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بني وجع ال�سهادة وفرح الن�سر، 

طريق ينبغي اأن يجتازه 

الع�سكريون ليبقى الوطن.

يف املعركة كانوا قرب رجالهم، 

كيف يقّيمون اأداء الع�سكر وما 

اكت�سبوه من جتارب؟ ماذا يقولون 

لهوؤالء الرجال بعد اأن اأجنزت 

املهمة االأ�سعب يف تاريخ 

اجلي�س بالن�سر النهائي؟

وجع ال�شهادة وفرح الن�رص

نّفذ االأمر وعادوا اأبطاالً

احتفال تكرميي لل�شهداء

تكرمياً لل�سهداء الذين ا�ست�سهدوا 

خالل معارك خميم نهر البارد، 

والأرواح ال�سهداء الذين �سقطوا 

خالل العدوان االإ�سرائيلي على 

لبنان يف متوز 2006، اأقامت 

قيادة اجلي�س اإحتفاالً اأّكد خالله 

قائد اجلي�س العماد مي�سال 

�سليمان، ان دماء ال�سهداء 

�سنعت جمد لبنان.

نّفذ االأمر وانتهت املعركة بن�سر عماده عزم الع�سكريني وعرقهم ودمهم، لكنه 

اأي�ساً الن�سر الذي حتقق بف�سل التما�سك والتعاون والتن�سيق، على م�ستوى القطع 

امل�ساركة جميعها... فاإليكم ف�سالً من ف�سول ال�سرف والت�سحية والوفاء.

ال�سنة الثالثة والع�سرون - ت�سرين االأول 2007 - العدد رقم 268

طبع من هذا العدد 62.000 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   •
لبن������اني�����ة لي�رة   100.000 • للأف��������راد: 
لبناني�����ة لي�����رة   200.000 • للموؤ�س�سات: 
امريكي دوالر   200 العربية:  والدول  • قرب�ص 
امريكي دوالر   250 وافريقيا:  اوروب���ا   •
امريكي دوالر   300 واوقيانيا:  ام��ريك��ا   •
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بني ايديكم، عدد اآخر من اعداد »اجلي�ص« امل�سمخة بعطر ال�سهادة والبطولة. مل يكن كافياً عدد، وال اثنان، 

وال ثلثة، ورمبا اكرث ملواكبة تلك االأ�سهر وما عا�سه ع�سكريونا االأبطال خللها، ومن خلفهم عائلتهم ورفاقهم 

يف الوطن باأ�سره. �سغط املواد اال�ستثنائي يف العدد ال�سابق، حّتم تاأجيل الكثري من املقابلت التي كانت 

اجريت يف مواكبة معركة نهر البارد. وعليه، ياأتيكم هذا العدد حاملً النب�ص احلي ملقاتلني �سنعوا البطولة 

وجمدها، وامل�ساعر التي اأف�سح عنها رفاق لهم، واي�ساً غ�سة عائلت وقلق احباء، وامنا اكرث من اي �سيء اآخر، 

عنفوان املنت�سرين على جراحهم ليبقى الوطن... اإنه بحق عدد خا�ص.

التحرير

ء
ا
ه
ب
 
ة
ل
و
ط
ب
ل
ل

ء
ا
ف
و
 
ة
د
ا
ه
�ش
ل
ل
و
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ا�ستقبالت الوزير
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ال�سيد جيفري فيلتمان،  الأمريكية  املتحدة  الوليات  املر، �سفري  اليا�س  الأ�ستاذ  الوطني  الدفاع  وزير  اإ�ستقبل 

وتركز البحث خالل اللقاء، على اخلطوات املقبلة الواجب اتخاذها لدعم اجلي�س اللبناين.

وبعد اللقاء، قال ال�سفري الأمريكي: »اإن البحث تناول طريقة بناء اجلي�س اللبناين، وامل�ساعدات التي قّدمناها 

اليه خالل معركته يف نهر البارد، ونحن نفتخر اأننا �ساعدنا اجلي�س ودعمناه، واملهم الآن اأن نبني جي�ساً للم�ستقبل 

من اأجل اإ�ستقرار لبنان واإ�ستقالله«.

وزير الدفاع الوطني

ي�ستقبل ال�سفري الأمريكي



ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف 

مكتبه يف الريزة، �سفري جمهورية 

م�سر العربية ال�سيد اأحمد فوؤاد 

البديوي يرافقه امللحق الع�سكري 

العقيد ح�سام الدين م�سطفى، يف 

زيارة بروتوكولية.

... وال�سفري

امل�سري

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف 

مكتبه يف الريزة، رئي�س اأركان 

هيئة مراقبة الهدنة التابعة لالأمم 

املتحدة اللواء اأيان غوردون. وقد 

تناول البحث الو�سع العام يف 

البالد، والتعاون بني هيئة مراقبة 

الهدنة واجلي�س اللبناين. وكان 

اللواء غوردون قد تفّقد خالل زيارته 

فريق املراقبني الدوليني العاملني 

يف اجلنوب.

... ورئي�ش اأركان

هيئة مراقبة

الهدنة

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد 

مي�سال �سليمان يف مكتبه يف 

الريزة، �سفري الدامنرك ال�سيد 

جان توب كري�ستن�سن يف زيارة 

بروتوكولية.

قائد اجلي�ش

ي�ستقبل

ال�سفري الدامنركي
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ت�رشين الأول

ا�ستقبالت القائد



ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد 

�سليمان، يف مكتبه يف الريزة، 

م�ساعد رئي�س اأركان الدفاع 

الربيطاين الأمريال اآل ريت�سارز 

يرافقه امللحق الع�سكري الربيطاين 

املقدم �ستيفان اأندروز. وجرى 

البحث يف �سبل تفعيل التعاون 

بني اجلي�سني اللبناين والربيطاين.

... وم�ساعد رئي�ش

اأركان الدفاع

الربيطاين

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف 

مكتبه يف الريزة، املمثل ال�سخ�سي 

لالأمني العام لالأمم املتحدة يف 

لبنان ال�سيد غري بيدر�سون، وتناول 

البحث الأو�ساع العامة يف البالد.

... واملمثل ال�سخ�سي 

للأمني العام

للأمم املتحدة

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة، رئي�س هيئة الأركان 

امل�سرتكة جلمهورية كوريا اجلنوبية 

اجلرنال كوان جيم كيم يرافقه وفد 

ع�سكري. وجرى التداول يف �سبل 

تفعيل التعاون بني اجلي�سني 

ال�سديقني ومهمة الوحدة الكورية 

العاملة يف اإطار »اليونيفيل«. 

... ورئي�ش هيئة

الأركان امل�سرتكة 

جلمهورية

كوريا اجلنوبية
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ا�ستقبل العماد مي�سال �سليمان، 

يف مكتبه يف الريزة، قائد قوات 

الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان 

اجلرنال كالوديو غراتزيانو، وتناول 

البحث الأو�ساع املتعلقة مبهمة 

اليونيفيل، و�سبل تعزيز التن�سيق 

والتعاون بني اجلانبني اللبناين 

والدويل.

... وقائد قوات الأمم 

املتحدة املوؤقتة

يف لبنان

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد 

مي�سال �سليمان، يف مكتبه يف 

الريزة،  امللحق الع�سكري الأمريكي 

الرائد دايڤيد اآيل.

... وامللحق الع�سكري 

الأمريكي

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة، مدير مكتب منظمة 

التحرير الفل�سطينية يف لبنان 

ال�سيد عبا�س زكي على راأ�س 

وفد فل�سطيني. وجرى البحث 

يف ال�سوؤون املتعلقة باملخيمات 

الفل�سطينية يف لبنان وخ�سو�ساً 

يف خميم نهر البارد.

... ومدير مكتب 

منظمة التحرير 

الفل�سطينية

اجلي�ش - العدد رقم 268

8

ت�رشين الأول

ا�ستقبالت القائد



ا�ستقبل العماد �سليمان، يف 

مكتبه يف الريزة، رئي�س اأ�ساقفة 

الفرزل وزحلة والبقاع للروم 

امللكيني الكاثوليك املطران 

اندريه حداد، الذي قّدم له التعازي 

بالع�سكريني وهناأه بالنت�سار 

الكبري، كما قّدم هبة مالية ل�سالح 

عائالت �سهداء اجلي�س واجلرحى 

واملعوقني. 

... ورئي�ش اأ�ساقفة

 البقاع

للروم امللكيني

الكاثوليك

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة، وفداً من حركة حما�س 

برئا�سة ال�سيد اأ�سامة حمدان، 

وتناول البحث �سبل ت�سهيل عودة 

الأهايل اىل خميم نهر البارد 

وتعزيز الت�سامن بني ال�سعبني 

اللبناين والفل�سطيني.  

ً ... ووفدا

من حركة حما�ش

ا�ستقبل العماد مي�سال �سليمان، 

يف مكتبه يف الريزة،  امللحق 

الع�سكري الهولندي املقدم 

كري�ستيان الدرهور�ست يف زيارة 

وداعية قّدم خاللها خلفه املقدم 

البحري بول فلو�س.

... وامللحق الع�سكري 

الهولندي
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ا�ستقبل العماد �سليمان، يف 

مكتبه يف الريزة، وفداً من جلنة 

جتار نهر البارد، اأعرب عن ت�سامنه 

مع املوؤ�س�سة الع�سكرية، وا�ستعداده 

م�ساطرة اجلي�س واأهايل عكار، 

ما حلق بهم من اأ�سرار مادية 

وج�سدية.  

ً ... ووفدا

من جتار البارد

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة، وفد احتاد موظفي 

امل�سارف برئا�سة ال�سيد جورج حاج، 

مهنئاً بالجناز الوطني الذي حّققه 

اجلي�س بانت�ساره على الإرهاب يف 

خميم نهر البارد، وقّدم هبة مالية 

مبوجب �سك م�سريف ل�سالح خزينة 

اجلي�س.  

... ووفداً من احتاد 

موظفي امل�سارف

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف 

مكتبه يف الريزة، وفد نقابتي 

اأطباء لبنان يف بريوت وال�سمال، 

الذي اأعلن تاأييده املطلق لكل 

اخلطوات التي تقوم بها قيادة 

اجلي�س، وا�سعاً كل اإمكانات 

النقابتني يف ت�سّرف هذه القيادة. 

كما قّدمت كل من النقابتني هبة 

مالية مبوجب �سك ل�سالح خزينة 

اجلي�س.  

... ووفد نقابتي اأطباء 

لبنان يف بريوت 

وال�سمال
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ت�رشين الأول

ا�ستقبالت القائد



ا�ستقبل العماد مي�سال �سليمان، 

يف مكتبه يف الريزة، رئي�س 

الهيئة التنفيذية العامة للمدار�س 

الكاثوليكية الأب مروان ثابت 

يرافقه وفد من اأع�ساء الهيئة. 

وهناأ الوفد قائد اجلي�س بالن�سر 

الذي حتقق على الإرهاب، واأعرب 

عن ثقته بالتدابري املمكن اتخاذها 

لتاأمني �سالمة الطالب يف حميط 

مدار�سهم.  

... ووفداً من الهيئة 

التنفيذية العامة 

للمدار�ش الكاثوليكية

ا�ستقبل العماد �سليمان، يف 

مكتبه يف الريزة، وفداً من نقابة 

املهند�سني برئا�سة النقيب �سمري 

�سومط الذي هناأه بالن�سر الذي 

حققه اجلي�س على جماعة »فتح 

ال�سالم«، وقّدم هبة نقدية اىل 

خزينة اجلي�س.  

... ووفداً من نقابة 

املهند�سني

ا�ستقبل العماد �سليمان، يف 

مكتبه يف الريزة، وفد علماء 

فل�سطني يتقّدمهم ال�سيخ اأياد 

العردات، الذي بحث معه يف 

ال�سوؤون املتعلقة مبخيم نهر البارد.  

... ووفد

علماء فل�سطني
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ا�ستقبل العماد �سليمان، يف 

مكتبه يف الريزة، الآن�سة راي جاك 

با�سيل الفائزة بامليدالية الربونزية 

يف رماية الأطباق �سمن بطولة 

العامل لل�سيدات التي جرت يف 

قرب�س بتاريخ 2007/9/8. وهي 

اأول �سيدة عربية تت�سّلم ميدالية 

لبطولة عاملية يف هذا املجال، 

وقد اأهدت امليدالية للعماد قائد 

اجلي�س.  

... والآن�سة

راي جاك با�سيل

ا�ستقبل العماد مي�سال �سليمان، 

يف مكتبه يف الريزة، عائلة النائب 

ال�سهيد اأنطوان غامن التي �سكرته 

على تقدمي واجب العزاء.  

... وعائلة

النائب ال�سهيد

اأنطوان غامن

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة، الدكتور حممد �سادقي 

املمثل املقيم لل�سندوق الكويتي 

للتنمية الإقت�سادية العربية، 

الذي هناأه بانت�سار اجلي�س على 

الإرهابيني.  

... واملمثل املقيم 

لل�سندوق الكويتي 

للتنمية الإقت�سادية 

العربية
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ت�رشين الأول

ا�ستقبالت القائد







ت�رشين الأول

ا�ستقبالت رئي�س الأركان
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ا�ستقبل رئي�س الركان، يف 

مكتبه يف الريزة، رئي�س العمليات 

امل�سرتكة يف هيئة الأركان العامة 

الإيطالية الفريق مورو دل فتي�سيو 

يرافقه رئي�س اأركانه الأمريال 

جيو�سيبي دو جورجيو على راأ�س وفد 

ع�سكري مرافق. وجرى التداول يف 

العالقات امل�سرتكة بني اجلي�سني 

اللبناين والإيطايل ومهمة وحدة 

بالده العاملة �سمن قوات الأمم 

املتحدة املوؤقتة يف لبنان.

ً ... ووفدا

ع�سكرياً اإيطالياً

ا�ستقبل رئي�س الأركان، يف مكتبه 

يف الريزة، رئي�س اأ�ساقفة الفرزل، 

زحلة والبقاع للروم امللكيني 

الكاثوليك املطران اأندريه حداد.

... واملطران

اأندريه حداد

ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء 

الركن �سوقي امل�سري، يف مكتبه 

يف الريزة، اللواء �سيبا�ستيان 

روبرت�س من قيادة املعهد امللكي 

الربيطاين للدرا�سات الدفاعية، 

على راأ�س وفد مرافق من جن�سيات 

خمتلفة، حيث مّت البحث يف 

العالقات امل�سرتكة بني اجلي�سني 

اللبناين والربيطاين.

رئي�ش الأركان

ي�ستقبل وفد قيادة 

املعهد امللكي 

الربيطاين
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ت�رشين الأول

وقفة وفاء

جانب  اىل  وح�سوره  �سليمان  مي�سال  العماد  اجلي�س  قائد  وح�سور  برعاية 

اأنف�س  لراحة  اإحتفالياً  اأقامت رعية منطقة جبيل قدا�ساً  زوجته ال�سيد وفاء، 

�سهداء اجلي�س، تراأ�سه رئي�س الأنط�س الأب مارون قدوم يف كاتدرائية مار 

يوحنا مرق�س - جبيل.

الر�سمية  ال�سخ�سيات  وعدد من  الرعية  اأبناء  القدا�س ح�سد من  �سارك يف 

والوطنية وفعاليات املنطقة، واأهايل 21 �سهيداً من فوج مغاوير البحر.

�سهداء  بت�سحيات  فيها  اأ�ساد  القدا�س  اأثناء  يف  كلمة  قدوم  الأب  واألقى 

اجلي�س الذين افتدوا باأرواحهم لبنان ليبقى موطن الر�سالة واحل�سارة، ونّوه 

الوطن  وحدة  عن  �سورة  بوحدتها  دت  ج�سّ التي  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  بدور 

الع�سية على التفرقة والت�سرذم.

ومما قاله:

موقف  اأولً  اإنه  احلبيب،  جي�سنا  �سهداء  ون�ستح�سر  لنتذكر  اليوم  »نلتقي 

بالإن�سان، وموقف رهبة قدر رهبة املوت،  اإميان باهلل كما  �سالة، فيه فعل 

ولي�س اأي موت، بل موت من بذلوا اأنف�سهم من اأجل اأحبائهم، كي يبقوا يف 

اإخت�سرت يف  الر�سالة، وموقف ثقة مبوؤ�س�سة  الفرادة احل�سارية، وطن  وطن 

اأبداً اىل الرتقي نحو  األوان الوطن، فكّثفتها يف م�سرية �سائرة  بوتقتها كل 

الوحدة الوطنية، من دون التبا�س ي�سّو�س متا�سك مداميكها، اأو متّخ�س يف 

عقيدتها، اأعني بها موؤ�س�سة جي�سنا احلبيب. وتراين اأخت�سر املواقف الثالثة 

بالإميان بوطن وجي�س يوحد الإميان والوطن بدم اأبنائه«.

واإذ تطـرق اىل معنى ال�ست�سهـاد يف الدين امل�سيحي ويف الأديـان الأخرى، 

تناول الأب قدوم »�سراكة الإن�سان مع اأخيه الإن�سان، يف زمن اخلال�س، �سراكة 

من  الذات  بذل  م�ستوى  اىل  ترتقي  اأن  ميكنها  ل  التي  الإلهية،  ال�سورة 

اأجل الآخر، اإل لأن الآخـر هو اأي�ساً �سـورة اهلل على الأر�س، ولأن الأر�س بفعـل 

ال�سراكة واحلب املتبادل هذا مدعوة لأن تكون �سورة لل�سماء، وطن ال�سراكة 

اإل من  ا�ست�سهاد  ول  الآخر،  �سراكـة مع  دون  اهلل من  �سراكة مع  فال  الإلهية، 

نور على  ب�سعاع  املجانية  الذات  بذل  اإل ح�سارة  لقاء  ول ح�سارة  الآخر،  اأجل 

اأيقونة الوطن«.

واأ�ساف قائالً:

الوطنية،  الأيقونة  نواة  اللبناين،  اجلي�س  موؤ�س�سة  اأمام  هنا،  »وتراين 

ومركزيتها وحمورها وعمادها. مدر�سة هي هذه املوؤ�س�سة، نعم، ل بل اأكرث، 

دات الوطن. واإن �ساعت �سورة الوطن يف ما يجب اأن تكون،  اإنها اأرقى جت�سّ

وتناغم  ل،  وكيف  ال�سورة.  فتكتمل  اأرجائه،  يف  بذاراً  جي�سنا  واقع  فلننرث 

�سادقة  نية  لكل  �سارخة  ودعوة  والتجزئة،  التفرقة  عثار ملوؤامرات  متا�سكها 

لأن  امل�سرية،  اأكملوا  تقول:  �سرخة  الوطن،  مع  ال�سادقني  عمق  يف  كامنة 

وطناً له جي�س كجي�سنا احلبيب يليق به الوجود وي�ستحقه.

ويف الإبحار عرب اأمواج �سريورة وطننا، نتم�سك بجي�سه خ�سبة خال�س، وكي 

ل ت�سيع البو�سلة على خط الأفق الهارب من الو�سول، تطلع علينا لوؤلوؤات 

دم �سهدائنا، جنمات �سبح تقول لنا: من هنا الطريق...«.

وتوجه اىل العماد �سليمان بالقول:

»�سيكتب التاريخ يوماً اأن رجالً من منطقتنا احلبيبة، احتد باملوؤ�س�سة التي 

يدين لها لبنان ببقائه. فاإن بقي لبنان واحداً، لأن جي�سنا واحد موّحد، ولأن 

اجلي�س  وحدة  لتتجلى  ترّهب  وكاأنه  ذاتية  وم�سلحة  اأنانية  كل  َلَب  �سَ قائده 

برعاية العماد

�سليمان وح�سوره

قدا�ش لراحة اأنف�ش 

ال�سهداء يف جبيل 

الأب قدوم:

ال�سهادة حتمل 

بذاتها عزاًء
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�سخ�سيتك  تناغم  من  الوحدة  اإيقاع  اأعطيت  لبنان.  لوحدة  قيامة  خ�سبة 

ور�سوخ وطنيتك و�سدق تعاطيك وكرب توا�سعك وحنكة قيادتك.

�سالبة  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  رحم  ومن  وبيتك  عائلتك  من  ا�ستقيت  لقد 

اأخ.  ومرافقة  قائد  مب�سداقية  فبادلتها  الوطن،  مع  ال�سدق  على  ال�سمود 

مرافقة و�سلت اىل حد الت�سامن مع كل من انتمى اىل املوؤ�س�سة الع�سكرية 

واأحب الوطن يف رحمها ومن خاللها. ت�سامن و�سل بكم اىل درجة اأنكم كنتم 

حياً مع كل  اأ�سابه حديد احلقد والغدر، وكنتم �سهيداً  اجلريح مع كل جريح 

وعندما  الوطن.  قلب  لينب�س  تن�سلخ  قلبكم  نب�س  من  نب�سة  وكاأن  �سهيد 

حانت �ساعة الن�سر كان لتوا�سعكم القوي اأن ي�سرق تعزية على احلزن اجلاثم 

الن�سر  موا�سم  ثمار  الع�سكرية  للموؤ�س�سة  وُيهدي  ال�سهداء  اأهل  قلب  على 

علها ت�سمد جراحها وتزداد وحدتها وحدة...

هو  الأبرار  جي�سنا  �سهداء  اأنف�س  لراحة  بال�سالة  لن�سارك  اليوم  ح�سوركم 

�سهدائه هو  لدماء  قائد ينحني  كل  اأن  توا�سعكم،  من  وعذراً  �ساطع،  برهان 

قائد ي�سل اىل حد ال�سمانة على اأن دماءهم لن تذهب هدراً. فال�سهادة هنا 

حتمل بذاتها عزاًء...

على  لي�سّع  اإميانكم  نور  منها  ينطلق  رجاء  كوة  وحزنكم  جرحكم  فليكن 

حا�سر الوطن وم�ستقبله، وترفعونه �سالة اىل �ساكن الأعايل ليتغّمد �سهداءنا 

برحمته وحّبه«. 

القد�س يف  الروح  جامعة  �سليمان،  مي�سال  العماد  اجلي�س  قائد  زار 

الك�سليك وذلك بدعوة من رئي�سها الأب الدكتور هادي حمفوظ الذي كان 

يف ا�ستقباله حماطاً بنوابه مع عمداء الكليات ومدراء املعاهد.

برفقة م�ستقبليه على  بها  قام  بجولة  زيارته،  �سليمان  العماد  بداأ 

اأرجاء اجلامعة تعّرف خاللها على املن�ساآت اجلديدة. وا�ستمع اىل �سرح 

عن املكتبة اجلامعية وما حتويه من مطبوعات وخمطوطات والطرق 

احلديثة لل�سيانة واحلفظ.

العلوم وتقنياتها  كلية  اإمكانات  العماد �سليمان على  كذلك، تعّرف 

وقدرتها على مواكبة اأحدث تطورات الع�سر. كما التقى الرئي�س العام 

الأباتي اليا�س خليفة، وبنهاية الزيارة  للرهبانية اللبنانية املارونية 

اأقيمت على �سرفه ماأدبة ع�ساء تكرميية.

وقد اأثنى العماد قائد اجلي�س على املجهود املبذول لتطوير اجلامعة 

وجعلها يف م�ساف اجلامعات احلديثة يف لبنان واملنطقة، ومبتناول 

خمتلف الطبقات الإجتماعية. 

قائد اجلي�ش

العماد

مي�سال �سليمان 

يزور جامعة

الروح القد�ش

يف الك�سليك





ت�رشين الأول

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي

اإحتفال تكرميي
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قيادة اجلي�س

كّرمـت ال�سهداء يف احتفـال حا�سد

العماد �سليمان:

اجلي�ش حقق الوعد

الذي قطعه اأمام ال�سعب

ودماء ال�سهداء �سنعت جمد لبنان

اإحتفاًء بالنت�سار على الإرهاب، وتكرمياً لل�سهداء الذين ا�ست�سهدوا خلل معارك خميم نهر البارد التي امتدت من 

20 اأيار وحتى 2 اأيلول 2007، وتكرمياً لأرواح ال�سهداء الذين �سقطوا خلل العدوان الإ�سرائيلي على لبنان يف متوز 2006، 

اأقامت قيادة اجلي�ش اإحتفالً يف جمّمع فوؤاد �سهاب الريا�سي - جونيه ح�سره دولة نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير 

الدفاع الوطني الأ�ستاذ اليا�ش املر، وقائد اجلي�ش العماد مي�سال �سليمان، ورئي�ش الأركان اللواء الركن �سوقي امل�سري، 

وقادة الأجهزة الأمنية، اىل جانب عائلت ال�سهداء وح�سد من ال�سخ�سيات الر�سمية والوطنية والإجتماعية والثقافية، 

وعدد من ال�سفراء وامللحقني الع�سكريني الأجانب.



وقائع الإحتفال

املدعوين من  وانتهاء و�سول  لها،  الأمكنة املخ�س�سة  امل�ساركة ومتركزها يف  القوى  انتهاء جهوز  بعد 

مدنيني وع�سكريني، وو�سول علم اجلي�س، ورئي�س الأركان اللواء الركن �سوقي امل�سري وقائد اجلي�س العماد 

مي�سال �سليمان، ووزير الدفاع الوطني اليا�س املر، بداأ الإحتفال يف متام ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم 

الن�سب  اجلي�س على  وقائد  الدفاع  وزير  الزهر من قبل  اإكليلني من  بو�سع  ال�سبت يف 2007/10/6، 

التذكاري ل�سهداء اجلي�س، على اأنغام معزوفة املوتى ولزمة الن�سيد الوطني ون�سيد ال�سهداء. وعلى وقع 

�سربات الطبل الثالث، كانت القوى امل�ساركة تردد عبارة »لن نن�ساهم اأبداً«، يف كل مرة كان يذكر فيها قائد 

العر�س العميد الركن نبيل ن�سر عبارة »لنتذّكر �سهداءنا«.
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اجلميع  ــــف  وق ـــم  ث

دقيقة �سمت حداداً على 

قبل  الــ�ــســهــداء،  اأرواح 

لقادة  الأو�سمة  تقليد 

�ساركت  التي  الوحدات 

البارد،  نهر  معارك  يف 

الدفاع  ــر  وزي قبل  من 

قائد  والعماد  الوطني 

الركن  ــواء  ــل وال اجلي�س 

ونوابه،  ــان  الأرك رئي�س 

مو�سيقى  اأنــغــام  على 

اجلي�س الوطنية. 
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ال�سهداء،   ذوي  اىل  الـــدروع  ت�سليم  و�سبقت 

املئة  ال�سهداء  �سور  تت�سمن  التي  والكتّيبات 

كل  عن  مف�سلة  نبذة  مع  وال�ستني  والثمانية 

�سهيد، بال�سافة اىل كلمة قائد اجلي�س وكلمة ذوي 

ال�سهداء، كلمة ملدير التوجيه العميد الركن �سالح 

حاج �سليمان جاء فيها:

 1 6 8 «

�ــــســــهــــيــــداً 

ــــقــــطــــوا  �ــــس

ـــــالأمـــــ�ـــــس  ب

على  الــقــريــب 

ــح الــوطــن  ــذب م

مـــواجـــهـــة  يف 

ــــــــــــــاب،  الإره

لـــيـــنـــ�ـــســـمـــوا 

مــــن  اىل 

على  �سبقهم 

خالل  �سنة  قبل  ال�سهادة  للعدو طريق  الت�سدي 

الإ�سرائيلي، واىل كل �سهداء اجلي�س الذين �سقطوا 

يف معارك ال�سيادة والكرامة الوطنية على امتداد 

م�سرية ال�سرف والت�سحية والوفاء«. 

بح�سب  ال�سهداء  اأ�سماء  التوجيه  مدير  قراأ  ثم 

الرتب الع�سكرية، فتقّدم ذووهم من العماد قائد 

اجلي�س واللواء الركن رئي�س الأركان والعميد اأنطوان 

التي  الدروع  وت�سّلموا منهم  الوحدات  وقادة  بانو 

حملت عبارة »ا�سُت�سهد يف مواجهة الإرهاب دفاعاً 

اللون  ذهبية  وكتّيبات   ،»2007 عام  لبنان  عن 

ت�سّمنت نبذة عن حياة ال�سهداء الـ168 بعنوان »ل 

الوطن - معركة نهر  اإل بقاء  ال�سهداء  ثمن لدماء 

البارد 2007«.

