ا  ال��ق�����ص��اوة  ر���ص��ي��ت 

ال���زم���ن غ���������درات  رد  ع���ن���ا  ال����ل����ي  م�����ني 

ر�����ص����ي����دو ن����ك����م����ل  ت������ا  االرز  خ�����ل�����ود 

م�����ت�����ل ال��������وال��������د احل�����ا������ص�����ن وح�����ي�����دو

ت�����ا اأه��������ل ال����ف����ك����ر م����ن����ك ي�����ص��ت��ف��ي��دو

م���ن���ب���ق���ى ق������د م������ا ن����ك����ت����ب ق�������ص���اي���د

ب���ت���ع���ط���ي ل����ل����وط����ن ق���������ص����وة وم���ن���اع���ة

وخ���ل���ق���ت ال�����ع�����زم م�����ن ق���ل���ب ال�����وداع�����ة

ب�������وج�������ودك ح����ل����ي����ت وزدن������������ا ق���ن���اع���ة

ت����ا ي���ب���ق���ى ال�������ص���رق ون�����زي�����دو ���ص��ف��اع��ة

وان��������ت ي�����ا م����زي����ن ال����ت����اري����خ ا���ص��م��ك

ح�����ق ال�������ص���ك���ر م�����ا م����ن����ويف ���ص��ه��ي��دو

ب����ي����م����رق ال�������ف م���������ّرة ك������ل ����ص���اع���ة

طانيو�ش الكريدي

وقفة بطل

العطن ث����وب  ث��وب��ه��ا  ل��ب�����ص��ت  ن���ا����ض  ويف 

يبا�ض ���ص��ح��رة  يف  خ���ري  واح�����ة  ن���ا����ض  ويف 

ث���اب���ت ب��خ��ط��ك ����ص���ام���خ وع����زم����ك ح��دي��د

وخ���ل���ي ك���ف���وف���ك ت��ط��ع��م ب���ي���وم احل�����ص��ي��د

م�����ا ت������اأخ������رت ل���ب���ي���ت���ه���ا وم�����دي�����ت اإي�����د

م�������ض ب����احل����رب ب����ال����دم ���ص��ح��ي��ت ال����وري����د

ق����ام����ت ال������ك ه���ون���ي���ك ع����ال����ت����الت ع��ي��د

وك��ل��م��ا ���ص��ه��ي��دك ي�����ص��ق��ط ب����اأر�����ض ال��وغ��ى

ك���ي���ف ال���ب���ط���ول���ة وك���ي���ف ب���ت���ك���ون ال��ه��م��م

م����ن حت��ت��ن��ا ع����م ي��ط��ل��ع ����ص���م���وخ ال��ق��م��م

وق���ف���ن���ا وم�����ا ر���ص��ي��ن��ا ب��ت��ن��ك��ي�����ض ال��ع��ل��م

ف���ت���ن���ا ع���ل���ى االوث���������ان ح��ط��م��ن��ا ال�����ص��ن��م

ب���ح���رب ال���رج���ول���ة ك���ي���ف ب���ت���ك���ون ال�����ص��ي��م

ال�صنني م��ا���ص��ي  م���ن  ���ص��م��وك  ك��ن��ت  ب�����ارد 

خ��ل��ق��ت ت��ت��ح��م��ي ن��ا���ص��ه��ا وت���ف���دي ال��وط��ن

ال�صهيد روح  ع��ن  �صمت  دق��ي��ق��ة  ت��وق��ف 

الرقيب رجا يون�ش / الكتيبة 21

اإن قالو »ال�صرف« اإنتو ال�صرف والِعر�ض

ع�صقتو »الوفا« ما بني طول وعر�ض

فر�ض وفر�صتو  »�صحيتو«  ب��ال��دم 

االر����ض �صقيتو  مل��ا  دم��ك��ن  وم���ن 

جم��ب��ول االإب������ا  دم  ب��ه��ام��ات��ك��ن 

امل�صوؤول بالوعي  البيادر  ح�صنتو 

ان��ت��و ع��م��ال��ق��ة ال���وط���ن ع���ا ط��ول

بتزول م��ا  االر����ض  وج  ع��ا  دع�صة 

ي���ا ج��ي�����ص��ن��ا امل��ن��ح��ب��ك ب���اإمي���ان

ج���ن���ودك ب���ي���ارق ح���د م��ن��ه��م الن

ومل�����ا ب��ن��ه��ر ال����ب����ارد ال����وج����دان

ف��ي��ك غ�����درو و���ص��ي��ع��و ال��ع��ن��وان

ال�صجعان ب��ث��ورة  انتف�صت  ومل��ا 

وب��ال��رغ��م ان���و ال��ن��ه��ر ب����ارد ك��ان

زل���زال وال  ب��ي��ه��زو  امل���ا  وح�����ص��ن��و 

بينطال م��ا  جم��د  وف��اُك��ن  ت��ث��ّب��ت 

ع����زة وط���ن���ا ع���ا م����دى االج���ي���ال

ابطال وزه����رت  االر�����ض  ���ص��رب��ت 

�صحنة عزمكن  م��ن  االرز  ِعطيتو 

الطحنة على  يدخل  ما  ال�صو�ض  تا 

املحنة ت��ك��رب  م���ا  ق����در  ب��ت��ب��ق��و 

بيحني م��ا  ال�صم�ض  ح��د  وج��ب��ني 

ال�صامي وامل��ط��ل��ع  ال��رم��ز  ان���ت 

غ���در ال���زم���ان، وم���ا ان��ح��ن��ت هامة

م����ات ب��ع�����ص��اب��ة ����ص���ّر اإج���رام���ي

وخ���ّل���و اجل�����رح ب��ق��ل��وب��ن��ا دام���ي

وج���وه���ر ق������رارك ����ص���ار اإل���زام���ي

ك�����ان ال����ك����رام����ة دم���ه���ا ح��ام��ي

اىل جي�ش

لبنان

البطل

ح�سان حممد ح�سان / ب�صامون

يف ن���ا����ض ف��ي��ه��ا ع�����ص��ع�����ض ال�����ص��ر وق��ط��ن

يو�صا�ض م��ن  اطمع  النا�ض  ب��اع��وا  نا�ض  ويف 

م����ا حتيد امل�����غ�����وار ����ص���ل���ك  ج��ي�����ص��ن��ا  ي����ا 

ب����رتاب����ات����ن����ا اخل���������ري  ب������������ذار  ازرع 

ب���ع���ر����ض ال�������ص���ه���ادة ن���ده���ت���ك ���ص��اح��ات��ن��ا

ك����ت����ب����ت امل������الح������م ع�������ص���خ���ر ت���الت���ن���ا

وت�����ت�����ك�����اف�����اأك ع����وق����ف����ت����ك ارزات������ن������ا

ن�صماتنا م����ع  االخ����ب����ار  ع���ل���ى  و����ص���ه���رت 

ون��������ادي االمم ال�����ب�����ارد  ن���ه���ر  ي����ا  اإ����ص���ه���د 

الب�صر ح��ك��ي��وا  جم���ده���ا  ع���ن  ال��ق��م��م  ي���ام���ا 

مل����ا ر����ص���ا����ض ال����غ����در ع���اجل���ي�������ض ان��ه��م��ر

��ر اجل��ي�����ض ووق�����ت م���ا ال���ق���ائ���د اأم���ر حت�����صّ

ح��م��ي��ن��ا االه��������ايل ول����ل����دين ع��ط��ي��ن��ا عرب

���ص��ور وّزع  ل��ل��ب�����ص��ر  ب�������ارد  ي����ا  اإ����ص���ه���د 

وال����ي����وم ح���ام���ي ����ص���رت ع��م��ت��ل��ه��ب حمم
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اأنَت

العماد!

زرار ال���������ورد  ال����ف����ل  �����وا  ر������صّ

���ّف���ني ت����اأّه����ب����ن����ال����و ع���ال�������صّ

����ص���ل���ي���م���ان ك���ت���ب���ت ال���ع���ن���واْن

ج����ن����د خم�����اي�����ل ع���امل���ي���ل���ني!

ع��م�����ص��ي��ت ْف���ت���خ���ري وق���وم���ي

ف���ي���ك���ي ال������راع������ي وال�����ق�����ادة

وج���ي�������ض ال���ل���ب���ن���اين اجل����ّب����ار

رم���������ز احل�������ري�������ة ب����ل����ب����ن����اْن

����ص���ه���ول ج����ب����ال وج�����ن�����دي غ��ر

ك���ي���ف ل����و ره������ط ب���ح���ال���و مير

اإ�����ص����م����ْك ي�����ا ج���ي�������ض ب�����الدي

زرع������ْت ب��ق��ل��وب��ن اإ����ص���م ال����رّب

مت������������وز احل���������������رب امل���������رة

واج����ت����اح����ت ك�����ل ال�������ص���اح���اْت

ُب���ك���را وق����ع����ت  اإن  واحل���������رب 

م����������ارد �������ص������ارد ي������ا ع������درا

وم�����������ض ك������ل م�������رة ه����امل����رة

ه���ال���ط���وف م����ن  ن���ط���ل���ع  الزم 

وك������ل ال����ب����اط����ل م����ا ب��ي�����ص��وى

وب����������الدي ب���ج���ي�������ص���ا ب���ت���ق���وى

وم���ه���م���ا ال���ب���اط���ل اإ����ص���ت���ق���وى

بيبقى ال���ل���ي  اجل��ي�����ض  وح�����دو 

ق����اي����د ع�����ص��ك��ر ت����اج����و ال���غ���ار

وم���دف���ع���ج���ي���ة ت�������ص���رق���ط ن���ار

وع��م�����ص��ي��ت ع��ل��ي��ك��ي االأم�������اْن

حت����م����ي����ْك وحت�����م�����ي ل���ب���ن���اْن

ل��������ريزه ل����ع����ن����دك م���ع���زوم���ي

ت���دوم���ي ب����ال����ع����ّز  اهلل  ن�������ص���ا 

ج�����ن�����ودْك ����ص���ب���اط واأن���������ص����ار

ك��ي��ف م���ا ت���غ���رّي ���ص��و م���ا ���ص��ار

ِج�����ن�����ِد االإع������������دا م����ّن����و ت��ف��ر

م�����ني ب������دو ي�����ه�����ّدي ق���ب���ال���و!

والدي ج����ب����ني  ع�����ا  ح����ف����رت����و 

ال���������ّرّب ي�������ص���وِن���ْك ي����ا ب����الدي

ْب����َت����دي����ْت ب���ج���ن���ودا االأ�����ص����رى

ت����رم����ي ق����ن����اب����ْل ع�����ا ِك�����ربى

غ���������درا! م�������ن  ي���������ص����رت  اهلل 

وال�������ب�������ارد ����ص���ي���ف���و ج����م����را!

ه����اجل����ّرة! ت�����ص��ل��م  راح  م�������ض 

خ��وْف! دون  م��ن  ن�صّيف  ن�صّتي 

����ص���ط���ر ب����ت����اري����خ االأب�����������رار

وب����ت����ع����ّي����د ع����ي����د االأح�����������رار

وت������ع������اىل ب����ك����ربي����ت ون������ار

اإك����ل����ي����ل����و م������ت������ّوج ب���ال���غ���ار

ال������ق������درة!!! ي���ع���ط���ي���ن���ا  اهلل 

يا�سر لبكي

يا جي�سنا

قلبي معك

ق��ل��ب��ي م��ع��ك ي���ا ج��ي�����ض ل��ب��ن��ان ال��ع��ظ��ي��ْم

���ص��ل��ي��م��ان رم�����ز ال����ع����ّز م���ت���وا����ص���ع ح��ل��ي��ْم

ك���ل ج���ن���دي و����ص���اب���ط ا���ص��ت�����ص��ه��د ب��ال��ق��ت��اْل

الن�صاْل ه���وي  وال��ت�����ص��ح��ي��ي  ال�����ص��رف  ه���وي 

ك��ب��ري جم�������دك  �����ص����و  االرز  ����ص���ه���ي���د  ي�����ا 

ق����دم����ت روح��������ك ل����ل����وط����ن ي�����ا اأمل����ع����ي

ي���رح���م���ْك اهلل  اجل����ي���������ض  ����ص���ه���ي���د  ي������ا 

م��وق��ع��ْك ا���ص��ت��ب�����ص��ل��وا يف  ا�����ص����ود  ي���رح���م 

فخري حميي الدين

تعلبايا

اىل جي�سنا

الرحمْن للعلي  ب�صكري  الق�صيدي  ببدي 

مقاماتو... وم��ع��ّل��ي  احل���ْق  نا�صر  َل 

احلّناْن، القادر،  احلكيم،  العزيز،  رب��ي، 

ه����اِدم ق�����ص��ور ال��ظ��ل��م ه��اِل��ك رج��االت��و

�صليمان للقايد  بنحني  عجز  ت��اين  ْب 

وقفاتو ْب  يبهرها  ال��ن��ا���ض  م��ع��ّود  لِّ 

وَل جي�ض �صامد اأبّي مقدام ما ْب ينهاْن

�صوالتو ك��ل  ْب  وف��ا  ْب  ِح��م��ان��ا  �صاين 

االأدي��اْن موّحد  العقيدي  طهر  ع  مبني 

ماتو!!! ��اده��ا  ُح�����صّ ن�صر  ب��ي��ارق  راف���ع 

والريحاْن الغار  عف  �صِ ْب  جبينو  مكّلل 

اإنت�صاراتو ِب  ال���دين  ���ص��ع��وب  حم���رّي 

لبناْن موطني  َع  نق�صو  ع��ام  �صّتني 

وم��ّي��ات��و ت���راب���ات���و  ح��ام��ي  ْل  وح����دو 

و�صهراْن نا  حا�صِ اأم��اين  ت�صّلم  جي�صي 

بدّماتو ���ص��ّح��ى  ول���و  عينو  ت��ن��ام  م��ا 

االإمياْن �صعلة  بعدا  الدين  فخر  تخاف  ال 

غ�صباتو ْب  يطفيها  الغدر  بيقدر  ما 

من�صاْن رّب��ن��ا  ب��ق��درة  حبيبي  جي�صي 

بطوالتو ْب  معروف  الوعد  على  باقي 

الفر�صاْن م��ن  �صاِلت  ِدم��ا  نقطة  وك��ّل 

اأرزات���و و�صلو�ض  ال��وط��ن  ت��راب  ب��رتوي 

ال�صجعاْن النّو يغّرق مركْب  عبي على  �صَ

مّل����ا امل���رك���ب ي�����ص��وق��و رّب���ن���ا ذات���و

املعاون الول املتقاعد وديع نادر

ح����ام����ل ل���������واءك ق����ائ����د جم��������ّرب ح��ك��ي��ْم

ح���ام���ي ح���م���ى االأوط���������ان ب���امل���وق���ف اأم�����رْي

م���ث���ل ب�����در ال���ل���ي ����ص���وي ب��ل��ي��ل اك���ت���م���اْل

ك��ب��رْي اهلل  ع���ن���د  امل����ج����د  ع���ري�������ض  ه�������ّوي 

ال���ك���ب���رْي ودارا  ا����ص���ك���ن���در  جم�����د  ف������اق 

ت���ي�������ص���ْل جم�����دو ه�����ّل وط�����ن ع�����ايل ك��ث��رْي

م����ا اأ�����ص����رف����ك م����ا اأك��������ربك وم�����ا اأن���ب���ل���ك

وي����رح����م االأ������ص�����راف ع����ا م���ذب���ح ال��ت��ح��ري��ر
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م�سرية البرار

�����ص����و ب����ق����ّل����ك ي������ا ب����ط����ل ي������ا م����غ����وار

ب���ال���ن���ار �����ص����ع����الن  ط�������ول  ع  وال����ق����ل����ب 

واإم���������ك ب����دم����ع����ات ب���ت�������ص���األ ال��ع�����ص��ك��ر

وب�����ي�����ك مب����دف����ن����و و����ص���ل���ت���ل���و االخ�����ب�����ار

وه����ب����ة ال����ل����ي م�����ا ط���ل���ع ع���ل���ي���ه���ا ن���ه���ار

وم����ه����ى وحم����م����د ال����ل����ي ب����ع����دن ���ص��غ��ار

وق���������درك ي�����ا ب����ح����ري ت�����واج�����ه االخ����ط����ار

ومل������ا ب�������ص���م���ال���ن���ا ان���ط���ل���ق���وا اال������ص�����رار

االن����ظ����ار حت����ول����ت  ال�����ب�����ارد  ع  وف�����ج�����اأة 

ق���������ص����م����ت ان���������ا ورف��������اق��������ك االب�����������رار

ق�������دم�������ت ح�����ي�����ات�����ك ف����������دى ب��������الدي

ح������دادي الأع�����ل�����ن  غ���ي���اب���ك  ع  و����ص���ن���ني 

وي�������ن�������و خ�����ل�����ي�����ل وي�������ن�������و ف�������������وؤادي

اوالدي ك������ل  ب������ق������ّدم  ل����������الرز  وق����������ال 

ال���������ص����وادي ب����ل����ون  وا����ص���ت���ق���ب���ل���ت���و  اال 

مل�������ص���اه���د ح����ي����ات����ك ي���ع���م���ل���و اإع���������ادي

ال�������ص���ه���ادي و�����ص����ام  �����ص����درك  ع  وحت����م����ل 

ب���������ص����رع����ة ب��������رق ل����ّب����ي����ت امل�����ن�����ادي

وخ�������رب ا����ص���ت�������ص���ه���ادك ه�������ّز ال����ق����ي����ادي

ن����ت����اب����ع م���������ص����ريت����ك �����ص����د االع����������ادي

اىل روح ال�صهيد املغوار البحري املعاون االول خليل حممد �صومان

اجلندي فادي �ساحلة / لواء امل�صاة الثاين

كيف متوت؟

فكيف ميوُت من مل يحِن اإال لباريه جبينه؟

كيف ميوُت من يزهر االأخ�صر من اأحمر خفقته؟

ينه�ض  القهر  رماد  ِمن  َمْن  ابُن  ميوُت  كيف 

فيبهرنا ب�صطوة هيبته، وي�صحرنا باألق اإ�صراقته؟

الوطن  لعزة  حمبة  قربان  َمْن  ميوُت  كيف 

تكر�صت نب�صته؟

الأجماد  التاريخ  يركع  َمْن  ابُن  ميوُت  كيف 

ح�سارته؟

يهزاأ  �صليبه  على  ِمن  َمْن  ابُن  ميوُت  كيف 

باملوت جمرتحاً معجزة قيامته؟

كيف ميوُت ابُن فينيٍق قهر اجلبابرة باأ�صطورة 

عنجهيته؟

كيف متوُت اأنت...