ومل تن�َس قيادة اجلي�س يف احتفالها التكرميي 

»هم  الذين  اللبناين  الأحمر  ال�سليب  م�سعفي 

كثرية  واأحياناً  النداء،  لتلبية  دوماً  جاهزون  اأي�ساً 

اىل  يتجاوزونه  بل  العرق  بذل  عند  يتوقفون  ل 

الدم، ف�سقط لهم �سهيدان: بول�س معماري  بذل 

وهيثم �سليمان، هما اأي�ساً ملء الوجدان والقلوب، 

يف  جــاء  كما  الأبـــرار«  اجلي�س  �سهداء  كما  متاماً 

الكتّيب اخلا�س باملنا�سبة.
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على هام�ش

الإحتفال

مكان  اىل  �سليمان  مي�سال  العماد  اجلي�س  قائد  و�سل  عندما   •
وهو  وا�ستمر  ــوب،  و�ــس ــدب  ح كــل  مــن  احلـــاد  الت�سفيق  عــال  الحــتــفــال، 

ي�ستعر�س القوى امل�ساركة يف العر�س.

الــدروع  ذويهم  لت�سليم  ال�سهداء  اأ�سماء  تــالوة  حلظة  رافــق   •
وم�ساعر  وال�سراخ  والبكاء  اإ�سم  كل  ذكر  عند  احلــار  الت�سفيق  والكتّيبات 

احلزن والأ�سى، فاجلرح مل يندمل بعد، وقد ل يندمل.

ح�سـروا  قـد  ال�سيا�سيـة  وال�سخ�سيـات  النواب  مـن  عـدداً  اأن  • لوحـظ 
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اقتـ�سـرت  حيـث  ر�سميـة،  دعـوات  اليهـم  توّجـه  اأن  دون  مـن  الحتفـال، 

هيئات  وممثلي  ال�سهداء  اأهــايل  على  القيادة  وجهتهـا  الـتي  الدعـوات 

املجتمع املدين، ووزيري الدفــاع الوطني والداخليـة. كذلك ح�سر عدد من 

الفنانني.

حيث  الكثريين،  املجاورة  والأبنية  الحتفال  مكان  زينة  لفتت   •
ووردة  ال�سهداء  �سور  تتو�سطها  اجلي�س  واأعــالم  اللبنانية  بالأعالم  �سيَّج 

»من جي�س الوطن اىل اأهله«.

واملرّحبة  املعزّية  اليافطات  تعليق  على  جونيه  بلدية  • حر�ست 
على طول الطريق املوؤدي اىل مكان الحتفال.
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كلمة ذوي ال�سهداء

اأبو  �ساهر  الدكتور  األقى  ذلك  بعد 

اأبو  روي  ال�سهيد  النقيب  والد  غزالة 

غزالة كلمة با�سم اأهايل ال�سهداء جاء 

فيها:

وزير  معايل  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  دولة 

الدفاع الوطني الأ�ستاذ اليا�س املر

اأ�سحاب ال�سعادة واملعايل وال�سيادة والف�سيلة

ح�سرة العماد مي�سال �سليمان قائد اجلي�س

اأيها احلفل الكرمي

املقام جلل واملقال �سعب

ما اأ�سعب الكالم يف مقام يعجز فيه الل�سان اأن 

يعرّب عما يجول يف خاطر الإن�سان، واأنا ل اأ�ستطيع 

مهما غاليت يف القول اأن اأفيكم جزءاً من حقكم. 

اأيها اجلنود، الأحياء منكم وال�سهداء، لقد اأق�سمتم 

فوفيتم! لقد حتّديتم الزمان وطمحتم اىل املجد، 

فكان لكم ما اأردمت.

وها اأنا اأقف خا�سعاً لأحتدث با�سم اجلموع الذين 

�سهادتكم،  ذكرى  يف  اأنف�سهم  يرثوا  اأن  اإل  اأبــوا 

اليافعني،  املــيــامــني  اجلي�س  اأبــطــال  �ــســهــادة 

وعنوانها  واحلزن،  الأ�سى  ملوؤها  بكلمات  فاأنطلق 

الطموح والأمل. حقيقة راهنة مثلت بني طّيات 

ُد  �سْ
ما نتغّنى به يف الن�سيد الوطني اللبناين »اأُ

واقعاً  دت  فتج�سّ الفنت«،  �ساورتنا  متى  غــاٍب 

الأبية،  الع�سكرية  انت�سار موؤ�س�ستكم  ملمو�ساً يف 

اإرهابية  منظمة  على  وجنوداً،  و�سباطاً  قيادًة 

والعتاد  التدريب  العّدة من حيث  كافرة متكاملة 

والتقنية احلديثة.

ــس، اىل  ــ� ـــرب الأم مــا اأق

ا�ست�سهاد  بنباأ  الوطن  عق  �سُ لقد  اليوم، 

اأ�سودكم  فهّب  وخيانة،  غــدراً  اأ�سبالكم،  بع�س 

ون من املجرمني الَكَفرة، مقّدمني دماءهم  يقت�سّ

�سبيل  يف  ال�سهادة  مذبح  على  قرابني  الزكية 

من  الثاين  فجر  ذلك  فتجّلى  الوطن...  انت�سار 

يف   2007 ـــول  ـــل اأي

م�سهد وطني م�سّرف ل مثيل له.

اأما  الأبرار،  ال�سهداء  اأيها  اأج�سادكم،  غابت  لقد 

نهجكم فباٍق ل يزول.



النهج م�ستمر! الأرزة ل تهوي! الرمز دائم!

حية،  را�سخة،  باقية،  ومرجعيتكم  ل،  كيف 

�سليمان،  مي�سال  يف  عماد،  عماد  يف  دة  متج�سّ

نارّي لهب  بزنار  األويتكم  �سّيج  يف بطل مقدام 

للذود عن لبنان، كل لبنان...

اأنكم مل متوتوا...  اإل  الأ�سبال،  اأيها  ا�ست�سهدمت 

والت�سحية  احلق  ك�سيف  لمعة  اأ�سماوؤكم  �ستبقى 

والوفاء...

الطاهرة  اأرواحكم  من  لنتزّود  دائماً  نلجاأ  اإليكم 

الأمل  ومغازي  واملثابرة،  والعزم  ال�سمود  معاين 

والطموح واحللم...

ما  الكبرية!  القلوب  اأ�سحاب  يا  ال�سهداء!  اأيها 

فع�سى  الرديء،  الزمن  هذا  بالتكرمي يف  اأجدركم 

ا�ستبدلتم  لقد  فيّتحدون.  يتعظون  امل�ستتون 

ن�ساء  الإ�سالم«  »فتح  منظمة  مبدنيي  اأرواحكم 

الإن�ساين،  الــدويل  القانون  ملتزمني  واأطــفــالً، 

الذي بقي حرباً على ورق اإل يف نهر البارد حيث 

َمن  يا  انتم  حيث  والعنفوان،  والعزة  ال�سهامة 

واحدكم  جنم  طلع  ما  الرحيل..  بّكرمت 

لقد  بذهب...  ر  يقدَّ ل  وهو  ذهب،  حتى 

�سفاه  على  نغمة  ليبقى  م�سى 

الحباب، وترنيمة �سالة يف بيوت 

يف  اأبــداً  ينزف  وجرحاً  العبادة، 

قلوب الزمالء، ولوعة حترق نفو�س 

الأهل واخلالّن... رحل ال�سهداء قبل 

اأن يحققوا احللم الذي �سبوا اليه... 

وا�ستقالله...  الــوطــن  وحــدة  حلم 

يف  مرمي  بخّور  طلوع  قبل  رحلوا 

احلقول...

�سبقوا الزقزقة والن�سمة والربعمة 

الأر�س  هذه  ــس...  الأر� عر�س  يف 

اأيها  جنازاتكم  يف  م�ست  التي 

ر�سُل  ــل:  ــرّت ت ــي  وه ــــرار  الأب

ب�سمات  قــ�ــســوا!!!  حمبة 

وبقيت  غابت!  م�سرقة 

لنا الذكرى...

اأين  من  غيابكم؟  يف  نحن  نقول  ع�سانا  فماذا 

جنمع حروف كلماتنا؟ اأِمن حبات قلوب اأمهاتكم 

اأطفالكم؟  وحناجر  زوجاتكم  �سدور  اأِمن  واآبائكم؟ 

اأم  واأخــواتــكــم؟  اخوتكم  ج�سوم  �سرايني  من  اأم 

زالت  ما  الذي  الوطن  الوطن؟  جلجلة  طريق  عن 

اأ�سداء اأ�سواتكم تلعلع يف اأرجاء ربوعه... ما زلتم 

كلماتكم  حروف  بني  من  زمالئكم  على  تطّلون 

فيهم  وتبثون  واملناق�سات،  الآراء  لت�ساركوهم 

طّيات  بني  اأبداً  �ستبقون  واجلــراأة...  احلمية  روح 

قلوبنا جميعاً �سعلة م�ساءة ما دام يف �سراييننا 

قطرة دم... قطرة اإميان... قطرة حب!

�سوف  اأحالمكم  اأن  الأحباء  ال�سهداء  اأيها  ثقوا 

وب�سوت  ي�سرخ،  �سعب  هناك  دام  ما  تتحقق 

واحد: ن�ستودع ال�سهداء على رجاء قيامة الوطن، 

اأن تبقى موؤ�س�ستكم  ولن نر�سى بعد ت�سحياتكم 

مفتقرة اإىل ال�سالح والذخرية، اإذ ل يجوز اأن يبقى 

الدعم كالماً لأن كل نقطة دم �سقطت وت�سقط من 

اأج�سادكم ل تقّدر بثمن.

هناك  دام  ما  تتحقق  �سوف  اأحالمكم  اأن  ثقوا 

املقدام  قائدكم  قول  يف  دت  جت�سّ �سلبة  اإرادة 
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حتقيق  عند  اليوم«  »اأمــر  يف  �سليمان  العماد 

الن�سر:

الوطنية  الوحدة  اليوم با�سم  الع�سكريون،  »اأيها 

اأن  بعد  ـــاب  الإره على  الن�سر  رايــات  ترفعون 

بكل  واأجنــزمت  ال�سهداء،  رفاقكم  و�سية  حققتم 

اأمانة واإخال�س ما عاهدمت �سعبكم به، وهو حتقيق 

دون  مــن  كاملة  الــعــدالــة 

نق�سان. اليوم ترتاح اأرواح ال�سهداء يف عليائها، 

ويطمئن  الع�سكريني،  رفاقكم  جراح  وتتبل�سم 

يتطلع  فيما  ن�سابه،  اإىل  احلق  عودة  اإىل  الأهل 

فخر  بكل  اأق�ساه  اإىل  اأق�ساه  من  الوطن  اإليكم 

واعتزاز وقد اأزحتم بنهر دمائكم وت�سحياتكم غبار 

اإىل  طريقاً  له  وفتحتم  اجلريح،  ج�سمه  عن  الهّم 

رحاب ال�سيادة واحلرية وال�ستقالل«.

الآن، اجلموع املحت�سدة با�سم دمائكم  وها نحن 

املقّد�سة نخاطب كل من �سّولت وت�سّول له نف�سه 

واحد:  وب�سوت  �سارخني،  الوطن  بوحدة  العبث 

الرعب  خمطط  على  اأ�سرفتم  من  يا  اأنتم،  اأمــا 

ل  اأرقام  والطغاة  طغاة!  فاإنكم  والدمار،  والقتل 

اأدواتكم!  كما حتطمت  وتتحطم  ياأتي يوم  اأن  بد 

بــدءاً  ال�سهداء  واأرواح  اجلــرحــى  كلوم  �ستبقى 

بـ»روي« ورفاق له يف ال�سالح، مروراً بقافلة 

الوقت  لو ت�سّنى  وال�ستني، حّبذا  والثمانية  املئة 

اأبــداً  الرواح  هــذه  �ستبقى  �سهدائها..  لتعداد 

دماء  اأن  اعلموا  املتحجرة!  �سمائركم  على  ثقيلة 

هذه القافلة �ستبقى كابو�ساً خميفاً على عقولكم 

احلقائق  وت�سويه  الوقائع  قلب  حاولتم  مهما 

حتى تنجلي �سمو�س احلقيقة وت�سطع اأنوارها... 

اعلموا اأن الوطن متيته الدموع وحتييه الدماء... 

اعلموا اأن اجلنب رياء وامل�ساومة خيانة.

ناموا  عليائكم،  يف  ال�سهداء  اأيها  انتم،  اأمــا 

اأن الغد امل�سرق  وعيونكم قريرة، مطمئنني اإىل 

واملجرم  �سينق�سع،  املبني  واحلــّق  �سي�سطع، 

وحكمة  مي�سالكم  بباأ�س  �سيتعّرى  احلقيقي 

�سليمانكم... واحلكمة تنري ال�سبيل...

ع�ستم - عا�ش اجلي�ش - عا�ش لبنان
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كلمة قائد اجلي�ش

�سليمان  مي�سال  العماد  اجلي�س  قائد  األقى  ثم 

الكلمة الآتي ن�سها:

وزير  معايل  الــوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  دولة 

الدفاع الأ�ستاذ اليا�س املر

اأيها احلفل الكرمي

التي مرت بها  القا�سية  التجارب  لطاملا �سّكلت 

جلدارة  حقيقياً  اختباراً  التاريخ،  عرب  ال�سعوب 

والتمتع  اأوطانها،  ا�ستحقاق  يف  ال�سعوب  هذه 

ال�سليمة،  الوطنية  باحلياة 

ال�سيادة  بقيم  املتمثلة 

واحلرية،  والــدميــقــراطــيــة 

مطلق  يف  ميكن  ل  التي 

اأو  توهب جماناً  اأن  الحــوال 

تعطى رخي�سة، بل تكت�سب 

وت�سان، بالعرق والتعب 

وال�سهر، وبتقدمي الدماء 

ــتــي ل  والــتــ�ــســحــيــات ال

تقدر باأي ثمن.

ــن نــكــّرم  ــح الــيــوم ون

ن�ستذكر  الوطن،  �سهداء 

�سحايا  الأم�س،  �سهداء 

اللذين  والإجـــرام  الغدر 

الأمة  نائب  بني  مييزا  مل 

واأبنائها، بدءاً من ا�ست�سهاد 

احلريري  رفــيــق  الرئي�س 

غامن،  انطوان  النائب  حتى 

كوكبة من اللبنانيني ق�سوا 

على مذبح حرية لبنان وا�ستقراره.

اإّن اليد الآثمة هذه لن تبقى طليقة و�سوف تنال 

جزاءها العادل ل حمالة.

يف  م�سرقة  تاريخية  حمطة  اأيلول،  من  الثاين 

اجلي�س  الذي قطعه  الوعد  اإذ حتقق  الوطن،  حياة 

ووفاًء  لكرامته  انت�ساراً  اللبناين،  ال�سعب  اأمــام 

تنظيم  اأكرب  على  بالق�ساء  وذلك  ال�سهداء،  لدماء 

اإرهابي عرفه لبنان، داأب على التخطيط والتح�سري 

لإقامة اإمارة خا�سة به يف ال�سمال، والنطالق منها 

لتقوي�س اأ�س�س الكيان اللبناين والنيل من �سيغته 

الفريدة، ومل يكن من ال�سهولة مبكان لهذا الإجناز 

الكبري اأن يب�سر النور، لول وحدة اجلي�س ومتا�سكه، 

و�سجاعتهم  بق�سيتهم  الع�سكريني  واإميــــان 

وتقدميهم  الع�سكري،  الواجب  اأداء  يف  وتفانيهم 

ال�سيادة  على  حفاظاً  ح�ساب،  دون  من  الــدمــاء 

الر�سمي  الإجماع  اأي�ساً  ولول  الوطنية،  والكرامة 

بالحت�سان  مكلالً  اجلي�س،  دور  على  وال�سعبي 

قبل  من  امل�ستمرة،  العملية  واملــوؤازرة  املعنوي 

املر،  اليا�س  الأ�ستاذ  الوطني  الدفاع  وزير  معايل 

والتفاف اللبنانيني مبختلف انتماءاتهم الطائفية 

وطني  م�سهد  يف  حوله،  واملناطقية  واملذهبية 

رائع مل ي�سبق له مثيل، اىل جانب الدعم الفوري 

لالإرهاب  املناه�سة  ال�سديقة  الــدول  قبل  من 

وامُلحّبة لل�سالم.

اأيها الأخوة الأعزاء

تكمن  التجربة،  هذه  من  امل�ستقاة  العربة  اإن 

اأولً واآخراً يف اأهمية احلفاظ على الوحدة الوطنية. 

على  ينت�سر  اأن  الوطن  ا�ستطاع  الوحدة  فبهذه 

كما   ،2006 متــوز  حــرب  يف  الإ�سرائيلي  العدو 

القريب،  بالأم�س  البارد  نهر  يف  ــاب  الإره على 

اأعظم  نحقق  اأن  امل�ستقبل  يف  ن�ستطيع  وبها 

�سيما  ل  املعجزات؛  ن�سنع  بل  ل  الإنت�سارات، 

م�ستويات  اعلى  الفل�سطينيون  الخوة  اأظهر  وقد 

معركته  يف  اجلي�س  تاأييدهم  خالل  من  التعاون، 

وال�سمال  عكار  ابناء  وم�ساطرتهم  الإرهــاب،  �سد 

من  باجلميع  حلق  ما  عالية،  وم�سوؤولية  ب�سرب 

مبادرتهم  جانب  اىل  وب�سرية،  مادية  خ�سائر 

بذلك  موؤكدين  فارين،  اإرهابيني  اجلي�س  لت�سليم 

املخيمات  بجعل  ال�سماح  عدم  على  ت�سميمهم 



مالذاً لتكوين حالت اإرهابية مماثلة.

ر�ّس  جميعاً  منا  تقت�سي  اليوم  فاملرحلة  لذا 

حت�سني  اجتاه  يف  ال�سبل  بكل  والعمل  ال�سفوف 

املخاطر  كل  مبواجهة  الكفيلة  الداخلية،  وحدتنا 

اإل  يكون  ل  وهــذا  بالوطن،  املحدقة  والتحديات 

اجلميع  وبتحّمل  لبنان،  ر�سالة  معنى  بـــاإدراك 

امل�سالح  من  والرتــقــاء  الوطنية  م�سوؤولياتهم 

العليا،  الــوطــن  م�سلحة  اىل  ــة،  ــي والآن الذاتية 

والتزام القيم واملفاهيم الإن�سانية قولً وممار�سة، 

والعدالة  واحلرية  الدميقراطية  مقدمتها  ويف 

وامل�ساواة. 

الوطنية  القيم  اّن  جيداً  نعي  اأن  يجب  كذلك 

فاإذا  ينف�سالن،  ل  تواأمان  هما  الإن�سانية  والقيم 

عن  الوطن  وخرج  الأخــرى  اختلت  الواحدة  اختّلت 

طريقه ال�سليم.

من  ــد  ب ل  ـــــار،  الإط هـــذا  ويف 

الذي  ـــاز  الإجن اأن  اىل  ــارة  ــس الإ�

تقت�سر  ل  اجلــيــ�ــس،  حققه 

النتائج  عــلــى  اأهــمــيــتــه 

املــيــدانــيــة فــحــ�ــســب، بل 

اجلوهر  يف  ذلـــك  تــتــعــدى 

قاتلت  الذي  اجلي�س  اأداء  اىل 

ب�سرف  الع�سكرية  وحــداتــه 

وان�ضباط كلي، وبالتزام قانون 

النزاعات امل�سلحة و�سائر املواثيق 

التزاماً  الإن�سان  ترعى حقوق  التي 

دقيقاً. وهذا ما جتّلى يف احلر�س على 

والفل�سطينيني،  اللبنانيني  اأرواح املدنيني 

النداءات  اإجالء عائالت امل�سّلحني، ويف تكرار  ويف 

املوجهة لهوؤلء، بوجوب ت�سليم اأنف�سهم، مع الوعد 

مبحاكمة عادلة اأمام الق�ساء للتاأكيد على اأن هدف 

اجلي�س هو اإحقاق احلق ولي�س الثاأر والإنتقام.

اأيها احلفل الكرمي

الأمنية  وللموؤ�س�سات  وجلي�سه  اللبناين  لل�سعب 

الهيئات  وخمتلف  الأحــمــر  ال�سليب  وموؤ�س�سة 

كل  والثقافية،  والإجتماعية  وال�سيا�سية  الإن�سانية 

على  احلرب  يف  املــوؤزر  بالنجاح  والعتزاز  الفخر 

الإرهاب، الذي نتّوجه اليوم يف هذا احلفل الوطني 

الكبري، وقد تقاطرمت اليه من كل مناطق الوطن 

عما  وحمبة  �سدق  بكل  معرّبين  ــراه،  وق ومدنه 

نبيلة،  وطنية  م�ساعر  من  �سدوركم  يف  يختلج 

وت�سامن مع اجلي�س، ومن على هذا املنرب الكرمي 

اأحّيي اأرواح �سهدائنا الأبرار ال�ساخمة يف جنة اخللد 

وبعنفوانكم  الزكية  بدمائكم  �سنعتم  لقد  واأقول: 

وافتديتم  وجي�سه،  لبنان  جمد  ال�سخي،  وعطائكم 

واملواطنية،  الوطن  يف  اأهلكم  الطاهرة  باأرواحكم 

ال�سرف  معاين  كل  احلمراء  ب�سهادتكم  دمت  وج�سّ

اإرث اجلي�س ولهب الدم  والت�سحية والوفاء، فاأنتم 

الناب�س يف عروقه، واأنتم ال�سعلة التي ل تنطفئ 

على طريق اأجياله ال�ساعدة.

زوجات  واآبــاء،  اأمهات  ال�سهداء:  عائالت  ولأفــراد 

فلذات  ا�ستقبلوا  الذين  واأخـــوات،  ــوة  اأخ واأبــنــاء، 

اأكبادهم يف اأعرا�س ال�سهادة، بعيون متتزج فيها 

دموع الأمل بزغاريد النت�سار، وبوجوه ت�سرب احلزن 

�سربكم  اإن  اأقول:  لهم  وكربياء،  عزماً  ت�سع  وهي 

بالق�سية،  اإميانكم  حجم  �سوى  يوازيه  ل  العظيم 

واأغ�سانها  بجذورها  الوطن  �سجرة  بحق  فاأنتم 

وثمارها، �سجرة الوطن الدائمة الخ�سرار والعطاء، 

و�سروف  الزمن  رياح  على  الع�سية 

الدهر، بكم نرى ظل وجوه 

�سهدائنا التي لن تهجرنا اأبداًً، ولكم من اجلي�س اأن 

ما  كل  يف  الدائم  ومالذكم  الكربى  عائلتكم  يكون 

حتتاجونه وت�سبون اليه.

والذين  منهم،  اجلرحى  جميعاً،  وللع�سكريني 

�ساركوا يف �ساحة القتال، اأو كانوا يف املواقع الأخرى 

املعركة  م�ستلزمات  كل  تاأمني  على  ي�سهرون 

اأقول: كما بذلتم اجلهود امل�سنية وقاتلتم ب�سرف 

و�ضجاعة وبطولة، وحتّليتم باملناقبية واالن�ضباط، 

ل�سعبكم  قطعتموه  الذي  والعهد  بالق�سم  ووفيتم 

موا�سلة  اىل  اليوم  اأدعوكم  وجرحاكم،  و�سهدائكم 

واىل  واندفاع،  وحما�س  عزم  بكل  نف�سه  الطريق 

ومبادلة  والقوانني،  بالأنظمة  التم�سك  من  مزيد 

مواطنيكم بح�سن الت�سرف وبروح املحبة والعطاء 

والإخال�س.

واىل ال�سعـب اللبنـاين الأبّي اأقـول:

اإن وقفتك الوطنية ال�سجاعة اىل جانب اجلي�س، 

بجنوده  واحتفاءك  ومــاديــاً،  معنوياً  له  ودعمك 

اأمانة  والفداء، هي  الت�سحية  العائدين من ميدان 

م�سى  وقت  اأي  من  اأكرث  علينا  اأعناقنا حتّتم  يف 

م�سوؤولية بذل امل�ستحيل يف �سبيل احلفاظ على 

اأمنك وا�ستقرارك، و�سمان حقك الثابت يف العي�س 

اأجلك  فمن  واأمـــان،  وحرية  بكرامة 

ترخ�س املهج والأرواح وتهون كل 

الت�سحيات.

اأمام  نقطعه  عهداً  ختاماً، 

تبقى  بـــاأن  ــن  ــواط م ــل  ك

ح�سن  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 

اأمنه  و�سمام  املنيع  لبنان 

وا�ستقراره، وال�سخرة ال�سلبة 

التي تتحطم عليها كل الفنت 

واملوؤامرات.

ع�ستم

عا�ش اجلي�ش

عا�ش لبنان
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العر�ش الع�سكري

بعد كلمة قائد اجلي�س بداأ العر�س الع�سكري الذي 

اجلي�س  من  رمزية  ووحدات  ف�سائل  فيه  �ساركت 

توزعت على جمموعتني:

قوة من  اجلي�س،  علم  �سّمت:  الأوىل  املجموعة 

لواء  الع�سكرية،  ال�سرطة  اجلمهوري،  احلر�س  لواء 

امل�ساة  لــواء  الثاين،  امل�ساة  لــواء  الأول،  امل�ساة 

الثالث، لواء امل�ساة ال�ساد�س، لواء امل�ساة ال�سابع، 

لواء  العا�سر،  امل�ساة  لواء  التا�سع،  امل�ساة  لواء 

الأول،  املدرعات  فوج  ع�سر،  احلــادي  امل�ساة 

فوج الأ�سغال امل�ستقل، اأفواج التدخل: الأول، 

الثاين، الثالث، الرابع واخلام�س.

اأما املجموعة الثانية ف�سّمت ف�سائل رمزية من 

الوحدات التي �ساركت يف معارك نهر البارد وهي: 

القوات البحرية، القوات اجلوية، مقر عام منطقة 

اللوج�ستي،  اللواء  الع�سكرية،  الطبابة  ال�سمال، 

فوج  الأول،  املــدفــعــيــة  فـــوج 

ــاين،  ــث املــدفــعــيــة ال

فوج املدرعات الثاين، لواء امل�ساة 

امل�ساة  لــواء  ع�سر،  الثاين  امل�ساة  لــواء  الثامن، 

والإ�سارة(،  الهند�سة  )فوجا  الدعم  لواء  اخلام�س، 

فوج املغاوير، الفوج املجوقل، فوج مغاوير البحر، 

ومديرية املخابرات )فرع القوة ال�ساربة(.



الــذي  الع�سكري،  الــعــر�ــس  وتخلل 

بقيادة  اجلي�س  مو�سيقى  رافقته 

النقيب اأبولو �سكر، باأنا�سيد وطنية 

جوية  ت�سكيالت  مــرور  حما�سية، 

خالل  العر�س  �سماء  يف  الع�سكرية  الطوافات  من 

املجموعتني  كل من  الفا�سلة بني مرور  الدقائق 

العر�س.  يف  امل�ساركتني 

مياه  البحرية  القوات  زوارق  جابت  كما 

ال�ساطئ مقابل جمّمع فوؤاد �سهاب.

الركن  العميد  العر�س  قائد  تقّدم  اخلتام،  ويف 

انتهاء  معلناً  اجلي�س  قائد  العماد  من  ن�سر  نبيل 

الحتفال.
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ت�رشين الأول

موؤمتر �سحايف

رئي�ش الأركان ومديرو املخابرات

والعمليات والتوجيه �ساركوا

واأ�سئلة ال�سحافة

وجدت لديهم الأجوبة

موؤمتر �سحايف عقب اإعالن احل�سم يف نهر البارد

وزير الدفاع:

اجلي�ش اإقتحم اأوكار الإرهابيني 

ولكم اأن ترفعوا روؤو�سكم

وتعتزوا بال�ضباط واجلنود

ذ الأمر، »نفِّ

ح�سم اجلي�ش معركة البارد، و�سحق 

اأوكار الغدر والإرهاب، مل يرتكوا اأمام 

اجلي�ش خياراً، ت�سوروا �سربه �سعفاً، 

ظنوا حكمته تردداً، ح�سبوا اإنذاره 

كلماً فكان القرار وا�سحاً وحا�سماً: »اإما 

ان ي�ست�سلم القتلة الإرهابيون واإما 

احل�سم الع�سكري«! رف�سوا، فاقتحم 

اجلي�ش اأوكارهم، واأ�سقط كل مراكزهم 

الع�سكرية«...

هذا الكلم جاء على ل�سان وزير الدفاع 

الوطني اليا�ش املر خلل املوؤمتر 

ال�سحايف الذي عقد يف قاعة العماد 

جنيم يف مبنى وزارة الدفاع يف 

الريزة، اإثر انتهاء املعركة، وقد كان 

بح�سور رئي�ش الأركان اللواء الركن 

�سوقي امل�سري، مدير املخابرات 

العميد الركن جورج خوري، مدير 

العمليات العميد الركن فران�سوا 

احلاج، وح�ضد من ال�ضباط وعدد كبري 

من و�سائل الإعلم املحلية والعربية 

والأجنبية.

كلمة مدير التوجيه

ومن  اللبناين  الوطني  بالن�سيد  املوؤمتر  اإفتتح 

�سهداء  لأرواح  ــاللً  اإج �سمت  دقيقة  الوقوف  ثم 

العتداءات  نتيجة  �سقطوا  الذين  والوطن  اجلي�س 

الإرهاب  ال�سرائيلية يف حرب متوز ويف مواجهة 

يدافع عن  وهو  �سقط  �سهيد  وكل  البارد  نهر  يف 

لبنان.

ثم األقى مدير التوجيه العميد الركن �سالح حاج 

�سليمان كلمة نّوه فيها بت�سحيات اأبناء املوؤ�س�سة 

الع�سكرية، م�سدداً على اأن »وحدة اللبنانيني هي 

ال�سّد املنيع الذي يحول دون ت�سلل الأمرا�س اإىل 

ج�سم الوطن، واخلالفات هي املناخ املنا�سب لكي 

تنمو الطفيليات وتنت�سر الأوبئة وتفتت اجل�سد«. 

ومما قاله يف كلمته:

الغدر  يد  امتدت  اأيار،  �سهر  الع�سرين من  »يف 

حماولة النيل من اإ�ستقرار لبنان، وتهديد الكيان، 

با�ستهدافها حرا�س هذا الوطن الأوفياء. هّب اجلي�س 

اللبنانيني اجلامعة،  واإرادة  اإىل قوة حقه  م�ستنداً 

من  م�ستمرة  ومواكبة  قيادته  من  حا�سم  وبقرار 

العارم  ال�سعبي  والتاأييد  ال�سيا�سية  ال�سلطة 

على  ال�سابر  الفل�سطيني  ال�سعب  من  والت�سامن 

التي  الفتنة  دابر  ويقطع  للوطن  لينت�سر  اآلمه، 

حاولت اأن متد راأ�سها وتبث �سمومها انطالقاً من 

منطقة ال�سمال، هذه املنطقة الأبية، التي ترفد 
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موؤمتر �سحايف

اجلي�س بخرية �سبابها والتي روت جذور الأرز بدماء 

�سداً  يقف  اأن  بوحدته  اجلي�س  فا�ستطاع  اأبنائها، 

منيعاً بوجه العوا�سف ويربح كل الرهانات عليها. 

اأج�سادهم  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اأبناء  زرع  لقد 

كل  ال�سهادة  جمد  ومنحوا  الوطن،  م�ساحة  على 

ولكل  جــاوؤوا  الوطن  كل  من  وقرية.  وعائلة  بيت 

واأمنه  وحدته  اأجل  ب�سخاء من  الدماء  بذلوا  الوطن 

وا�ستقراره. 

اإن وحدة اللبنانيني هي ال�سد املنيع الذي يحول 

واخلالفات  الوطن،  ج�سم  اإىل  الأمرا�س  ت�سلل  دون 

هي املناخ املنا�سب كي تنمو الطفيليات وتنت�سر 

الأوبئة وتفتت اجل�سد.

ل  الإرهـــاب  على  الإنت�سار  نعلن  ونحن  اليوم، 

�سهداء  الن�سر،  �سانعي  جالل  اأمام  ننحني  اأن  بد 

الوطن من اجلي�س والقوى الأمنية وال�سليب الأحمر 

الذين  الفل�سطينيني  والإخوة  الأبرياء  واملواطنني 

�سبح  لإبعاد  الدم  عطاء  يف  ي�ساهموا  اأن  اإل  اأبــوا 

اجلي�س  ك�سهداء  اجلميع  واعتبار  عنهم،  الإرهــاب 

قرابني على مذبح الوطن.

كما ل بد اأن نهدي هذا النت�سار لعائالت ال�سهداء 

عن  عرّب  الــذي  اللبناين  ال�سعب  ولكل  الأبــطــال، 

ت�سامنه مع اجلي�س كما مل يعرف تاريخنا مثيالً 

لوحدتهم  انت�سار  لأنه  الفل�سطينيني  ولالأخوة  له، 

ولي�س  عنهم  والتجاذبات  اخلالفات  ل�سبح  واإبعاد 

انت�ساراً عليهم.

فتح  »تنظيم  ينهي  اأن  اجلي�س  ا�ستطاع  لقد 

م�ساريعه  على  ويق�سي  نهائياً  ويجتّثه  ال�سالم« 

من  وجعلهم  باملواطنني  للتغرير  امل�سبوهة 

�سحاياه.

واإن ما بذله الع�سكريون من ت�سحيات ج�سام من 

الدولة وجتنيب  هيبة  وعودة  العدالة  اأجل حتقيق 

املدنيني ويالت احلرب، ل ميكن مقارنتها باخل�سائر 

الب�سرية مع عنا�سر هذا التنظيم الرهابي، الذين 

ت�سّول  ملن  عربة  ليكونوا  املحتوم  امل�سري  نالهم 

الفريدة يف  لبنان  �سيغة  على  التعدي  نف�سه  له 

هو  التنوع  هذا  اأن  الوقائع  اأثبتت  والتي  العامل، 

غنى للبنان«.

كلمة وزير الدفاع

ــاع الــيــا�ــس املر  ــدف ـــداأ وزيـــر ال ب

اجلي�س  �سهداء  اأمام  بالنحناء  كلمته 

جندي  وكل  اجلرحى  واأمــام  الأبطال، 

و�سابط قّدم حياته لأجل لبنان: »اإن 

اأجلها  من  ا�ست�سهد  التي  الق�سية 

من  اجلرحى  ودفــع  اجلي�س  اأبــطــال 

دمائهم قد انت�سرت وانت�سر لبنان«.

وا�ستهل كلمته بالقول: 

اأيها اللبنانيون،

نّفذ المر.

ح�سم اجلي�س معركة البارد، و�سحق 

اأوكار الغدر والإرهاب. مل يرتكوا اأمام 

اجلي�س خياراً. ت�سوروا �سربه �سعفاً، 

اإنذاره  ح�سبوا  ــردداً،  ت حكمته  ظنوا 

وحا�سماً:  وا�سحاً  القرار  فكان  كالماً، 

الرهابيون  القتلة  ي�ست�سلم  ان  »اإما 

رف�سوا،  الع�سكري«!  احل�سم  واإمـــا 

واأ�سقط كل  اأوكارهم  فاقتحم اجلي�س 

اإىل  اخلان  من  الع�سكرية  مراكزهم 

النور�س والوح�س و�سامد والتعاونية 

وبالتايل،  الأونــروا،  مدار�س  وجمّمع 

اأعلّنا انتهاء العمليات الع�سكرية يف 

حينه، يف املخيم اجلديد. 

القيادات  دعــوة  مع  يتجاوبوا  مل 

الفل�سطينية لت�سليم اأنف�سهم.

القدمي،  املخيم  داخــل  اإىل  فــّروا 

ب�سرية،  ـــاً  دروع املدنيني  اتــخــذوا 

وا�سلوا حربهم اخلبيثة، مدمرين ما 

تبقى من منازل اأبناء املخيم.

فكانت املرحلة الثانية من احل�سم 

وحقق  جمــدداً،  اجلي�س  طاردهم  حيث  الع�سكري، 

 222 الإرهابيني  القتلى  عدد  بلغ  الكبري.  الن�سر 

اإرهابياً منذ بداية املعارك. وبلغ عدد املوقوفني 

اإرهابياً، اإ�سافة اإىل عدد غري حمدد بعد من   202

مقابر  يف  رفاقهم  طمرهم  الإرهابيني،  القتلى 

جماعية خالفاً لكل دين و�سرع واإن�سانية.

اأيها اللبنانيون، لكم اأن ترفعوا روؤو�سكم باجلي�س، 

توؤمنوا  اأن  لكم  واجلنود،  اأن تعتّزوا ب�سباطكم  لكم 

باأرواحهم،  ال�سهداء  �سّطره  لأولدكم،  م�سرٍق  بغٍد 

واجلنود ببطولتهم.

مئة و�ستة اأيام، قيل فيها الكثري:

مدير التوجيه

مفتتحاً املوؤمتر ال�سحايف

احل�سور وقوفاً 

للن�سيد الوطني
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»اإذا دخلتم، �سوف ينك�سر اجلي�س اأو ينق�سم«...

»اإذا دخلتم، اإن اجلي�س لن يقدر على احل�سم«...

كما  م�ستنقع  يف  اجلي�س  �سيغرق  دخلتم،  »اإذا 

غرقت جيو�س كثرية يف ظروف م�سابهة«...

106 اأيام،

168 �سهيداً بطالً خّطوا بدمائهم �سفحات م�سّرفة 

�سهيد  كل  اأن  حيث  واجلي�س.  لبنان  تاريخ  يف 

الإرهابيون  كان  املدنيني،  مئات  بحياته  افتدى 

رون ل�ستهدافهم يف الأماكن العامة. يح�سّ

هذا الإنت�سار، اإ�ستاأ�سل اأكرب تهديد واجه ال�سعب 

ليمتد  كان  ال�سالم«  »فتح  تنظيم  لأن  اللبناين، 

وينت�سر كما اخلاليا ال�سرطانية. اإن اأي كلفة لتعزيز 

اجلي�س تبقى اأقل ثمناً من اأي خطر يهدد ا�ستقرار 

لبنان.

انت�سار  بعد  �سل�سلة م�سّلمات  املّر  الوزير  وعّدد 

اجلي�س: 

والتحديث  الت�سليح  بات  اجلي�س،  انت�سار  بعد 

بعد  مقبولً  لي�س  دولياً.  وواجباً  وطنية  اأولوية 

وكمي  نوعي  نق�س  اجلي�س من  يعاين  اأن  اليوم، 

يف ال�سالح والتجهيز، فيقاتل جنودنا باللحم احلي.

بعد انت�سار اجلي�س، جندد التزامنا حماية اجلنوب 

 ،1701 القرار  وتطبيق  الإ�سرائيلي،  العدو  من 

ومراقبة احلدود اللبنانية ال�سورية، ومراقبة املياه 

وحماية  والإ�ستقرار،  الأمــن  وتعزيز  الإقليمية، 

اإتفاق الطائف.

بعد انت�سار اجلي�س، نوؤكد عزمنا على الإ�ستمرار 

يف مكافحة الإرهاب.

الدولة  اأهمية  على  نوؤكد  اجلي�س،  انت�سار  بعد 

وحتمي  ال�ستقالل،  ن  فتح�سّ املــوحــدة،  الــقــادرة 

الكرامة الوطنية.

اإىل  بلبنان  البع�س  يذهب  اأن  من  املــّر  وحــّذر 

حكومتني فلبنانني، فُيذِهَب هدراً ت�سحيات اأبطال 

لبنان.

من  الد�ستوري  الإ�ستحقاق  موعد  ميّر  اأن  وحذاِر 

بحق  اجلرمية  فتكتمل  للجمهورية  رئي�س  دون 

التي  فالدولة  و�سهدائه.  اجلي�س  وحــق  لبنان 

اأن تهدر  والإرهاب ل يجوز  الإحتالل  انت�سرت على 

ال�سيا�سي يف دوامة  ال�سراع  اإجنازاتها على حلبة 

التجاذب والنق�سام. 

ووجه الوزير املر حتية اإىل كل الأ�سقاء والأ�سدقاء 

الذين وقفوا اإىل جانب لبنان، من اململكة العربية 

وم�سر  املتحدة  العربية  الإمــارات  اإىل  ال�سعودية 

واملجموعة  الأمريكية  املتحدة  والوليات  والأردن 

الأوروبية.

وحتية من القلب اإىل قائد اجلي�س، 

اأب ال�سهداء،

حتية اإىل كل جندي ورتيب و�سابط، 

حتية اإىل اأركان اجلي�س، 

حتية اإىل قوى الأمن الداخلي و�سهدائها، 

املدين،  والــدفــاع  الأحــمــر  ال�سليب  اإىل  حتية 

و�سهدائهما، 

مكان،  وكل  امليدان  يف  الإعالم  رجال  اإىل  حتية 

دفاعاً عن احلرية والن�سان.

واإىل اأهايل ال�سهداء قال:

»ارفعوا روؤو�سكم عالياً

�ضقوط  منعوا  يركعوا،  ومل  ينحنوا  مل  اأبناوؤكم 

لبنان، ر�سموا العزة والكرامة لكل اللبنانيني، 

ا�ست�سهدوا ليبقى الوطن، ع�سياً �ساخماً، ل تهزه 

ريح ول ي�سقطه عدو. 

واإىل اللبنانيني جميعاً، اأقول فخوراً:

ل تخافوا،

اجلي�س معكم، اجلي�س معكم، اجلي�س لكم«.

عا�س اجلي�س، عا�س لبنان

�سريط م�سور و�سرح من مدير العمليات

م�سّور  �سريط  ُعر�س  املــر  الــوزيــر  كلمة  بعد 

البارد  نهر  عمليات  خالل  احلّية  امل�ساهد  لبع�س 

رافقها  ومــا  اجلي�س،  نّفذها  التي 

لل�سهداء  وت�سييع  ن�ساطات  مــن 

واحتفالت �سعبية.

العميد  العمليات  مدير  توىل  ثم 

اإيجاز  عر�س  احلــاج  فران�سوا  الركن 

البارد  نهر  يف  العمليات  ل�سري 

»اأن�سئ  ــال:  وق الأمنية،  ـــداث  والأح

�سمال  يف   1948 ــعــام  ال املخيم 

م�ساحته  وتبلغ  طرابل�س  مدينة 

على  تقريباً  مربعاً  كيلومرتاً   14

�سمال  الــبــحــري  ال�ساطئ  ــداد  ــت ام

الف�سائل  واأقـــامـــت  الـــبـــارد،  نــهــر 

املالجئ  من  العديد  الفل�سطينية 

من  للحماية  والأنفاق  والتح�سينات 

الإ�سرائيلي،  العدو  اعتداءات  اأخطار 

كبرية  كميات  تخزين  من  ومتكنت 

من الأ�سلحة والذخائر حيث مل يكن هناك اأي وجود 

للجي�س اللبناين اأو لقوى الأمن الداخلي«.

وتابع: »بعد انتهاء حرب متوز 2006 ظهر �ساكر 

وانتقل  �ساتيال  خميم  يف  عنا�سر  مع  العب�سي 

»فتح  مراكز  على  و�سيطر  البارد  نهر  خميم  اإىل 

الدينية  اأفكاره  تظهر  بداأت  ثم  فيه،  النتفا�سة« 

الف�سائل  بع�س  حفيظة  اأثــار  مما  املت�سددة، 

الفل�سطينية يف املخيم. و�سدرت بيانات تتهمه 

العب�سي  طلب  »القاعدة«،  تنظيم  اإىل  بالإنتماء 

على اأثرها من بع�س عنا�سره الإنتقال اإىل خميم 

البداوي.

وزير الدفاع 

يلقي كلمته
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يف 23 ت�سرين الثاين 2006 وقع ا�ستباك بني 

»اللجنة الأمنية« يف البداوي وبع�س عنا�سر �ساكر 

واأوقف  طردهم  على  اللجنة  واأقدمت  العب�سي، 

اجلي�س يف حينه اإثنني منهم اأحيال على الق�ساء. 

»فتح  تنظيم  ولدة  العب�سي  اأعلن  الأثــر،  وعلى 

جن�سيات  من  منا�سرين  ي�ستقدم  واأخذ  الإ�سالم«، 

التقريبي  عددهم  بلغ  خمتلفة  واأجنبية  عربية 

كثيفة  ع�سكرية  لدورات  خ�سعوا  عن�سر   300 نحو 

عليهم  تظهر  وكانت  التنظيم،  هذا  مراكز  داخل 

عالمات التطّرف الديني. اإىل ذلك، عمد العب�سي 

والعتاد  والذخائر  احلربية  الأ�سلحة  جتميع  اإىل 

بكميات كبرية خ�سو�ساً من بودرة الأملنيوم التي 

وا�ستخدمت  التهريب،  بطريقة  ت�ستقدم  كانت 

وت�سنيع  النا�سفة  العبوات  تفجري  يف  لحــقــاً 

منها.  كبرية  كميات  اجلي�س  و�سبط  املتفجرات، 

اأقدمت   ،2007 اأيــار   20-19 وليل 

تطويق  على  الداخلي  الأمــن  قوى 

التنظيم  هذا  من  م�سلحني  عنا�سر 

املئتني  و�سارع  الزاهرية  حي  يف 

على  �سطت  كانت  طرابل�س،  يف 

و�سباح  اأمــيــون.  بلدة  يف  م�سرف 

اأيار قامت جمموعة من عنا�سر   20

تطويقها  على  رّداً  التنظيم  هــذا 

اأماكن اجلي�س يف منطقة  مبهاجمة 

املحّمرة �سرق خميم نهر البارد«.

�سري العمليات الع�سكرية

اأن  احلــاج  الــركــن  العميد  و�ــســرح 

املعركة الع�سكرية ق�سمت اإىل �ست 

املا�سي  اأيار   20 من  اعتباراً  مراحل 

املرحلة  يف  رفعت  تاريخه،  وحتى 

الأوىل منها جهوزية اجلي�س وعّززت الوحدات يف 

املنطقة بالوحدات اخلا�سة والقوات البحرية حيث 

اأقفلت القطاع البحري بكامله.

�سهراً،  ا�ستغرقت  التي  الثانية  املرحلة  ويف 

اجلديد،  املخيم  نحو  التقدم  يف  اجلي�س  ا�ستمر 

الوح�س  وا�سرتاحة  والنور�س  �سامد  مركز  فاحتل 

والتعاونية وحميط جممع ناجي العلي، يف وقت 

ق�سف امل�سلحون مواقع مدنية يف حميط خميم 

نهر البارد، وهددوا ب�سن عمليات اإرهابية ب�سيارات 

واأهداف مدنية ومراكز  مفخخة �سد مراكز اجلي�س 

�سيطر  املرحلة  هذه  نهاية  ويف  »اليونيفيل«. 

اجلي�س على كل املخيم اجلديد.

املرحلة الثالثة ا�ستمرت ع�سرة اأيام بداأت خاللها 

مهاجمة املخيم القدمي من اجلهة ال�سرقية، ومتت 

اأيام،  ع�سرة  خالل  تامة  �سيطرة  عليها  ال�سيطرة 

واأخفقت يف حينه م�ساعي ا�ست�سالم امل�سلحني.

اأما يف املرحلة الرابعة، فتابع اجلي�س مهاجمة 

اجلزء الغربي من املخيم القدمي وت�سييق اخلناق 

على املقاتلني.

اخلناق  ت�سييق  مّت  اخلام�سة  املرحلة  ويف 

واأخرجت عائالتهم وبلغ عدد اأفرادها 22 اأمراأة و43 

طفالً.

العملية  ال�ساد�سة والأخرية من  وتكّللت املرحلة 

يائ�سة  مبحاولة  اجلـــوي  الق�سف  تكثيف  بعد 

مراكز  مهاجمة  طريق  عن  للفرار  لالإرهابيني 

اجلي�س الذي ت�سدى لهم، موقعاً يف �سفوفهم 45 

مالحقة  اجلي�س  وحدات  وتتابع  اأ�سرياً،  و24  قتيالً 

الفارين خارج املخيم.

اأحداث اأمنية متفرقة

اأن »هذه  اإىل  لفت العميد الركن فران�سوا احلاج 

الغاية  اأمنية مهمة،  اأحداث  املرحلة تزامنت مع 

ومتثلت  اأخــرى،  مبهمات  اجلي�س  اإ�سغال  منها 

اإنفجار عبوة قرب  التفجريات منها:  بالعديد من 

حمالت »ABC« يف ال�سرفية، اإنفجار عبوة حتت 

�سيارة يف فردان، اإنفجار عبوة يف مدينة عاليه، 

يدوية يف حملة  عبوة  رمي  على  اإقــدام جمهول 

القياعة يف �سيدا، رمي رمانات يدوية على مراكز 

اجلي�س يف حميط خميم عني احللوة، اإنفجار عبوة 

البو�سرية،  �سد   - تقال  مار  كني�سة  خلف  نا�سفة 

تفكيك عبوات على �ساطئ �سور واإنفجار عبوة يف 

ذوق م�سبح، اإطالق النار على ال�سيخ حممد احلاج 

ع�سو »جتمع علماء فل�سطني« داخل املخيم، اإنفجار 

عبوة يف حملة املنارة اأدت اإىل اإ�ست�سهاد النائب 

وليد عيدو وجنله واأربعة مدنيني، اإطالق �سواريخ 

الأرا�سي  باجتاه  بلدة عدي�سة  كاتيو�سيا من خراج 

الفل�سطينية املحتلة، اإ�ستباك بني عنا�سر اجلي�س 

وامل�سلحني اإثر دهم اأماكن م�سبوهة ومقتل خم�سة 

م�سلحني وم�سادرة اأ�سلحة، اإنفجار عبوة نا�سفة يف 

دورية اإ�سبانية على طريق نبع الدردارة - اخليام، 

وقتل  ددة  منطقة  يف  كهوفاً  اجلي�س  قوى  دهم 

وم�سادرة  خمتلفة  جن�سيات  من  م�سلحني  خم�سة 

اأ�سلحة واألب�سة، فيما نظمت مظاهرات يف خميم 

تخللها  البارد  نهر  معارك  على  احتجاجاً  البداوي 

اإطالق نار باجتاه عنا�سر اجلي�س، مما ا�سطر اجلي�س 

اإىل اإطالق النار يف الهواء لتفريق املتظاهرين.

اأ�سلحة الإرهابيني وخل�سة املعارك

التي  الأ�سلحة  اأن  اإىل  الركن احلاج  العميد  واأ�سار 

تت�سمن  الإ�سالم«  »فتح  تنظيم  ي�ستعملها   كان 

بنادق خفيفة ور�سا�سات متو�سطة وبنادق قن�س 

جي«،  بي.  »اآر.  وقاذفات  خمتلفة،  عيارات  من 

واأ�سلحة م�سادة للطائرات و�سواريخ كاتيو�سيا عيار 

اللواء الركن امل�سري متو�سطاً العميد الركن جورج خوري والعميد الركن فرن�سوا احلاج

خلل الرد على ا�سئلة ال�سحفيني

موؤمتر �سحايف
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العيارات  خمتلف  من  هاون  ومدافع  ملم،   107

)60 ملم - 81 ملم - 120ملم(، وخمتلف اأنواع 

يدوياً،  امل�سنعة  اأو  منها  املتطورة  املتفجرات 

ورمانات يدوية، وتركزت عملياتهم على القن�س 

وا�ستعمال املتفجرات والأفخاخ ب�سكل كثيف.

 168 فبلغت  للجي�س  الب�سرية  احل�سيلة  اأمــا 

بني  اإ�ساباتهم  اختلفت  اجلرحى  ومئات  �سهيداً، 

املقاتلة  القوى  �ــســادرت  كما  وطفيفة.  بليغة 

والذخائر  الأ�سلحة  من  كبرية  كميات  املخيم  يف 

واملتفجرات يجري جتميعها واإح�ساوؤها ونقلها اإىل 

الثكنات للك�سف عليها.

»اإن  بالقول:  احلاج  فران�سوا  الركن  العميد  وختم 

انتهاء املعارك ل يعني انتهاء الأعمال الع�سكرية 

يف هذا املخيم، ول يعني اأن احلرب على الإرهاب 

بدميومة  تق�سي  م�ستمرة  عملية  لأنها  انتهت 

اأعمال  لأي  والت�سدي  واحلــذر  واليقظة  اجلهوزية 

اإرهابية م�ستقبلية«.

الرد على اأ�سئلة ال�سحافيني

ونتائجها توىل  الع�سكرية  العمليات  بعد عر�س 

كل من رئي�س الأركان اللواء الركن �سوقي امل�سري 

ومدير املخابرات العميد الركن جورج خوري ومدير 

على  الرّد  احلاج  فران�سوا  الركن  العميد  العمليات 

املعارك  ا�سرتاتيجية  و�سرح  ال�سحافيني  اأ�سئلة 

الع�سكرية بالتف�سيل. 

الرئي�س  دولــة  من  »فهمنا  �سوؤال:  كان  بداية 

نعرف  مل  ولكن  هــوؤلء،  ميثله  كــان  الــذي  اخلطر 

هل  وراءهــم.  تقف  التي  املرجعية  ال�ساعة  حتى 

عربية  ا�ستخبارات  لأجهزة  للقاعدة؟  تابعون  هم 

الأحداث  وما  لبنان؟  اإىل  دخلوا  وكيف  وغريها؟ 

وراء  يقفون  وهــل  بالفعل؟  فيها  تورطوا  التي 

اغتيال ال�سهيد بيار اجلمّيل؟ وما هو خمططهم؟ 

اأنهم كانوا ينوون ويح�سرون لغتيال  وهل �سحيح 

البطريرك �سفري؟«، فاأتت اإجابة مدير املخابرات 

العميد الركن جورج خوري على ال�سكل التايل:

الإ�سالم«  »فتح  تنظيم  اأن  التحقيقات  »اأكــدت 

مرتبط بتنظيم القاعدة، واأنه على عالقة وات�سال 

الأمر  تبني  امل�سوؤولني.  مع  وبخا�سة  به  دائمني 

من خالل التحقيقات ال�سابقة ومن خالل املوقوفني 

القاعدة  خاليا  مع  متت  التي  الإت�سالت  وعــرب 

خارج لبنان؛ وتبني الأمر اأي�ساً من جراء اعرتافات 

دخول  مو�سوع  اىل  بالن�سبة  اأمــا  املوقوفني«. 

»لي�س  فقال:  لبنان  اإىل  الإ�سالم«  »فتح  تنظيم 

عرب  دخلوا  الأ�سخا�س  من  عدداً  اأن  �سك  من  هناك 

املرافق الر�سمية. وقد دخل اأ�سخا�س غري معروفني 

عرب املطار من خالل احلدود الدولية. هذا بال�سافة 

اإىل الأ�سخا�س الذين دخلوا بطريقة التهريب اإىل 

اأن التحقيق م�ستمر، واأن حادثة  لبنان«. واأ�ساف، 

قبل  من  جارياً  فيها  التحقيق  زال  ما  علق  عني 

التحقيقات  نتيجة  �سيعلن  الذي  اللبناين  الق�ساء 

اأن التحقيق مل ينته بعد من ق�سية  كاملة. واأكد 

اإغتيال الوزير بيار اجلميل.

ثمًّ اأو�سح اأن »اأحداث مدينة طرابل�س الأخرية يف 

اآذار �سمحت بتوقيف بع�س الأ�سخا�س مع الأ�سلحة 

بحوزتهم،  كان  الذي  املتطور  اللكرتوين  والعتاد 

اإىل  ينتمون  اأنهم  تبني  التحقيقات  خالل  ومن 

القاعدة  اإىل  وبالتايل  الإ�ــســالم«  »فتح  تنظيم 

التي  املتنقلة  بالتفجريات  �سلوعهم  وثبت 

ارتبطت  والتي  اللبنانية  املناطق  ا�ستهدفت 

متاماً بالتطورات الع�سكرية يف نهر البارد. فنجد 

الأعمال  مع  اأتــى  التطورات  لهذه  التزامن  اأن 

الع�سكرية يف املخيم«.