كيف متوت؟

نيڤني كنعان عمر

اىل روح ال�صهيد املوؤهل  م�صطفى ال�صاحي

و�صائر �صهداء فوج الهند�صة  يف اجلي�ض اللبناين 

جنود احلرية

امل�������ص���ه���ور االرز  ت��������راب  م�����ن 

ع������م ِت����ن����م����ا ب����ال����ع����ز زه������ور

وي�����خ�����ط ال������ت������اري������خ ����ص���ط���ور

ي�����ر������ص�����م وي�������ل�������ون ب����ال����ن����ور

امل����ق����ه����ور االم  ق����ل����ب  م������ن 

م���ن���ث���ور ال�����������ص�����ه�����ادة  ورد 

وي����ق����ّل����ل����و اإ������ص�����م�����ك حم���ف���ور

ده������ور ب����ت����م����ّر  ا�����ص����م����ك  وَع 

ب������وج االإع����������دا ال�������ص���ي���ف ي���ث���ور

وي�����خ�����ل�����ي ج����ن����ح����ن م���ك�������ص���ور

ج���ي�������ض ب���������الدي م����ث����ل ن�������ص���ور

امل���ع���م���ور ك���ت���ف  َع  ال����وق����ف����ت 

ج����ن����ود ال����ل����ي ق����ل����نُب م���غ���م���ور

ع����ّل����و ف������وق ال�������ص���م�������ض ق�����ص��ور

وط�����ن�����ي ج�����ب�����ال ت��������الل ب���ح���ور

������ص�����ّل�����ت وب�����ع�����ط�����ر ال����ب����خ����ور

م������ن االر�������������ض ال���ل���ب���ن���ان���ّي���ة

ب���������دم ال�����������ص�����ه�����دا م������روّي������ة

اجم�������������������اد وب�������ط�������ول�������ّي�������ة

ج������ب������ني ج�������ن�������ود احل�������رّي�������ة

وم��������ن دم�����ع�����ات�����ا ال�������ص���خ���ّي���ة

ي����ق����ّد�����ض ن���ع�������ض ال�������ص���ح���ّي���ة

االأب�������ّي�������ة االرزة  ب����ح���������ص����ن 

ب���ت���ب���ق���ى ح������روف������و م�������ص���وّي���ة

ي����ق����ط����ع اي���������د ال����ه����م����ج����ّي����ة

ج����ب����اه����ن �����ص����ف����را وحم����ن����ّي����ة

ع������ّل������ت ب���������ص����م����وخ����ا وه�����ّي�����ي

���������ص��������ورة ل�����ل�����ك�����ون ه�����دّي�����ة

ب��������ال��������ق��������وة االإل��������ه��������ّي��������ة

ول����ب���������ص����وا ت��������اج ال���ق�������ص���ّي���ة

ب�������������ص������واع������ده������ن حم����م����ّي����ة

������ص�����م�����ودن ب����ال����ف����خ����ر حت���ّي���ي

غادة اليا�ش

اإنها اللحظة الرمادية التي تف�صل حقيقة احلياة، 

وو�صوحها عن عتمة و�صبابية احلتمية التي تليها: 

اإنها حلظة املوت.

اإنها حلظة النهاية نعتقدها..

فما  ونلعنها..  نعلنها  االإنهيار،  حلظة  اإنها 

اأ�سذجنا!!!

ال بل اأفكارهم.. ما اأ�صيق اأفقها!!!

يف  ذكراك  �صتن�صف  ُجبِنهم  عبوة  اأن  ظنوا 

خميلتنا...

بني  الرقم  و�صيندثر  �صت�صبح،  رقماً  اأنك  ظنوا 

اأوراق دفاترنا...

فما اأ�صخفهم!!!

ال بل.. ما اأو�صع خميلتهم!!!

ما ا�صتطاعوا يوماً اأن يدّن�صوا الروح بِرج�صهم،

فا�صتهدفوا اجل�صد بحقدهم...

فما اأ�صخفهم!!!
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عر�ش يف ال�سويرة

ه������ذي ال���������ص����وي����رة خ����ّب����اأت����ك ب�������ص���دره���ا

ق�����د ق����ّل����دت����ك م�����ع ال�����������وداع ح��ن��ان��ه��ا

ول����ك����م وق���ف���ن���ا ب���ال�������ص���ف���وف ل���ك���ي ُن����رى

الق���������اك اأه������ل������ك ب�����ال�����زغ�����اري�����د ال���ت���ي

����ص���ت���ظ���ل ف���ي���ن���ا ي������ا خ����ل����ي����ُل خم����ل����داً

ب�����ي اأن��������ت ه����ّي����ج����ت ال������ق������وايف ف����ج����اأة

����ك ب��ي��ن��ن��ا ل����ب����ن����اُن ك������ان ب����ي����وم ع����ر�����صِ

ال����رثى ���د يف  ال�����ص��ي��ف امل���و����صّ اأي����ه����ا  ي����ا 

م����ا ق���ي���م���ُة ال�������ص���ي���ِف ال������ذي ن���ل���ق���اُه يف

م���ب���ك���راً ج�����اء  امل��������وَت  اإّن  اأ»خ�����ل�����ي�����ُل«، 

فههنا ال�������ص���م���اُد،  ال�������ص���اح  يف  ع�����ّز  اإْن 

ه�����ذي ال�������ص���وي���رة ���ص��ي��ُب��ه��ا و���ص��ب��اُب��ه��ا

���ص��ت��ظ��ل ف��ي��ن��ا ي����ا خ���ل���ي���ُل ع���ل���ى امل����دى

ال�������ورُد ال�����ص��ذى اأه������رق  يف ي����وم ع��ر���ص��ك 

اأمت�����������وُت!! ي���ن���ب���ُت ب���ع���د م���وت���ك م���اج���ٌد

ي����ا اأي����ه����ا ال���ن�������ص���ُر اخل�������ص���ي���ُب ب���اأف���ق���ه

ت���ط���وي امل������دى، ون�����ص��ي��ُل ري�����ص��ك اأح���م���ٌر

وم�������ص���ى امل����غ����اوي����ر االأُب������������اة ب��ي��وم��ه

وال���������ص����رُي خ���ل���ف اخل����ال����دي����ن مب��وت��ه��م

ال�����ردى م����ن  احل����ي����اة  ت��ب��ن��ي  اأن  ف���امل���ج���ُد 

ي�����ا ج���ي�������ضَ ل����ب����ن����اَن ال���ع���ظ���ي���َم حت���ي���ًة

ت��ن��ت��ه��ي ال  م����ن����اق����ب����ا  ف����ي����ك  جم���������دُت 

����ص���ام���ٌخ ������ص�����رٌح  ل���ب���ن���ان  يف  ك������ان  اإن 

احلمى ���ص��رف  ع���ن  وذدَت  ال���ع���ه���وَد،  ���ص��ن��َت 

م����ا ك���ن���ت ي����وم����اً م����ن ي����ط����اأط����ُئ ه��ام��ة

ك����م زاي���������دوك ع���ل���ى ال����ع����ط����اء، ت��ب��ّج��ح��اً

م����ا ن���اط���ح���ت���ك ع���ل���ى ال����ت����ح����دي ����ص���خ���رٌة

ي������ا ج����ي���������ضَ ل����ب����ن����اَن االأب������������ّي حت���ي���ًة

ع�������رِّج ع���ل���ى ن���ع�������ض ال�������ص���ه���ي���د، و���ص��م��ه

ب��������ارٌد« »ن�����ه�����ٌر  ل����ب����ن����ان  ع�������اد يف  م�����ا 

اإق���������ذْف ع��ل��ي��ه��م م����ن ����ص���واظ���ك م���ارج���اً

ل����ب����ن����اُن، ج����رح����ك اأخ���������ص����ٌر، وج���راح���ه���م

ل�����ب�����ن�����اُن، ي�����ا وط�����ن�����ي اأح�����ب�����ك ه���ك���ذا

رم����������زاً ل����ه����ا وا����ص���ت���ق���ب���ل���ت���ك ���ص��ه��ي��دا

ِع������ق������داً، وم������ا اغ����ل����ى احل�����ن�����اَن ع���ق���ودا

ج���ن���ودا ال���ع���ظ���ي���م  ل����ب����ن����اَن  ج���ي�������ض  يف 

ج���ع���ل���ت م����را�����ص����ي����َم ال���������ص����ه����ادة ع���ي���دا

ب���ل���ي���دا ي������ك������وُن  م����������وٍت  يف  خ��������رَي  ال 

ل�������وال ج������راح������ك م������ا ك����ت����ب����ُت ق�������ص���ي���دا

م�����وج�����ودا ي����ك����ن  مل  ي�����وم�����ك  و�������ص������واه 

ع���ن���ي���دا ي�����ك�����ون  اأن  امل�����ه�����ّن�����د  ق��������در 

ي������وم ال����ك����ري����ه����ِة ُم����غ����م����داً م�������ص���ف���ودا

ل�����ك�����ن�����ه م���������������وٌت ي�����خ�����ب�����ئ ع�����ي�����دا

ُق������ب������ٌل ت�������ص���م���د ج������رَح������ه ت�������ص���م���ي���دا

رف�����ع�����ت ب����ي����وم����ك ل����ل����ب����ن����اء زن��������ودا

ي����ا اب�����ن ال�������ص���وي���رة �����ص����اه����داً و���ص��ه��ي��دا

ق������د ك��������ان ب����ا�����ص����ت����ق����ب����ال����ه م�����وع�����ودا

ت���ب���ق���ى ال���������ص����وي����رة ل����ل����ك����رام َول��������ودا

���ي���دا اأ�����ص����ف����ي ع���ل���ي���ه ب�������ص���ه���م غ�������دٍر ����صِ

ف����ن����ح����وك����ه ع�����ل�����م�����اً ل�����ن�����ا وب������ن������ودا

وئ����ي����دا ه�����ن�����اك  اىل  ك�������ان  وال�����������ص�����رُي 

ي����ع����ط����ي الأب�������ن�������اء ال������������رتاب خ����ل����ودا

وت�����ق�����وم م�����ن ل���ي���ل ال����ه����م����وم ���ص��ع��ي��دا

اأجن����������زَت م�����ا ق�����د ك������ان اأم�����������ض ب��ع��ي��دا

ت���ع���ط���ي، ومي���ن���ح���ك ال����ع����ط����اُء ����ص���م���ودا

ن���������اأوي ال����ي����ه ف���م���ن ����ص���ل���وع���ك ���ص��ي��دا

ب����ن����ودا اخل������ل������ود  ق����م����م  يف  ورك�����������زت 

ول��������ك االإب����������������اءة ط�������ارف�������اً وت����ل����ي����دا

وح���ي���دا اجل������ه������اِد  ������وِح  �������صُ يف  وب���������رزت 

ج����ل����م����ودا اإزاءه�������������������ا  وك������ن������ت  اإال 

ال�������ص���ع���ُب �����ص����اغ ل�����ك ال���������والء ن�����ص��ي��دا

وورودا اأزاه������������������راً  ع����ل����ي����ه  وان����������رث 

وق�������ودا ال������رج������ال  ودُم  غ���������دا،  ن����������اراً 

واح�������ف�������ر ل�����ه�����م ب����ج����ه����ّن����م اأخ�������������دودا

ك����ان����ت مب�����ا ارت�����ك�����ب�����وا ب���ح���ق���ك �����ص����ودا

ت����ب����ن����ي، وت����ن����ج����ب ل���ل���ع���ري���ن اأ������ص�����ودا

عمر �سبلي

اىل روح ال�صهيد املغوار

املعاون االول خليل حممد �صومان

انبتت  حقوالً،  الوطن  امتداد  على  زرعت 

�صماء بالدك...  بيارق تزين  ال�صرف  �صنابل 

ورحلت.

فاأنبتت  لبنان،  ار�ض  بت�صحيتك  رويت 

�صيوفاً غر�صت يف �صدور االأعداء... ورحلت.

به  تفتدي  قرباناً،  الطاهرة  روحك  قدمت 

تراب ار�صك وحريتها.. ورحلت.

�صطرت بدمائك حروف ال�صرف والت�صحية 

رويته  �صنابَل،  ال�صرف  فزرعت  والوفاء، 

مذبح  على  بالروح  وافتديته  بالت�صحية، 

الوطن..

جتاه  كامالً  واجبك  امتمت  وقد  عنا  رحلت 

اهلل والوطن.

رحلت فار�صاً امتطى جواد ال�صهادة، حامالً 

علم بالده، يرفرف عزاً وكربياء و�صموخاً.

اأخي ال�صهيد ايلي، ها اأت تطل علينا من 

عليائك قائالً:

رحلت  باق معكم،  اأنا  بل  عنكم،  اأرحل  مل 

زرعت  ف�صنبلة  مرة،  األف  وولدت  مرة، 

ب�صواعد ال�صرف �صتنبت اآالف ال�صرفاء واأر�ض 

ال�صهداء  اآالف  �صتزهر  ابنائها  بدماء  اإرتوت 

االأحياء وال�صالة يف معبد الوطن باألف �صالة.

مل اأرحل عنكم بل اأنا باق معكم. ف�صهادتي 

نب�ض الوطن، ورمادي حياة للبنان.

عاهدت  كما  نعاهدك  اإيلي،  ال�صهيد  اخي 

وطنك قائالً:

اأق�صم باهلل العظيم، اأن اأقوم بواجبي كامالً، 

وطني...  عن  وذوداً  بالدي  علم  على  حفاظاً 

لبنان.