�سيارة  عن  التي حتدثت  املعلومات  عن  و�سئل 

خروج  عند  املخيم  حميط  يف  كانت  مر�سيد�س 

ملالقاة  موكب  وجــود  واإمكان  امل�سلحني  عائالت 

جورج  الركن  العميد  قال  الفرار،  ي�ستطيع  من 

اأين  من  متاماً  مثلكم  متفاجئون  »نحن  خــوري: 

اأية معلومات حول  اإذ لي�س لدينا  اأتى هذا اخلرب، 

موكب ل�سيارات كانت تنتظر يف املنطقة حلظة 

هروب امل�سلحني من املخيم. والتحقيق جاٍر حول 

الذين  الأ�سخا�س  بالن�سبة اىل  واأما  ال�سيارة،  هذه 

�سبطوا داخلها، فهم من املخيم؛ �ساحب ال�سيارة 

اأجرة  �سائق  وهو  الرفاعي  عائلة  من  م�سّن  رجل 

وكان  �سباحاً.  ال�ساد�سة  يف  يومياً  القيادة  اعتاد 

و�سودف  مزارعهم.  اإىل  باكراً  العمال  يقّل  الرجل 

خارج  ليقّلهم  به  املخيم  من  الفارون  ا�ستعان  اأن 

يف  اللبناين  اجلي�س  بحاجز  فتفاجاأوا  املنطقة 

طريقهم وح�سل الإ�ستباك«.

واأما عن �سوؤال حول ما اإذا كان هنالك تخّوف من 

الفل�سطينية،  املخيمات  اأخرى يف  معارك  اإندلع 

وحول ما اإذا كان هنالك من �سكوك يف �سلوع ن�ساء 

نطاق  خارج  املعلومات  نقل  يف  الإ�سالم«  »فتح 

خميم نهر البارد فاأجاب العميد الركن خوري:

»يف ما يتعلق بخروج ن�ساء »فتح الإ�سالم«، كان 

الطلب  فور  ُنّفذ  اجلي�س  على  اإن�سانياً  واجباً  الأمر 

الذي �سدر عن »فتح ال�سالم«. اأما يف ما يتعلق 

بالعالقة بني خميم عني احللوة وخميم نهر البارد، 

على  كان  هريرة  اأبو  اأن  �سك  من  هنالك  فلي�س 

عالقة باأ�سخا�س من خميم عني احللوة.

واأما بالن�سبة اىل الن�ساء اللواتي خرجن من نهر 

لو  واأنه  احللوة،  ل�سن من خميم عني  فهن  البارد 

كان لهن اأي ارتباط باملخيم يف عني احللوة لوجدن 

فيه. ولكن املوؤكد اأن لبع�س الأ�سخا�س من »فتح 

الإ�سالم« عالقات تربطهم بتنظيمات داخل خميم 

عني احللوة«.

ت�ساوؤلت حول التعاون والتن�سيق

واأمن املخيمات

عن مو�سوع الذخائر والأ�سلحة اأجاب اللواء الركن 

كان  البارد،  حرب  قبل  »مبدئياً  امل�سري:  �سوقي 

بع�س  بتقدمي  ال�سوري  اجلي�س  مع  اإتفاق  ثمة 

اللبناين.  اجلي�س  ل�سالح  واملحروقات  الذخائر 

متت الإتفاقية قبل ان�سحاب اجلي�س ال�سوري من 

لبنان وا�ستمرت لفرتة ما بعد ان�سحابه وخالل فرتة 

م�ستجداً،  يكن  مل  الأمر  اأن  اأي  البارد.  نهر  اأحداث 

امل�ساعدات  مو�سوع  يف  حاله  على  الأمــر  بقي 

ال�سورية للجي�س اللبناين«. 

و�سئل اللواء الركن امل�سري ملاذا مل ي�سكر وزير 

عن  منبثقة  »امل�ساعدة  فقال:  �سوريا،  الدفاع 

اللبناين،  ال�سوري واجلي�س  الإتفاقية بني اجلي�س 

اإتفاق  بل  م�ساعدة،  مو�سوع  املو�سوع  لي�س 

�سكرها  التي  الــدول  واأمــا  بجديد.  ولي�س  �سابق 

معايل الوزير فهي الدول التي قّدمت م�ساعدات 

الدور  اىل  بالن�سبة  اأمــا  الراهنة.  املرحلة  خــالل 

�سابق  اإتفاق  اأنه  اإذ  متاماً  خمتلف  فهو  ال�سوري 

توقف  حتى  و�سي�ستمر  املفعول،  �ساري  يزال  ل 

العمليات يف منطقة نهر البارد«. 

املخيمات  اأمن  حول  والت�ساوؤلت  الرتكيز  وحول 

نائمة،  خاليا  وجود  واإمكان  البارد  نهر  معركة  بعد 

ال�سدد  هذا  يف  امل�سري  �سوقي  الركن  اللواء  اأكد 

ال�سيا�سيني  امل�سوؤولني  عن  ال�سادر  الكالم  على 

املخابرات  مدير  اأو�ــســح  فيما  اختالفهم،  على 

القيادات  »اأن مواقف  الركن جورج خوري:  العميد 

مبعظمها  كانت  الأحداث  فرتة  خالل  الفل�سطينية 

موؤيدة للجي�س اللبناين �سد »فتح الإ�سالم« ولي�س 

اجلي�س  حرب  فاإن  وبالتايل  الفل�سطينيني،  �سد 

موؤمتر �سحايف
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موؤمتر �سحايف

حرباً  لي�ست  الإرهابي  الإ�سالم«  »فتح  تنظيم  �سد 

اأن  ال�سروري  من  لي�س  واأنه  الفل�سطينيني،  �سد 

باقي  اىل  البارد  نهر  ح�سل يف خميم  ما  ين�سب 

املخيمات، لأن تنظيم »فتح الإ�سالم« اأخذ من نهر 

البارد من دون �سواه ملجاأ له، فتحّتم على اجلي�س 

الدخول داخل نطاق خميم نهر البارد للق�ساء على 

هذه الظاهرة الإرهابية بعد اأن رف�ست الإ�ست�سالم 

من  متخذة  لالإعت�سام  مكاناً  املخيم  من  وجعلت 

وا�ستفادت  فيها،  اإحتمت  ب�سرية  دروعاً  املدنيني 

من التح�سينات الكثرية وا�ستعانت بكامل الأ�سلحة 

التنظيمات  كانت متتلكها  والتي  املوجودة هناك 

اإىل  اجلي�س  فا�سّطر  الفل�سطينية،  والف�سائل 

دخول املخيم للق�ساء على هذا التنظيم الإرهابي. 

بال�سرورة  �سيوؤدي  هذا  اأن  ــداً  اأب يعني  ل  ــر  والأم

الفل�سطينية  املخيمات  اإىل  اجلي�س  دخــول  اإىل 

الأخرى، لكنه �سيمنع اأي عمل اإرهابي يقع يف اأي 

منطقة يف لبنان �سواء داخل خميم فل�سطيني اأو 

والتجاأ  ثانية،  اإرهابية  اإذا ح�سلت عمليات  خارجه. 

اأ�سحابها اإىل املخيمات، �سن�سعى طبعاً مل�ساعدة 

الف�سائل الفل�سطينية لو�سع اليد على الإرهابيني 

اأن  اجلي�س  �سعر  اإذا  واأمــا  لل�سلطة.  وت�سليمهم 

على  ت�سهل  اأن  حتــاول  الفل�سطينية  املنظمات 

املخيمات،  داخــل  ووجــودهــم  عملهم  الإرهابيني 

وبغطاء  املو�سوع  لهذا  اجلي�س  �سيت�سدى  عندها 

�سيا�سي بطبيعة احلال«. 

»مو�سوع  خــوري:  جورج  الركن  العميد  واأ�ساف 

اخلاليا النائمة الإرهابية قيد املتابعة، اإنتهاء ملف 

الإرهــاب.  ملف  اإنطواء  يعني  ل  الإ�سالم«  »فتح 

فنحن يف حرب دائمة مع الإرهاب. ولهذا ال�سبب 

املعلومات  ونتق�سى  نتحقق  دائمة  ب�سورة  نحن 

عن وجود اأي خلية ونتابع الأمر، و�سنكافح اأي اأمر 

يطراأ يتعلق بالإرهاب و�سنق�سي عليه على غرار 

ما حدث يف خميم نهر البارد«. 

التايل:  ال�سوؤال  ال�سحفيني  اأحد  ا�ستطراداً، طرح 

اأن ل عالقة للمخابرات ال�سورية  »اأكد قائد اجلي�س 

بتنظيم »فتح الإ�سالم«. ولكن هناك ت�ساوؤلت حول 

اآليات متويل هذا التنظيم، اإذ مل تقدم حتى ال�ساعة 

�سيتم يف  املو�سوع فهل  حول  ر�سمية  معلومات 

امل�ستقبل الك�سف عّمن �ساعد هذا التنظيم داخل 

طريقـة  وبالتايل  ــروره  م عملية  و�سّهل  لبنان 

تزويـده الأ�سلحـة وامل�سارف التي مّولته؟«.

امل�سري  �سوقي  الركن  اللواء  الأركان  رئي�س  فرد 

كان  ما  منه  ال�سدد  هــذا  يف  كــالم  »اأثــري  قــائــالً: 

يف  نحن  ال�سائعات.  طابع  اتخذ  ما  ومنه  �سحيحاً 

هذا الإطار نتمنى اأن نعطي املعلومات م�ستقبلياً 

خالل  ومن  واإننا  التحقيقات.  نتائج  اأ�سا�س  على 

املعلومات التي �ستتوافر لدينا من خالل التحقيق 

مع املوقوفني ال�سابقني واحلاليني �سنتو�سل اإىل 

اإىل  املعلومات  هذه  و�سنحيل  مهمة  معلومات 

النهائية  النتائج  �سوء  وعلى  املخت�س،  الق�ساء 

الغو�س يف  نتمنى عدم  نت�سرف.  �سوف  للق�ساء 

تفا�سيل هذا املو�سوع قبل �سدور عوامل حمددة 

من قبل الق�ساء«.

ورداً على �سوؤال اآخر قال اللواء الركن امل�سري: مل 

تتوافر لدينا اأية معلومات ت�سري اإىل عالقة تنظيم 

»فتح الإ�سالم« باملخابرات ال�سورية. واأكد من جهة 

ومل  بداأت  املوقوفني  مع  »التحقيقات  اأن  ثانية 

التحقيقات  مرحلة  العك�س،  على  بل  بعد.  تنته 

على  القب�س  اإلقاء  مع  خ�سو�ساً  طويلة  اأمامنا 

الأخري  اليوم  يف  امل�سلحني  من  كبرية  جمموعة 

�ست�ستمر  اأيلول.  من  الثاين  يف  اأي  املعارك  من 

التحقيقات و�ستك�سف حقيقة املو�سوع«.

جهوزية اجلي�ش وت�سليحه

ورداً على �سوؤال يتعلق باإمكان تعطيل الأجهزة 

اخللوية واخلطوط الهاتفية داخل خميم نهر البارد 

الإ�سالم«  »فتح  عنا�سر  ي�ستخدمها  كــان  التي 

والتي �سهلت عملية الت�سال يف ما بينهم داخل 

املخيم وخارجه، قال مدير املخابرات العميد الركن 

كبري من خطوطهم  عــدد  »اأوقـــف  ــوري:  خ جــورج 

االأخ��رى  اخل��ط��وط  واأم���ا  ر�ضمي،  وب��ق��رار  اخللوية 

فرتكت لأغرا�س تكتيكية وملعرفة �سري العمليات 

كانت  اإذا  داخل املخيم«. و�سئل بعدها  وجمرياتها 

حتقيق  جلنة  ت�سكيل  على  توافق  اجلي�س  قيادة 

للتحقيق يف  ونيابية مو�سعة  وع�سكرية  ق�سائية 

وزير  اإىل  عائد  املو�سوع  »هذا  فاأجاب:  الأحــداث، 

الوزراء وتقّرر  الدفاع، ويف حال بحث يف جمل�س 

الدفاع هو املعني  اإن�ساء جلنة حتقيق، فاإن وزير 

هذا  للم�ساعدة يف  جاهزة  �ستكون  اجلي�س  وقيادة 

التحقيق وو�سع كل اإمكاناتها يف ت�سرفه«.

وحول جهوزية اجلي�س من حيث العتاد والأ�سلحة 

الإ�سالم«،  »فتح  حالة  ت�سبه  حالة  اأيــة  ملواجهة 

ومن تراه يتحمل م�سوؤولية نق�س الأ�سلحة والعتاد 

العمليات  اأعلن مدير  ت�سّلمه،  وعدم  اجلي�س  لدى 

اجلي�س  اإ�ستعداد  عن  احلاج  فرن�سوا  الركن  العميد 

اجلي�س  »لدى  واأ�ساف:  طارئ  اأي  ملواجهة  الدائم 

يف  ح�سل  ما  ذلك،  على  والدليل  عالية،  جهوزية 

البارد فعلى الرغم من النق�س ومن املهام الكثرية 

الع�سكرية، ما يزال  امللقاة على عاتق املوؤ�س�سة 

عنا�سر اجلي�س على اإ�ستعداد ملواجهة اأي طارئ.

امل�سوؤولية  يتحّمل  عــّمــن  ــوؤال  �ــس على  ورداً 

الركن  اللواء  قال  اجلي�س،  ت�سليح  يف  بالتق�سري 

امل�سري: »نحن كقيادة جي�س ل�سنا بوارد اأن نقول 

الآن من يتحمل امل�سوؤولية لأن الأمر لي�س جديداً. 

جاهزاً  و�سيبقى  كــان  اجلي�س  اأن  هو  الآن  املهم 

لتنفيذ اأية مهمة تطلب منه �سواء توافر ال�سالح 

الالزم اأو مل يتوافر، ويف حال عدم توافره �سيتحّتم 

على اجلي�س متابعة عمله بالطرق املتاحة والتي 

يف  متاماً  ح�سل  ما  وهــذا  املهام.  اإمتــام  تكفل 

البارد، وقد اأمت اجلي�س ما طلب منه بالأ�سلحة التي 

والتقنيني  اخلرباء  بع�س  طّور  كما  لديه.  تاأمنت 

من اجلي�س بع�س الأ�سلحة والقذائف التي اأطلقت 

للمرة الوىل يف تاريخ احلروب من الطوافات وهذا 

�سباطاً  عنا�سرنا  بقدرات  ونفخر  به،  نعتّز  اإجنــاز 

ورتباء واأفراداً للجهود التي قاموا بها. ونتمنى اأن 

ت�سلنا التجهيزات الالزمة يف القريب العاجل«.

وطرح يف ما بعد، �سوؤال عن م�سري املوقوفني 

اليها  التو�سل  مّت  التي  التحقيقات  نتائج  وعن 

فرّد  طرابل�س،  مدينة  يف  الدهم  عمليات  اإثــر 

اأي  اأنه مل يطلب من اجلي�س  العميد الركن خوري 

طرابل�س  يف  ال�سقة  دهم  مو�سوع  حول  حتقيق 

بع�س  كان  الأمــر  من طلب  واأن  الأمــر،  وكيف مت 

ال�سيا�سيني. اأما يف ما يتعلق بق�سية املوقوفني 

و�سيحالون  عدلياً  معهم  التحقيق  يتم  فــاإنــه 

للق�ساء وال�سلطات املخت�سة والتي �ستبت بدورها 

باملو�سوع.

ويف اخلتام، �سكر رئي�س الأركان ال�سعب اللبناين 

املعركة  هــذه  يف  اجلي�س  حــول  التف  الــذي  كله 

نعترب  اجلي�س  قيادة  يف  »ونحن  الإرهابيني،  �سد 

حققه  كما  اللبناين  ال�سعب  حققه  الن�سر  هذا  اأن 

اجلي�س  بانتماء  ونعتز  حتديداً،  اللبناين  اجلي�س 

اللبناين  ال�سعب  بوقوف  ونعتز  ال�سعب  هذا  اإىل 

بجانب جي�سه، ونتوجه من خاللكم بتحية اإكبار اإىل 

�سهداء اجلي�س و�سهداء الوطن كلهم واىل اجلرحى 

والدفاع  الأحمر  ال�سليب  نن�سى  ول  والع�سكريني، 

املدين«.







اجلي�ش - العدد رقم 268

45

قبل اأن يح�سم اجلي�ش املعركة كانت معامل الن�سر وا�سحة وقد ظّهرتها دماء الأبطال وت�سحياتهم.

اجلي�ش  قادة  من  لثنني  كلمات  هنا  جوارحهم.  بكل  املعركة  عا�سوا  التقاعد  يف  باتوا  الذين  ال�سلح  رفاق 

اجلي�ش  اأن  وثّمنوا ت�ضحياتهم، معتربين  رفاقهم  حّيوا بطوالت  وقد  ال�ضباط،  كبار  ال�ضابقني اىل عدد من 

خا�ش معركة بقاء الوطن، واأنه �سوف يبقى عمود الهيكل و�سمانته.

الع�سكريني  ــحــيــات  وتــ�ــس ــداء  ــه ــس ــ� ال اأرواح  ـــوا  حـــّي

�ضباط 

متقاعدون

بطولت الع�سكريني 

وى من جيل اىل جيل �سرترُ
العماد خوري:

اجلي�ش اأعطى اأف�سل الأمثولت

الأ�سبق  اجلي�س  قــائــد  متنى 

للجي�س  خـــوري  ڤكتور  الــعــمــاد 

يف  والنجاح  التقدم  من  املزيد  ال�سالح  ولرفاق 

احلفاظ على وحدة البلد و�سائر مهامه الوطنية.

بركان  فوهة  على  اليوم  لبنان  »يعي�س  وقال: 

العلم يف  اإلغاء خدمة  يغلي، ومل يكن م�ستح�سناً 

مثل هذه الظروف«، وت�ساءل: »ملاذا يحرم اجلي�س 

 28 من  عديده  ارتفع  وقد  والعتاد،  الأ�سلحة  من 

األف ع�سكري اىل نحو 60 األفاً، من دون اأن ي�ساف 

اىل عتاده ما ميّكن هوؤلء من القيام بواجباتهم؟ 

اأف�سل  اجلي�س  اأعــطــى  ــك  ذل مــن  الــرغــم  وعــلــى 

والإندفاع ما  والإن�سباطية  الأمثولت يف املهنية 

جعله يف م�ساف اجليو�س الكبرية«.

للجي�س،  املتقاعدون  يقدمه  اأن  ميكن  وعما 

الطاقات  من  نخبة  ثمة  »اإن  خــوري:  العماد  قال 

املتنوعة، مل يتم ا�ستثمارها لغاية اليوم. فحبذا 

الأركــان،  مدر�سة  يف  اخلــربات  هذه  جمع  يتّم  لو 

لإعداد الدرا�سات الالزمة للدفاع عن م�سالح لبنان 

الع�سكرية والإقت�سادية والرتاثية والثقافية...«.

واأ�ساف العماد خوري قائالً: »من واجبنا كلبنانيني 

مبتابعة  واملطالبة  بقوة،  اللبناين  اجلي�س  دعم 

طرق  على  جديدة  اأ�سالبيب  اإدخال  من  يجري  ما 

تدريباً  اجلي�س  قــدرات  وتعزيز  الإرهــاب  حماربة 

وجتهيزاً، وكذلك اإعداد املقاتلني للقتال اخلا�س«.

العماد طنو�ش:

اجلي�ش لّقن الع�ساة در�ساً �سيكون عربة

قائد اجلي�س الأ�سبق ورئي�س رابطة قدماء القوى 

ورث  »لقد  قال:  اإبراهيم طنو�س  العماد  امل�سلحة 

معتمداً  كان  الذي  الأكرب،  ال�سامت  نظام  اجلي�س 

التي  الأوروبية  اجليو�س  وعند  ال�سرق  جي�س  عند 

حافظ  بينما  الأمــر،  هذا  من  بعد  ما  حتــررت يف 

ميار�س  ظــّل  وبالتايل  عليه.  اللبناين  اجلي�س 

مهامه ب�سمت.

ونّوه العماد طنو�س مبناقبية اجلي�س الذي خا�س 

معركة نهر البارد و�سط ظروف بالغة ال�سعوبة من 

الذي  االأمر  االن�ضباط،  قواعد  عن  يتخلى  اأن  دون 

جتّلى ب�سكل خا�س من خالل حر�سه على املدنيني.

العماد  به  قام  الــذي  اأن  اليوم  التاأكيد  ميكننا 

ات�سف  البارد  نهر  معركة  يف  �سليمان  مي�سال 

املدنيني.   اأرواح  على  واحلفاظ  والدراية  باحلكمة 

وهذه التدابري جعلت من املعركة تطول، لكّن اأداء 

عربة  �سيكون  در�ساً  الع�ساة  لّقن  املمتاز  اجلي�س 

املوقف،  �سيد  ال�سمت  وكــان  الآخــريــن،  للع�ساة 

يومياً.  يتزايد  ال�سهداء  عدد  اأن  من  الرغم  على 

لتقدمي  ال�سهداء  اأهــايل  ا�ستعداد  هنا  وامللفت 

القناعة  وهــذه  لل�سهادة،  اأبنائهم  من  املزيد 

بالإ�ست�سهاد ليبقى اجلي�س والوطن الكيان، حّملت 

واجلي�ش عمود الهيكل و�سمانة لبنان

ت�رشين الأول

اإعداد:

تريز من�سور

رفاق ال�سالح

العماد

ڤكتور خوري



اجلي�س امل�سوؤولية الأكرب. كما اأطلب من املعار�سة 

واملوالة تقدير الأخطار املحدقة، للمحافظة على 

لبنان املوحد والإجتماع يف جمل�س النواب وو�سع 

خطة اإنقاذية مل�ساعدة اجلي�س ولبنان. 

واذ دعا العماد طنو�س اىل تعزيز قدرات اجلي�س، 

اإنقاذية  بخطوة  ال�سيا�سيني  امل�سوؤولني  طالب 

ت�سمن وحدة الوطن وكيانه.

اللواء الركن اأبو �سرغم: 

الوقوف حول اجلي�ش واجب وطني جامع

رئي�س الأركان الأ�سبق ورئي�س املجل�س الوطني 

الركن حممود طّي  اللواء  الدولة  لقدامى موظفي 

وطنية،  موؤ�س�سة  جي�سنا  »اإن  قــال:  �سرغم  اأبــو 

وطبيعة  ر�سالتها  جوهر  من  جتعل  اأن  وقــدرهــا 

بوطنه  �سعبنا  لإميان  احلقيقية  ال�سمانة  مهامها 

اجلي�س  هذا  م�ستقالً.  حراً  �سيداً  احلياة  يف  وحقه 

لي�س �سياج الوطن فح�سب بل عموده الفقري الذي 

�ستعرتي  كانت  كم  متحّفزاً،  قــادراً،  قوياً،  بدونه 

تقلبت  فمهما  وت�سنيه،  الوطن  ج�سم  اله�سا�سة 

املالذ  اجلي�س  يبقى  ال�سعاب،  وتتالت  الظروف 

والأمل لأنه عمق املواطنية ال�سليمة الذي تتال�سى 

فيه فوارق املجتمع اللبناين وتتحول اىل دوافع 

الغايات  لتحقيق  اجلميع،  حولها  يلتف  وطنية 

والأهداف الإيجابية مل�سلحة ال�سعب والوطن«.

يوؤدون  الذين  ــزاء  الأع رفاقي  »اأحّيي  واأ�ساف: 

وقفتهم  فيهم  واأحيي  البارد،  نهر  يف  الواجب 

املميز  الوطني  ــم  واأداءه ومناقبيتهم  ال�سجاعة 

الوطن  حفظ  يف  اجلي�س  ر�سالة  حتقيق  اأجل  من 

وكل حبة تراب من ترابه، وكذلك يف احلفاظ على 

الأمل  بعني  اليهم  ينظرون  الذين  الوطن  اأهــل 

فوق  يرتفع  الذي  الوحيد  العلم  ليبقى  والرجاء، 

اأرواح  اأمام  واإجـالل  بخ�سـوع  واأنحني  لبنان.  تراب 

ال�سهداء ودمائهم الزكية التي متازجت يف �ساحة 

لذكراهم،  اأوفياء  �سنبقى  باأننا  ونعدهم  ال�سرف، 

�سبيلها  يف  ا�ست�سهدوا  التي  الأر�س  على  حفاظاً 

على مّر الزمن«.

�سليمان،  مي�سال  العماد  اجلي�س  قائد  حّيا  واإذ 

اأ�ساف  لبنان«،  اأنقذ  الذي  اخللوق  الإن�سان  »هذا 

قائالً: »امل�سلحون يحاربون يف نهر البارد بالأ�سلحة 

واإرادته  بعقيدته  يحارب  اجلي�س  فيما  املتطورة، 

وحلمه ودمه، ولن يرتاجع، قبل حتقيق الن�سر«.

واأكد اللواء اأبو �سرغم »اأن الإلتفاف حول املوؤ�س�سة 

الع�سكرية واجب وطني جامع«.

اخلالفات  �سفحة  قلب  اىل  امل�سوؤولني  ــا  ودع

التي  واحللول  امل�ساحلة  �سفحة  وفتح  ال�سيا�سية 

حتمل اخلري والإزدهار لهذا البلد، لأنه من املعيب 

يقّدم  بينما  ال�سيا�سية،  اخلــالفــات  ت�ستمر  اأن 

الع�سكريون الدم يف خميم البارد.  

اللواء الركن تقي الدين:

اجلي�ش اأ�سقط الرهانات اخلاطئة

الركن ريا�س تقي  اللواء  الأ�سبق  الأركان  رئي�س 

الأ�سعب  ــدور  ال ــوؤدي  ي اجلي�س  »اأن  اعترب  الدين 

والأهم يف حياته. فاخلالف القائم يف البلد اليوم 

والوحدة  وال�ستقالل  ال�سيادة  مفهوم  على  هو 

دها اجلي�س اللبناين  الوطنية، وهذه العناوين يج�سّ

اليوم بدمه«.

املا�سي  يف  اجلي�س  ُظلَم  »لقد  قائالً:  واأ�ساف 

راهن  واليوم  الوطني،  دوره  اأداء  من  ُمنع  لإنــه 

البع�س على انق�سام هذا اجلي�س لتخريب لبنان، 

اأ�سقط الرهانات اخلاطئة وحافظ  لكنه واحلمد هلل، 

وبعطاء  املتوا�سعة  بالأ�سلحة  وقاتل  وحدته  على 

العماد

ابراهيم طنو�ش

اللواء الركن

حممود طي

اأبو �سرغم
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املنطقة  جيو�س  بني  اأداء  الأف�سل  جعله  مميز، 

امل�سي  »اىل  ال�سالح  يف  رفاقه  ودعا  العربية«. 

اأن  معترباً  والوفاء،  الت�سحية  طريق  على  قدماً 

و�سونه  الوطن  لبقاء  �سمانة  متكاتفني،  بقاءهم 

من الأعداء«.

نهر  يف  بالدم  وحدته  عّمد  اجلي�س  اأن  اأكد  واإذ 

م�ستوى  على  اللبناين  اجلي�س  »اإن  قال:  البارد، 

راٍق من االإن�ضباط واملناقبية، واأداوؤه الفني ممتاز 

جداً«.

واأعرب عن فخره باجلي�س قائالً:

اأثبت  لبناين  ع�سكري  بكل  اليوم  فخور  »اإنني 

�سدقيته الوطنية مبمار�سته وبفعله ودمه. واآمل 

اأن تزهر الأر�س التي �سقاها ال�سهداء الأبرار دمهم 

حياة واإ�ستقاللً وازدهاراً ووحدة وطنية«.

الدين حتياته احلارة اىل قائد  اللواء تقي  ووّجه 

متمنياً  البطل  واجلي�س  اخللوق  »احلكيم  اجلي�س 

وال�سيادة  الوطنية  للوحدة  �سمانة  يبقى  اأن 

والإ�ستقالل، واأن يكون هذا فعل اإميان يومياً عند 

كل ع�سكري«.

اللواء الركن القا�سي:

الوطن باأ�سره يتطلع اليكم

الركن �سمري  اللواء  الأ�سبق  الأركان  رئي�س  اإعترب 

البارد  نهر  معركة  يف  اأظهر  اجلي�س  اأن  القا�سي، 

كفاءة قتالية عالية، وقال: »لقد ظهر ذلك ب�سكل 

بامل�ستوى  متّيز  الذي  الع�سكريني  اأداء  يف  جلي 

فاجاأ  وقد  كافة،  اجلوانب  من  العايل  الإحــرتايف 

اجلي�س اجلميع بكفاءته العالية«.

»كان ميكن  اأنه  القا�سي  الركن  اللواء  اعترب  كما 

اأنها  اإال  اأن ت�ضتدعي ق�ضماً من االإحتياط،  للقيادة 

يف  جــداً  مرتاح  اجلي�س  اأن  يوؤكد  ما  تفعل،  مل 

معركته«.

اأديرت  اللواء الركن القا�سي »احلكمة التي  وقّدر 

بها هذه املعركة واملنهجية التي اعتمدها اجلي�س 

للتعاطي مع واقع احلال، خ�سو�ساً لناحية التقّدم 

الذي  ال�سريع  الإقتحام  وحتا�سي  بدقة  املدرو�س 

ي�سبب خ�سائر فادحة يف �سفوف الع�سكريني«.

يف  امل�ساركني  الع�سكريني  اىل  توّجه  وختاماً 

وياأمل  اليكم  ينظر  البلد  »اإن  بالقول:  املعركة 

بخال�س البلد من خالل ت�سحياتكم«.

العميد الركن �سعد:

وى من جيل اىل جيل بطولتهم �سرترُ

الركن  العميد  الأ�سبق  احلربية  املدر�سة  قائد 

»اىل  واإكبار  اإجالل  حتية  بدوره  ه  وّجّ �سعد،  اأديب 

يف  الأمــن  على  باحلفاظ  حالياً  يقومون  الذين 

تت�سم  حربية  باأعمال  ويقومون  ال�سمال،  منطقة 

اأق�سى  ـــداء  الأع لّقنوا  وقــد  والعنف،  بالق�سوة 

الأبطال  هــوؤلء  �سّطر  لقد  واأدمــاهــا.  الأمــثــولت 

بدمائهم اأ�ساطري �سرُتوى من جيل اىل جيل. لقد 

�سّحوا بدمائهم حفاظاً على الأرواح الربيئة، وذوداً 

عن عنفوان اجلي�س وكرامة الوطن«.

من  لينال  كان  ما  املخاطر،  ازديــاد  »اإن  وقــال: 

بالأر�س  وت�سبثاً  �سالبة  ليزيدهم  بل  عزميتهم، 

فالأثمان  جــداً،  مرتفعاً  الثمن  كان  واإذا  والوطن. 

الأوطـــان  بــقــاء  اأجـــل  مــن  تــكــون  عندما  ترخ�س 

وخلودها«.

العدو تنظيم اإرهابي مهنته زرع املوت والدمار 

الغري  يف كل مكان، ول قيمة لدى عنا�سره حلياة 

قلوبهم  وُحــّجــرت  اأدمغتهم  ُغ�سلت  وحلياتهم. 

ن  واأر�سلوا ليقتلوا وُيقتلوا. ت�سّربوا اىل خميم حم�سّ

واملتفجرات،  والذخائر  بالأ�سلحة  مملوء  ومفّخخ 

اللواء الركن

�سمري القا�سي

اللواء الركن

ريا�ش

تقي الدين
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�سيطروا عليه واأ�سبح كل �سيء بحوزتهم. من هنا 

اأماكن  يف  اإرهابيني  �سد  فهي  املعركة،  �سعوبة 

نة وماأهولة، تعّج بكثافة ال�سكان«. مر�سّ

اجلي�س  قيادة  قــرار  �سعد  الركن  العميد  وثّمن 

يف مواجهة هذا الو�سع وقال: »يّت�سم قرار قيادة 

النظر، لقد  وُبعد  ال�سدد باحلكمة  اجلي�س يف هذا 

مّت اإنتقاء اخليار الأف�سل يف معاجلة هذه املع�سلة، 

خارج  اىل  الع�سابة  اأفــراد  فــرار  منع  مّت  بحيث 

الإمــدادات من عتاد  واحلــوؤول دون و�سول  املخيم، 

واأ�سلحة وعنا�سر اىل داخل املخيم، مع ترك جمال 

للتفاو�س بعد كل مرحلة من مراحل القتال التي 

اىل  والطلب  تدريجياً  الطوق  بت�سييق  ق�ست 

املحا�سرين اأن ي�ست�سلموا بعد كل مرحلة«.

كما نّوه باحلفاظ على اأرواح املدنيني والتعامل 

الإن�ساين معهم يف خمتلف مراحل املعركة.

التنفيذ  املكلفة  الوحدات  »لقد عملت  واأ�ساف: 

و�سط ظروف جد �سعبة، ومتّيزت عملياتها بالدقة 

العنا�سر  حما�سة  اىل  اإ�سافة  التن�سيق،  وح�سن 

واندفاعهم لقتحام املخاطر وتفانيهم يف �سبيل 

جميدة  �سفحات  بذلك  كتبوا  لقد  الق�سية.  هذه 

لقد  اللبناين.  اجلندي  ومزايا  اجلراأة  فيها  جتّلت 

يف  الأول  ال�سالح  يبقى  الرجل  اأن  اي�ساً  اأثبتوا 

مهما  ب�سالح  عنه  التعوي�س  ميكن  ول  املعركة، 

كان متطوراً«.

والإرهابيني يف  اخلــارج  الأعــداء يف  »اأن  ولحظ 

الداخل، خربوا وطاأة هذا اجلي�س، ول �سك اأنهم باتوا 

اجلهود  هذه  ثمار  ورثــوا  الذين  وعلى  يهابونها. 

والت�سحيات اأن يحفظوا الإرث ول يفرطوا به«.

و�سباطاً  قائداً  اجلي�س  من  »اأتقدم  اأخرياً:  وختم 

واأنحني  الإجناز،  بهذا  التهاين  باأحّر  واأفراداً  ورتباَء 

للجرحى  واأمتنى  الأبـــرار،  �سهدائنا  اأرواح  اأمــام 

ال�سفاء العاجل ولذويهم بل�سم العزاء«.

العميد الركن فرح: ال�سهداء �سّطروا 

بدمائهم ملحمة ال�سرف والت�سحية والوفاء

العميد  الأ�سبق  للعمليات  الأركان  رئي�س  نائب 

اىل  كلمة  بدوره  ه  وّجّ فرح،  جان  املتقاعد  الركن 

اجلي�س  ل�سهداء  ــالل  اإج وحتية  بال�سالح،  رفاقه 

خ�سو�ساً هوؤلء الذين �سقطوا موؤخراً يف نهر البارد 

وهم يدافعون عن �سيادة لبنان وكرامة اللبنانيني، 

والذين �سّطروا بدمائهم ملحمة ال�سرف والت�سحية 

والوفاء.

املحافظة  يف  حافل  تاريخ  »للجي�س  وقــال: 

على الوطن، لذلك هو عنوان كرامته وفخر اأبنائه. 

الت�سحية  واجب  يوؤدي  البارد  نهر  وهو يف معركة 

املقد�س، ذوداً عن كرامة لبنان وحرية بنيه.

يف  عاليتني  ــة  ودراي حكمة  اجلي�س  اأظهر  لقد 

وقد  وتنفيذها.  املعقدة  الأمنية  القرارات  اتخاذ 

جلميع  هو  بل  اأخــرى،  �سد  لفئة  لي�س  اأنه  اأثبت 

اللبنانيني من دون اإ�ستثناء«.

الذي  »اجلي�س  اأن  اىل  فرح  الركن  العميد  واأ�سار 

واأميون  البارد  نهر  خميم  يف  الإرهابيني  يحارب 

اي�ساً  عينه  الوقت  يف  ينّفذ  الغربي،  والبقاع 

مهمات اأخرى يف الأرا�سي اللبنانية كافة«.

للع�سكريني  مكافاآت  تخ�سي�س  اقــرتح  اأخــرياً 

ال�سر�سة،  املعركة  بهذه  خا�س  و�سام  وا�ست�سدار 

متمنياً ا�ضتدعاء ق�ضم من االإحتياط.

ت�سوير: 

الرقيب الأول ماهر القا�سي

العريف الأول فادي �سكر

العميد الركن 

اأديب �سعد

العميد الركن 

جان فرح
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ت�رشين الأول

اإعداد:

العقيد اأنطوان جنيم

رميا �سليم �سومط

تريز من�سور

نّفذ الأمر

نفذ الأمر وانتهت املعركة بن�سر غاٍل. ن�سر عماده عزم الع�سكريني وعرقهم ودمهم، لكنه اأي�ساً الن�سر الذي 

حتقق بف�سل التما�سك والتعاون والتن�سيق، على م�ستوى كل قطعة، وعلى م�ستوى القطع امل�ساركة 

جميعها. اأياً كان دور القطعة وحجمها. 

يف ما ياأتي من �ضفحات، يتحدث �ضباط قادة عن قطعهم وع�ضكرييهم والظروف التي خا�ضوا 

فيها املعركة. ويتحدثون اي�ساً عن و�سائل مّت ابتكارها »خ�سي�ساً« لتلئم طبيعة الأر�ش و�سري 

العمليات، ومن هذه الو�سائل ما كان بحق اجنازاً عّز نظريه يف اجليو�ش، وكان عن�سراً حا�سماً 

يف كتابة اآخر ف�سول املعركة. اأّما ما قاله البع�ش وما اأحجم عن قوله اآخرون، فهو ما 

يعلمه اجلميع: جي�سنا قاتل باللحم احلّي، وهو يحتاج اإىل املعدات وال�سلح.

ن�سر غاٍل عماده عزم

الع�سكريني والتما�سك والتن�سيق 

على م�ستوى القوى امل�ساركة



مهمة القوات اجلوية

هذه  يف  اجلوية  القوات  دور  كان  • ما 
املعركة؟

القوات  طــوافــات  ا�ستعملت  البدء  يف   -

ونقل  اجلــرحــى،  اإخـــالء  عمليات  يف  اجلــويــة 

يف  كحل  ت�ستعمـل  ولـم  والعتاد،  العنا�سر 

القتـال  طبيعـة  اإىل  نــظــراً  املخيـم  حــرب 

مل  اأنهم  اإذ  الختباء،  يف  الإرهابيني  وطـرق 

القن�س  على  واإمنا  املواجهة  على  يعتمدوا 

والت�سلل. 

وح�سمـاً  الأخيـرة،  املرحلـة  يف  ولكـن 

طيـاري  عبـقريـة  تفتـّقـت  طالت،  ملعـركـة 

و�ضب��اط وعنا�ض��ر الق��وات اجلوي�ة عن فك��رة 

خمـازن  يف  املتوافرة  القنـابـل  ا�ستعمـال 

»مرياج«  لطائرتي  والعائدة  اجلويـة  القـوات 

و»هـوكر هنرت«.

حلمل  طريقة  اإيجاد  يف  كانت  امل�سكلة  ولكن 

.»UH-1H« هذه القنابل واإطالقها من طوافة

حمل  جهاز  ابتكر  اأن  فكان  الو�سيلة  نعدم  ومل 

التي جنحت  ُرّكب على الطوافة املذكورة  واإطالق 

مع  دقة  بكل  الهدف  على  حمولتها  اإطــالق  يف 

هام�س خطاأ مل يتعدَّ 10 اأمتار.

لت�ستعمل  حملية  قنابل  ت�سنيع  مّت  ثمَّ  ومن 

كذلك، و�سل وزنها اإىل 250 كلغ من املتفجرات، 

وحّققنا النتائج املرجوة.

جوية  طلعة   100 اجلوية  القـوات  نّفـذت  ولقد 

خالل ع�سـرين يومـاً، �سارك فيها جميع الطّيارين.

القوات  ت�سّلمت  وبعدما  ثانيــة،  ناحيــة  مــن 

دولـة  من  هبـة  »غازيل«  طوافــات  اجلويــة 

نهر  معـركــة  بدء  قبــل  العربيــة  الإمــارات 

تطور  ومــع  جـــداً،  ق�سرية  بفتـرة  ــبــارد  ال

مل�ساندة  الطوافات  هذه  تدخلت  ال�ستبــاكـات، 

نــة  القوى الربية ل�سرب الأهداف احل�سا�سة واملح�سّ

من م�سافات بعيدة با�ستعمال املدافع الر�سا�سة 

»هوت«  نوع  من  اأر�ــس   - جو  موّجهة  و�سواريخ 

)Hot( ذات مدى 4 كلم.
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معركة  اجلي�ش  دخل 

الربية  بالقوى  ال��ب��ارد  نهر  خميم 

يف البدء ت�ساندها القوى البحرية والقوى اجلوية جلهة تاأمني مراقبي 

تطّور  بعد  اأنه  اإل  واجلرحى،  العتاد  ونقل  ال�ساطئ  وحماية  املدفعية، 

بقعة  يف  ح�سارهم  بعد  الرهابيني،  ن  حت�سّ لناحية  وتاأزمها  املعركة 

�سغرية ن�سبياً، يف ملجئ 

من اخلر�سانة، كان ل بد من حٍل، مل يتاأخر 

واأتى من خلل ا�ستعمال الطوافات كقاذفات قنابل بعد ابتكار قنابل جديدة 

قائد  »اجلي�ش«  جملة  التقت  املو�سوع  هذا  حول  واإطلق.  حمل  واأجهزة 

القوات اجلوية العميد الركن الطّيار نهاد ذبيان وكان هذا احلديث.

قائد القوات اجلوية

العميد الركن الطيار نهاد ذبيان

القوات اجلوية

ابتكرت، ق�سفت، انت�سرت



53

هكذا كانت

وا�سبحت جاهزة للنطلق
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وهكذا �سارت

خميم  يف  امل��ع��ارك  ت��ط��ورت 

اإرهابيو  انفك  وما  البارد،  نهر 

على  مثابرين  الإ���س��لم«  »فتح 

كالقن�ش  بعد  عن  القتال  اأعمال 

يف  وا�ستمروا  للدروع،  امل�سادة  والقواذف  بالهواوين  والق�سف 

نني مبلجئ خر�سانية يخرجون منها فقط  الع�سابات متح�سّ قتال 

ملمار�سة غدرهم القاتل. 

اجلي�ش  وحدات  اليه  و�سلت  الذي  التكتي  الو�سع  لهذا  ونتيجة 

امل�سرتكة يف املعركة، كان 

تعديلت  اإج��راء  من  بد  ل 

ع��ل��ى ط��ري��ق��ة ال��ق��ي��ام 

بالأعمال القتالية من اأجل حتقيق 

الأهداف املر�سومة. 

قائد  مع  الجتماعات  اأحد  ويف 

�سليمان،  مي�سال  العماد  اجلي�ش 

قنابل  اجلي�ش ميلك  اأن  �سيما  ل  اجلو  قنابل من  اإلقاء  فكرة  رحت  طرُ

قدمية تعود لطائرة »املرياج« وعمرها 40 �سنة ووزنها 400 كلغ، 

الواحدة  ووزن  التقاعد  على  املحال�ة  هنرت  لطائرة  تعود  وقناب�ل 

الع�ضكريني  �ضرط �ضمان حماية  �ضليمان  العماد  فوافق  كلغ،   250

الأر�ش،  اأو على  اجلو  اإن يف 

فاعلية  م��ن  وال��ت��اأك��د 

امل�سروع قبل تنفيذه. 

فريق ت�سنيع القنبلة

ق�سة القنبلة املطيعة

اعّدها: العقيد انطوان جنيم

�سبه  ـــل  احل ـــان  ك ـــدء،  ـــب ال يف 

نّفاثة  ــرات  ــائ ط فــال  م�ستحيل 

والوقت  جمّهزة  غري  والطوافات 

ق�سري جداً، ولكن ل بد من تذليل 

امل�ستحيل لي�سبح واقعاً.

اجلوية  الــقــوات  طــّيــارو  اجتمع 

فقر  الأمــر  ودر�سوا  ومهند�سوها 

حتويل  عــلــى  ــدء  ــب ال يف  ــــراأي  ال

اأ�سالً  امُلعّدة   UH-1H الطوافة 

قنابل،  قاذفة  طوافة  اإىل  للنقل 

ــرية بـــرزت  ــث ــن حتـــديـــات ك ــك ول

واأهمها:

القنابل  تعليق  كيفية   -1

 HUEY UH-1H على الطوافة 

امُلعّدة للنقل فح�سب؟

من  الهدف  اإ�سابة  كيفية   -2

HEAD- دون وجود جهاز ت�سديد

على   )UP Display - HUD(
الطوافة؟

3- كيفية اإطالق القنبلة و�سلي 

بدارة  اأ�ــســالً  يتم  ــذي  ال �سهابها 

الطائرات  يف  متوافرة  كهربائية 

املقاتلة على �سرعات معّينة؟

الرمايات  جتنب  كيفية   -4

الطوافة  اأن  اإىل  نظراً  الأر�سية 

على  قــــــادرة  غـــري   UH-1H
املناورة و�سرعتها بطيئة؟

م امل�سروع اإىل عدة مراحل  ُق�سِّ

�سرورية ل ميكن تخطي اأي منها.

1- ا�ستغال القنابل:

يف املرحلة الأوىل مّت التاأكد من 

املوجودة  القنابل  ا�ستغال  اإمكان 
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التجربة  فاأجريت  بعيد.  زمن  من  املخازن  يف 

وانفجرت  �سهابها  فا�ستغل  كلغ   50 قنبلة  على 

اأن ال�سهابات املوجودة تعمل كما  طبيعياً، فتاأكد 

القنابل املخزونة كلها ب�سكل �سحيح، وذلك نظراً 

اإىل تخزينها بال�ضروط املطلوبة.

2- جهاز احلمل والإطلق:

على  الهــتــمــام  ان�سب  الثانية  املرحلة  يف 

 250 الهانرت  )قنبلة  القنابل  هذه  حمل  طريقة 

الطوافة.  على  كلغ(   400 املرياج  وقنبلة  كلغ، 

بجهاز  ال�ستعانة  متت  والتجارب  الدرا�سات  وبعد 

احلمل والإطالق العائد لطائرة هوكر هنرت النّفاثة 

الطوافة،  على  لريكب  تعديالت  عليه  واأجريت 

فا�ستبدلت اخلرطو�سة الدافعة التي كانت تطلق 

 )Piston( ب�ساغط  النّفاثة  الطائرة  يف  القنبلة 

و�سعت  هواء  خزانات  يف  املخزون  بالهواء  يعمل 

بد  ل  وهنا  الطوافة.  منت  على  للمهمة  خ�سي�ساً 

مل  اأجريت  التي  التعديالت  اأن  اإىل  ال�سارة  من 

�ساملة  بقيت  اأنها  مبعنى  الطوافة،  بها  تتاأثر 

لوح  فاأ�سيف  حتــويــر.  اأو  تعديل  اأي  دون  مــن 

ا�سرتجعت  ماللة  )اأر�سية  خا�س  مقّوى  اأملنيوم 

الداخل  من  الطوافة  اأر�ــس  على  التنفية(  من 

وثّبت عليه من اخلارج حمور حامل جلهازي احلمل 

القوات  خمــازن  من  املحور  هذا  )اأُِخـــَذ  والإطــالق 

الطوافة  اأر�س  على  اللوح  هذا  ُثبِّت  البحرية(. 

الكاوت�سوك ملنع  اأن و�سع بينهما عازل من  بعد 

الطوافة  اهتزاز  عن  الناجمة  الذبذبات  انتقال 

لثباته  تاأميناً  وذلك  والإطــالق،  احلمل  حمور  اإىل 

وا�ستقراره.

3- اإطلق القنبلة:

تاأميناً لهذه العملية، ا�ستبدلت اخلراطي�س 

الأجنحة  ذات  املقاتلة  الطائرات  امل�ستعملة على 

الثابتة والتي كان ي�سغلها الطيار لإطالق القنبلة، 

ب�ساغط هواء.

يتاألف جهاز الإطالق من:

- خزان هواء م�ضغوط )200 بار BAR( ويبلغ 

الإطالق  لعملية  املنظم  يف  الهواء  �سغط  معّدل 

لتتم  دقة  بكل  الكمية  هذه  در�ست  وقد  بار،   10

عملية الإطالق بنجاح.

اأخذت  - حنفية تعمل على الكهرباء )28 فولتاً 

امل�ضغوط  للهواء  وت�ضمح  الطوافة(  كهرباء  من 

بالنتقال من اخلزان اىل ال�ساغط وذلك بناًء على 

اأمر من الطّيار. واجلدير بالذكر اأن هذا ال�ساغط هو 

ا�ستبدلت  واإمنا  الطائرات  على  امل�ستعمل  نف�سه 

اخلرطو�سة بالهواء.

4- �سلي �سهاب القنبلة:

واحل�سابات  البالي�ستية  الدرا�سات  كامل  اأجريت 

الريا�سية من اأجل ان ُي�سلى �سهاب القنبلة، وهو 

ويدخل  القنابل.  امل�ستعمل يف  الأ�سلي  ال�سهاب 

الطوافة  �سرعة  عامال  ال�سهاب  �سلي  عملية  يف 

وارتفاعها.

�سرعته  ت�سل  اأن  يجب  ال�سهاب  دليل  ح�سب 

اإىل 150 عقدة بال�ساعة )العقدة حواىل 1.8 

الطوافة تطري  اأن  لكي ي�سلي، ومبا  كلم( 

ب�سرعة 90 عقدة كان يجب زيادة �سرعة 

اإىل  القنبلة 

150 عقدة حتى تتم عملية ال�سلي. لذلك، 

ومبا اأن القنبلة �ضتلقى يف �ضقوط حر، كان 

وامل�سافة  الطوافة،  ارتفاع  ح�ساب  من  بد  ل 

عملية  لتنفيذ  اعتمادها  الواجب  الهدف  من 

بعدة  امل�سافة  حتديد  عملية  وترتبط  الإطــالق. 

الن�سيابي  ال�سكل  الهواء،  مقاومة  اأهمها:  عوامل 

 1/5 حــواىل   GPS نظام  يف  والتاأخري  للقنبلة 

والتاأخري  عقدة   90 �سرعة  على  الثانية  من  جزء 

يف نظام الهواء امل�ضغوط، باال�ضافة اإىل ال�ضرعة 

التي حددت بـ90 عقدة.

وهكذا ُحّددت امل�سافة للقنبلة 250 كلغ بـ650 

 13.9 خالل  هدفها  اإىل  القنبلة  تقطعها  مــرتاً 

ب�سلي  ي�سمح  ت�سارعاً  خاللها  مكت�سبة  ثانية، 

للطوافة  ال�سروري  الرتــفــاع  وُحـــّدد  ال�سهاب. 

اعتمد هذا  باألف مرت )حواىل 3000 قدم(. وقد 

الرقم من اأجل تاأمني احلماية للطوافة من نريان 

الناجم  اخلطاأ  لهام�س  وتخفيفاً  اخلفيفة،  الأ�سلحة 

عن الرتفاع وتاأميناً ل�سلي ال�سهاب.

يف  مثبتة  مروحة  تتحرر  القنبلة  اإطالق  وعند 

جهاز  اإىل  ي�سلها  كان  �سريط  من  ال�سهاب  راأ�س 

ت�سارع  مع  دورانها  فيت�سارع  والإطــالق،  احلمل 

 100-  +( دورة   1800 اإىل  لي�سل  القنبلة 

خالل  للمروحة  النابذة  القوة  وب�سبب  دورة(. 

املالئمة  الو�سعية  الناقر  جمموعة  تاأخذ  دورانها، 

القنبلة  ارتــطــام  عند  الــذخــرّي  لي�سرب  للناقر 

بالر�س.

5- طريقة الت�سديد:

للمخيم  �سابقاً  التقطت  ا�ستعملت �سورة جوية 

ومتت  ال�سناعية  الأقمار  من  املاأخوذة  وال�سور 

وح�سرت  الع�سكرية،  اخلــرائــط  مــع  مقارنتها 

على  الــرمــي  وجــــداول  البالي�ستية  الــبــيــانــات 

الرتفاعات املقّررة وال�سرعات املعتمدة، وربطت 
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وركبوها

ــا بــاأجــهــزة  ــه ــل ك

الكرتونية  تــ�ــســديــد 

العاملي  املواقع  حتديد  )نظام 

وداخل  ليالً  للرمايات  عالية  دقة  اأّمنت   )GPS
الغيوم ويف خمتلف الظروف العمالنية.

القنبلة  واإطــالق  حمل  جهاز  اإىل  بالن�سبة  اأما 

كلها  ال�سابقة  املراحل  فطبقت  كلغ   400 زنة 

وامنا ُعّلقت القنبلة على بطن الطوافة بدلً من 

اجلانبني. ولكن نظراً اإىل قطر القنبلة وعدم قدرة 

الطوافة على ا�ستقبالها وهي جاثمة على الأر�س، 

�سنتم   60 بعلو  احلديد  من  مزاحف  ت�سنيع  مّت 

وا�ستعملت لتقلع عنها الطوافة حاملة القنبلة.

6- التجارب وتدريب الطّيارين:

فكانت  التجارب  اأجريت  العدادات  بعد كل هذه 

ناجحة متاماً اإذ مل يتعد هام�س اخلطاأ 10 اأمتار.

7- ت�سنيع قنابل حملية:

التنفيـذ،  عمليـة  ــداأت  ب التجارب  جنــاح  بعـد 

وُدر�سـت  متناهيـة،  بدقـة  الأهـــــداف  فاختريت 

الالزمة  اجلويـة  املناورات  تاأمني  بغية  وُحـّددت 

ـــق  ـــي ـــق ـــح ـــت ل

دقيقــة  اإ�سابـات 

الطلـقة  مـــــن  وفــعـــّــالـــــة 

وتـاليف  ال�سديقـة  القوى  حلمايـة  تاأمينـاً  الأوىل 

اأي رمـاية طـارئة ل تكـون يف احل�سبـان، وُنّفذت 

كلياً  دمـــرت  حيث  متناهية  بــدقــة  الــرمــايــات 

الأهداف من اأبنية ومالجئ ود�سم يف ظروف روؤية 

غري مالئمة، اإذ مّت ن�سف الرمايات ليالً ومن خالل 

الغيوم ومن دون احلاجة اإىل روؤية الهدف بالعني 

وفوج  اجلوية  القوات  بــداأت  ذلك،  بعد  املجّردة. 

بالتعاون  كبرية  قنابل  ت�سنيع  بعملية  الهند�سة 

ال�سكل  على  اعتماداً  وذلك  اللوج�ستي،  اللواء  مع 

اأبدان  ف�سنعت  الطائرات.  لقنابل  الن�سيابي 

املختلفة  املتفجرة  بــاملــواد  وُح�سيت  القنابل 

وا�ستعملت ال�سهابات العائدة للقنابل الأ�سا�سية.

الإ�سم  وحملت  للتجربة  كانت  الأوىل  القنبلة 

LAF-GS-ER-00 وكذلك الثانية حملت الإ�سم 
رماية  حقل  يف  بتا  وُجرِّ  ،LAF-GS-ER-01

الطيبة وجاءت النتائج ممتازة.

منها  عدد  ت�سنيع  فتم  القنابل  �سبحة  وكــّرت 

راوحت اأوزان ح�سواتها بني 102 كلغ و 117 كلغ 

الإجمايل بني 220  من املتفجرات، وراوح وزنها 

ا�سم  كلغ   250 القنبلة  على  واأطلق  كلغ.  و360 

LAF- والقنبلة 400 كلغ اإ�سم LAF-GS-ER2
.GS-ER3

ما  جداً  دقيقة  اإ�سابات  القنابل  هذه  وحققت 

�سّرع يف ح�سم املعركة.

واجلدير بالذكر اأن يف هذه القنبلة مل ي�ستعمل 

اأي �سيء جديد، فكل مكّوناتها اأخذت من مديرية 

يروى  اأنــه  حتى  اللوج�ستي،  اللواء  يف  التنفية 

القنبلة،  هذه  تنفيذ  يف  يعمل  كان  جندياً  اأن 

�ساأل  غازية  م�سروبات  تنكة  �سرب  من  فرغ  وملا 

ال�سابط امل�سّمم واملنّفذ اإن كان بحاجة اإليها يف 

عملية الت�سنيع اأو يرميها.

الطويل  تاريخه  يف  كما  اجلي�س  اأثبت  وهكذا، 

 2 واأرز   1 اأرز  ال�ساروخ  �سناعة  نن�سى  وهــل   -

القرن  من  ال�ستينـيـات  يف  اإطالقهما  وجنــاح 

من  املعجزات  اجــرتاح  على  قادر  اأنه   - املا�سي 

واعتناق  كبري،  بلبنان  فالميان  البيت«  »حوا�سر 

املناقبية  وفاء مبداأ يت�سّدر  �سعار �سرف ت�سحية 

الع�سكرية.