�سنابل ال�سرف

الرقيب الول حممد عي�سى

اىل روح ال�صهيد املعاون

ايلي املعلوف
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لأرواحهم

اأهدي الق�سائد

عر�صهما ع���ر����ص���ال  يف  ال��ع��ري�����ص��ان،  ع����اد 

حم�����م�����دان م������ع������اً!.. ف�����ال�����روح ط����اه����ٌرة

ت���ل���ك اجل����م����اه����ري ق�����د ج��������اءت م����وّدع����ة

ارف�������ع مي���ي���ن���ك، ه������ذا ال�����ف�����وز م��ك��رم��ة

من�صكبا ال����دم����ع  ل����ه����ذا  ع���ج���ب���ُت  اإين 

زّف���������وا ل���ن���ا ف�����رح�����اً، ب�������ص���رى ����ص���ه���ادة

ب����زغ����ردة يل  ه����ل  ه����ن����ا،  ال�������ص���ه���ي���د  اأم 

ع����رائ���������ض ال���ب���ح���ر ق�����د ه���ل���ت ب��ُح��ل��ت��ه��ا

ب��ن��ادق��ه��م ع����ن  اه����ل����ي  ي����ح����ّدث  ذا  م����ن 

���ص��واع��ده��م ع����ن  اأه����ل����ي  ي����ح����ّدث  ذا  م����ن 

بل ال���ق�������ص���ائ���د،  اأه�������دي  الأرواح�����ه�����م  اإين 

قلمي  يف  احل����رب  وج�����ّف  ���ص��ع��ري  اأ����ص���ك���ّت 

جمدهما ال���ف���ردو����ض  يف  ال�����ص��ه��ي��دان  ع����اد 

ن��ف�����ص��ه��م��ا اهلل  وه����ب����ا  م�����ن  ف�������رح  ي�����ا 

مبت�صما اجل����م����ع  ح������ّي  مي���ي���ن���ك  ارف�������ع 

�صلم م���ن  ال���ف���وز  ل��ي�����ض  ال�������ص���ه���ادة  ع��ن��د 

م��ق��ت��ح��م��ا دن����ي����ان����ا  اىل  اآٍت  ف�����امل�����وت 

اأه��ل��ه��م��ا ل������الأوط������ان  ال���ع���ري�������ص���ني  زّف 

����دا ال���ق���ي���َم حم�����م�����دان م����ع����اً ق�����د ج���������صّ

نغما ل����ه  ����ص���اغ���ت  ق����ب����ال...  ل���ه���م  اأه�������دت 

حمما اأط���ل���ق���ت  اأم  ل���ه���ب���اً،  األ����ق����ت  ه����ل 

ه����ل ق���ط���ع اإرب����������اً اأو�������ص������ال م����ن ظ��ل��َم

وال��ق��ل��م واالأوراق،  ال����دف����ات����ر،  اأه�������دي 

���َم؟ َر����صَ ق���د  ال�����ص��ي��ف  م���ا  اإذا  امل�����داد  ف��م��ا 

الرقيب الول جمال نوح

اىل روح ال�صهيدين حممد ح�صن احلجريي 

وحممد احمد احلجريي 

وارواح �صهداء اجلي�ض اللبناين االبطال

م�����اذا اق�����ول وق����د ����ص���اع ك���ل ال��ك��الم

ال�����ص��ه��ادة ل���ك  اأب�������ارك  اأم  اأاأرث�����ي�����ك 

ه�������و ق�����������درك ح���������ٌق ع����ل����ي����ك ق���د

ك���ت���ب ل����ك م���ن���ذ م����ا ق���ب���ل ال������والدة

ع��ري�����ص��اً ت��خ��ت��ال ب���ني زغ�������ردات ال��ن�����ص��وة

و����ص���وت ع��ق��ب ال���ب���ن���ادق ب���ف���رح و���ص��ع��ادة

وب�������ني ق�������رع ال����ط����ب����ول ون�������رث ال��������ورود

العبادة دور  ب��اأ���ص��وات  ا���ص��وات��ه��ا  ام��ت��زج��ت 

الثانية حياتك  لك  هنيئاً  ال�صباب  زي��ن 

االرادة مب��لء  كاملة  قناعة  ع��ن  اخرتتها 

جنان يف  ف��اإن��ه  حت���زين  ال  ال�صهيد  اأم 

ُم����راده ن���ال  ف��ق��د  اهلل  ���ص��اء  اإن  اخل��ل��د 

البا�صل ج��ي�����ص��ن��ا  م��ع��ي  ح���ي���وا  وط���ن���ي  ب��ن��و 

اف����������راداً رت����ب����اء ����ص���ب���اط���اً م����ع ال���ق���ي���ادة 

اأرثيك اأم اأبارك لك بال�سهادة؟

خالد حممد خليفة

مراح اخلوخ - اكروم - عكار

ك  ُنبُل حدِّ

ُين�سُف

م���ه���م���ا ب�������ص���اح���ت���ك ال�����ع�����وا������ص�����ف ت���ع���ن���ُف،

ه�������و ب�����ي�����ُت�����ك اخل�������ط�������ُر ال�����������ذي اأدم�����ن�����ت�����ُه

وه��������ي ال������ك������رام������ة ح����ي����ث ي����ب����ق����ى اأه����ل����ه����ا

ط�������الئ�������ع وك���������������������ّر  ج�������ل�������ج�������ل�������ة  هلِل 

اأّن���������������ى خ��������ط��������رَت ف�������ل�������ل�������دروب ت�����رن�����ٌح

�����ُل االآت������������ون م������ن ����ص���م���م ال���������ّدرى وال�����ُب�����������صّ

����ص���الُح���ُه���ْم ال�����رج�����ال  َزْي����������ُن  يل:  ق���ي���ل  اإْن 

زه�����رة م�����ن  ه�����ل  اجل����ي���������ض!  ذا  ي�����ا  ُح����ي����ي����ت 

اأك���������������ربُت ف�����ي�����ك ال������ع������ن������ف������واَن ف�����ُع�����م�����رَك

ه���������ْم ط������امل������ا اق��������رتع��������وا ع�����ل�����ى اأث�������واب�������ه

ف����م����ت����ى اأت��������ي��������َت ف����ل����ل����رب����ي����ع ب���������ص����ائ����ٌر

ي����ع����رُف؟ ال  وَم��������ن  ل����ه����ا؟  ������ص�����واك  ذا  َم�������ن 

ب���������راً ب�����ع�����ه�����دك.. م������ا ع�����ه�����دُت�����ك ُت���خ���ل���ف!

وُت����ن���������ص����ُف... احل���������ص����وُن  ت����وؤت����ى  اإذا  ح�������ص���ن���اً 

ل�������ك ع���������رَب ل���ف���ت���ت���ه���ا احل���������������ارُة ُرّج�������������ُف!

وع�����ل�����ى م����ن����ازل����ن����ا ال������ن������ج������وُم ت������رف������رُف،

����ص���ي���ٌف ع���ل���ى ال���ُب���ط���ل امل���ع���رب���د ُم������ره������ُف...

ق�����ل�����ُت: ال�����������ص�����الُح ب����ه����م ي����ع����زُّ وَي�����������ص�����ُرُف!

َن����ِع����م����ْت ب���ظ���ّل���ك ل���ي�������ض ب���ا����ص���م���ك ت���ه���ت���ف؟!

ي���ف���وا! مْل  ب���ح���ق���ك  واإْن  ال�������وف�������اُء...   ، احل��������بُّ

ول�����ط�����امل�����ا ب���ل�������ص���م���َت ُج�������رح�������اً ي������ن������زُف؟!

ك ُي���ن�������ص���ُف وم����ت����ى ق�������ص���ي���َت ف����ُن����ب����ُل ح��������دِّ

خمايل ن�سور

القاع
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لأننا حر�سنا على ار�ساء 

جميع ال�سدقاء كانت هذه 

ال�سطور التي جمعنا 

فيها من كل ر�سالة كلمة، 

فكانت باقة ازهارها من 

كل رو�شٍ زهرة.

ال�سماء ا�ستعارت منك جنوماً

ا�ستعادت منك ثالث جنمات لتنري درب  ال�سماء 

هذا الوطن ال�سغري...

اإىل روح الرائد ال�سهيد خالد مر�ساد

الرقيب االول ب�سام احل�سني

كل العبري

من عرق ج�سمك جمعوا كل العبري

وفيك املزايا الطيبي وفيك ال�سيم  

الرقيب االول املتقاعد

علي ال�سعدي

بقلبنا حمّلو

نحنا قيادة جي�سنا منجل

وكل فرد فيها بقلبنا حملو  

ويبقى وجودو فوق را�س الكل

حامي احلمى ويا تاجنا نقللو  

عبد الروؤوف ال�سعدي

حامي علمنا

باحلق بالقوة ب�سفى االميان

حامي علمنا يا جي�س لبنان  

يا ريت عندي كل زهر احلقل

واغزل لع�سكرنا املجد تيجان  

عاطف زين الدين

اللي بيتعدى...

اجلي�س منحّبو ومرنيدو 

ومنفرح بوجودو وعيدو   

واللي بيتعدى َع اجلي�س

الزم تتك�سر اإيدو   

حليم اليا�س جنم

دمو َع كفو

حامل دمو َع كفو

تا يحجب دم العباد  

�سهدا بالعلم التفو

ماتوا واإيدن ع الزناد  

فوزي دروي�س فواز

يا دم بالدي

جي�سي يا دم بالدي

�سحيت وفوق العادي  

ورمادك لو غطى الكون

برمادك حتيا بالدي  

الرقيب االول ا�سامة ابو ابراهيم

فوج اال�سارة

حلفت...

انا رمادك يا لبنان

وحلفت ترابك احمي..  

العريف �سربل فزع 

قلعة وطّنا

اغلى من اجلي�س ما عنا

وحدو قلعة وطّنا  

لوال وجودو ما لنا وجود

وال كان يف وطن عّنا  

نبيه غنام

نيحا ال�سوف

فيك نيايل

يلي انت �سحية كرمايل

وعني دافعت بدمك الغايل  

بقوة زنودك بتعمر االوطان

وقلبي يقول فيك نيايل  

فيليب نخله

هلّمي يا اماه

يتحدث  بدمي«  كتبتها  »ر�سالة  عنوان  حتت 

اإىل  الرحمن بل�سان �سهيد يتوجه  عمر غازي عبد 

امه بالقول: »افرحي با�ست�سهادي وال حتزين، اين 

حتملني،  االحباء  �سواعد  نع�سي،  يف  اأزف  اليوم 

امتلكته  ال��ذي  وال�سرف  يغطيني،  الوطن  وعلم 

باالهازيج  ام���اه،  ي��ا  هلمي  ليحييني،  يكفي 

ا�ستقبليني«..

ة
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من كل ر�سالة كلمة

كتب:  جابر  بو  جنيب  املتقاعد  النقيب   •
لك،  و�صليت  ركعت  اآي��ة،  باحللم  وطن  يا  »�صفتك 

وفقت من غفوتي جوهرة لقيتك«.

اجلي�ض:  غّنى  وقد  �صحود  جورج  املوؤهل   •
»وحدك واقف وقفة عز، بيلبقلك اكليل الغار«...

ال�صهيد  الرائد  يرثي  العتل  نبيل  • املوؤهل 
�صائراً  بطالً  الرفاق  عرفه  »ال��ذي  �صمعان  ط��وين 

على دروب اال�صتقامة والنزاهة، والف�صيلة«...

اإىل  حتية  نا�صر  علي  االول  املعاون  • ووّجه 
و�صهداء  اهلل  العبد  ف��ادي  ال�صهيد  النقيب  روح 

ام�ض  وامل��ج��د  »ال��ك��رام��ة  يج�صدون  ال��ذي  اجلي�ض 

وغداً«... 

الوطن  اإىل  زّف  ياغي  نزير  االول  • املعاون 
االول  املعاون  رفيقه  و�صبه  ال�صهداء.  من  بحراً 

يف  من��ت  ح��م��راء  »ب���وردة  اجل��ن��ود  �صمعون  دوري 

وعرة ال�صفوح«..

ال�صهداء  امهات  غايل  جورج  املعاون  • خاطب 
بالقول »ال تبكينهم انهم خمرية الوطن«. 

الرفاق  �صاهر  رائ���د  امل��ع��اون  وع��اه��د   •
الوفاء  على  للبنان  ف��داء  دم��اوؤه��م  �صالت  الذين 

خطار  املجند  امل��ع��اون  وينحني   • مل�صريتهم. 

�صم�ض  عيونهم  يف  »ا�صرقت  من  امام  ا�صماعيل 

يروي  من حمبة  »بحراً  دماوؤهم  و�صالت  البطولة«، 

االر�ض« ح�صب تعبري املعاون زهري �صعد.

ابراهيم  حممد  �صيا  املتقاعد  االول  • املعاون 

من  فر�ض  عليي  »حبك  بالقول:  اجلي�ض  خاطب 

اهلل متل العبادي«...

القلب  من  يهدي  عيد  جوزف  االول  • الرقيب 
�صعادة خملوف  ال�صهيد  االول  املعاون  اىل  كلماته 

 • امل��غ��وار«.  الفار�ض  بزة  لعر�صه  »ارت��دى  ال��ذي 

»حتية  علي  اب��و  ح�صني  االول  الرقيب  وي�صطر 

للجي�ض والقيادة، وال�صحاب العيد الف حتية«..

ب�ض  من�صت�صهد  تربينا  اجلي�ض  • »مبدر�صة 
م�صعود  االول  الرقيب  يخاطب  هكذا  منهان«..  ما 

�صوقي  ال��رق��ي��ب  ال�صهيد  رفيقه  روح  في�صل 

حممود.

يدعو  احلجار  جهاد  املتقاعد  االول  • الرقيب 
اإىل »التم�صك ب�صالح اجلي�ض«.

الطبابة  من  نقوال  جرج�ض  االول  الرقيب   •
وهمة  عزم  احلرية  جنود  »نحنا  كتب:  الع�صكرية 

جندي  »يا  بالقول:  ال�صالح  رفاق  وخاطب  قوية«، 

بالدي اوعى تن�صى االم املوجوعة بدمي رح احمي 

دموعا...«.

يف  االن�صانية  �صهدته  عناق  اروع  عن   •
الرقيب  يكتب  لالر�ض«  ال�صهيد  »عناق  تاريخها 

حممد ح�صني.

بالدم  وعروقنا  عط�صاين  ار�صنا  منرتك  • »ما 
ملياين« ي�صرخ العريف االول داوود مغام�ض.

بركات  غ�صان  العريف  �صرخته  وي��وؤك��د   •
»جندي انا والعزم مغوار«.

حامت  العريف  يقف  عنهما  بعيداً  لي�ض   •

االحمدية هاتفاً »ي�صلم ميينك يا بطل لبنان«...

مقالة  �صّطر  فقد  دعبول  روين  العريف  • اما 
مذابح  على  ال�صالح  رف��اق  »ت�صحيات  بعنوان 

الوطن«.

التلميذ  كتبه  ما  عنوان  وطّنا«  »وح��دة   •
الرقيب �صالح خ�صر.

الوفاء  على  كور  نادر  االول  اجلندي  • واأق�صم 
�صبلي  علي  اجل��ن��دي  يتغنى  بينما  ل��الم��ان��ة. 

لل�صهداء  دم��ج  �صعيد  اجل��ن��دي  ويكتب  بلبنان، 

�صفوة الرجال.

اجلندي  يقول  البدلة«  تنهان  ب�صمح  • »ما 
خمايل �صا�صني. 

كرجت  الدمعا  اآب  ب��اأول  اجلي�ض  و»بعيد   •
حمياين« يقول اجلندي مي�صال البدوي.

ال�صهيد  رفيقه  يرثي  ونو�ض  رامي  • اجلندي 
دمائك  بنور  »ق�صماً  ويخاطبه  احل�صني  حممد 

الطهر اأحممداً ما غبت عن فكري«...

ال�صهيد  روح  ايدا  اآالن  اجلندي  ويخاطب   •
الوطن  ت��راب  م��ن  حبة  »ي��ا  خطار  ادوار  امل��غ��وار 

وورقة من �صلح الغار«.

على  ال�صالم  ال�صيد  حممد  املجند  يلقي  • واإذ 
ح�صن  يون�ض  وائ��ل  املجند  يتغّنى  ال�صالح  رفيق 

املجند حميى  يفعل  ومثله  الوطن.  درع  باجلي�ض 

يون�ض  وائ��ل  املجند  يحيي  بينما  ال�صاعر،  الدين 

ال�صهيد الرقيب املغوار �صادي اجللبوط  ح�صن روح 

ويخاطبه »يا ن�صر الغيوم«...

- جورج عبد اهلل الربك�ض الذي وجه حتية وفاء اإىل �صهداء اجلي�ض.

- زياد غ�صطني وقد حملت كلمته عنوان »جي�ض لبنان االبي«.

الرقيب  ال�صهيدين،  - �صركي�ض كرم عبدو وقد ار�صل ق�صيدة حتية لروحي 

جورج البي�صري والعريف جورج نعمة.

كلمة  االحمر  وال�صليب  اجلي�ض  ا�صدقاء  با�صم  ار�صل  الذي  م�صّلم  خمايل   -

يحيي فيها العريف ال�صهيد روين النجار.

- فاطمة احللو التي كتبت عن اجلي�ض »عماد الوطن«.