القنابل  �سناعة  العمليات،  من  النوع  فهذا 

هي  اأبدعها  عقل  اأوامــر  اأطاعت  التي  املطيعة 

الطوافة  وحتويل  اإلكرتوين،  ذكاء  اأي  من  اخلالية 

احلرائق،  لإخمـاد  وامليـاه  والعتـاد  اجلرحى  ناقلة 

نوعها  مـن  الأوىل  هي  قنابل  قاذفة  طوافـة  اإىل 

الع�سكرييـن،  اخلــرباء  كبــار  ب�سهـادة  العامل  يف 

التي  الأجنبـيـة  اجليـو�س  دهـ�سة  اأثار  النوع  هذا 

لل�سعـب  ورائــه  ومن  اللبناين  للجيـ�س  �سّجلـت 

ال�ساأن  ال�سكيمة، وعلو  الذكاء، وقوة  اللبناين حّدة 

يف املكارم والأخالق.



القوات البحرية

طوعنا الو�سائل املوجودة وجنحنا 

اأما حاجاتنا فاأ�سلحة بعيدة املدى وكامريات مراقبة

ا�سطلع �سلح البحر بدور فّعال يف معركة نهر البارد حيث �سارك يف 

قام  كما  البحرية،  الواجهة  مراقبة  على  وعمل  وبحرية،  برية  رمايات 

باأعمال غط�ش، و�سارك يف الق�ساء على عدد من الفارين. يف تقومي ذاتي 

�سلح  ل���دور 

البحرية يف املعركة املذكورة، حتدثنا اإىل قائد القوات البحرية العميد 

الركن البحري بطر�ش اأبي ن�سر، الذي اطلعنا على كل التفا�سيل.
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املعركة ك�سفت احلاجات

ال�سلح  البحرية  القوات  لدى  كان  هل   •
كمعركة  �سر�سة  معركة  ملواجهة  الكايف 

نهر البارد؟

- يف املعركة كان ل بد من تطويع جميع 

يف  وقمنا  املهمة.  اإنحاج  بهدف  الو�سائل 

امل�سّلحة  غري  املراكب  بت�سليح  الإطــار  هذا 

والإمــارات  اأملانيا  من  كهبات  و�سلتنا  التي 

معتمدين على ما توافر من �سالح يف خمازن 

اجلي�س. وقد كان لهذه اخلطوة نتائج اإيجابية 

جداً، فزوارق الإعرتا�س التي وهبتنا اإياها دولة 

الكبرية، وقد متّكنا  بال�سرعة  الإمارات تتميز 

مهامنا  خالل  امليزة  هذه  من  ال�ستفادة  من 

يف نهر البارد.

اأخرى، تزامن توقيت معركة البارد  من جهة 

من  البحرية  للقوات  اإعرتا�س  زورق  ت�سنيع  مع 

قبل م�سنع لبناين، وقد طلبنا منه الت�سليم قبل 

املوعد املحدد، وبذلك متكن الزورق من امل�ساركة 

يف املعركة، وكان له دوٌر فّعال كونه يتمّيز ب�سرعة 

لنا  اأتــاح  مما  ال�ساعة،  يف  عقدة   45 اإىل  ت�سل 

التدخل من �سمال جزر رمكني لغاية حدود املياه 

الإقليمية بني �سوريا ولبنان.

اأنــه  اإل  حققناه،  الـــذي  الــنــجــاح  مــن  بــالــرغــم 

تقييم  على  عملنا  املعركة،  من  النتهاء  وبعد 

البحرية  القوات  اأن  لنا  فتبني  عامة،  الأو�ساع 

تفتقر اإىل اأ�سلحة بعيدة املدى.

البحر  يف  �سواء  الــراداريــة  املراقبة  اأثناء  ويف 

تعمل  كامريا  اإىل  نفتقر  اأننا  لحظنا  الرب،  اأو يف 

التي   ،)Infra rouge( احلمراء  دون  ما  بالأ�سعة 

هذه  هــدف.  جمرد  ولي�س  وا�سحة  �سورة  تعطي 

امتالك  لأن  اجلي�س  قيادة  اإىل  رفعناها  احلاجات 

القرار  تطبيق  ملتابعة  حاجة  هو  املذكور  ال�سالح 

عاتق  على  البحر  حماية  مهمة  ــذ  ولأخ  ،1701

عن  وال�ستغناء  فقط،  اللبنانية  البحرية  القوات 

خدمات القوات البحرية التابعة لليونيفيل.

تعزيز اخلربات الع�سكرية

يف  البارد  نهر  معركة  �ساهمت  هل   •
تعزيز خرباتكم الع�سكرية؟

فعلية  معركة  اأول  البارد  نهر  معركة  كانت   -

اجلديد.  اجليل  من  والع�ضكريون  ال�ضباط  يخو�ضها 

حياتهم  اأغنت  جديدة  خــربة  خاللها  عا�سوا  وقــد 

الع�سكرية.

حيث  جانبهم  اإىل  دائماً  كنا  قدمي  كجيل  ونحن 

املهمة  لإجناز  ت�سّرفهم  يف  خرباتنا  و�سعنا 

بنجاح.

دوراً  البحرية  القوات  اأدت  فقد  وبالفعل 

جلهة  اأو  الربية  الرمايات  �سعيد  على  اإن  فعالً، 

الرمايات على اأهداف بحرية م�سبوهة. كما �سارك 

عنا�سرنا يف الأيام الأخرية باأعمال ع�سكرية بارزة، 

الق�ساء على خم�سة فارين من جماعة  من بينها 

غطا�سو  قام  كما  منهم.  واحــد  واأ�سر  الإرهابيني 

البحرية بعمليات غط�س لنت�سال جثث من حتت 

املاء.

التي  املعـركة  اأن  اىل  الإ�سـارة  من  بد  ل  وهنا 

بتكامل  متيزت  البارد  نهر  يف  اجلي�س  خا�سها 

فيها  ي�سهد  التي  الأوىل  املرة  اأنها  ذلك  فريد، 

قوات  بــني  م�سرتكة  معركة  اللبناين  اجلي�س 

البحرية واجلوية وقوى الرب، وكان التن�سيق يف ما 

بينها رائعاً.
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قائد القوات البحرية

العميد الركن البحري بطر�ش ابي ن�سر



مهام الفوج

معركة  يف  الفوج  مهمة  كانت  ما   •
نهر البارد؟

الدعم  ــني  ــاأم ت ــوج  ــف ال مهمة  ــانــت  ك  -

الهند�سي جلميع القوى امل�ساركة يف معركة 

امل�ساركة  القوى  وتاألفت  البارد.  نهر  خميم 

بخرباء  معززة  قتال  هند�سة  �سرايا  ثالث  من 

اآليات  مبجموعة  وجمّهزة  ومتفجرات،  ذخائر 

والرفو�س  واحلــفــارات  كاجلارفات  هند�سية 

امل�سل�سلة واملدولبة.

الهند�سية  الأعمال  اأهم  هي  ما   •
التي نفّذها الفوج؟

- بالإ�سافة اإىل الأعمال الهند�سية التقليدية 

ونزع  املوّجهة،  والألغام  امل�سيئة  الألغام  كزرع 

واإزالة  وتدمريها  وتعطيلها  الأفخاخ  واإزالة  الألغام 

العوائق والردميات واإقامة ال�سواتر ومراكز الرمي 

الطرق  وفتح  واملدفعية  واملــدرعــات  لالأ�سلحة 

اأخرى  مهمات  الفوج  نّفذ  وغريها،  وامل�سالك، 

منها  املعركة،  جمرى  يف  كبري  �ساأن  ذات  كانت 

حتديد  من  للتاأكد  الأر�ــس  اأعماق  يف  �سرب  اإجــراء 

الأنفاق  وتدمري  املخيم،  داخــل  الأنــفــاق  اأماكن 

امل�ستحدثة حتت الأر�س، واإقامة معرب ظريف على 

جمرى نهر البارد ت�سهيالً لعبور القوى املهاجمة. 

طريان  قنابل  ت�سنيع  كان  املهمات  هذه  واأعظم 

زنة 250 باوند/400 كلغ بالتن�سيق مع القوات 

اجلوية، وت�سنيع �سهابات ظرفية ل�ستخدامها مع 

ومعايريها  الرمي  جداول  وحت�سري  القنابل،  هذه 

لالآليات  ال�سائق  حجرة  وت�سفيح  وت�سحيحها، 

الذخائر  اخرتاقها  عن  تعجز  بحيث  الهند�سية 

اأخرى  )اأجريت جتارب  حتى عيار 14.5 ملم، 

للدروع  امل�ساد  القاذف  �سد  احلماية  لزيادة 

وجنحت(.

فكرة ت�سنيع قنبلة

ت�سنيع  عن  اأكرث  بتف�سيل  تكلمنا  • لو 
قنبلة للطريان؟

من  للطوافات  قنابل  ت�سنيع  فكرة  جــاءت   -

التن�سيق  ومّت  �سخ�سياً.  �سليمان  مي�سال  العماد 

يف مواجهة الأفخاخ والألغام

قائد فوج الهند�سة

العقيد رولن ابو جودة

كانوا  البارد.  نهر  ال�سلم« يف معركة  اإرهابيي »فتح  �سعار  كان  الغدر 

اللبناين،  اجلي�ش  اأبطال  عليها  اأكرههم  اإن  اإىل  املواجهة  من  يهربون 

الألغام  كالقن�ش وزرع  القتال عن بعد  اأنواع  اإىل خمتلف  لذلك عمدوا 

والتفخيخ، وكان الدواء الناجع دائماً بيد اجلي�ش. 

فاملدفعية واملدرعات عاجلت القّنا�سني املتخفني وراء �سل�سلة جدران 

يف بناء متهّدم، وفوج الهند�سة تعامل مع الألغام والأفخاخ بكل حرفة 

من  فحّد  �سغرية،  مبجموعات  الهند�سي  القتال  خطة  متبعاً  واإتقان، 

اخل�سائر الب�سرية وزاد من فعالية القوى. 

التي  الطريان  قنبلة  ت�سنيع  يف  كبري  دور  الهند�سة  لفوج  كان  كما 

ح�سمت املعركة. 

حول هذه املوا�سيع اأجاب قائد فوج الهند�سة العقيد رولن اأبو جودة عن 

اأ�سئلة جملة اجلي�ش.

ً رياً الهند�سة دائما
الهند�سة اأولً الهند�سة اأخ
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الزامات  لدرا�سة  اجلوية  القوات  مع 

ومتطلباتها  القنابل  هذه  �سناعة 

بال�سافة اإىل و�سع معايري للرمي. 

مبوا�سفات  اأوليان  امنوذجان  اأعد 

ــريان  ــط مــ�ــســابــهــة لــقــنــابــل ال

امل�ستعملة من الطريان احلربي 

واملقا�سات  ال�سكل  حيث  من 

من  الهند�سة  فــوج  م�ساغل  يف 

الألف اإىل الياء واأُطلق عليهما ال�سم 

LAF-GS-«و  »LAF-GS-ER00«

القنبلتان  ER 01«. وح�سيت هاتان 

املتفجرات  بــاأنــواع  الــتــوايل:  على 

كلغ   41.5 بني  وزنها  راوح  بحيث 

و 140 كلغ. ثم مّتت جتربتهما يف 

حقل الطيبة وجاءت النتيجة اإيجابية 

جداً ل �سيما من ناحية الفاعلية.

نعت  و�سُ القنابل  �سبحة  وكـــّرت 

القنبلة LAF-GS-ER 02 زنة 250 

 LAF-GS-ER 03 والقنبلة  كلغ، 

اإ�سابات  زنة 400 كلغ اللتان حققتا 

دقيقة جداً )هام�س اخلطاأ مل يتجاوز 

ع�سرة اأمتار( ما �سّرع ح�سم املعركة.

وكذلك مّت ت�سنيع �سهابات ظرفية 

ل�سعال القنابل امل�سّنعة، ولكنها مل 

�سهابات  توافر  اإىل  نظراً  ت�ستعمل 

واأخرياً  اجلوية.  القوات  لدى  نظامية 

الفوج  يف  اإنــنــا  الــقــول  اأ�ستطيع 

طريان  قنابل  لت�سنيع  جــاهــزون 

باأننا  التذكري  مع  كلغ،   1000 اىل  وزنها  ي�سل 

اأجل  التقنية للقوات اجلوية من  قدمنا امل�ساعدة 

الرمي  جداول  وحت�سري  وتذخريها  القنابل  حت�سري 

ومعايريها وت�سحيحها.

ال�سعوبات  اأب��رز  هي  ما   •
التي اعرت�ست تنفيذ املهمة؟

واجهتنا  عــديــدة  �ــســعــوبــات   -

وا�ستطعنا جتاوزها واأهمها:

واملنازل  ال�سكنية  املباين  كثافة 

�ساحلة  حماور  وجود  عدم  املهّدمة، 

العدو  ا�ستخدام  ــات،  ــي الآل لتقدم 

وال�سيارات  ــوات  ــب ــع وال ــالأفــخــاخ  ل

املفخخة ب�سكل كثيف وعلى امتداد 

اجلبهة، حمدودية العمل ليالً ب�سبب 

ليلية،  روؤيـــة  و�سائل  تــوافــر  عــدم 

وغريها اأقل اأهمية.

الرهابيون  جلاأ  معلوماً،  بات  كما 

اإىل اأعمال التفخيخ لإعاقة اجلي�س 

اإىل  واإ�سافة  بع�سكرييه،  والإيقاع 

التي  املفخخة  وال�سيارات  املباين 

الرمي  بوا�سطة  اجلي�س  فّجرها 

وفّجر  الهند�سة  فوج  عطل  عليها، 

ما يلي:

م/اأ:23. • لغم 
.16 م/د:  • لغم 

العيارات:  خمتلف  قذيفة   •
.1190

وبندقية:  يدوية  • رمانات 
.1110

.22  : مفخخة  • �سيارات 
اأو  مــ�ــســبــوه  جــ�ــســم   •

مفخخ: 733.

.185 • عبوة: 
)خــرطــو�ــس،  خمتلف 

�سواعق، ح�سوات دافعة، 

�سهابات(: 7495.

تعطيل وتفجري

اإن اجلي�س اللبناين، باأ�سره، �سارك يف معركة نهر البارد، كل وحداته 

وقطعه واألويته �ساهمت، كل يف نطاقه، من اأجل �سحق تنظيم »فتح 

�سارك  وهكذا  مهدها.  يف  والإجرامية  الإرهابية  الفتنة  وواأد  ال�سالم« 

املركز اللبناين لالعمال املتعلقة بالألغام يف املعركة. 

العقيد حممد فهمي عن  املركز  وعن هذا املو�سوع يخربنا رئي�س 

يف  املقاتلة  للقوى  معني  خري  كانت  والتي  بها  قام  التي  الأعمال 

 »MAPS«و »CYBERIA« مهمتها. فقد ن�سق املركز مع �سركتي

حديثة  ف�سائية  �سورة  على  احل�سول  اأجــل  من 

 )Autocad - ملخيم نهر البارد، كما ا�ستح�سل على خريطة )اأوتوكاد

واإ�سافتها  مطابقتها  متت  وقد  للمخيم،  التحتية  بالبنى  تتعلق 

القوى  املركز  زّود  واأخــرياً،  املتوافرة.  الف�سائية  وال�سور  اخلرائط  اإىل 

على  للمخيم  حديثة  ف�سائية  �سور  ن�سخة من   400 حواىل  العمالنية 

مدى �سهر تقريباً. وقد اأ�سهمت هذه اخلرائط اإ�سهاماً كبرياً يف اإجناح 

اإذ كانت املرجع املوثوق يف عمليات  العمليات التي نفدتها القوى 

الق�سف املدفعي ور�سم املخططات وو�سع اخلطط.

املركز اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام يف معركة نهر البارد
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عمليات �سرب يف اعماق الر�ش
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العميد الركن حممد �سليمان

مراب�ش متجولة تعالج الأهداف

وفقاً للطلب برمايات دقيقة وفعالة

فوجا  حتايل  البارد،  نهر  معركة  يف 

املدفعية  مبادئ  على  املدفعية 

منهما  ورغبة  حلما�سهما  اإ�سباعاً 

وت�����س��م��ي��م��اً ع��ل��ى دع���م ال��ق��وى 

�سريع  ح�سم  اأج��ل  من  املتقدمة 

كبرياً.  جناحاً  وجنحا  حتايل  للمعركة، 

حتّديا هام�ش احليطة وغلباه، اأحدهما 

طليعة  كراأ�ش  باملدفع  جتّول 

ملعاجلة الأهداف التي تظهر 

وتفّوق  املعركة،  اأر�ش  على 

بالعلج.

جناح املهمة

بالرغم من ال�سعوبات

التقت جملة »اجلي�س« مع قائد فوج املدفعية 

تكلم  الذي  �سليمان  حممد  الركن  العميد  الثاين 

على »�سعوبة واحدة اعرت�ست تنفيذ املهمة، وهي 

ُبعد القاعدة اللوج�ستية عن املعركة اأي من اللويزة 

اإىل نهر البارد، وقد ذلّلناها بطريقة ناجعة«.

ا�ستخل�ست  التي  والعرب  الدرو�ش  هي  • ما 
من هذه املعركة؟

 130 ب�سرية  املعركة  هذه  يف  الفوج  �سارك   -

و�ضدنة  �ضباط  عليها  تعاقب  �ضابط  باإمرة  ملم 

اكت�سبوا خربة عالية وازدادوا اتقاناً ملهام املدفعية 

يف القتال. هذا وقد اأ�سركت اجلميع، الفوج بكامله 

اجلبهة  مراب�س  يف  كان  اإن  املعركة  يف  تقريباً، 

املرب�س  يف  فهناك  الفوج.  قيادة  مقر  يف  اأو 

غرفة  الفوج  ويف  ال�سرية  باإمرة  رمي  مركز  كان 

مركز  وحتّدد يف  تدر�س  الأهــداف  كانت  عمليات. 

حيث  الفوج  عمليات  غرفة  اىل  وتنقل  الرمي 

�سبط  اأجــل  من  هذا  وكل  املهمة،  وتنّفذ  تدقق 

يف  وال�سراع  الإمكان  قدر  الأخطاء  وتاليف  الرمي 

العمل، والتدريب اأخرياً.

وانتقلنا اىل قيادة فوج املدفعية الأول حيث كان 

لنا مع قائده العميد الركن عبدو عطااهلل احلديث 

التايل:

اعرت�ست  التي  ال�سعوبات  هي  ما   •
تنفيذ املهمة؟

عام  دعم  مبهمة  الأول  املدفعية  فوج  كلف   -

فُو�سعت  اخلام�س،  اللواء  للكتيبة 55 يف  وتعزيز 

�سريتان: الأوىل �سرية مدفعية عيار 122 ملم د30 

والثانية �سرية مدفعية عيار 155 ملم م198، وقد 

يتم  كان  حيث  مراب�س  عدة  من  املهمة  نفذت 

النتقال من مرب�س اإىل اآخر وفقاً لتطوير ظروف 

اأما  مبا�سرة،  الرمايات  معظم  كان  وقد  املعركة، 

غري املبا�سرة فقد نّفذت من مرب�سني فقط وليوم 

واحد يف كل مرب�س.

)املتحرك  املبا�سر  الرمي  مراب�س  توّزعت  وقد 

دائماً( داخل املخّيم قرب التعاونية، تلة املحمرة، 

بحنني، تلة بحنني، تلة ال�ست، تلة ال�سّيور، وهي 

العمليات  �سري  خــالل  املخيم  داخــل  اأقيمت  تلة 

ت�سهيالً لعمليات القوى املهاجمة.

اأما اأهم ال�سعوبات املعرت�سة فهي كالآتي:

�سعبة. اأمنية  بظروف  ليالً  • النتقال 
اآخر  اإىل  مرب�س  من  امل�ستمر  النتقال   •

ب�سكل فوري.

عدة  املرب�س  داخل  املدفع  مركز  • تغيري 
مرات ب�سبب طبيعة الأر�س بعد عدة رمايات.

قريبة  اأمكنة  يف  الأحيان  بع�س  • الإربا�س 
من املدنيني.

امل�سافات  لقيا�س  ليزر  اأجهزة  وجود  • عدم 
ب�سكل دقيق.

امل�ستفيدة  القطع  من  رمايات  طلب   •
الأ�سدقاء  العنا�سر  مــن  بالقرب  ـــداف  اأه على 

من  ــرتاً  م الع�سرين  تتجاوز  ل  م�سافات  وعلى 

دون مراعاة هام�س احليطة.

من  الأحيان  بع�س  يف  الرمايات  تنفيذ   •
ما  الرهابيني  معاقل  من  جــداً  قريبة  مراب�س 

عّر�س العنا�سر للخطر املبا�سر.

املهمة  نفذت  ذلــك  كل  من  الرغم  على  ولكن 

ب�سورة ممتازة حيث كان للمدفعية الدور الأكرب يف 

ح�سم املعركة.
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املدفعية يف معركة البارد



كان للمدرعات يف قتال معركة نهر البارد 

احلما�سة  كانت  فلقد  �ساأن.  ذو  كبري  دور 

تلهب �سدور فر�سان املدرعات فيندفعون 

امل�ساة يف  جانب  اإىل  للقتال  بدباباتهم 

وكم من  - مدرعات،  م�ساة  الثنائي  قتال 

باأ�سلحة  ليدّكوا  بالهجوم  تفّردوا  مّرة 

واأوك��ار  امل�سلحني  ح�سون  مدّرعاتهم 

القّنا�سة، فت�سهل املهمة اأمام تقدم 

املواقع  وا�ستعادة  امل�ساة  لرجال  اآمن 

هذا  عن  املجرمني.  مغت�سبيها  من 

الدور وتلك املهمة حّدثنا قائدا فوجي 

املدرعات على التوايل.
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ثنائية القتال وراأ�ش ال�سهم يف عمليات الخرتاق

تدريبات يف جو معركة حقيقية

يقول العميد الركن ن�سيم اندراو�س قائد فوج املدرعات الأول عن املهمة 

التي اأوكلت اإىل فوجه يف تلك املعركة:

اإىل  باإمرة �سابط بال�سافة  باأربعة طواقم دبابات  الفوج  ا�سرتك  البدء  يف 

ومن  اخلام�س،  اللواء  يف   )54 )ك  املدرعات  كتيبة  باإمرة  عملت  �سائقني، 

باإمرة  دبابتان جرافتان بت�سرف فوج املغاوير مع ثالثة طواقم  ثّم و�سعت 

�سابط.

املهمة؟ تنفيذ  اعرت�ست  التي  ال�سعوبات  هي  • ما 
- كانت الرغبة بامل�ساركة يف القتال عارمة عند عنا�سر الفوج فا�ستغليتها 

منا�ضبة لتدريب �ضباط الفوج ورتبائه واأفراده، وال �ضيما االحداث منهم، على 

عمليات املدرعات القتالية يف جو معركة حقيقية. وال�سعوبة الوحيدة، وكانت 

بالغة، كنت ا�سطدم بها عند كل عملية تبديل، فالذين يف مقر قيادة الفوج 

البارد، وامل�ستبكون هناك  اإىل نهر  الذهاب  ال�ساحلية كانوا ي�سرون على  يف 

ياأبون بعناد العودة اإىل ال�ساحلية لال�سرتاحة. هذا، وقد �سقط للفوج حواىل 19 

جريحاً بينهم �سابط، منهم اثنان ما يزالن قيد املعاجلة.

لة؟ املح�سّ والعرب  امل�ستفادة  الدرو�ش  هي  • ما 
فاأكرث  اأكرث  تر�سخت  فلقد  معربة،  عربة  املعركة  هذه  من  الفوج  ل  ح�سّ  -

يف  زاده  �ستكون  عالية  قتالية  خربة  من  واأفــاد  الفوج،  عنا�سر  بني  اللحمة 

امل�ستقبل.

ول  خدماتهم،  املّمددة  باملجندين  اأنّوه  اأن  لهم،  وان�سافاً  يل،  بّد  ل  وهنا 

اأبلوا  فلقد  عاماً،  الثالثني  اأعمارهم  والذين جتاوزت  املتاأهلني منهم،  �سيما 

بالًء ح�سناً يف املعركة، وكانوا مثالً لل�سجاعة والندفاع والت�سيحة، لذا، اقرتح 

ت�سوية و�سعهم وتثبيتهم يف اجلي�س.

تاأدية الدور على اكمل وجه

الركن  العميد  قائده  التقينا  الثاين حيث  املدّرعات  اإىل مقر فوج  انتقلنا 

نبيل بيا�سو الذي او�سح لنا مهمة الفوج يف هذه املعركة، فقال:

اأيام من جرمية الغدر التي نفذها م�سلحو »فتح ال�سالم« بحق  بعد ع�سرة 

اجلي�س، كلف الفوج و�سع �سرية دبابات ل�سالح فوج املغاوير يف مهمة نهر 

البارد. وانتقلت ال�سرية ب�سرعة قيا�سية اىل �ساحة املعركة حيث اأدت دورها 

اأن  اإىل  مرات  عدة  املهمة  على  الفوج  �سرايا  تناوبت  ثم  وجه.  اأكمل  على 

ت�سّبثت ال�سرية اخلام�سة حتى انتهاء املعركة بالن�سر امل�سهود.

الدبابات  ف�ساركت  املعركة  خالل  لت  ُعدِّ ال�سرية  مهمة  اأن  بالذكر  واجلدير 

الخرتاق  عمليات  يف  ال�سهم  راأ�ــس  م�سكلة  واملجوقل  املغاوير  فوجي  مع 

وال�ستطالع بالنار وتدمري الهداف على خمتلف حماور التقدم، حيث وّفرت 

ناحية  من  اخلا�سة.  الفــواج  لتقدم  ت�سهيالً  وتدمري  نريان  قاعدة  الدبابات 

ثانية، وملنح �سرف امل�ساركة يف معركة �سحق الإرهاب عنا�سر الفوج كلهم، 

عن  الدفاع  انتظروه يف  طاملا  دور  لأداء  وت�سحية  حما�سة  بكل  واملتدافعني 

وطنهم وق�سمهم، كانت تتم عملية تبديل لطواقم الدبابات با�ستمرار.

اىل  الفوج  قائد  فاأ�سار  املهمة،  تنفيذ  اعرت�ست  التي  ال�سعوبات  عن  اما 

خط  عن  للفوج  اللوج�ستية  القاعدة  ُبعد  كانت  معرت�سة  �سعوبة  اأول  ان 

با�ستحداث  ذللت  وقد  كيلومرت،  مئتي  حواىل  امل�سافة  تبلغ  حيث  اجلبهة 

القتال،  واأما على م�ستوى  ال�سمال.  قاعدة لوج�ستية يف مع�سكر عرمان يف 

الدبابات  ملرور  ال�ساحلة  الطرقات  بقلة  املخيم  داخل  متثلت  فال�سعوبات 

وتقدمها نظراً اإىل �سيقها. لذا عمدت �سرية الدبابات اإىل ا�ستحداث طرقات 

التقدم.  تعيق  التي  البنية  بع�س  هدم  عرب  واأحياناً  والب�ساتني  احلقول  يف 

ونتيجة لهذه املعركة ال�سر�سة �سقط للفوج �سهيدان و62 جريحاً.

قائد فوج املدرعات الأول

العميد الركن ن�سيم اندراو�ش

قائد فوج املدرعات الثاين

العميد الركن نبيل بيا�سو

املدرعات يف ال�ساحة
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اجلندي املجهول ي�سّهل طريق الرفاق

مهمة مقد�سة اآمن بها الع�سكريون

-6-3 تاريخ  من  بدءاً  �سادرة  برقيات  مبوجب 

2007، كلف فوج الأ�سغال بو�سع اآليات هند�سية 

ال�سمال.  يف  املتقدمة  العمليات  غرفة  بت�سرف 

من  الهند�سية  الآلــيــات  و�سع  مّت  الأثــر  وعلى 

خمتلف ال�سناف )جارفة د8، د9 ، رف�س م�سل�سل، 

رف�س مدولب، حفارة م�سل�سلة اأو مدولبة، �ساحنة 

العمالنية  املهمة  لدعم  هوائية(  و�ساغطة  قالب 

للوحدات يف حميط نهر البارد.