- حممد خالد طراد الذي حّيا اجلي�ض بقائده وع�صكرييه.

- ورد هايل هاين التي توجهت اإىل ال�صهداء بكالم رقيق.

- حم�صن الربجي وقد خاطب الع�صكريني »ا�صحاب ال�صوت الهادر«.

- اثراء حممد حيدر التي و�صفت ابطال اجلي�ض »اقمار لبنان«.

هم  االأك��ف،  خ�صر  املالب�ض،  »خ�صر  كلمتها:  يف  جاء  وقد  الرفاعي  اآمنة   -

اخ�صرار الزمان، هم االرز يف وطني«..

- ا�صعد ح�صن الذي قال: »مع كل جندي قلبنا واكبادنا«..

- رائف الزغلول وقد خاطب ال�صهيد: »انه�ض يا ربيع العمر، هي احلياة لنا، 

االر�ض لنا وال�صماء«..

- بهيج عي�صى وقد اعترب اجلي�ض بريقاً للوطن.

التاريخ بحرب دمك اجماداً،  ال�صهيد: »تكتب  - طارق يزبك ومن ق�صيدته 

من نزف جرحك كانت الدواة والقلم«.

- �صعيد ال�صقيقي الذي كتب حتت عنوان »حكم غيابي« ومما قاله: »جي�صي 

بدو بنهر البارد ياخذ حقي وحق والدي«. • واي�صاً ن�صكر:

جمذوب،  ابراهيم  ع�صاف،  عمران  ا�صماء  احلداد،  نقوال  �صعب،  مارون  داليا 

�صليم �صوي، يون�ض بو كرم، حنان عجمي، موؤيد عا�صي، رو�ض الراعي، منى 

�صمري  العلي،  حممود  �صعب،  جان  مرياي  �صاهر،  جهاد  زريق،  منال  خ�صر، 

هارون، احمد �صيبان.
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جولة على املراكز

بطر�ض  بول�ض  ال�صمال  منطقة  رئي�ض 

رافقنا يف جولة على مراكز ال�صليب االأحمر 

حول املخيم، حيث تعرفنا اىل االأجواء التي 

ت�صود عمل امل�صعفني ال�صجعان.

بدايتها  من  املهمة  ا�صتعاد  بطر�ض 

فقال:

اأيار  الع�صرين من  يوم  الثالثة فجراً  يف 

املخيم؛  مداخل  ق��رب  متركزنا  املا�صي 

بداية اعتقدنا اأن املهمة �صتنتهي ب�صرعة 

حتى اأننا مل نفتح »�صجالً خا�صاً بالعملية«. 

اىل  ا�صطررنا  الو�صع  ت��ده��ور  م��ع  لكن 

ا�صتحداث عدة مراكز على مداخل املخيم. اأما اليوم 

وبعد مرور حواىل 70 يوماً على بدء املعارك فقد 

امتالأت �صجالتنا باحلوادث والتواريخ واالخالءات.

واأ�صاف:

حيث  للجي�ض،  م�صاند  طبي  كجهاز  نعمل  نحن 

الع�صكريني  اجل��رح��ى  ب��اإخ��الء  مهمتنا  تق�صي 

من  واملدنيني 

املعركة  اأر���ض 

وت���������ق���������دمي 

ومن االإ�����ص����ع����اف����ات  لهم  االأول��ي��ة 

وهذه  اأقرب م�صت�صفى،  اىل  اإي�صالهم  ثم 

املهمة �صملت اي�صاً مواكبة اجلرحى الذين 

جثث  نقل  اىل  ال��ط��واف��ات،  يف  ينقلون 

ال�صهداء والقتلى.

احلياتية  املواد  توزيع  �صاهمنا يف  وقد 

للمدنيني يف املخيم، ومن ثم اإخالء هوؤالء.

باخلطر  حمفوفة  دوماً  • مهامكم 
هل  هنا،  واأنتم  طويل  وقت  مّر  وقد 

توؤثر ال�سعوبات على عملكم؟

ظروف  مع  اأف�صل  ب�صكل  نتكيف  بتنا  لقد   -

العمل بعد اأن مرت فرتة طويلة على وجودنا هنا، 

ممهوراً  الواجب  يوؤدون  اأخرى  مرة 

الأحمر  ال�سليب  م�سعفو  بالدم. 

اخلطر  قلب  يف  اأقاموا  اللبناين 

ونيف  اأ���س��ه��ر  ث��لث��ة  ط���وال 

باأبهى  العطاء  روح  ملتزمني 

نهر  معركة  ويف  معانيها، 

البارد كان لهما �سهيدان.

رئي�ش  معماري  بول�ش 

وهيثم  ح��ل��ب��ا،  م��رك��ز 

اأطلقها الإرهابيون، ف�سقطا بدورهما  �سليمان هرعا لينقذا �سحايا قذيفة 

�ضحية قذيفة غادرة.

هذه ال�سفحات حتية وفاء مل�سعفي ال�سليب الأحمر وخ�سو�ساً لل�سهيدين 

يف  �سارك  وقد  واندفاعاً.  ونبلً  �سجاعة  �سبابنا  خرية  من  هما  اللذين 

�ضياغتها رفاقهما الذين تابعوا مهامهم حتى اآخر حلظة، معتبين 

عملهم خري حتية لبول�ش وهيثم.

م�صعفو ال�صليب االأحمر يف امليدان

�سهادة حارة 

على تخوم 

البارد



اأما جهوزيتنا فكاملة 24/24. ونحن نوؤمن من 5 

اإ�صعاف، ومن 25 اىل 50 م�صعفاً  اىل 8 �صيارات 

عندما تقت�صي ال�صرورة ويف احلاالت الطارئة، اأما 

ال�صعوبات فتزيدنا اإ�صراراً على متابعة واجبنا.

اأحيان كثرية نعمل حتت وطاأة �صغط كبري،  يف 

لكننا نوؤمن كل امل�صتلزمات والعتاد والعدد يف اأية 

عتاداً  وفرنا  فقد  اأبداً  نق�ض  اأي  يطراأ  مهمة.. مل 

املركز  اأما  الثمانية.  ال�صمال  مراكز  من  وعديداً 

االأول الذي توا�صلنا معه با�صتمرار فكان يف حلبا، 

وكل عديد مراكز املخيم منه.

اأجراً،  تتقا�سون  ل  متطوعون  اأنتم   •
وبني  التطوعي  عملكم  بني  توفقون  كيف 

مقت�سيات حياتكم العملية اأو الدرا�سية؟

ووظائفنا  بعيد  زم��ن  منذ  متطوعون  نحن   -

االأخرى توؤمن معي�صتنا. لكننا نخ�ص�ض دوماً، وعلى 

ال�صليب  يف  التطوعي  لعملنا  وقتاً  ح�صابنا، 

االأحمر.

الدوامات  بتاأمني  وال�صابات  ال�صبان  ويقوم 

مداورة يف ما بينهم، وذلك من خالل برنامج 

لكن  متطوع.  كل  فراغ  الأوقات  نحدده  منّظم 

ال�صرورة  عند  يختلف  االأر���ض  على  الو�صع 

حني  املتطوعني  غالبية  ا�صتدعاء  يتم  حيث 

مّنا  اأي  يتوانى  ال  عندها  طارئ،  اأمر  يحدث 

كما  ان�صغاالتنا.  كانت  اأياً  النداء  تلبية  عن 

بعني  ي��اأخ��ذون  واالأه���ايل  العمل  اأرب��اب  اأن 

االعتبار هذه املهمة - الر�صالة، في�صّهلون 

اأمور املتطوعني ويوؤمنون لنا دوامات عمل 

الر�صالة  لهذه  تقديرهم  اىل  نظراً  مرنة، 

االن�صانية.

تربطهم  التي  العالقات  طبيعة  وعن 

اللبناين،  باجلي�ض 

اأحيان  يف  را�صخة.  وبينه  بيننا  الثقة  اإن  ق��ال: 

كثرية كان يطلب منا اجلهوزية التامة، من دون اأن 

يعرف املكان اأو طبيعة املهمة اإال اأ�صخا�ض قليلون 

الثقة  لكن  �صرية،  اأحياناً  تكون  فاملهمات  ج��داً. 

فنوؤمن  عليها،  يطلعنا  اجلي�ض  جعلت  املتبادلة 

املعلومات  على  التامة  املحافظة  مع  املطلوب 

اخلا�صة االأخرى.

الر�سالة فوق كل اعتبار

امل�سعفني،  ا�ست�سهاد  يوم  عن  ماذا   •
يعني  وهل  عليكم،  ال�سدمة  وقع  كان  كيف 

النتقام لكم �سيئاً؟

واالن�صانية  الينا  بالن�صبة  اأ�صود  يوماً  ك��ان   -

على  نقَو  ومل  للحظة،  جميعاً  انهرنا  لقد  جمعاء. 

احتمال هذه ال�صدمة املوؤملة. لكن واجبنا االن�صاين 

كمتطوعني يتغّلب على م�صاعرنا اخلا�صة، فهّبينا 

اىل  يحتاج  من  والإ�صعاف  عملنا،  ملتابعة  كلنا 

م�صاعدتنا.

كان االأمر جلالً لكن ر�صالتنا االن�صانية اأقوى من اأي 

انتقام اأو حقد. لقد نّفذ االإرهابيون جرمية كبرية، اإال 

اأن واجبنا اأالّ نفّرق بني اإن�صان واآخر يف امل�صاعدة، 
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مركز العمليات

ا�سدقاء ال�سهيدين يف مركز حلبا

رئي�ش اقليم ال�سمال لل�سليب الأحمر

يو�سف بطر�ش
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وح����ت����ى ول���و 

وقفت يف اأحد االأيام اأمام جريح من 

اإ�صعافه  واحدة عن  اأتوانى حلظة  فلن  االإرهابيني، 

واإنقاذ حياته. 

يف  التقينا  حيث  املراكز  على  جولتنا  تابعنا 

اأحدها الطالب اجلامعي امل�صعف عبداهلل فرح الذي 

يف  االن�صان  »خلدمة  االأحمر  ال�صليب  يف  انخرط 

لبنان، والأن ال�صليب االأحمر تغلغل يف دمه حتى 

اأن يبتعد عن  اأ�صبح جزءاً منه. مل يعد ي�صتطيع 

هذا اجلو«. 

بول�ض  ال�صهيدين  رف��اق  م��ن  واح��د  ه��و  ف��رح 

وهيثم. يتذكرهما قائالً: »كانت الب�صمة ال تفارق 

االأول  بول�ض  هّم  كان  املعركة  بدء  مع  وجهيهما. 

انتبهوا  اخلوذة،  الب�صوا  ينبهنا:  ال�صباب،  �صالمة 

املوت  اأن  رمب��ا  يعلم  مل  لكنه  بع�صكن«،  على 

�صيختاره مع هيثم على الرغم من االنتباه«.

غرفتي  يف  »كنت  اللحظات:  تلك  فرح  ويروي 

ومل  قلبي«  »غ��ال  وف��ج��اأة 

فنزلت  ال�صبب،  اأع���رف 

�صمعت  حيث  املركز  اىل 

وكان  املفجع،  اخل��رب  بهذا 

يو�صف،  ال  باحلزن  �صعوري 

ورحت اأبكي كالطفل ال�صغري. 

مذهولني  ورف��اق��ي  وبقيت 

غ���ري م�����ص��دق��ني، ن��ب��ك��ي وال 

اأن  فكرة  ا�صتيعاب  ن�صتطيع 

معنا  يكونا  لن  وبول�ض  هيثم 

بعد اليوم.

بكري علني«  »كان  بالقول:  امل�صعف فرح  وختم 

فهما مل يعطيا بعد كل ما اأراداه، ومهمتنا اليوم 

اجلرحى  باإ�صعاف  بواجبنا  والقيام  امل�صرية  اإكمال 

وتخفيف اآالم �صعبنا واأهلنا، وخ�صو�صاً اأفراد جي�صنا 

البطل.

ماللة  و�صلت  امل�صعفني  مع  حديثنا  اأثناء  يف 

وب�صرعة  االأحمر  ال�صليب  �صباب  رك�ض  م�صرعة، 

قيا�صية اأنزلوا جرحى اجلي�ض وو�صعوهم يف �صيارة 

االإ�صعاف لنقلهم اىل اأقرب م�صت�صفى، فلم اأ�صعر 

ال�صباب  احلياة مع مغادرة  واملركز قد خال من  اإال 

با�صتثناء عدد قليل منهم.

احلياة  عادت  حتى  معدودة  دقائق  اإالّ  هي  وما 

مع  حديثنا  لنكمل  وعدنا  امل��رك��ز،  يف  تنب�ض 

ابن  عبود  لر�صاد  الدور  فكان  ال�صهيدين،  اأ�صدقاء 

التمري�ض  يدر�ض  والذي  عاماً  والع�صرين  الواحد 

يف اجلامعة، يخربنا اأن ال�صليب االأحمر كان بنظره 

الو�صع  لكن  للم�صاعدة،  »حلوة«  و�صيلة  بداية 

مقدار  ونلم�ض  ون��رى  منار�صها  عندما  يختلف 

لكن  امل�صابني..  مع  واملعاناة  وال�صغط  التعب 

ما من جمال للرتاجع »فڤريو�ض« ال�صليب االأحمر 

ي�صيبنا على غفلة ويع�ص�ض يف قلوبنا من دون 

اأن ن�صتطيع التحّكم به اأو التخل�ض منه.

وي�صرح امل�صعف عبود قائالً: هذا ما اأ�صاب هيثم 

منذ  عليه  اعتدت  اإن�صان  اأك��رث  فهو  بلدتي  ابن 

املركز  لولب  كان  االأحمر،  ال�صليب  يف  تطوعي 

بول�ض  اأما  اأبداً.  احلزن  وال يعرف  اجلميع  وُي�صحك 

فكان رئي�ض مركز مثالياً، م�صوؤولياته كبرية لكنه 

كل  اىل  قبلنا  ويندفع  باجلميع  نف�صه  ي�صاوي 

مهمة ويعمل على االأر�ض ب�صكل دائم.

على  توقفا  ال�صباب..  على  دائماً  كان  قلبهما 

حني غفلة، ا�صت�صهدا من اأجل هدف �صام وق�صية 

اأ�صمى؛ نرغب كلنا يف اإكمال ر�صالتهما التي بداآها 

جنباً اىل جنب مع اجلي�ض الذي ينا�صل يف هذه 

االأيام على عدة جبهات.

»اهلل يحمي الكل«، رفاقنا وباقي ال�صهداء رحلوا 

النهاية  يف  �صينت�صر  احلق  لكن  لبنان،  عن  فداء 

ليبقى وطننا الذي ي�صتحق كل �صهادة.

مع  ك��ان��ت  �صبية  التقينا  حلبا  م��رك��ز  يف 

جاهزون للمهمات

ي�ستذكرون الرفاق ال�سهداء

تن�سيق وتعاون...



احلادث،  ح�صول  عند  امل�صعفني 

امل�صعفة كاتي اليا�ض وجهها ينب�ض حزناً: »حتى 

اليوم مل اأ�صتطع تقّبل ما ح�صل، لقد كان فظيعاً، 

ففي حلظة طلب مني بول�ض اأن اأبقى مكاين ويف 

اللحظة الثانية مل يعد موجوداً«.

وتتابع كاتي قائلة: »اأنا اأعمل منذ خم�ض �صنوات، 

وكنت قبل معركة نهر البارد �صاأبداأ عمالً جديداً لكن 

اأقوى  التطوعي  عملي  فكان  عاك�صتني،  الظروف 

من م�صلحتي ال�صخ�صية. لكن املوؤ�ص�صة التي اأعمل 

فيها احرتمت قراري واحتفظت يل بالوظيفة حتى 

انتهاء هذه املهمة«.

امل�صعفني  م��ع  ذكرياتها  ع��ن  �صوؤالها  وعند 

ال�صهيدين، اغرورقت عينا كاتي بالدموع: »بول�ض 

كفريق  نعمل  كنا  اخوين يل،  كانا مبنزلة  وهيثم 

قوي  كان  حلبا،  مركز  رئي�ض  بول�ض  وك��ان  واح��د، 

ال�صخ�صية لكنه يف الوقت نف�صه �صاحب قلب كبري 

يعامل اجلميع بكل اخالق وحمبة، فيما 

هيثم له جو خا�ض: دائم املرح، يعمل 

وقته  من  الكثري  ويعطي  جوارحه  بكل 

لعمله التطوعي، يف الفرتة االأخرية كان 

ياأخذ اأحياناً دوامي باال�صافة اىل دوامه«.

ميوتو«،  بي�صتاهلوا  »ما  كاتي:  وت�صيف 

مكافاأتهما  كانت  فلَم  اجلميع  ي�صاعدان  كانا 

ذاك  �صرخ  وعندما  اليوم  ذلك  والقتل؟ يف  الغدر 

الع�صكري »ال�صباب باالأر�ض دّوري االإ�صعاف ترنوح 

اأعي �صيئاً.. وبعد  اأعد  ومل  اأر�صاً  نخل�صن«، وقعت 

االأمر  اأريد امل�صاعدة، ولكن  اأعد  فرتة غ�صبت ومل 

ومهماته  االأحمر«  »ال�صليب  الأن  بيدي  يكن  مل 

وهيثم  بول�ض  واأن  خ�صو�صاً  قراري،  اأقوى من  كانا 

الثمن...  كان  ومهما  حدود  بال  الت�صحية  علماين 

ما  الأن  اجلميع  وعن  عني  را�صيني  يكونا  اأن  اأرجو 

فعلناه كان اأق�صى اإمكاناتنا.

وتختم كاتي: 

ومعها  خري  على  املعركة  هذه  تنتهي  اأن  اأرجو 

كل االأحداث االأليمة يف لبنان واهلل »يحمي اجلي�ض 

ويرد عن �صباب ال�صليب االأحمر وين ما كان«.

يف  اللحظات  ام��ت��داد  وعلى  راج��ع��ني،  نقفل 

وجداننا �صجاعتهم وحزنهم ونبل ر�صالتهم. 
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معماري: • بول�ش 
ي�صميه  كما   »Chemine« جنح 

االأول  اليوم  منذ  املركز،  يف  رفاقه 

نهر  خميم  يف  امل��واج��ه��ات  الن���دالع 

البارد بتاأمني كل متطلبات االإ�صعاف 

بقيادته  املركز  وتخطى  اللبناين.  للجي�ض 

كل ال�صعاب التي اعرت�صته. وحتول اندفاعه 

ا�صت�صهاده  حلظة  حتى  امل�صوؤولية  وحتمله 

منوذج  اىل   2007/6/11 االث��ن��ني  ظهر 

يحتذى و�صط زمالئه، و�صيكون اندفاعه رمزاً 

وعربة لهم يف امل�صتقبل.

�سليمان: • هيثم 
وتنظيم  النا�ض  مل�صاعدة  باندفاعه  متيز 

الن�صاطات التي تقرب �صباب ال�صليب االأحمر 

من اأهل جمتمعهم. كان يق�صي معظم قته 

يف مركز ال�صليب االأحمر حيث اأحب الزمالء 

دوماً  اجل��اه��زة  ونكاته  امل��رح��ة،  �صخ�صيته 

للتخفيف عنهم. داأب خالل تنفيذ عمليات 

زمالئه،  معنويات  رف��ع  على  ال��ب��ارد  نهر 

رموز  اىل  �صيتحولون  اأنهم  لهم  والتاأكيد 

وانت�صار  املعركة  انتهاء  مع  يف جمتمعهم 

اجلي�ض.

لكن وقبل انتهاء املعركة، حتول �صليمان، 

ظهر 2007/6/11 رمزاً �صيبقى يف ذاكرة 

الذات  وبذل  االندفاع  على  يحثهم  زمالئه، 

يف �صبيل خري املجتمع.

ت
ما

كل
ب

ا�سعافات اولية

وتنفيذ دقيق للمهمات

















اأنا بدرية العكاري، زوجة ال�صهيد علي مو�صى، اأبداأ بالدعاء لك باأن تكون يف 

جنان اخللد ايها ال�صهيد الغايل، ا�صت�صهادك لي�ض بال�صيء ال�صهل لكنه فداء 

للواجب والوطن.

اأنا  والأوالدي  يل  و�صيتك  يف  لنا  تركته  ما 

باأين �صاأبقى كما  موؤمتنة عليه. كن مطمئناً 

مهما  نن�صاك  لن  اكون.  ان  واأردتني  عّودتني 

طال فراقك عنا. �صتبقى دائماً معنا...

تركت يف اح�صاين خم�صة اوالد �صيكونون مثاالً لك.

وختاماً اقول، ما قدمته للوطن من فخر �صيكون قدوة لرفاقك واحبائك...

اأما ابنة ال�صهيد كرمية فقالت:

الندى يف  قطرة  هو  من  اإىل  هذه  كلماتي  اكتب  مو�صى.  علي  كرمية  اأنا 

واإر�صاداته  و�صاياه  تنفيذ  على  نف�صي  عاهدت  الذي  اأبي  اإىل  هادئ.  �صباح 

وحفظها الآخر يوم يف حياتي..

الذي  ال��دم  مثل  هم  الذين  باأخوتي  او�صيتني 

يجري يف عروقي، فعندما ينقطع الدم، تنقطع 

اأمي احلنونة امل�صحية يف  حمبتي لهم... وكذلك 

�صبيل �صعادتنا وم�صتقبلنا...

يا  علينا  تخف  راأ�صك وقد ال  نرفع  اأبي فنحن نحفظ عهدك و�صوف 

تركتنا يف ايٍد اأمينة.

اخرياً، لن نن�صاك، وقد ا�صتقنا اإليك كثرياً.
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اآب/ايلول

االأحّبة اإن حكوا...

اأو  الأب  يقول  وماذا  لأبيه،  ال�سهيد  ابن  يقول  ماذا 

الأخ، وكيف تخاطب الزوجة او الخت من ترك دفء 

العائلة وا�ست�سهد فداء للبنان؟

هنا بع�ش النماذج.

�صهر  م��ن  وال��ع�����ص��رون  ال�صابع  اإن���ه 

حزيران!

يف مثل هذا اليوم من العام 1983 

اليوم  ام��ا  ال��ن��ور،  عيناك  اب�صرت 

النور  وُحجب  مغم�صتان  فعيناك 

اليوم،  ه��ذا  مثل  يف  عنهما... 

وهو  وال��دك  وهلل  اأم��ك  فرحت 

احلريري  �صريرك  يف  يلقيك 

وانت تتدلل �صاحكاً تارة، باكياً 

فاأنت ممّدد  اليوم  اما  طوراً، 

دون  من  خ�صبي  نع�ض  يف 

حراك ال ت�صحك وال تبكي...

املحبون  ف��رح  ال��ي��وم،  ه��ذا  مثل  يف 

واال�صدقاء بقدومك واإقبالك على هذه الدنيا ور�صوا عليك 

الورود  زالت  فما  اليوم  اما  وبهجة،  فرحاً  واالرز  ال��ورود 

وحبوب االرز التي ر�صها اال�صدقاء يوم وداعك معلقة على 

نع�صك تاأبى ان تفارقه...

يف مثل هذا اليوم، �صحكت عيون امك فرحاً، اأما اليوم 

فترتقرق عيونها بالدموع وتنهمر منها العربات احلارة 

ياأ�صاً وحزناً...

يف مثل هذا اليوم، ابت�صم قلب والدك وهو يحمل ولده 

االول، اما اليوم فقلب والدك يتقطع اإذ فقد ولده البكر 

وفلذة كبده.

يف مثل هذا اليوم، احتفلت العائلة بقدومك، اما اليوم 

فالعائلة تلب�ض ثوب احلداد...

يف مثل هذا اليوم، تزّين املنزل ببالونات كتب عليها 

»اأهالً و�صهالً يا روي«، اما اليوم ففي املنزل ال�صور ويف 

ال�صيعة الرايات وقد كتب عليها: »وداعاً يا روي«.

وداعاً يا اأخي ويا �صديقي ويا حبيبي ويا �صاعري، يا من 

اجمل طفولة، على االطالق، يا من كربت  ام�صيت معه 

معه و�صببت معه، يف اح�صانه اتدلل تارة وبني ذراعيه 

ينهال علّي حزن خفيف طوراً...

الطّيب  والقلب  ال�صاحك  البهّي  الوجه  �صاحب  يا  وداعاً 

ما  رائعة  �صحكة  تزينهما  امل��وّردي��ن  واخلدين  احلنون 

انفّكت تهّز جدران املنزل وتزرع االمل يف القلوب...

لن ان�صاك يا اخي،

لن ان�صى االوقات وااليام التي ق�صيناها معاً،

ما زلت اراها يف ال�صور، واراك طفالً يف �صريرك ويف 

اح�صان امك، وبني ذراعي والدك،

تغمرين  كعادتك،  �صاحكاً  بقربي  تنت�صب  ول��داً  اراك 

االوىل  قربانتك  ذكرى  يف  والديك  وتتو�صط  وتقبلني، 

املدر�صة  من  تخّرجك  ويوم  املدر�صة  من  تخّرجك  ويوم 

احلربية.

اراك �صاباً دائم احلركة جتول يف املنزل، تركب �صيارتك، 

متتطي ح�صانك، ترق�ض ترك�ض تقفز فرحاً و�صعادة.

واراك يوم عيد مولدك، تنهاك عليك الُقَبل من والديك 

حمتفلني  اال�صدقاء  حولك  ويجتمع  ومّني،  اخوتك  ومن 

وانت تتو�صط اجلميع �صاحكاً لتقطع قالب احللوى...

اأي قالب �صنقطع اليوم وقلوبنا تتقطع لفراقك؟

اأي قالب �صنقطع اليوم؟ اي �صحكات �صن�صمع؟ اأي اأغان 

�صرنّدد وقد لب�ض املنزل ثوب احلداد؟ لن ن�صمع �صحكتك 

عليك  نتفرج  لن  اليوم،  ال�صاحك  وجهك  نرى  لن  اليوم، 

مع  الأجل�ض  تناديني  لن  احللوى،  قالب  تقطع  وان��ت 

رفاقك، لن تهم�ض يف اأذين »جيبي �صوكة، جيبي �صكني، 

اهتمي باأ�صحابي«.

ر�ضا اأبو غزالة

�صقيقة النقيب ال�صهيد روي ابو غزالة

ينعاد عليك  يا خّيي

اىل زوجي ال�سهيد علي مو�سى... 

واىل اأبي
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ح���ردي���ن ي����ا  ح�������داد  ول���ب�������ص���ي  ال����دم����ع  اإذريف 

واإرف�����ع�����ي امل�������ص���ال���ح ال���������ص����ودا ف�����وق ال���ع���ت���اب

و�����ص����دى ج���را����ص���ك و����ص���ل���ي ل��ق��ادي�����ص��ا وق��ن��وب��ني

و����ص���م���ي ل���������ص����درك اأم���������ريك اأم�������ري ال�������ص���ب���اب

احلزين ال�����ص��ن��دي��ان  ج���ذوع  ع  عري�صك  اإ���ص��م  اإح��ف��ري 

ب��ع��دا ���ص��ورت��و ب��ال��ب��ال ط��ي��ف��و م���ن ال��ف��ك��ر م���ا غ��اب

واإ���ص��م��ع��ي ع دروب������ك دع�������ص���ات ف���ار����ص���ك االأم����ني

الغياب ب��ع��د  م���ن  ل��ب��ن��ان  ب��ع��ل��م  م��ل��ف��وف  راج��ع��ل��ك 

اإ���ص��م بنيامني اإب��ن��ك ال��ب��ط��ل ج���ان م��ع  اإ���ص��م  اإك��ت��ب��ي 

و���ص��ع��ي��ه ع��ل��ى الي���ح���ة ال�������ص���رف ب��ق��ل��ب ال��ك��ت��اب

تخمني و�صفها  بيعجز  ب��ع��ن��وان  لقدمها  الت�صحية 

ال����وف����اء ل��ل��وط��ن ب��ع��ز امل���ع���رك���ة، من����رك م���ا ���ص��اب

ي���ا ج���ان ال�����ص��ه��ي��د ي���ا ه��ام��ت��ك ع��ال��ي��ة م��ت��ل �صنني

ح�صاب األ��ف  جلي�صو  عملوا  م��ا  ويل  لبنان  ع  تخاف  ال 

ب���ك���را ي����ا اإب������ن ع���م���ي ق����د م����ا ن��ب��ق��ى ���ص��اب��ري��ن

بين�صاب لبنان  ربيع  مع  ربيعك  وعطر  التلج  بيدوب 

ال�����ص��ه��ي��د اأم  ي�����ا  ع����م����ي  م�������رت  ي�����ا  واإن����������ت 

داب ق���ل���ب���ك  ج������ان  ع  وح�����زن�����ك  ل���وع���ت���ك  م�����ن 

م��ف��رو���ض ن��ع��م��ل��و ع���ر����ض ل��ل��ع��ري�����ض واج���م���ل عيد

ل����ك����ل ع�����م�����رو رّج������������ال وامل������������وت م������ا ه����اب

واإن����ت ي��ا اإب����ن ال��ع��م ي��ا م��ع��دن��ك اأ���ص��ل��ب م��ن حديد

اإخ������وات������ك ع����م ب���ق���ول���و ل���ي�������ض ����ص���و اال����ص���ب���اب

مل������ا ال������وط������ن ي������ن������ادي ال���������ص����ب����اب ال���ع���ن���ي���د

ق����راب اهلل  م����ع  ب���ت�������ص���ريوا  ال�������دم  مب���ع���م���ودي���ة 

عيد للقدر  ب��ق��ول  احل��ي  اجلي�ض  �صهيد  ط��وين  وخ��ي��ك 

ي���ا ج����ان وي����ن رح����ت م�����ض ق�����ادر ع اال���ص��ت��ي��ع��اب

منفيد بعد  بال�صهادي  اإل��ي��ا���ض  بيت  لبنان  ري��ت  ي��ا 

احل��راب را���ض  نحن  ال��غ��در  ب��وج  لبنان  ي��ا  ف��داك  دماتنا 

ال�صديد اخل��رب  م��ن  الدمعة  جفت  مل��ى  وم���اري  وليلى 

ج���اب ه���ي���ك  ال�����ده�����ر  ل���ي�������ض  اهلل  ي�����ا  ي����ق����ول����وا 

اإل���ي���ا����ض وج������ان ب��ال��ت��ح��دي��د ومل�����ص��ي��ب��ة ع ب���ي���ت 

اأم����ل����ن����ا ب����ه����ال����دين واحل������ي������اة م���ن���ه���م خ����اب

وي���ن اإب���ن ع��م��ي ي��ل��ي ب��ع��زم��ك ال��ع��اي��ل��ي ك��ن��ت تزيد

������ص�����رف وع��������ز ب����ل����ب����ن����ان وب����������الد االغ����������رتاب

ب��ع��د برتيد ول��ب��ن��ان  ان���ت  ���ص��ه��ادي  ك��ن��ت  اإن  خ��ي  ي��ا 

ما بيغلى ع لبنان وحردين كل دمات بيت اإليا�ض وقت ال�صعاب

القدي�صني وك��ل  اهلل  نعمة  مع  ج��ان  خلدي  حردين  وي��ا 

االرب�������اب رب  ل���ب���ن���ان  ب���اإ����ص���م  ال�����ص��ه��ي��د  الأن�������و 

مني ���ص��ه��ي��دك  ال���ت���اري���خ  ق��ل��ك  ن���ه���ار  ���ص��ي  واإن 

اإب�����ن ج��رج�����ض اإل���ي���ا����ض، م����غ����وارك ج����ان اجل����واب

ع
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د
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يف 
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اإ

ب�������ال�������ف�������وؤاد ح�������������ص������رة  اأمل  دم�������ع�������ة 

وم�����ن ب���ع���د ن�������ض ال���ل���ي���ل ����ص���و ���ص��ع��ب اخل���رب

غ�������������ّدار ������ص�����و غ�������������ّدار اإن�����������ت ي�������ا ق�����در

م��ط��ر ي���ت�������ص���ب���ب  االمل  دم��������ع  وت������رك������ت 

ي������ا ج�����ن�����دي ي����ل����ل����ي ن���������ص����اط����ك اإب�����ت�����دا

اإم������������ك ب�������������ص������ّدة وي����������ن راي������������ح وي�����ن

اإب������ن������ا ال������زغ������ري وه�����ي�����ك ب���ت���خ�������ص���ر ع��ني

م���������ص����ح����ة ج������م������ال و������ص�����ح�����ر ب���ال���ع���ي���ن���ني

و������ص�����ع�����ر احل�������ل�������و ك����������ان ن����������در ودي��������ن

واحل�����������������زن خ�������ّي�������م ع������ال������ك������ل و�������ص������اد