علي  الركن  العقيد  الأ�سغال  فوج  قائد  ويقول 

عن  ال�سادرة  والربقيات  الأحـــداث  ــر  »اإث حمود: 

حلجرة  الت�سفيح  عمليات  بو�سرت  الفوج،  قيادة 

ال�سائق يف الآليات الهند�سية كافة بهدف حماية 

الهند�سة  فوج  وع�سكريي  الع�سكريني  ال�سائقني 

والقذائف  الرهــابــيــني  القنا�سة  ر�سا�س  مــن 

ال�ساروخية.

جداً  �سرورية  كانـت  هذه  الت�سفيـح  عمليات 

الآليات  ولإرتــفــاع  ال�سعبة  املهمة  اإىل  نظراً 

الهند�سية. 

واجلدير بالذكر هنا اأنه على الرغم من عمليات 

وهو  �ــســرف  �سهيد  للفوج  �سقط  الت�سفيح، 

العريف علي كنعان كما اأ�سيب 22 جريحاً، منهم 

من تعر�س لالإ�سابة اأكرث من مرة ومل يثنهم ذلك 

عن متابعة املهمة املقد�سة التي اآمنوا بها«.

التي  الهند�سية  املهمات  هي  ما   •
نهر  معركة  يف  الأ���س��غ��ال  ف��وج  ن��ّف��ذه��ا 

البارد؟

عنا�سر  قبل  الآليات من  ت�سفيح  اإىل  اإ�سافة   -

القيادة  �سرية  من  وعنا�سر  امل�ساغل  �سرية  من 

واخلدمة - م�سغل الآليات، �ساهمت �سرية الأ�سغال 

وبالتمديدات  ال�سحية  الوحدات  برتكيب  الثانية 

بالق�ساء  املكلفة  للقوى  والكهربائية،  املائية 

على الإرهابيني. و�ساهمت اي�ساً برتكيب القواعد 

مطاري  ل�سالح  وحديدية(  )ا�سمنتية  الالزمة 

القليعات يف ال�سمال ورياق يف البقاع، لت�سهيل 

التي  الطوافات  على  القنابل  تركيب  عملية 

نهر  خميم  معركة  يف  فّعال  ب�سكل  ا�ستخدمت 

عمليات  يف  بامل�ساعدة  الفوج  قام  ولقد  البارد. 

من  وذلك  الهند�سة،  فوج  عنا�سر  مع  القتحام 

بوا�سطة  النهر،  خالل تركيب عّبارات على جمرى 

و12   2 بني  يراوح  منها  واحد  كل  طول  ق�ساطل 

الفوج  مبنى  اإىل  منها  جزء  ا�ستعيد  ولقد  مرتاً. 

بعد انتهاء العمليات الع�سكرية، فيما بقي اجلزء 

املوجودة  الآليات  قبل  من  ال�ستعمال  قيد  الآخر 

داخل املخيم. كما �ساهم الفوج يف تاأمني حماية 

ال�سمنتية  املكعبات  بوا�سطة  القيادات  مراكز 

واحلوائط امل�سبقة ال�سنع.

عنا�سر  قاد  »لقد  حمود:  الركن  العقيد  واأ�ساف 

اجلبهة  على  الهند�سية  الآليات  العتاد  �سرية  من 

واأحياناً  امل�ساة  عنا�سر  مــع  جنب  اإىل  جنباً 

واخلدمة  القيادة  �سرية  اأمنت  كذلك  اأمامهم، 

وتولت  االمامية  اخلطوط  على  للآليات  اجلهوزية 

ا�سالحها عند تعر�سها لالإ�سابة. واجلدير بالذكر اأن 

تدمرياً  دّمرتا  جارفة(  نوع  )من  للفوج  اآليتني 

الإمكانات  بت�سرفنا  و�سعت  القيادة  لكن  كامالً. 

الآليات  جهوزية  على  للمحافظة  الالزمة  املادية 

الهند�سية«. 

ال�سرائيلي  العدوان  اأن  معلوم  قائالً:  واأ�ساف 

يف متوز املا�سي ا�ستهدف �سرية العتاد والآليات 

الع�سكريني  من  كبري  عدد  فا�ست�سهد  الهند�سية 

الرغم  وعلى  والآليات،  العتاد  كبري من  جزء  ودمر 

من ذلك اأعيد تاأمني وتاأهيل الآليات التي �ساركت 

بفعالية وباندفاع مميزين يف معركة نهر البارد.

بتحد واميان بالوطن وباملوؤ�س�سة 

الع�سكرية قاد �سائقو فوج الأ�سغال 

الآليات الهند�سية مّمهدين الطريق اأمام 

اجلنود البطال يف معركة نهر البارد، 

وموؤازرين القوى التي كلفت الق�ساء

على الرهاب.

قائد فوج ال�سغال امل�ستقل

العقيد الركن علي حمود

فوج الأ�سغال امل�ستقل
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تقومي التجربة

يف  الفوج  جتربة  تقومي  ميكن  • كيف 
معركة نهر البارد؟

نهـر  جتــربـة  مــن  الفــوج  ا�ستفــاد  لقـد   -

البــارد كثرياً، واأهمـهــا �ســرورة تاأميــن �سفائــح 

الآليات  على  تركب  ال�سنع  م�سبقـة  معدنيــة 

الهند�سية عند احلاجة ويعــاد نزعهـا فور النتهاء.

املكعبات  ت�سنيع  متابعة  اإىل  بال�سافة  هذا 

ل�سالح  الــالزمــة  احلماية  لتاأمني  ال�سمنتية 

الوحدات املنت�سرة عمالنياً.

والفوج يتابع اليوم اأعمال التح�سينات بوا�سطة 

ولقد  العمليات،  وغرف  ال�سنع  امل�سبقة  املالجئ 

الألوية  لدعم  لها  املعدنية  القوالب  ت�سنيع  مّت 

املنت�سرة عمالنياً على الر�س.

نهر  يف  اليوم  الفوج  ينّفذ  م��اذا   •
البارد بعد انتهاء العمليات احلربية؟

موجوداً  الهند�سية  الآليات  من  جزء  زال  ما   -

ــارد،  ــب ــيــوم يف حمــيــط خمــيــم نــهــر ال لــغــايــة ال

للم�ساركة بالأعمــال املختلفــة من اإزالة ردميات 

ودعم عنا�سر فوج الهند�سة يف تفكيــك اللغــام 

التي خلفها  العنقوديــة غري املنفجــرة  والقنابل 

الرهابيون.

ولقد كان لالآليات الهند�سية الدور ال�سا�سي يف 

اإىل  اأدى  ما  الع�سكرية،  العمليات  من  النوع  هذا 

امل�ساة  الع�سكريني  لدى  املعنوية  الــروح  رفع 

وحتقيق الن�سر املحّتم.

اأن  اإىل  حمود  علي  الركن  العقيد  اأ�سار  اأخــرياً، 

�سائقي  عنا�سـر  بتطويـع  يقوم  الفـوج 

البقاء  من  للتمكن  هند�سية  اآليات 

على جهوزية تامة.

ت�سوير:

اجلندي الأول

عزيز النجار

وعلى  اللوج�ستية  على  كبري  حد  اإىل  تتوقف  احلروب  »كل  ويفل:  اللورد  مار�سال  الفيلد  يقول 

الفنية  واخلدمات  بالتموين  املتعلقة  للعوامل  احلقيقية  املعرفة  تكون  ان  ويجب  النقل.  و�سائل 

والطبية الأ�سا�س الذي يبني عليه القائد خطته«.

هكذا ا�سطلع اللواء اللوج�ستي بدور اأ�سا�سي يف هذه املعركة، وكان بكل مديرياته واأق�سامه خلّية 

نحل ل تعرف الكلل ول امللل، فالكل للكل من اأجل انت�سار م�سّرف على الرهاب على حّد قول قائد 

اللواء العميد الركن احمد املقداد الذي ا�ستقبلنا يف مكتبه وعر�س لنا دور اللواء يف املعركة، قال:

كان اللواء ور�ضة عمل اأولويته خدمة املعركة. لقد ف�ضلت اأرهاط من مديرية امل�ضاغل اإىل اأر�ض 

ر اإ�سالحها اأو يتعّذر كانت تخلى اإىل  املعركة حيث كانت ت�ساعف الآليات والأ�سلحة، والتي كان يتع�سّ

م�ساغل اللواء حيث كانت تعطى الف�سلية الوىل.

الهند�سة،  وفوج  اجلوية  القوات  مع  وبالتن�سيق  امل�ساغل،  مديرية  يف  مّت  ثانية،  ناحية  من 

ت�سنيع ج�سم القنبلة التي األقي عدد منها على اآخر معاقل الرهابيني، وت�سنيع مزاحف لل�ساروخ 

»ميالن« و4 قواعد لبنادق »لن�سر«، ومزاحف لطائرة الهليكوبرت.

وكذلك اأجريت جتارب على الدروع الواقية املت�سّلمة هبة قبل ا�ستعمالها.

البحر  اإىل فوج مغاوير  اإذ مت ف�سل �سائقني منه  اللواء فقد كان دوره كبرياً  النقل يف  اأما فوج 

وفوج الهند�سة، وعن�سرين اإىل فوج املغاوير.

وهند�سة،  وخفيفة  ثقيلة  )اآليات  انواعها  خمتلف  على  ومعدات  وعتاد  عنا�سر  بنقل  قام  كما 

ومكعبات ا�سمنتية، ومن�ساآت م�سبقة ال�سنع، وذخرية مدفعية ودبابات وحمروقات ومواد غذائية 

اجلـرحى من  تاأمني نقل  الكبـرى، وهي  الن�سانيـة امليدانية  اإىل املهمـة  بال�سافة  وغريها(. هذا 

م�ست�سـفيات منطقـة ال�سمـال وم�ستـو�سفـاتهـا، وتوفيـر ال�سيارات لعائـالت ال�سهـداء، عـالوة على 

الهتمام بهم.

العميد الركن احمد املقداد 

قائد اللواء اللوج�ستي

اللواء اللوج�ستي

خلف كل انت�سار دعم فّعال
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الطبابة الع�سكرية

ّفذ باحرتاف الإخلء ال�سحي نرُ

وهناك �سعي لتوفري املزيد من املعدات

مناورات تطبيقية!

حول هذا الإخالء حتدث رئي�س الطبابة الع�سكرية 

العميد الطبيب ندمي العاكوم موؤكداً اأن عملية الإخالء 

من خميم نهر البارد كانت عبارة عن مناورة حّية 

لفريق الإخالء يف الطبابة الع�سكرية، فامل�ساركون 

خالل  ومــن  نظرياً  فعله  يجب  ما  يعملون  كانوا 

ي�سبق  مل  اأنــه  اإل  فقط،  التطبيقية  املــنــاورات 

احلروب  اأثناء  يف  اأي  عملياً  الإخــالء  تطبيق  لهم 

والكوارث الطبيعية لعدم وجود احلاجة اىل ذلك يف 

الطبية يف  املراكز  اىل كرثة  العادية، نظراً  الأيام 

خمتلف املناطق اللبنانية. اأما يف منطقة خميم 

ن�سبياً،  بعيدة  الطبابة  مراكز  فكانت  البارد،  نهر 

تنفيذ  ا�ستوجب  مما 

ال�سحي  الإخــــالء  خطة 

الطبابة  يف  املعتمدة 

الع�سكرية والتي �سبق 

اأن نفذت نظرياً.

واأ�ساف اأن التنفيذ مّت 

على اأكمل وجه حيث اأن 

اجلرحى  اإخـــالء  عملية 

االأمامية،  اخلطوط  من 

بوا�سطة  تتم  كــانــت 

اآليات ع�سكرية جمنزرة 

اىل مراكز الفرز الأولية، 

تتاألف  كــانــت  والــتــي 

اإ�سعاف جمّهزة  من م�سعفني ميدانيني و�سيارات 

كان  حيث  الالزمة،  الطبية  واملعدات  بالتقنيات 

ُتعالج  كانت  اخلفيفة  فاحلالت  اجلرحى،  فرز  يتم 

يف هذه املركز ويتم اإحلاقها بوحداتها، اأما احلالت 

ال�سعافات  تتلقى  فكانت  واخلطرة  املتو�سطة 

الأولية الطارئة وال�سرورية )هذه الأعمال �ساهمت 

يف اإنقاذ العديد من اجلرحى ذوي احلالت اخلطرة( 

ومن َثم يتم نقلها اىل مراكز الإخالء الثانية، حيث 

تتم فيها معاجلة اجلرحى ذوي الإ�سابات املتو�سطة 

وم�ساعفة الإ�سابات اخلطرة التي كانت تنقل لحقاً 

باأحدث  جمهزة  اأو  متخ�س�سة  م�ست�سفيات  اىل 

التقنيات الطبية يرافقها فريق طبي متخ�س�س، 

وذلك بوا�سطة طوافات ع�سكرية جمهزة.

اإن عملية الإخالء كانت تتم اإذاً وفق الو�سع ال�سحي 

كانوا يتوزعون على امل�ست�سفيات  الذين  للجرحى 

ــدرة  وق جتهيز  وح�سب  اإ�سابتهم  درجـــة  ح�سب 

امل�ست�سفيات على ا�ستقبال احلالت اخلطرة منها. 

العتبار  بعني  توؤخذ  كانت  اأخرى  اأمــوراً  ثمة  ولكن 

وهي مكان �سكن الع�سكري، وجود مهبط للطوافات 

قامت الطبابة الع�سكرية يف اأثناء 

�سف  معركة نهر البارد باإخلء �سحي ورُ

بالناجح جداً، مّت خلله اإنقاذ العديد من 

املر�سى وامل�سابني، كما اأبدى فريق 

العمل امل�سارك مهارة واحرتافاً يف 

تاأدية املهمة، فكانت النتائج على قدر 

الآمال والتوقعات.

رئي�ش الطبابة الع�سكرية

العميد الطبيب ندمي العاكوم
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يف امل�ست�سفيات، تخ�س�سية بع�س املراكز.

احرتاف وتعاون

الإخالء،  اأدت اىل جناح عملية  التي  العوامل  عن 

اىل  فاأ�سار  الع�سكرية،  الطبابة  رئي�س  حتــدث 

اجل�سم  قبل  من  حمــرتف  ب�سكل  مت  التنفيذ  اأن 

م�سعفني  وممر�سني  اأطباء  من  امل�سارك  الطبي 

ميدانيني، لفتاً اىل التن�سيق التام والتكامل �سمن 

ميدانية  طبية  مفارز  من  املوؤلف  العمل  فريق 

متحركة،  عمليات  )غرفة  الع�سكرية  الطبابة  من 

�سيارات اإ�سعاف جمهزة مع كامل طواقمها الطبية( 

التابعة  وامل�ستو�سفات  ال�سمال  منطقة  وطبابة 

تقوم  كانت  ال�سمال  طبابة  اأن  اىل  م�سرياً  لها، 

ومتابعة  متو�سطة  باإ�سابات  امل�سابني  مبعاجلة 

ال�سمال.  اأو�ساع اجلرحى يف م�ست�سفيات منطقة 

اأما الإ�سابات اخلطرة فكانت تنقل اىل م�ست�سفيات 

بريوت بالتن�سيق مع عمليات الطبابة الع�سكرية 

والقوات اجلوية. وحتدث العميد الطبيب اأي�ساً عن 

مع  ال�سحي  الإخالء  مراكز  بني  والتن�سيق  التكامل 

بع�سها البع�س قبل الو�سول اىل مركز الفرز الثالث 

املتمركز يف امل�ست�سفيات.

كما اأ�ساد بامل�ساندة الفّعالة التي قّدمها ال�سليب 

الأحمر اللبناين حيث كان التن�سيق معه على اأكمل 

واأ�ساف  الق�سوى.  بال�سرعة  التنفيذ  فيما مت  وجه 

اأن ما ي�سّهل عملية الإخالء هو �سرعة تاأمني جميع 

ومعدات  واأدويــة  جمهزة  اآليات  من  م�ستلزماتها 

وهذه  والإخـــالء.  الإنقاذ  لعمليات  �سرورية  طبية 

جهاز  خمازن  يف  اإما  متوافرة  كانت  امل�ستلزمات 

مت  اأو  الع�سكرية  للطبابة  التابع  الطبي  التموين 

تاأمينها عرب قيادة اجلي�س.

واأ�سار يف هذا الإطار اأي�ساً اىل اأهمية التجهيزات 

املتوافرة لدى الطبابة الع�سكرية، موؤكداً اأن القيادة 

�سيارات  من  حاجتها  تاأمني  اىل  حالياً  ت�سعى 

الإ�سعاف املجّهزة، وماللت اإ�سعاف مدولبة، اإ�سافة 

تتمكن  وبذلك  اجلرحى،  لنقل  جمهزة  طوافة  اىل 

ال�سحي  الإخـــالء  تاأمني  من  الع�سكرية  الطبابة 

للع�سكريني واملدنيني يف اأثناء الكوارث الطبيعية 

واحلروب باحرتاف ومهارة عالية.

اأعرا�ش اأ�سابت بع�ش الع�سكريني

واإجراءات وقائية

مهمة  اىل  الع�سكرية  الطبابة  رئي�س  وتطرق 

اإ�سافية للطبابة الع�سكرية يف نهر البارد، هي ر�س 

املبيدات يف منطقة العمليات الع�سكرية من قبل 

جهاز التموين الطبي بالتن�سيق مع �سركات مدنية 

متخ�س�سة.

وحتدث يف هذا الإطار عن اأعرا�س �سحية ظهرت 

اأواخر  يف  البارد  نهر  يف  الع�سكريني  بع�س  لدى 

»متالزمة  بحالة  جداً  �سبيهة  وهي  املا�سي  متوز 

ومن   )Syndrome Grippal( الوافدة«  النزلة 

يف  اأوجــاع  املرتفعة،  احلــرارة  ــاق،  الإره اأعرا�سها 

اأن  ــد  واأك الــراأ�ــس.  يف  واأمل  واملفا�سل،  الع�سالت 

معظمها متت معاجلته من دون احلاجة اىل دخول 

العالج  البع�س  حالة  ا�ستدعت  فيما  امل�ست�سفى، 

داخل امل�ست�سفى.

اإعطاء  مّت  الوقائية،  الناحية  من  اأنــه  واأ�ــســاف، 

نهر  الع�سكريني يف خميم  دوائية جلميع  جرعات 

البارد، كما مت تعقيم املياه ور�س املبيدات اإ�سافة 

حلماية  الالزمة  ال�سحية  ـــراءات  الإج خمتلف  اىل 

الع�سكريني.

واأكد العميد الطبيب العاكوم اأن احلالت املر�سية 

املذكورة مل تكن خطرية. وهي غري معدية بدليل 

اأنه مل تنقل اىل عائالت الع�سكريني واىل املجتمع 

املدين. واأ�ساف اأن �سفاءها كان عاجالً ن�سبياً بحيث 

اأن  ورّجــح  الثالثة.  الأيــام  املر�س  مدة  تتجاوز  مل 

احل�سرات  بع�س  ل�سع  الأعرا�س  هذه  �سبب  يكون 

التي تكاثرت ب�سبب اجلثث ونفق بع�س احليوانات، 

اإ�سافة اىل درجات احلرارة املرتفعة.

يتم  اأنــه  اىل  الع�سكرية  الطبابة  رئي�س  واأ�سار 

ال�سحة  ووزارة  الع�سكرية،  الطبابة  بني  التن�سيق 

اخلرباء  وبع�س  العاملية،  ال�سحة  ومنظمة  العامة، 

الڤريو�س  ونوع  الأكيد  ال�سبب  ملعرفة  اللبنانيني 

امل�سبب للحالت املذكورة بهدف تالفيها م�ستقبالً، 

مو�سحاً اأن الفحو�سات التي اأجريت على امل�سابني 

وعلى احل�سرات والقوار�س املنت�سرة يف املخيم قد 

تتاأخر نتائجها، كون معظمها يجري خارج لبنان.
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ت�رشين الأول

اإعداد:

الهام ن�سر تابت

وعادوا اأبطال

�سقط اآخر معاقل الإرهابيني.

�سكتت املدافع، هداأ اأزيز الر�سا�ش، وانق�سع 

الغبار. الإرهابيون جمموعات من القتلى 

واأخرى من اجلرحى واملعتقلني. قّلة جنحت 

يف الفرار يتم تعقبها. اأجنز الع�سكريون 

مهمة بدت اأقرب اىل امل�ستحيل منها اىل 

املمكن، وعادوا اىل ثكناتهم.

عادوا متوجني بانت�سارهم، واإمنا اأي�ساً 

جمّللني بحزن كبري. فقدوا رفاقاً اأحباء، قا�سوا 

من الأهوال ما ي�سعب اإدراكه اأو ت�سوره.

ها هم اليوم يف ثكناتهم، يفتقدون َمن 

مل يرجعوا. يقفون اأمام �سور ال�سهداء، 

يهيئون الأماكن للذين ما زالوا قيد العلج يف 

امل�ست�سفيات.

يح�سون عتادهم وال�سلح يتعهدونه 

بالعناية، يتدربون ويجّددون قدراتهم.

زرناهم يف ثكناتهم، باركنا لهم بالن�سر، 

وقفنا معهم يف اأماكن فيها الكثري من 

الذكريات. ا�ستمعنا اىل ما يقولونه عن 

املعركة، عن اللحظات الع�سيبة، واللحظات 

املتوجة بالن�سر والفخر.

�ساألناهم عن كلفة هذا الن�سر الذي �سنعوه 

باللحم احلي والدم الدافق، و�ساألناهم عن 

اأهلهم وعائلتهم واأيام القلق الطويلة، 

واحلجج التي كانوا يبتكرونها لطماأنة الأحباء.

اأن�ستنا اىل حكايات البطولة وهم يروونها 

اأجنزوا مهمة بدت اأقرب اىل امل�ستحيل وعادوا من معمودية الدم اأبطالً

من ثكناتهم نحدثكم

فاإليكم ف�سلً من ف�سول ال�سرف 

والت�سحية والوفاء
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بتوا�سع وخجل وي�سّنفونها يف خانة الواجب. 

اأن�ستنا وكانت دموعنا يف مرات كثرية تعبرياً 

عن م�ساعرهم التي يرف�ش اإباء الع�سكري 

البوح بها.

حاولنا ا�ستك�ساف الدوافع والعنا�سر التي 

ت�سنع متا�سكهم ووحدتهم وحترك اندفاعهم 

وا�ستعدادهم للبذل اىل اآخر نقطة دم. 

واكت�سفنا يف �سلوكهم وتعابري وجوهم 

وقلة كلماتهم، ما معنى »اأخّوة ال�سلح« 

وفداء الوطن.

يف اأعماقنا ت�ساءلنا: »ترى هل ميكن اأن 

تت�سع ال�سيا�سة لأخوة من نوع »اأخوة 

ال�سلح«؟!

يف البداية �ساألناهم عن الأ�سماء 

والرتب والقطع... وحاولنا التعرف اىل 

َمن من بينهم اأرُ�سيب وعاد... كم بدت 

تافهة كل الأ�سئلة. قاتلوا من دون 

اأ�سماء ورتب، �سرف البزة الع�سكرية 

كان الإ�سم والرتبة، وفداء الوطن 

كان العنوان. اأّما الطريق فت�سحية. 

ت�سحية ل حتت�سب مقاديرها 

باإ�سابات ومرات...

كان من الأ�سهل اأن ن�ساأل »َمن 

�سب اإلّ مرة واحدة يا  منكم مل يرُ

�سباب: بع�سهم عاد من املعركة 

وجراحه مل تلتئم بعد.

جميعهم عادوا اىل املعركة، حتى الذين 

كانوا يف اأ�سّرتهم يف امل�ست�سفيات، كانوا 

خزاناً من ال�سجاعة لرفاقهم. ال�سهداء من 

عليائهم كانوا يف املعركة يواكبون الرفاق 

وهوؤلء من اأجلهم، من اأجل دمائهم يقاتلون 

وي�ستب�سلون.

املغاوير، املجوقل، ومغاوير البحر، طليعة 

القوى التي خا�ست معمودية النار، ق�سدناهم 

يف ثكناتهم.

اأم�سينا بينهم �ساعات، اأن�ستنا اليهم، وباأمانة 

نحاول اأن ننقل حكاياتهم وانطباعاتهم 

واأحا�سي�سهم، لكّن للأمانة حدوداً، هي حدود 

قدرة القلم على التعبري. 
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يا مغاوير العزم والواجب

انتهت املعركة فماذا تقولون

عادت احلياة اىل ثكنة املغاوير، اأ�سداء 

خطواتهم ترتدد يف العرين الذي افتقد 

اأ�سوده اأ�سهراً. 

مهمة لي�ست ككل املهمات، اأجنزوها بكل ما 

يف �سرايينهم من دماء وبكل ما يف قلوبهم 

من اإميان. واأجنزوها بكل الكفاءة التي نعهدها 

يف هذا الفوج العريق. كانوا مغاوير الإقدام 

والعزم واملناقبية، مغاوير الواجب.
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بالإرادة والعزم

حققوا امل�ستحيل

حققوه  ملا  الع�سكريني  روؤية  ا�ستك�ساف  نحاول 

البارد،  نهر  معركة  ح�سمهم  خــالل  من  للبنان 

نطرح ال�سوؤال على نقيب من ال�سرية الثانية يف 

فوج املغاوير.

ــنــقــيــب:  يـــقـــول ال

اأنقذنا لبنان من خطر 

ننظر  عــنــدمــا  كــبــري، 

يف  يــحــ�ــســل  مــا  اىل 

اأهمية  نــدرك  العراق 

ما اأجنزه اجلي�س.

كع�سك��ريي��ن   •
الأه���وال  قا�سيتم 

هل  الدم،  وقّدمتم 

ثمة  اأن  ت�سعرون 

ما يعّو�ش تعبكم؟

- كل التعب ل ميكن 

دم  نقطة  يـــوازي  اأن 

�سهيد  مـــن  ــالــت  �ــس

ما  اأّمـــــا  جـــريـــح.  اأو 

فهو  ذلك  كل  يعّو�س 

واأمنه  ــوطــن  ال بــقــاء 

وا�ستقراره و�سيادته.

كيف  ك�سابط   •
اأداء  اىل  ت��ن��ظ��ر 

ع�سكرييك؟

ب�سكل  قاتلوا  لقد   -

ــامــوا به  رائــــع، مــا ق

جي�س  ي�ستطيع  ل 

يقوم  اأن  الــعــامل  يف 

كنا  املا�سي  يف  بــه. 

ن�سمع كالماً من نوع: 

اأنتم؟  تعملون  ــاذا  م

ول  لــديــكــم  ــالح  ــس � ل 

ببندقية  قاتلنا  عتاد... 

يرى  كله  العامل  وجعلنا  م16 

بـــالإرادة  جي�س  يقاتل  كيف 

عندما  ــي.  احل واللحم  والــعــزم 

قال يل  اجلديد  املخيم  كنا يف 

اأحد اخلرباء الأجانب يف قتال الع�سابات وال�سوارع 

اأنتم جمانني، تريدون دخول خميم كهذا »ببارودة 

م16«.

هذه  يف  مهمة  خ��ربات  اكت�سبتم   •
املعركة؟

درو�ــس  ذاتــهــا،  بحد  ــاً  درو�ــس ي�سكل  قتالنا   -

ُي�ستفاد منها يف حروب مماثلة، لقد تدربنا على 

هذا النوع من القتال لكن عندما بداأت املعركة مل 

ننّفذ واحداً يف املئة مما تعلمناه. 

اأخرى.  و�سائل  يقت�سي  الواقع  كان  الأر�س  على 

يف كل �سارع بل يف كل مبنى وغرفة.

وهذا  ما،  خدعة  ما،  �سيئاً  نبتكر  اأن  علينا  كان 

ما فعلناه.

دورة  تابعت  الأردن  يف  كنت  املعركة  قبل 

يف  العامل  يف  فرقة  اأ�سهر  مع  متقدمة  دهــم 

تعلمناه.  يذكر مما  �سيئاً  املجال، مل نطبق  هذا 

كان علينا با�ستمرار اأن جند ما يالئم الو�سع على 

الأر�س.

اىل  اهلل  �سمح  ل  ا�سطررمت  لو  ماذا   •
خو�ش معركة اأخرى؟

- جاهزون واأكرث من قبل.