ال��������والد م������ن  ول��������د  راح  ق����ل����ن  ل�����اله�����ل 

ق����������ّررت ت���خ���ط���ف �����ص����ب ����ص���م���م���ت ب���ع���ن���اد

ه���ي���ك ال�����ق�����در ب����ريي����د واح��������د م�����ن ال������والد

ط������م������وح������ك ك������������ان ع��������اك��������رب امل���������دى

ت�����ن�����ّه�����دا اأمل  ح�������������ص������رة  وب���������ّي���������ك 

����ص���دى راح  ت���ع���ب���ه���ا  اإن����ط����ف����ت  ����ص���م���ع���ة 

وخ�����������دود م����ت����ل ال�����������ورد ب���ل���ل���ه���ا ال����ن����دى

مل��ح��م��د ي���ح���ف���ظ  ال������ك������ون  رب  م����ن���������ص����ان 

ل��ك��ن ي���ا ح�����ص��رة امل�����وت ب��ك��ر واع���ت���دا

حممد ابن العريف ح�سن احلجريي

 اإىل روح ال�صهيد املغوار حممد ح�صن احلجريي
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وق������ّل������ك ا����ص���ت���ق���ت ل���ع���ي���ون���ك ي������ا خ���ّي���ي

وه����ال����ك����ا�����ض امل������ر ال����ل����ي ���ص��ق��ي��ت��و ل��ب��ّي��ي

ت���ت���اأم���ن م�����ص��ت��ق��ب��ل��ك م����ع �����ص����ارة ال�����ص��ب��ي��ة

وك�����ت�����ب�����ت ك�����ت�����اب�����ا ع��������ورق��������ة و�����ص����ي����ة

ن��������اط��������رة رج��������وع��������ك ب������امل������اأذون������ي������ة

ت���ت���خ���ط���ب���ل���وا ������ص�����ارة وي���������ودع ال���ع���زوب���ي���ة

وت���خ�������ص���ر ����ص���ب���اب���ك وه����ال����ط����ل����ة االب����ي����ة

و�������ص������رت ����ص���ه���ي���د ب����ر�����ص����ا�����ص����ة ذك���ي���ة

ب�����روي�����ة ت�����ف�����ك�����وا  ع�������م  ك�����ن�����ت  ل�����غ�����م  ع 

ت���ت���ن���ال م���رت���ب���ة ال���ع���ز وال����ك����رام����ة االب���دي���ة

و�����ص����ل����م����ت روح����������ك ه�������ال�������روح ال���ن���ق���ي���ة

وع���ط���ي���ت خ���ّي���ك و�����ص����ام ال���ب���دل���ة ال��ع�����ص��ك��ري��ة

وت������ن������ده ب����ا�����ص����م����و ب���������ص����وت����ك ال���������ص����ادي

حت��ي��ة وّدي  ع������م  حم����������روق  ق����ل����ب  م������ن 

ك������ان������ت م�����ب�����ك�����رة ع����ل����ي����ك ال���������ص����ه����ادة

ق������دم������ت ح������ال������ك ل����ل����ج����ي���������ض ب�������������اإرادة

ي��ل��ل��ي م����ا ت��ه��ن��ت ب��ع��ر���ص��ا ي�����وم ال�����ص��ع��ادة

وام�����������ك ال�����ك�����ان�����ت ت����ن����ده����ل����ك ت�����ن�����ادي

م�����ن ح������رب مت������وز ي������وم ق�������ص���ف���وا االع�������ادي

ت�������ص���وف���ك ع و����ص���ادة ل���ل���م���وت  ت���وق���ع���ت  م����ا 

�����ص����ّي����ع����وا ����ص���ن���ي���ن���ك ب�����غ�����در االأي������������ادي

ر������ص�����ا������ص�����ة ق����ن���������ض رم�������وه�������ا ب���������ربادي

�����ص����ل����ي����ت ت�����������ص�����وم وت�������رك�������ع وت�������ص���ل���ي

و������ص�����رخ�����ت ������ص�����رخ�����ة ل���������رب ال�����ع�����ب�����ادة

ع�����ط�����وك او�����ص����م����ة و�������ص������ه������ادات ع����دي����دة

وت�����رك�����ت�����و م���������ص����ت����اق ت����غ����م����رو ب���ت���م���ادي

اإىل روح �صقيقي الرقيب االول ال�صهيد ماجد حمود                                                         اجلندي و�سام حمود

ن خّي
م

هيد
ال�س

ريان ابنة ال�صهيد احمد 

حممد فرحات تكتب لوالدها، 

»ذلك البطل االأبي، ال�صامخ 

العزيز، اال�صد ال�صجاع، واملوؤمن 

الكرمي...«. ريان امل�صتاقة اإىل 

ابيها ال�صهيد حتمد اهلل وتردد 

ب�صجاعة »ان ال�صهداء احياء عند 

ربهم يرزقون«.

الرقيب االول احمد ال�صعار يخاطب 

�صقيقه الرائد ال�صهيد وليد ال�صعار:

ايها الوليد االمل

ايها ال�صهيد البطل

�صالم ال�صوق واالمل

من والديك، من االخوة ومن كل من 

عرفك. من العري�صة واليا�صمينة، من كل 

زاوية يف البيت...

ايها ال�صهيد البطل، ا�صرتح يف جنات 

اخللود.

ايها ال�صهيد البطل، اإىل اللقاء.

ل
ط

لب
ا ا

ه
اي

ل
م

ل
د ا

لي
و
ال
ا 
ه

اي

من طاران - ال�صنية ير�صل 

غزوان احلاج احمد والد ال�صهيد بالل 

احلاج احمد كلمة موؤثرة معترباً ان 

»ال�صهادة لل�صهيد هي يوم عيد«، 

ويخاطب ولده الذي ا�صت�صهد 

حلماية احبابه وهو يف عّز ال�صباب، 

فيخربه ان ا�صت�صهاده ا�صاب 

اجلميع باالمل، لكن العزاء يف كونه 

قدم نف�صه فدية لوطنه.
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يف تلك الليلة �صمع الليل 

انني النجوم

فانحنى فوقها ي�صرتق 

ال�صمع... رحل قا�صم...

وانطفاأ القمر...

فاطمة كامل زين

خطيبة العريف ال�صهيد

قا�صم زين

الرقيب ال�صهيد نزيه نادر له يف 

املوؤ�ص�صة الع�صكرية �صقيقان: الرقيب 

االول خليل نادر والرقيب جمال نادر. 

ال�صقيقان كتبا لل�صهيد، ويف كالمهما 

الفخر وال�صجاعة.

»ا�صتقنالك يا غايل... انت اللي 

كنت تقول، املوؤ�ص�صة اأمي وقائدها 

بيي...« )خليل(.

اأما جمال فيعترب �صقيقه ال�صهيد 

»من عكار االبية للوطن احلى هدية«.
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»يف عر�صك اليوم اهديك وردة

من تراب ار�ض احببتها، وردة 

ت�صرق على قربك...

من يف عرينك يا اخي ال�صهيد

بارك اهلل تراباً �صّم ج�صدك وعمرك

وايقظ اهلل �صمرياً مات يف قلوب 

املجرمني، لكنه لن يعرف ابداً قرباً 

ينام فيه«.

�صقيقة ال�صهيد 

املعاون الول ب�سام خ�سر جوهر

ة
د

ور
ك 

دي
ه

اأ

املعاون االول املتقاعد 

غ�صان مرتا يخاطب 

ابن �صقيقته العريف 

ال�صهيد �صادي جلبوط 

قائالً:

»قوم �صوف امك مع 

حجار البيت عم ت�صرخ 

وتقول الأهلل االرادة«.
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»األن اأراك بعد اليوم تلب�ض لبنان

يف بزة امليدان؟

اأين البزة املمزقة يا اأبي؟

اأريد اأن التحفها الأنها ال�صرف...

اأريد اأن اأُزرع حتت االرزة يف هامتك 

الأنبت �صموخاً ووطناً اأرحب...

اأريد اأن اأعانق قدميك و»الرجنر« الذي 

ثبت االر�ض مواجهاً الزلزال...

اتركوين اذوب يف ج�صد ال�صهيد

اتركوين مع اأبي«.

زياد ال�سانع
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الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
بالقدم  اللبناين  اال�صتحقاق  • و�صام 

من الدرجة الرابعة برونزي.

من  اللبناين  اال�صتحقاق  و�صام   •
الدرجة الثالثة ف�صي.

الع�صكرية. • امليدالية 
�صت  اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 

مرات.

 18 اجلي�ض  قائد  العماد  تهنئة   •
مّرة.

مرات. ثالث  اللواء  قائد  • تهنئة 
مرات. ثالث  االفراد  مدير  • تهنئة 

- متاأهل وله ثالثة اأوالد.

االأول  امل��وؤه��ل  اجلي�ض  ق��ي��ادة  نعت 

بتاريخ  ت��ويف  ال��ذي  نا�صيف  ج��وزي��ف 

.2007/8/10

- من مواليد 1961/6/17 - اال�صرفية 

- ق�صاء بريوت - حمافظة بريوت.

ب��ت��اري��خ  اجل��ي�����ض  يف  ت���ط���وع   -

.1984/1/11

 - للعديد  اجلي�ض  اأرك���ان  ع��داد  من   -

مديرية االفراد.

- حائز: 

مرتني. احلرب  • و�صام 
اجلنوب. فجر  • و�صام 

التذكاري. الوطنية  الوحدة  • و�صام 

املوؤهل الأول

جوزيف جرج�ش نا�سيف

التذكاري.

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
بالقدم  اللبناين  اال�صتحقاق  • و�صام 

من الدرجة الرابعة برونزي.

الع�صكرية. • امليدالية 
اجلي�ض  ق��ائ��د  ال��ع��م��اد  تنويه   •

مرتني.

 16 اجلي�ض  قائد  العماد  تهنئة   •
مّرة.

بريوت. منطقة  قائد  • تهنئة 
- متاأهل وله �صتة اأوالد.

نعت قيادة اجلي�ض املعاون علي ح�صني 

تليجه الذي تويف بتاريخ 2007/7/29.

بلدة   -  1965/11/5 مواليد  من   -

حمافظة   - عكار  ق�صاء   - يعقوب  عني 

ال�صمال.

ب��ت��اري��خ  اجل��ي�����ض  يف  ت���ط���وع   -

.1983/12/19

- من عداد اأركان اجلي�ض للعديد. 

- حائز:

اجلنوب. فجر  • و�صام 
الوطنية  الوحدة  و�صام   •

املعاون علي ح�سني تليجه



يف �سجل اخللود

الربونزي. الع�صكري  التقدير  • و�صام 
بالقدم  اللبناين  اال�صتحقاق  • و�صام 

من الدرجة الرابعة برونزي.

الع�صكرية. • امليدالية 
اأربع  اجلي�ض  قائد  العماد  • تنويه 

مرات.

 20 اجلي�ض  قائد  العماد  تهنئة   •
مّرة.

مرات. �صت  اللواء  قائد  • تهنئة 
مرتني. اللواء  اأركان  رئي�ض  • تهنئة 

القطعة. قائد  • تهنئة 
- عازب.

االأول  ال��رق��ي��ب  اجلي�ض  ق��ي��ادة  نعت 

ا�صطفان جورج غالب الذي تويف بتاريخ 

.2007/8/11

1960/5/15 - البرتون  - من مواليد 

- ق�صاء البرتون - حمافظة ال�صمال.

ب��ت��اري��خ  اجل���ي�������ض  يف  ت���ط���وع   -

.1983/6/23

- من عداد لواء امل�صاة ال�صابع.

- حائز:

احلرب. • و�صام 
اجلنوب. فجر  • و�صام 

التذكاري. الوطنية  الوحدة  • و�صام 

الرقيب الأول ا�ضطفان جورج غالب

قيادة  ن��ع��ت 

اجلي�ض العريف االأول م�صطفى 

اأح��م��د ع��ث��م��ان ال����ذي ت��ويف 

بتاريخ 2007/8/27.

 1968/7/3 مواليد  من   -

 - ال�صوف  ق�صاء   - كرتمايا   -

حمافظة جبل لبنان.

اجلي�ض  يف  ت��ط��وع   -

بتاريخ 1992/4/9.

معهد  ع��داد  من   -

التعليم.

- حائز:

الع�صكري  التقدير  • و�صام 
الربونزي.

قائد  ال��ع��م��اد  ت��ن��وي��ه   •
اجلي�ض مرتني.

قائد  ال��ع��م��اد  تهنئة   •
اجلي�ض 17 مّرة.

مدر�صة  قائد  تهنئة   •
الرتباء.

الكتيبة. قائد  • تهنئة 
- متاأهل وله اأربعة اوالد.

اجلندي  اجلي�ض  قيادة  نعت 

ر���ص��را���ض  م�����ص��ه��ور  االأول 

بتاريخ  ت���ويف  ال���ذي  بحمد 

.2007/7/31

 1976/6/20 مواليد  من   -

- ظهر االحمر - ق�صاء را�صيا - 

حمافظة البقاع.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 

.1999/9/20

التدخل  ف���وج  ع���داد  م��ن   -

الثالث.

- حائز:

قائد  ال��ع��م��اد  ت��ن��وي��ه   •
اجلي�ض.

قائد  ال��ع��م��اد  تهنئة   •
اجلي�ض خم�ض مرات.

- عازب.

العريف 

الأول 

م�سطفى 

اأحمد 

عثمان

اجلندي الأول 

م�سهور 

ر�سرا�ش 

بحمد
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املجّند

�سعد �سلمان كليب

نعت قيادة اجلي�ض املجّند �صعد �صلمان 

كليب الذي تويف بتاريخ 2007/8/23.

- من مواليد 1978/6/10 - كوكبا - 

را�صيا.

من  اع���ت���ب���اراً  اجل��ي�����ض  يف  ج��ن��د   -

2000/8/2 ومددت خدماته اعتباراً من 

.2006/9/22

- من عداد الفوج املجوقل.

- حائز:

اجلي�ض. قائد  العماد  • تهنئة 
- عازب.

ن����ع����ت ق����ي����ادة 

علي  املجّند  اجلي�ض 

ح�������ص���ني ده��ي��ن��ي 

بتاريخ  تويف  ال��ذي 

.2007/8/21

    1985/7/1 مواليد  من   -

- معركة - ق�صاء �صور.

- جّند يف اجلي�ض اعتباراً من 

2003/9/23 ومددت خدماته 

اعتباراً من 2006/11/10.

املدرعات  فوج  ع��داد  من   -

االأول.

- حائز:

قائد  ال��ع��م��اد  تهنئة   •
اجلي�ض.

ف��وج  ق��ائ��د  • ت��ه��ن��ئ��ة 
املدرعات االأول.

- عازب.

املجّند

علي ح�سني 

دهيني

املجّند 

اأمين با�سم 

الرنوؤوط

املجّند  اجلي�ض  قيادة  نعت 

الذي  االرن����وؤوط  با�صم  اأمي���ن 

تويف بتاريخ 2007/7/2.

 /7/25 م���وال���ي���د  م���ن   -

1986- مدينة طرابل�ض.

اعتباراً  اجلي�ض  يف  جّند   -

وم����ّددت   2005/3/9 م��ن 

من  اعتباراً  خدماته 

.2006/9/24

فوج  ع���داد  م��ن   -

املدّرعات االأول.

- حائز:

قائد  ال��ع��م��اد  تهنئة   •
اجلي�ض.

- عازب.

املجّند هادي علي احلاج

املجّند هادي علي  اجلي�ض  قيادة  نعت 

احلاج الذي تويف بتاريخ 2007/8/21.

- من مواليد 1985/8/1 - بريتال.

من  اع���ت���ب���اراً  اجل��ي�����ض  يف  ج��ّن��د   -

اعتباراً  خدماته  ومّددت   ،2005/4/20

من 2006/8/25.

- من عداد لواء امل�صاة الثاين - الكتيبة 

.25

- حائز:

اجلي�ض. قائد  العماد  • تهنئة 
- عازب.

نعت قيادة اجلي�ض املجّند غ�صان حممد 

اأيوب الذي تويف بتاريخ 2007/8/6.

- من مواليد 1981/11/1 - اللبوة.

من  اع���ت���ب���اراً  اجل��ي�����ض  يف  ج��ّن��د   -

اعتباراً  خدماته  ومّددت   ،2003/4/14

من 2006/8/21.

- من عداد لواء امل�صاة العا�صر.

- عازب.

املجّند

غ�ضان حممد اأيوب
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اآب/ايلول

اإعداد:

رميا �سليم �سومط

اإقت�ساد ومال



اآب/ايلول

اإعداد:

غري�ش فرح

رحلة يف االن�سان

لإذابة الفرق

بني املقاتل واملوظف

ح�صب راأي اخلرباء النف�صيني، فاإن الذي يقاتل من 

ُيدفع  الذي  عن  يختلف  بها،  يوؤمن  عقيدة  اأجل 

اأجراً.  يتقا�صى  موظفاً  كونه  ق�صراً  القتال  اىل 

واالإنتماء  الوظيفي  االإنتماء  بني  الفرق  والإزال��ة 

ب�صحنات  اال�صتعانة  تتم  اأن  يفرت�ض  العقائدي، 

التوا�صل امل�صار اليه ال�صتبدال الت�صوي�ض البيئي 

املوؤ�ص�صة  متّثلها  التي  العقيدة  بحب  املهني 

احلازمة  ب�صخ�صيته  القائد  دها  ويج�صّ الع�صكرية، 

واملرنة يف اآن معاً. واملوؤ�ص�صات الع�صكرية التي 

الع�صكري  العمل  يف  الثغرة  هذه  بعمق  تعي 

العقول  �صهر  على  الع�صور  عرب  عملت  املنّظم، 

املنتمية اليها يف بوتقة وحدة التفكري والتوّجه 

عن  االإنتماء  هذا  تعّمق  مدرو�صة  تقنيات  عرب 

لدى  الكامنة  الفطرية  ال��دواف��ع  اإث���ارة  طريق 

االأوطان عرب  اأ�صهمت يف بقاء  املقاتلني، والتي 

الع�صور.

كيف تتحقق هذه احلالة النف�سية؟

وهو  زوك��ريم��ني  مارڤني  الدكتور  راأي  ح�صب 

فاإن  النف�صي،  احلقل  اأمريكي معروف يف  باحث 

ي�صتدعي  املوّحد  القتايل  الفكر  يف  االن�صهار 

وجود  راف��ق��ت  التي  الفطرية  العوامل  اإث���ارة 

عن  الدفاع  اىل  ال�صعي  مقدم�ها  ويف  االن�صان، 

جمتمع  �صمن  البقاء  غريزة  اإر�صاء  اأو  النف�ض 

ننتمي اليه. 

يف  النظامي�ة  املوؤ�ص�صات  دور  يكمن  وهنا 

فكرة  ال�صتب�دال  التعبئ�ة  تقني�ات  جتني�د 

بفكرة  ال�صّيق  والفئوي  االإجتماعي  االإنتم�اء 

االإنتماء الوطني واملوؤ�ص�صات يف عقل املحارب. 

وح�صب زوكريمني، عندما تنغر�ض هذه الفكرة 

وتطغى على ما عداها، تربز عندها اأهمية اإثارة 

ال�صحن  طريق  عن  الدماغي  الكيميائي  التفاعل 

النف�صي والعقائدي، و�صوالً اىل تفعيل التوجهات 

الفطرية امل�صار اليها. عند هذا احلّد ت�صيطر فكرة 

اليافعة،  العقول  يف  وتتجّذر  الوطن  عن  الدفاع 

وتتجّلى روح ال�صجاعة واملناقبية واالإقدام باأبهى 

�صورها.

وه��ن��ا ت�����ص��ّدد االأب���ح���اث امل�����ص��ار ال��ي��ه��ا على 

بديهي.  توّجه  اأنه  علماً  ال�صباب،  عن�صر  اأهمية 

على  رّكزت  الع�صور  عرب  الع�صكرية  فاملوؤ�ص�صات 

وهي  واالإق��دام.  باالندفاع  لتميزه  العن�صر  هذا 

هرمون  م�صتوى  ارت��ف��اع  من  يكت�صبها  ميزة 

والذي  اجل�صم،  يف  ال��ذك��وري  التي�صتو�صتريون 

الن�صاط ويحّجم اخلوف من املغامرة. وهو  يحّرك 

هرمون يتدّنى تدريجاً مع التقّدم بالعمر. 

تتميز  ال�صابة  العنا�صر  اأن  اأي�صاً  واملعروف 

التزاماً  اأكرث  اأنها  مبعنى  للقيادة،  التام  بالوالء 

وهنا  بال�صن.  املتقّدمني  من  القتالية  العقيدة 

ت�صطلع �صخ�صية القائد بالدور االأكرب يف اجتذاب 

اىل  دفعهم  وبالتايل  ووالئهم  املقاتلني  حمبة 

اليهم بالت�صل�صل، بدافع  االأوامر املوّجهة  تنفيذ 

ذلك  مع  الوظيفي.  ولي�ض  العقائدي  االإنتماء 

توؤكد الدرا�صات اأي�صاً على دور املوؤثرات ال�صلبية 

لل�صغوط النف�صية يف اأثناء احلروب، وما يرافقها 

من �صراعات نف�صية تنتاب املقاتلني يف حلظات 

ال�صدة، وخ�صو�صاً عندما يطول زمن القتال.

النف�صية  الدرا�صات  ت�صري  ال�صياق،  هذا  يف 

لرت�صيخ  امل�صتمر  الذهني  التاأهيل  اأهمية  اىل 

مع  اأنه  علماً  ال�صمود،  الإر�صاء  القتالية  العقيدة 

القياديون  ويجهد  االأع�صاب،  تتعب  الوقت  مرور 

لو�صع خطط جديدة حتّفز طاقات املقاتلني على 

االأر�ض.  

اأهمية التوا�سل

بني الراأ�ش والقاعدة

يف  النف�صية  الدرا�صات  على  القّيمني  ح�صب 

وطريقته  طاقته  فرد  لكل  ف��اإن  احل��روب،  اأثناء 

اأهمية  تربز  وهنا  والتاأقلم.  التفكري  يف  اخلا�صة 

الحتواء  والقاعدة  الراأ�ض  بني  امل�صتمر  التوا�صل 

املقاتلني، وخ�صو�صاً يف حال ح�صول رّدات الفعل 

ال�صلبية نتيجة �صغوطات القتال، ومنها االإكتئاب 

وما يرافقه من ال�صعور بالذنب والقلق و�صواها. 

التاأهيل  مراكز  اأهمية  االإخت�صا�صيون  ين�صى  وال 

د الولء للقائد  عندما يج�سّ

العقيدة القتالية

بعيداً عن احلالة 

الوظيفية
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ال�صريع  التدخل  لتاأمني  امل��ي��داين  النف�صي 

للحوؤول دون اإنكفاء املحاربني املكتئبني.

وهو  بديهي،  اأمر  اىل  اإ�صارة  ال�صياق  ويف هذا 

البداية  يف  يكون  احل��رب  �صاحة  يف  الدفاع  اأن 

�صاأنه  املوت من  اخلوف من  اأن  غرائزياً. مبعنى 

منها  خمتلفة،  فطرية  فعل  برّدات  يت�صّبب  اأن 

النف�ض  الالواعي للدفاع عن  االإندفاع  اأو  الهروب 

الفكري  الوعي  لكن  اأُقتل.  اأو  اأقتل  اإما  مبداأ  من 

الذي يبثه التوا�صل امل�صتمر بني الراأ�ض والقاعدة 

كفيل بتحويل الدفاع الغرائزي اىل دفاع عقائدي 

مبداأ  يلتزم  املحارب  كان  اإذا  وخ�صو�صاً  منّظم، 

القيادة وحمبة القائد.

الإن�سهار يف الولء 

للموؤ�س�سة والقائد

احلقل  يف  الباحثون  ي�صّدد  امل��ج��ال  ه��ذا  يف 

الع�صكري على موا�صفات معينة حتّبب املقاتلني 

التي  املوؤ�ص�صة  بنظرهم  ميّثل  والذي  بالقائد، 

ينتمون اليها.

ال  فهو  عادياً.  �صخ�صاً  لي�ض  بنظرهم  فالقائد 

القوة من  بل مينحها  القيادة  قوته من  ي�صتمد 

ي�صّحي  الذي  هو  الغري.  مع  وتوا�صله  �صخ�صيته 

م�صلحته  عن  بعيداً  عمله  يف  ويخل�ض  بوقته 

ال�صخ�صية.

املوؤ�ص�صة ويكون  الذي ين�صهر يف  االإن�صان  اإنه 

الذي  االأمر  مروؤو�صيه،  مع  وخلوقاً  واإن�صانياً  عادالً 

النفو�ض  يف  تنغر�ض  ويجعلها  كلمته  يو�صل 

ب�صدق واإميان. من هذا املنطلق تكت�صب اأقواله 

امل�صتمعني  يف  اإيجاباً  وتوؤثر  العميق  ال�صدى 

اليه.

االأعمق.  التاأثري  املبا�صر  التخاطب  والأ�صلوب 

فهو يحّدد االأهداف والتوّجهات ويجّنب املحاربني 

فو�صى التفكري والت�صّتت.

النف�صية  الناحية  من  ميتزج  للقائد  الوالء  اإن 

العقيدة  �صبيل  يف  واال�صتماتة  الت�صحية  بحب 

القتالية التي يتجّند املحارب من اأجلها. وعندما 

النفو�ض،  يف  وللموؤ�ص�صة  للقائد  الوالء  ينغر�ض 

تنغر�ض فكرة الوالء للوطن الواحد ب�صكل ال تقوى 

العوامل اخلارجية على زحزحتها.  

يف احلروب والأزمات تتجه الأنظار اىل القائد الذي تتبلور �سخ�سيته 

وتربز وفق الظروف ون�سبة ما يوؤّمنه من جناح على الأر�ش. وباعتبار 

امل�ستمر  التوا�سل  اأو  التكامل  خلل  من  اإلّ  يتحقق  ل  النجاح  هذا  اأن 

التوا�سل  هذا  ينجح  اأن  يفرت�ش  لذا  املحاربني،  وبنية  توجيهاته  بني 

يف خلق حالة الدمج بني �سخ�سيته التي متثل املوؤ�س�سة والعقيدة 

الإميان  تعميم  اىل  و�سولً  الع�سكري،  اجل�سم  اأع�ساء  وبني  القتالية، 

املطلق بهذه العقيدة التي من اأجلها يواجهون املوت. 

�سخ�سية القائد والتزام املحاربني مبادئه هما اإذن املحور الذي يوّحد 

ال�سفوف دفاعاً عن ق�سية جتمع ول تفّرق... ق�سية تنغر�ش معانيها 

يف النفو�ش طوعاً ل ق�سراً، وتتفّتح �سلبة ومتا�سكاً واندفاعاً يف وقت 

يحتاج فيه الوطن اىل ال�سواعد الفتية.

ينغر�ش  وكيف  اليه  امل�سار  التوا�سل  يتحقق  كيف  املطروح:  وال�سوؤال 

واحلالة  ال�سخ�سية  الأح��وال  عن  بعيداً  القتالية  بالعقيدة  الإمي��ان 

الوظيفية؟

للإجابة عن هذه الأ�سئلة ن�ستعني ببع�ش ما جاء يف درا�سات ت�سّمنت 

الدماغ  يف  الكيميائي  التفاعل  من  الإ�ستفادة  كيفية  عن  معلومات 

الأفراد  والتي تتلءم مع ظروف  العامة  التعبئة  اأجواء  الب�سري خللق 

والإجتماعية. ال�سخ�سية 

احلروب،  اأثناء  النف�سية يف  املحاربني  اأحوال  موا�سفات  ت�سّمنت  كذلك 

ومقدرتهم على الحتفاظ بال�سحن املعنوي والعقائدي، وخ�سو�ساً يف 

حلظات ت�سيطر خللها فكرة املوت على ما عداها.
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م�سابقة الكلمات املتقاطعة تقدمها 

للفائزين  وتخ�س�ش  لقرائها  »اجلي�ش« 

اربعماية  قيمتها  مالية  جوائز  فيها 

بوا�سطة  ت��وزع  لبنانية،  لرية  الف 

القرعة على اربعة فائزين.

ة
ق

اب
�ض

مل
ا

ط 
رو

ــ
�ض

• اأفقياً:
1- �صعاره: �صرف - ت�صحية - وفاء، 

اأ�صياد �صجعان.

2- رتبة ع�صكرية، رتبة ع�صكرية، 

رتبة ع�صكرية.

3- اال�صم الثاين ملمثلة ايرلندية 

الثاين  اال�صم   ،1920 �صنة  ولدت 

ملمثل امريكي راحل لقب ب�»اأ�صلع 

هوليوود«، كالم خفي. 

4- خمرج �صينمائي م�صري، دولة 

اأوروبية، هّياأ ال�صيء.

5- عيون املياه، اأ�صل البناء، �صرب.

6- تتقّب�ض، اأداة ن�صب.

الثاين  اال�صم  اآ�صيوية،  7- عا�صمة 

راح��ل،  كوميدي  اأم��ريك��ي  ملمثل 

مو�صيقي فرن�صي راحل.

د النظر اىل، يحادث ويلني  8- حدَّ

القول.

9- رجل �صعيف، �صلطان عثماين، 

اإنت�صر اخلرب.

دولة  الن�صب،  ق  ال�صِ �صيف،   -10

اآ�صيوية، اأجوبتنا.

وترفع  ت�صيح  بحر،  اأق�ّض،   -11

�صوتها، فيل، �صمري منف�صل.

12- �صنوبر، عا�صفة بحرية، بلدة 

الفالح  �صّكة  الكورة، ما ت�صّقه  يف 

من االر�ض.

ومنع  �صرف  مو�صول،  اإ�صم   -13

عن، حرف جزم.

14- ما على وجه االر�ض من ُفتات 

احل�صي�ض.

15- اأربع دول افريقية.

احلية،  تلدغه  وك��رب،  ح��زن   -16

امي االغريق. ي�صتم، من اأعظم ر�صّ

خمرج  اأم��ريك��ي��ة،  عا�صمة   -17

�صينمائي م�صري راحل.

اآ�صيوية،  عا�صمة  يرتقيه،   -18

جماعات واأ�صناف، �صّوت ال�صفدع.

19- �صد حركة، اإك�صريها وانت�صري 

عليها، ج�صم.

ممثل  ل��ل��ت��اأوه،  واَج��ه��وه��م،   -20

امريكي تويف �صنة 1971.

21- اإح�صانه، جنده من اأهل اجلود، 

مرفاأ �صعودي، هواء عليل.

• املعاون ميلد الرحباوي 
فوج مغاوير البحر.

• املعاون حممد ظاويط
فوج املغاوير.

• العريف طوين اخلوري
قاعدة جونية البحرية.

• مايا علي حممود
تولني - ق�صاء مرجعيون.

ن
و
ز
ئ
ا
ف
ل
ا

• عمودياً:
1- �صاَعدوهم على ال�صيء، مطربة لبنانية، 

يب�َض النبات.

مدينة  احلظ،  بروج  اأحد  و�صّموا،  جمعوا   -2

هندية.

منخره  نفخ  �صبيل،  يف  و�صعه  ب��ذل   -3

غيظاً، عط�َض، اأ�صّبُه.

ماء  م�صرية،  ممثلة  ويخاتل،  يالطف   -4

عذب �صاٍف.

، يعلمون ويتحّققون االأمر. 5- حّرك وهزَّ

6- الكثري االميان، اأديبة لبنانية، دّق وك�صر 

ال�صيء.

م�صري  ممثل  الوقت،  �صار  للتمني،   -7

تويف �سنة 2004، مكان مرتفع.

8- مرفاأ يف االأرجنتني، �صعفُه.

امل���اء، م��دخ��ل، م��رف��اأ يف  ي��وؤخ��ذ منها   -9

الربازيل، �صَكا وتوّجع، عندليب .

االأب،  �صقيق  ال��ربت��غ��ال،  يف  م��رف��اأ   -10

منَعهم عن.

االأغاين،  من  العديد  له  م�صري  �صاعر   -11

رئي�ض وزراء هندي راحل.

اأ�صحذها  �صغري،  جبل  �صعيف،  �صيخ   -12

واأ�صقلها. 

خرب،  امل��ال،  اأقر�صت  البعري،  ين�صط   -13

علّو.

النا�ض،  من  �صنف  اآ�صيوية،  عا�صمة   -14

مت�صابهان.

مطربة  ح��رب،  �صجني  ال��ق��ارورة،  �صدَّ   -15

عربية.

تويف  الذي  مارتان  جاك  اأخرجه  فيلم   -16

االأول يف  ّنف  موؤخراً، العب تن�ض معتزل �صُ

العامل، عا�صمة اأوروبية.

بطل  املتحدة،  ال��والي��ات  يف  مطار   -17

اال�صتقالل ال�صوي�صري االأ�صطوري، ترا�صلون.

الكّي،  اأثر  18- خديعة، للندبة، جمع كثري، 

طريق خفي.

الل، َنطرد  ، ن�صربهما بالرمح، �صَ 19- اإبي�ضَّ

اىل بلد اآخر.

من  م��َط��ر،  اأم��ريك��ي،  وخم��رج  20- ممثل 

اأ�صماء احلّية.

داخل  وا�ضح  بخط  احلل  ويكتب  املجلة،  من  مقتطعة  غري  م�ضابقة  كل  • ت�ضتبعد 
املربعات وتر�سل ال�سفحة بكاملها مع احلل. وتعلن النتائج يف العدد املقبل.

 - التوجيه  مديرية   - الريزة   - اجلي�ش  قيادة  التايل:  العنوان  اىل  احللول  • تر�سل 
جملة »اجلي�ش« - »م�سابقة الكلمات املتقاطعة«.

جميع  يف  اجلي�ش  ثكن  يف  باليد  امل�سابقة  ت�سليم  امل�سرتك  با�ستطاعة   •
املناطق.

.2007 الأول  ت�سرين   25 احللول  لقبول  موعد  • اآخر 

حل العدد ال�سابق
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ملونــــــة
ملونــــــة

ملونــــــة
ملونــــــة

ملونــــــة
ملونــــــة

ملونــــــة

اأق��لم  ال�سنابل  كانت  م��ا  اإذا 

العلماء،  �سنابل  والأقلم  الفلحني، 

كتابة  يف  اجلي�ش  اأقلم  فالبنادق 

الإنت�سار.

الت�صحية: هوية اجلي�ض، وال�صجاعة: 

هوايته، والوفاء للوطن: مذهبه.

حقول  ت�سبح  املواجهات:  يف 

واأعرا�ساً  للأنغام  �ساحات  الألغام 

للإنت�سار على عدوانية القّنا�ش.

العقيدة،  بقوة  مقاتل  اجل��ن��دي: 

وقد�صية الق�صية.

بعقلية  للغري  قاتل  املرتزق: 

له  يحدد  من  وب��اإم��رة  احل��اق��د، 

»الت�سعرية« بلغة احلقيبة.

»نهر  م��ن  واح���د  خ��ن��دق  للجي�ض 

عن  دفاعاً  »الناقورة«  اىل  البارد« 

وحدة االأر�ض وال�صعب واملوؤ�ص�صات.

»نهر  اإ���س��ت��ع��اد  اجلي�ش  كما 

ا�ستعاد  اجلنوب،  يف  ال���وزاين« 

»نهر البارد« يف ال�سمال.

يقفان  ال  و�صعبنا  جي�صنا  الأن   ...

على االأط��الل، فقد جنحنا يف حترير 

حتويل  من  البارد«  و»نهر  اجلنوب 

لبنان اىل وطن لالأطالل.

نتاج  هي  الإنت�سار،  �سناعة 

الأم��ور،  مبجريات  عاملة  اإدارات 

مطلوب  هو  مبا  عاملة  واإرادات 

للحفاظ على الإنت�سار.

الكون،  جغرافية  يف  قرية  لبنان 

لكنه قارة يف جغرافية االأوطان.

يف  لبنان،  لنحمل  يوماً  كنا  ما 

احلقيبة، بل حلمله يف العقيدة، 

لأن يف احلقيبة بيع للبنان، ويف 

العقيدة بقاء للبنان.

يف عقيدة اجلي�ض الوطنية: وقف 

للهجرة والتهجري واإ�صقاط للتوطني.

اىل  الدروب  كل  تقود  اأن  جميل 

على  الوطن  يتوزع  اأن  ل  الوطن، 

مناعة  الأوىل  احلالة  يف  الدروب، 

الثانية:  احلالة  ويف  وممانعة، 

تق�سيم واإ�سمحلل.

يكون:  ول��ن  ي��وم��اً  لبنان  ك��ان  م��ا 

الريح،  ووطناً يف مهب  للغري  اأر�صاً 

يف  ور�صالة  التكوين،  يف  اأبدي  الأنه 

احل�صارة والتاريخ.

احل�����س��ور 

امل���ع���ن���وي يف 

امل���ي���دان، وال��ت��ح��دي 

واملناقبية يف  لل�سعاب،  القاهر 

العطاء،  يف  والإي��ث��ار  التن�سئة، 

هوية  لبنان:  اأجل  من  والتفاين 

جلي�ش يف كل مكان وزمان.

بالواجب،  قيام  ال��ي��وم:  اأم��ر  يف 

واإلتزام بالقانون، وت�صويب لالأحداث، 

اأخطاراً  يلغي  مبا  للتطورات  وقراءة 

ماثلة قد تكون حاملة الأخطار اآتية. 

اأبوابك ل�سم�ش  اأن ت�سّرع  جميل 

لرياح  ت�سّرعها  اأن  ل  تدفئها، 

تقتلعها.

من  ج��زء  ال�صعاب،  م��ع  التكيف 

حماية الذات؛ والذوبان يف ال�صعاب، 

جزء من االإ�صت�صالم لها.

اأمور ثالثة غري قابلة لالإ�ضتعارة: 

ال���ع���زمي���ة يف 

امل��ح��ن، وال��ك��ف��اءة 

على  واملثابرة  الإمتحان،  يف 

الطموح.

يدوم  بالإ�ستعارة:  ياأتي  فما 

يدوم  باجلدارة:  ياأتي  وما  �سهراً، 

دهراً.

مب�صاحة  يقا�ض  ال  ال��وط��ن  حجم 

اأر�صه، بقدر ما يقا�ض بحجم االإبداع 

والتجدد واحل�صور ل�صعبه.

جميل اأن تت�سلق الأعايل وعيناك 

الأكتاف  اأن تت�سلق  القمم، ل  اىل 

وعيناك اىل القمامة.

التخطيط،  يف  علم  امل�صوؤولية: 

يف  ومتابعة  التنفيذ،  يف  وعمل 

التدبري.

ملون������ة

اآب/ايلول

بقلم:

حممد �سلمان

بطاقة ملونة
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اآب/ايلول

اإعداد:

العميد الركن املتقاعد

علي حرب

مدير التوجيه �سابقاً

وجهة نظر

درجت العادة يف لبنان على اعتماد النهج »الت�صووي« يف حّل االزمات، واختيار احللول الو�صط وال�صهلة يف 

مواجهة امل�صاكل، ومل يوؤّد ذلك االّ اىل تراكم االأزمات وامل�صاكل وتفاقمها.

ولعّل اإتفاق القاهرة الذي مّت التو�صل اليه العام 1969 ملعاجلة االنفال�ض الفل�صطيني امل�صّلح خري دليل 

على ذلك.

حتّولت  اللبنانية،  وال�صيادة  الفل�صطيني  ال�صالح  �صرعية  بني  التوفيق  حاول  الذي  االتفاق  لهذا  فنتيجة 

املخيمات الفل�صطينية مع الوقت اىل مربعات اأمنية ع�صّية على ال�صرعية اللبنانية، ما �صّهل ا�صتقطاب 

الدينية  واالنتماءات  اجلن�صيات  خمتلف  من  االأ�صولية  اجلماعات  اىل  ا�صافة  اليها،  القانون  على  اخلارجني 

والفكرية.

خميم نهر البارد يف �صمال لبنان هو واحد من هذه املخيمات الذي حتّول مع الزمن اىل ح�صن منيع تعج 

فيه اجلماعات امل�صلحة الفل�صطينية واللبنانية والعربية، وتتخذ منه قاعدة اإنطالق لزعزعة اال�صتقرار وال�صلم 

اأبعد ما يكون عن االإ�صالم  االأهلي يف لبنان، ومن هذه اجلماعات واأ�صدها خطراً تنظيم »فتح االإ�صالم« وهو 

وتعاليمه ال�صمحاء.

قبل الع�صرين من اأيار العام 2007 كان اجلي�ض اللبناين من�صغالً بالقيام بواجبه الوطني يف اجلنوب دفاعاً 

املذكور بتعر�ض �صباطه  التاريخ  الداخل، حني فوجئ يف  االأهلي يف  ال�صلم  وبحماية  وال�صيادة  االأر�ض  عن 

وجنوده لهجوم وح�صي من ِقبل تنظيم »فتح االإ�صالم« اأودى بحياة عدد كبري منهم.

�صارعت قيادة اجلي�ض، يف مواجهة هذا االعتداء على اأمن عنا�صرها واأمن لبنان، اىل اتخاذ القرار الكبري 

وال�صجاع واحلا�صم با�صتئ�صال هذا التنظيم والق�صاء عليه دفاعاً عن �صرف املوؤ�ص�صة 

الع�صكرية وحمايًة لال�صتقرار وال�صلم االأهلي يف لبنان.

لعّلها املرة االأوىل يف تاريخ هذا البلد، يتم الت�صدي مل�صكلة ما، باعتماد 

الت�صويف  من  بدالً  احلا�صم  اجل��ذري  واحلل  امل�صاومة،  من  بدالً  املواجهة 

يف  اجلذرية  احللول  اعتماد  تاريخهم  عرب  للبنانيني  قّدر  ولو  واملماطلة. 

مواجهة م�صاكلهم، الأمكنهم اإنقاذ بلدهم من اأزمات كبرية وحروب عديدة. 

وتنفيذاً لقرار قيادة اجلي�ض، خا�صت الوحدات الع�صكرية معارك �صارية مع تنظيم 

الع�صابات،  واأ�صدها فتكاً، واملدّرب على حرب  االأ�صلحة  اأحدث  املزّود  االإ�صالم«  »فتح 

ن داخل املالجئ واخلنادق، اإ�صافة اىل ا�صتفادته من خمازن االأ�صلحة والذخائر  واملح�صّ

العائدة للفل�صطينيني يف املخيم.

من  تر�صانته  وخلّو  اللبناين  للجي�ض  الع�صكرية  القدرات  �صاآلة  من  الرغم  وعلى 

لل�صيا�صات اخلاطئة املرتاكمة، فقد �صّطر عنا�صره �صفحات  اأي �صالح حديث نتيجة 

من  و�صر�صة،  عنيفة  مواجهات  وخا�صوا  وال�صجاعة،  واالندفاع  البطولة  من  تاريخية 

�صارع اىل �صارع، ومن مبنى اىل مبنى، للق�صاء على تنظيم »فتح االإ�صالم«.

وعلى الرغم من �صرا�صة املعركة و�صعوبتها مل يتخلَّ اجلي�ض اللبناين عن مناقبيته يف القتال، وكان هّمه 

الدائم حتييد املدنيني الذين ا�صتخدمهم عنا�صر التنظيم دروعاً ب�صرية يف قتالهم �صد اجلي�ض، ولقد دفع 

اجلي�ض غالياً ثمن هذا النهج االأخالقي يف التعامل مع الواقع و�صقط له الكثري من ال�صهداء الذين �صيبقون 

ال�صيادة  الدفاع عن  اللبناين يف  القادمة على �صجاعة اجلي�ض  لالأجيال  الدرب وت�صهد  �صعلة متوّهجة تنري 

والكرامة وحفاظاً على »علم البالد وذوداً عن الوطن«.

الداخل،  اللبناين يف  اجلي�ض  يخو�صها  معركة  اأول  وهي  البارد  نهر  معركة  اأن  اىل  اال�صارة  من  بد  ال  كما 

ي�صانده ويلتف حوله ويوؤيده جميع اللبنانيني على خمتلف طوائفهم ومناطقهم، اإ�صافة اىل تاأييد ال�صعب 

الوطنية،  هويته  الغريب عن  االإ�صالم«  »فتح  تنظيم  ب�صبب  عانى  الذي  ال�صعب  هذا  ودعمه،  الفل�صطيني 

والبعيد كل البعد عن م�صاحله القومية.

اإجنازين كبريين �صيذكرهما التاريخ: الق�صاء على  لقد حقق اجلي�ض اللبناين يف معركته يف نهر البارد 

اأ�صلوب احل�صم يف  واإعتماد  اللبناين،  الكيان  على  اللبنانية و�صّكل خطراً  الرتكيبة  تنظيم م�صّلح خارج عن 

معاجلة امل�صاكل االأمنية بدالً من الدخول يف دهاليز الت�صويات وامل�صاومات كما درجت العادة على ذلك.
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من راأى تقاطر اللبنانيني اىل ملعب فوؤاد �سهاب الريا�سي يف جونيه، رجعت به الذاكرة اىل 

مدن لبنان وقراه من ال�سمال اىل اجلنوب، ومن اجلبل اىل البقاع، وهي حتتفل بعودة جي�سها اىل 

رة بال�سورة والرقم واليوم  ثكناته مظّفراً منت�سراً، وا�ستقرت به امل�ساهد، موؤّرخة موّثقة مف�سّ

وال�ساعة، يف مدينة بريوت عا�سمة لبنان الإدارية والوطنية، وعا�سمة العرب الفكرية والثقافية، 

وحمطة الغرب وال�سرق اللذين ينتظران لها، ويتمنيان، ا�ستمرار الأمن واكتمال الأمان.

من راأى تقاطر اللبنانيني، اأفراداً وعائلت، اأهلً لل�سهداء وبنات واأبناء، جرياناً للأبطال وحبيبات، 

اإن  بنف�سه:  نف�سه  واأجاب  وا�ستف�سر  �ساأل  وحقول،  م�سانع  وعمال  واإداريني  وتربويني  �سيا�سيني 

يف  بال�ستمرار  وطنهم  لأبناء  العهد  يجّددون  جنوده  واإن  بالن�سر،  اليوم  يحتفل  لبنان  �سعب 

ال�سهر والت�سحية وبذل الغايل، واإن املوؤ�س�سة الع�سكرية تكّرم �سهداءها، وتوؤّكد وقوفها اىل جانب 

اأهاليهم وعائلتهم.

الإرادة  متانة  لديه  تاأكدت  راأيتم  ما  راأى  ومن  راأينا،  ما  راأى  ومن  راأى،  ما  راأى  من  باملقابل، 

اللبنانية اجلامعة، وانت�سار البلد بالعقل وال�ساعد، بالعرق والدم، وانت�سارها بال�سيا�سة يف مكان، 

وعلى ال�سيا�سة يف مكان.

واأمام  بريوت،  يف  الع�سكري  امل�ست�سفى  اأمام  ال�سهداء  اأهايل  م�ساهد  ا�سرتجع  راأى،  ومن 

م�ست�سفيات ال�سمال، وهم يت�سّلمون رفات فلذات اأكبادهم بيد، ويتعّهدون موا�سلة الت�سحيات 

بالأبطال  وعادوا  ياح،  وال�سّ الّنواح  وبني  والكربياء،  البكاء  بني  الأمر  عليهم  فاختلط  اأخرى،  بيد 

بذلك  الغار...  اأكاليل  بهم  وتلحق  احلمراء،  القبعات  ال�ساخمة تتقدمهم  روؤو�سهم  اىل م�ساقط 

ومهابة  اجلرحى  اآلم  اأمام  اخل�سوع  كان  وبذلك  الطلقات،  و�سّح  العتاد  نق�ش  عن  التعوي�ش  كان 

امل�ست�سهدين.

ر له اأن يرى اأرواح ال�سهداء  اأما من ا�ستطاع ال�ست�سلم خلياله يف واقع النت�سار ذاك، فقد تي�سّ

الواجبات  اللتزامات وحتدد  وتزيد من  العواطف  وتوّجه  امل�ساعر  املكان، ت�سبط  مرفرفة فوق 

جتتمعون  اأنتم  كما  قالت:  ال�سهداء  اأرواح  ال�سواعد.  و�سّم  اجلهود  لتوحيد  العمل  مبوا�سلة 

اأنتم  وكما  وطنكم.  واأبناء  بنات  ومن  اأبطالكم  من  تبقى  ما  على  للحفاظ  اجتمعوا  لتكرمينا، 

حتفظون الذكرى ملا �ضبق من اأيامكم وفاًء وعرفاناً، اأقيموا الوعد ملا قد ياأتي مع غدكم برت�ضيخ 

وحدتكم ومنع خلفاتكم من تدمري البنيان واإيلم الإن�سان، وكما اأن الوطن ل يحيا اإل ب�سهدائه، 

فاإنه ل ي�سعد اإل بت�سامن اأحيائه، وبع�ش الأيام هو لل�سهادة، وبع�سها بالتاأكيد... هو للحياة.

العميد الركن �سالح حاج �سليمان

مدير التوجيه

بالوحدة وال�سهداء:

انت�سر لبنان
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