ال�سعبة  الأوقات  من  بالكثري  مررمت   •
ماذا يح�سر يف ذهنك الآن؟

الذين  الــرفــاق  اأتــذكــر  حلظة  كــل  ويف  الآن   -

ا�ست�سهدوا اأو اأ�سيبوا. اأق�سى ما يواجهنا ا�ست�سهاد 

بد  ل  كان  واحلزن  الأمل  الرغم من  وعلى  ع�سكري، 

من الت�سرف ب�سرعة وال�سيطرة على الو�سع. يف 

وتابعنا  اأخليناه  لنا،  رفيق  ا�ست�سهد  املراكز  اأحد 

اأن  اىل  ا�ستمرينا  �سارياً  القتال  كــان  الهجوم. 

وفّر  اإرهابياً  قتلنا  اأن  بعد  املكان  على  �سيطرنا 

الآخرون.

قد  الع�سكر  اأن  �سعرت  للحظة  جثته،  �سحبنا 

يقطعون اجلثة، كانوا يف حالة غ�سب وحزن عارم، 

فقدوا واحداً من اأعز الرفاق واأ�سجعهم. نظرت اىل 

اجلثة واأعطيت الأمر بو�سعها يف ماللة الإخالء. مل 

ينطق اأحد بكلمة. �سحبوه باحرتام وتابعنا العمل.

على  ينت�سر  اأن  للإن�سان  ميكن  كيف   •
غ�سبه وانفعاله يف موقف كهذا؟

من  اأهم  احلرب  يف  االإن�ضباط  االن�ضباط،  اإنه   -

االإن�ضباط يف ال�ضلم.

ما الذي توازيه ال�سهادة اإذاً...

فـي ال�سريـة نف�سهـا نلتـقي رتيبـاً، يف ر�سـيد 

واحـدة  اإ�سابـات،  ثالث  ال�سجاع  الأول  الرقيب  هذا 

اأياً  لكـن  الراأ�س،  يف  بليغـة  اإ�سابـة  كانت  منهـا 

اىل  العودة  من  متنعه  مل  الثـالث  الإ�سابات  مـن 

اأبتعد  اأن  ايّل  بالن�سبة  وارداً  يكن  »مل  املعركة. 

عرق  ج�سمي  يف  دام  ما  ورفاقي  ح�سريتي  عن 

ينب�س«.

موقف  اىل  اإن�ساناً  يدفع  الذي  ما   •
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من  تتخلف،  ومل  بواجبك  قمت  لقد  كهذا؟ 

ي�ساب يحق له بالراحة.

الأول  الرقيب  كلمة...  باآخر  نطقت  بالكاد   -

كانت  »اإذا  بحدة:  رّد  ال�ستفزاز،  من  ب�سيء  �سعر 

توازيه  الذي  فما  الواجب  اأداء  ت�ساوي  الإ�سابة 

اإذاً؟«. ال�سهادة 

العتداء  خرب  تلقوا  عندما  �سعوره  عن  ن�ساأله 

اىل  ــالجتــاه  ب ـــر  الأم ومــعــه  الع�سكريني  على 

يقول: ال�سمال، 

الع�سكريني  اأحــد  مكان  كنت  لو  اأنني  �سعرت 

يهدر،  دمي  يدعوا  لن  رفاقي  فاإن  ُغدروا  الذين 

و�سوف يردون اعتباري وكرامتي.

النخوة. • اإنها 
- والواجب...

وامل�سوؤولية الفخر 

ال�سرية  من  اي�ساً  مــغــواراً.  عن�سراً  ونلتقي 

الثانية. ننظر اىل وجهه امل�سيء �سباباً وحيوية. 

يرد  نقول.  وطــن«  يا  ال�سالمة  على  هلل  »احلمد 

بتهذيب عهدناه يف جنودنا: �سكراً.

�سارة  لك  تعنيه  الذي  ما  مغوار  • اأنت 
الع�سكرية؟ املغاوير على بزتك 

- تعني يل الفخر وامل�سوؤولية، نحن من النخبة 

يف اجلي�س وهذا يحّملنا الكثري من امل�سوؤوليات.

يف  تواجهونه  كنتم  ما  اأ�سعب  ما   •
املعركة؟

- فقدان اأحد الرفاق، وما ي�سبب من اأمل.

اخلطر  تعرفونها،  ل  اأر�ش  يف  • قاتلتم 
ماذا  حلظة،  كل  يف  حولكم  ومن  اأمامكم 

يخطر ببال الع�سكر يف اأو�ساع كهذه؟

اىل  والنتقال  املهمة  اإمتام  فقط  واحد  اأمر   -

اآخر. مبنى 

جريح؟ اأو  �سهيد  لكم  ي�سقط  • وعندما 
- اندفاعنا يت�ساعف، »نطح�س« نتقدم ويكون 

تقّدمنا حتية لروح �سهيدنا اأو اجلريح.

هل  الأمامية،  ال�سفوف  يف  دائماً  • كنت 
كانت عائلتك تعلم بذلك؟

اخللف،  يف  اإنني  لهم  اأقــول  كنت  مطلقاً،   -

اأت�سل بهم ليالً يف اأوقات الهدوء، واأقول: »عندي 

ما يف �سي«.

معظم  ي�ستعملها  اخلدعة  هذه  اأن  نعلم  كنا 

اأبنـاءهـم،  الأهـــــايل  �سّدق  ولــو  الع�سـكريني، 

اخلوف  من  عاناه  ما  عانى  من  بينهم  كـان  ملـا 

ويعت�سمون  يعلمون  كانوا  لكنهم  والقلق... 

والدعاء. بال�سرب 

»قّد احلمل«

مغوار  اأول  مالزم  الثالثة،  ال�سرية  اىل  وننتقل 

ل يخفي فرحه الكبري بالن�سر، فرح يقدمه حتية 

بح�سورهم  ي�سعر  الذين  ال�سهداء  رفاقه  لأرواح 

كل حلظة. اأّما »الغ�سة« فال تفارق القلب.

هذه  م��ن  خرجت  كيف  كع�سكري   •
احلرب؟

ال�سوارع وهي  - خرجت بخربة كبرية يف حرب 

الأ�سعب، اختربت قدرتي وقدرات ف�سيلتي، وكنا 

»قّد احلمل«.

الراحة  اىل  احتاجوا  ممن  اي�ساً  اأنت   •
يف امل�ست�سفى ورف�سوها ملاذا؟

الع�سكريني  ــــرف  اأع فــ�ــســيــلــة،  اآمــــر  اأنــــا   -

ويعرفونني. نتفاهم بال�سارات من دون كالم، ل 

العالج  اأعطني  للطبيب  قلت  اأتركهم،  اأن  ميكن 

ولن اأنام هنا ولو لليلة واحدة.

القتال؟ من  مرحلة  اآخر  كانت  • كيف 
وبني  بيننا  امل�سافة  جـــداً،  �سعبة  كانت   -

 15 اأو  اأمتار   10 الـ  تتعدى  تعد  مل  الإرهابيني 

جمال  ول  بقعة  ــل  داخ حما�سرين  كــانــوا  مـــرتاً. 

ظلوا  لكنهم  الكثريين.  منهم  نقتل  كنا  للهرب، 

هناك  ال�سفلية،  الطوابق  الر�سا�س من  يطلقون 

ذلك  مع  كمائن،  ظالم،  الأ�سعب.  املرحلة  كانت 

يتعر�س  ومل  عالية  بكفاءة  قاتلنا  تقّدمنا، 

اإل لإ�سابات طفيفة. ع�سكريونا هناك 

كان  ما  �سيء،  كل  انتهى  عندما   •
�سعوركم، ماذا فعلتم؟

- لأول وهلة مل ن�سدق اأن الأمر انتهى فعالً. اأما 

عندما اأدركنا ذلك فكان ما ع�سناه ل ين�سى...

اأدركت اأنني فعلً مغوار

يعترب  الثالثة  ال�سرية  يف  احل�سائر  اإحدى  اآمر 

هو  مغوار.  اأنه  فعالً  املعركة  هذه  بعد  �سعر  اأنه 

فخور لأن دم الرفاق مل يذهب هدراً:

ال�سهيد  رفيقي  لأهل  التعازي  قّدمت  »عندما 

لأمه، دمه لن يذهب هدراً،  �سوقي حممود قلت 

ال�سهداء  جميع  ودم  دمه  هــدراً.  يذهب  مل  وهو 

واجلرحى افتدى وحدة لبنان«.

رقماً  �سجلت  اأنك  الرفاق  من  علمنا   •
ا�ست�سهد  وقد  الإ�سابات،  عدد  يف  قيا�سياً 

العدوان  ب�سبب  املا�سي  ال�سيف  �سقيقك 

ب�سيء  ما  حلظة  يف  ت�سعر  اأمل  الإ�سرائيلي، 

اأ�سبحت  اأنك  خ�سو�ساً  اخلوف،  اأو  الرتدد،  من 

م�سوؤولً عن عائلة �سقيقك بعد ا�ست�سهاده؟

تتزعزع  مل  القتال  يف  اإرادتــي  حلظة...  ول   -

ول  بواجبي  القيام  على  اأق�سمت  واحــدة،  لثانية 

رفاقي  دم  يغلي  عروقي  يف  اأتراجع،  اأن  ميكن 

ال�سهداء الذين ينتظرون منا اأن نتابع م�سريتهم، 

ومن حويل اآمال اللبنانيني املعّلقة على اجلي�س، 

كيف ميكن اأن اأتراجع؟

على  اأن��ك  تعلم  اأم��ك  كانت  ه��ل   •
اخلطوط االأمامية؟

عندما  عــرمــان،  يف  اإنــنــي  لها  اأقـــول  كنت   -

جتري  راحت  علمت،  القدمي،  املخيم  اىل  و�سلنا 

الت�سالت ليبعدوين عن اجلبهة، �سدر اأمر بنقلي 

مع  اأظــل  اأن  اإمــا  لهم  قلت  امل�ستو�سـف،  اىل 

رفاقي واإما اأن اأنتحر... وتابعت املهمة حتى اآخر 

حلظة.

اأول،  رقيب  اأي�ساً  نف�سها،  ال�سرية  يف  نبقى 

مغوار ي�سعر مبعنى اأن يرتدي رجل بزة ع�سكرية 

�سرف  معتمراً  وطنه،  على  احلفاظ  على  ويق�سم 

على  لنحافظ  البزة  هذه  نرتدي  »نحن  املغوار. 

وطننا ونحمي �سعبه، وهذا واجبنا«.

�سعبة.... معركة  • كانت 
خلطر  حــداً  و�سعنا  لكننا  �سهلة،  تكن  مل   -

اكت�سبنا  وكع�سكريني  بلدنا.  على  الإرهابيني 

مهمة  لأي  جاهزون  ونحن  مهمة.  جديدة  خربات 

اأخرى، املهم اأن يبقى وطننا.

مغادرة  يقبلوا  مل  ممن  اي�ساً  اأنت   •
هل  مل��اذا  اأ�سبت،  اأن  بعد  املعركة  �ساحة 

هي اأخّوة ال�سلح كما يقول اجلميع؟

- »رفاقي جوا كيف ميكن اأن اأكون بّرا«... اإنهم 

رفاقي اأم�سي معهم من الوقت اأكرث مما اأم�سيه 

مع اأهلي واأخوتي. قد ي�سعب على البع�س فهم 

لتدركوا  املخيم  اىل  تذهبوا  اأن  عليكم  رمبا  هذا، 

اخلطر  يجعلهم  وكيف  الرجال  الهدف  يوّحد  كيف 

ج�سماً واحداً.

نحن  املغوار،  الأول  الرقيب  ح�سرة   •
راأيناه  عّما  نخرب  و�سوف  املخيم  اىل  ذهبنا 

ونروي عّما اأح�س�سناه...
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يف جنبات الثكنة 

ع�سكريو املجوقل يزرعون 

الأرجاء حيوية ون�ساطاً، ن�ساهد 

جمموعة تتدرب على الهبوط 

باحلبال، يهتف رتيب معرفاً با�سمه 

وقطعته معلناً ا�ستعداده الدائم للدفاع 

عن لبنان ورفع رايته عالياً. يجيبه الرفاق 

بعبارات وهتافات خا�سة بهم.

واإذ ينهي جولته، يتقدم من رئي�سه

طالباً الإذن باملغادرة:

»اأنا ماأذون �سيدي، يجب اأن اأذهب اىل البيت، 

ميازحه اأحد الرفاق: ل اأحد يغادر الثكنة، يرد 

ممازحاً بدوره، يجب اأن ننجب اأولداً ليزيد عدد 

الع�سكر. جهزوا بندقية لبني..

اأنا من عكار...«. يربت الرائد على كتف الرقيب 

و»يطلق �سراحه«: »اهلل معك يا قب�ساي«.

وعدنا البقاء على م�ستوى �سهادة الرفاق

التدريبات ا�ستئناف 

اإخالء  اإنه مترين  اأخرى تهبط باحلبال:  جمموعة 

الرائد  لنا  يو�سح  كما  مرتفع  مبنى  من  جريح 

املدرب.

ليبداأوا  الع�سكريون  ارت��اح  وه��ل   •
تدريباتهم؟

- فور عودتنا عملنا على اإراحة ال�سباب، 

الآن التحق عديد الفوج مبجمله تقريباً. 

لقد  البالغة.  الإ�سابة  حــالت  تبقى 

وهي  التنظيم  اإعــادة  مرحلة  بداأنا 

التدريبات  ا�ستئناف  تقت�سي 

الدائمة.  اجلهوزية  على  لنحافظ 

اأن  يجب  لكننا  املعركة  انتهت 

نــكــون جــاهــزيــن، احلـــرب على 

مبعركة  تنتهي  ل  الإرهـــــاب 

واحدة.

يوؤكد كالم الرائد نقيب، نعلم 

�سريته  كانت  بينما  اأ�سيب  اأنه 

ـــــروا،  تــهــاجــم عــلــى حمـــور الأون

كانت  مقيا�سه  يف  رجله،  ويف  يده  يف  اأ�سيب 

عمله.  وتابع  ال�سعافات  تلقى  طفيفة،  الإ�سابة 

لكن اإ�سارات رفاق اآخرين، تقول �سيئاً اآخر.

بينما يتابع ع�سكريون تدريباتهم على »قطع 

املقدم  �سممها  التي  الثقة«  »جولة  اأو  احلواجز« 

ال�سهيد  واملعاون  �سلوم  ابراهيم  ال�سهيد  املغوار 

الوفاء  موؤكدة  هتافاتهم  تعلو  خملوف،  �سعادة 

لدم املقدم واملعاون و�سواهما من �سهداء الفوج. 

»وعدنا اأن نكون دائماً على م�ستوى ت�سحياتكم«.  

ملاذا ي�سمونك بطلً؟!

املجوقلة  ال�سرية  من  اأول  مــالزم  من  نقرتب 

اأنه  لهجته  مــن  فــوراً  ونكت�سف  نحييه  الأوىل 

بقاعي. اأنا من اأبلح يقول. ي�سري الينا �سابط اآخر 

»هذا بطل« منازحه، ملاذا ي�سمونك بطالً؟ يبت�سم 

ويقول: 

ــون ذلـــك،  ــول ــق هـــم ي

بواجبي  قــمــت  ــــا  اأن

ومن  اجلــمــيــع،  كــمــا 

يف املجوقل �سرخة واحدة



يف  مبنى  يف  ح�سرية  حو�سرت  يخربنا:  ثــم 

ن�ستطع  مل  ــروا.  الأون واأمــام  القدمي  املخيم  اأول 

العودة  بطريق  اأم�سكوا  فالإرهابيون  اإعادتها، 

ومبدخل املبنى بوا�سطة ر�سا�س القن�س.

رفاقنا،  اأن نرتك  ل ميكن  لكن  اأكيداً  اخلطر  كان 

اأول، مل يكن ثمة �ساتر ترابي  اأنا ورقيب  زحفت 

على  اأطبقنا  الزحف،  تابعنا  حلمايتنا،  �سواه  اأو 

القنا�س وقتلناه، واأنقذنا الرفاق.

املعركة؟ هذه  اىل  تنظر  • كيف 
نحن  اجلي�س،  م�سرية  يف  تاريخية  حمطة   -

والقوانني  املــعــاهــدات  نلتزم  نظامي  جي�س 

�سد  املق�سود  العنف  ن�ستعمل  ل  الــدولــيــة، 

اإرهابيون  هم  باالن�ضباط،  نتم�ضك  املدنيني. 

مما  القليل  طبقنا  املعركة  خــالل  وحمــرتفــون، 

اأن جند  وي�ستلزم  جديداً  كان  �سيء  كل  تعلمناه، 

طرقاً ملواجهته.

علمتم  عندما  فعلكم  ردة  كانت  • ما 
اأن الأمر انتهى؟

يو�سف.  ل  عظيم  �سيء  بالن�سر  ال�سعور   -

هناأنا بع�سنا بالن�سر وال�سالمة، ترحمنا على 

ال�سهداء، بعد ذلك ات�سلت بزوجتي اأهديت 

الن�سر اليها واىل اجلنني الذي كانت حامالً 

اخلوف  من  عانت  ما  لفرط  وخ�ضرته  به 

والقلق ب�سبب وجودي يف املعركة.

هكذا نرّد العتبار لدماء ل�سهداء

ال�ساحة،  يف  �سوياً  يتم�سيان  مالزمان 

من  املالزمان  هذان  اليهما،  ي�سري  نادر  العقيد 

ع�سر  احلــادي  اللواء  يف  كان  الأول  �سبابنا.  خرية 

والثاين  املعركة.  يف  لي�سارك  باملجوقل  التحق 

ن�ساأله  باملعركة.  التحق  اي�ساً  الأول  اللواء  من 

ات�سلت  وحيد،  املالزمني  اأحــد  فيخربنا:  عنهما 

والدته وطلبت اإبعاده عن اجلبهة، واجهته بالأمر 

باإمي  بدك  �سو  »�سيدي  قــال:  وحيد،  اأنــه  فاأنكر 

من  �ساأهرب  اأبعدمتوين  اإذا  اأخــوة...  عندي  اأنــا 

اجلي�س«.

الذي  ما  ون�ساأله  نحييه  املــالزم  من  نقرتب 

على  اأمه  »يعذب«  وجعله  املعركة  اىل  به  اأتى 

اأبو  ال�سهيد  رفاقي،  ا�ست�سهد  يقول:  النحو؟  هذا 

غزالة كان رفيقي، مل يكن عادلً بالن�سبة ايّل اأن 

الن�سر يف معركة  احلمد هلل حققنا  بعيداً...  اأظل 

�سريبة  ثمة  احلرب  يف  جداً.  ومكلفة  جداً  �سعبة 

العتبار  رددنا  جنحنا،  لكننا  تدفع،  اأن  يجب  دم 

لدماء �سهدائنا واجلرحى.

ننتقل اىل زميله جند ق�سة م�سابهة مع فارق. 

لإبعاد  »اخلــداع«  حاول  من  هي  الأّم  املــرة،  هذه 

اإبنها عن املعركة فتوىل الأخري ك�سفها... ات�سلت 

ابني وحيد  الفوج وقالت له: »دخيلك  الأم بقائد 

واجه  عندما  لكنه  ــرياً.  خ وعدها  غــريو«  اإيل  ما 

املالزم قال له الأخري: »�سيدي اأمي قلقة لكن ما 

دخلي اأنا، كل ال�سباب عندهم اأمهات واأهل. اأريد 

املعركة  اأتابع  اأن 

اأنا  اأي حال  اآخر حلظة. يف  مع رفاقي حتى 

ل�ست وحيداً«.

ن�ساأل املالزم: التحقت بقطعة ل تعرفها يف عز 

املعركة، كيف كان الأمر؟

منذ  باملعركة  التحاق  طلب  قدمت  يجيب: 

لحقت  اأن  بعد  اإل  املوافقة  ــاأِت  ت مل  بدايتها، 

الغدر  عملية  اآب،   21 يف  ذلــك  ــان  وك الطلب 

اأعد  مل  ب�سدمة  اأ�سابتني  الع�سكريني  برفاقي 

اأطيق اخلدمة يف مكان اآخر.

بالن�سبة  جديداً  �سيء  كل  كان  التحقت  عندما 

ايّل. يف الدقائق اخلم�س الأوىل �سعرت بالرهبة. 

يومني  وبعد  الأجــواء.  مع  تاأقلمت  ف�سيئاً  �سيئاً 

اأ�سعر  الآن  الفوج.  يف  رفاقي  مثل  اأقاتل  كنت 

بهم  غــدر  الذين  رفاقي  �سمريي،  اأرحــت  اأنني 

كان  خطرياً  »قطوعاً«  اجتاز  ولبنان  حقهم،  اأخذوا 

الإرهابيون يخططون له.

ن�سر عزيز على قلوبنا

ن�سكر املالزم وننتقل اىل رتباء واأفراد يف �سرايا 

فر�سان:  ثالثة  نلتقي  الأوىل  ال�سرية  الفوج. يف 

رقيب اأول من اجلنوب، اآخر من عكار ورقيب من 

اإقليم اخلروب.

 8 نحو  منذ  املجوقل  يف  تطوع  الأول  الرقيب 

�سنوات، »هذه القطعة تعني يل الكثري«. يقول، 

اخلا�س  بالقتال  تتميز  التي  الوحدات  من  »اإنها 

كيف  يعرفون  وبعنا�سر 

مع  يتعاملون 

املجوقل  يف  اأكن  مل  لو  وال�سالح«.  الأر�س 

ــام  اأي بقية  فيه  واأم�سيت  الآن  بــه  للتحقت 

خدمتي«.

عائلتي يف اجلنوب، يف املرحلة الأوىل اأم�سيت 

انت�سرنا،  هلل  احلمد  اأراهم.  اأن  دون  من  يوماً   22

النت�سار  وهــذا  لبنان.  وانت�سر  اجلي�س  انت�سر 

بدماء ع�سرات  لأنه مكلل  قلوبنا،  على  جداً  عزيز 

ال�سهداء الأطهار.

التي  ال�سعوبات  عــن  نــ�ــســاأل  حــني  رفــيــقــه، 

واجهتهم، ينفي وجودها.

كان اأمامنا هدف كبري: الن�سر حفاظاً على كيان 

رفاق  لنا  ا�ست�سهد  ل�سعوبات؟  ياأبه  من  الوطن، 
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كل واحد منهم مبنزلة اأخ، دماوؤهم اأعطتنا الدفع 

اإكراماً  اأكرث  نتقدم  رفيق  ا�ست�سهد  كلما  والقوة. 

لدمه.

امل�ستلزمات  يف  نق�ساً  عانيتم  هل   •
يف  وج��ودك��م  ب�سبب  وحاجيات  طعام  من 

اجلبهة؟

- كل �سيء كان »يلحقنا«، لكن من كان ي�ساأل، 

اأو  طعام  ا�سمه  �سيئاً  ثمة  اأن  نن�سى  كنا  اأحياناً 

راحة... 

اللواء  يف  كنت  اأ�سا�ساً  فيقول:  الرقيب  اأمــا 

مل  اللتحاق  اأردت  املعركة  بداأت  عندما  ال�سابع 

ي�ستجب طلبي، هربت والتحقت باملجوقل.

مل  اأمــر  حاجز؟  على  ــا  واأن املعركة  يف  رفاقي 

اأتقبله...

بتاأثر  الرقيب يتحدث 

من  الونــروا  قرب  ا�ست�سهد  جمند  له  رفيق  عن 

اأ�سابه قنا�س  جهة البحر، كنا يف ح�سرية الدهم، 

لعني.

بالرغم من ال�سابة... بل ال�سابات

عكار،  من  رقيباً  نلتقي  الثانية  ال�سرية  يف 

املنطقة التي حتملت العبء الأكرب من ال�سهادة. 

الرقيب كان يف املعركة منذ البداية لكن اإ�سابته 

بالفريو�س يف الأيام الأخرية حرمته معاينة فرح 

حلظة  اأنتظر  »كنت  املعركة.  انتهت  حني  اللقاء 

رفاقي  من   6 ا�ست�سهد  الأول،  اليوم  منذ  الن�سر 

كانوا  بهم،  افتخر  لكنني  حزنت  ال�سرية.  يف 

وافتدوا  ال�سرف  �ساحة  يف  ا�ست�سهدوا  اأبــطــالً، 

وطنهم واأهله«.

اأ�سيب  جندياً  نلتقي  نف�سها  ال�سرية  مــن 

اإ�سابة  اليها  ت�ساف  مرات  خم�س  املعركة  خالل 

ــود  واأع اأعــالــج  كنت  كــرة  كــل  »يف  بالفريو�س، 

باندفاع اأكرب، مل اأطق البتعاد عن اأر�س املعركة. 

اأكيد  اأهلي كانوا قلقني  يل �سقيقان يف اجلي�س، 

معنوياتي.  على  �سلبي  ب�سكل  يوؤثروا  لكنهم مل 

من  اأحدهما  �سهيدان  بلدتي  اأبناء  من  �سقط 

جتاه  بواجبي  قمت  لأنني  فخور  اأنــا  املجوقل. 

وطني«.

اىل  ي�سيف  الهرمل،  من  جندي  رفيقه 

ــــــــــالم  ك

الأول: »مهما قدمنا لهذه املوؤ�س�سة ولهذا الوطن، 

يف  نالحظ  الواجب«.  من  جزءاً  قدمناه  ما  يبقى 

ثالث  اأ�سبت  فيقول:  ن�ساأله  اإ�سابة  اأثــر  عنقه 

اأنف�سنا  اأن جنهز  اأنه »يجب  مرات. اجلندي يعترب 

على  ومعتد  بالأمن  خمل  كل  على  للق�ساء  جيداً 

الوطن«.

اأرُبِعَد وعاد مرة، اثنتني وثلثاً...

معاوناً  التقنيا  الثالثة  ال�سرية  اىل  بو�سولنا 

حزن  على  يتعاىل  الفخر  عاينا  وجهه  يف  اأول، 

يحاول املكوث يف الأعماق. اإذ نتعرف اىل ا�سمه، 

ق�ضته:  �ضباط  لنا  روى  الذي  ال�ضخ�ض  اأنه  ندرك 

املعركة  يف  ا�ست�سهد  عكار.  اأبناء  من  واحد  اإنه 

اخلام�س(.  اللواء  من  )كالهما  عمه  وابن  �سقيقه 

القيادة  من  اأمــر  �سدر  اأولد.  ثالثة  وله  متزوج 

اأُبعد لكنه عاد، واأبعد جمدداً  باإبعاده عن اجلبهة، 

وعاد. ن�سعر بكثري من الحرتام حيال �سجاعة هذا 

املعاون وحزنه. نكتفي ب�سوؤال خمت�سر، ملاذا؟

نريد  ل  اأهلي  قال  اأخي  ا�ست�سهاد  »بعد  يجيب: 

فكان  اأنــا  اأمــا  حقهم،  هذا  ثانياً.  اإبناً  نخ�سر  اأن 

اإثر  يل  اأعطيت  التي  املاأذونية  اآخر،  موقف  يل 

ا�ست�سهاد �سقيقي مل اأ�ستطع اإكمالها، عدت.

وروحي  املوؤ�س�سة،  اأكتايف من خريات هذه  حلم 

فداء لبنان.

الــعــارم  الغ�سب  مــن  مبــزيــج  �ــســعــرت 

اأعد  مل  �سيء.  يوقفه  ل  الذي  والندفاع 

دم  الرفاق.  عن  حلظة  البتعاد  اأحتمل 

يناديني.  كان  ال�سهداء  �سائر  ودم  اأخي 

ثالث  اإل  عائلتي  اأ�ساهد  مل  املعركة  خالل 

ما  اإل  اأفعل  اأن  مبقدوري  يكن  مل  مــرات، 

فعلته«.

ق�سة؟ هذا ما ح�سل.

معركة لبنان وكرامتنا كع�سكر

كربى  ومن  نف�سها  ال�سرية  من  اأول  رقيب 

هذه  اأبناء  كان  رمبا  ببالنا،  يخطر  عكار.  بلدات 

باملعركة...  �سواهم  من  اأكرث  معنيني  املنطقة 

بالرجال،  اجلي�س  يرفد  الــذي  اخلــزان  منطقتهم 

املو�سوع  عــن  ن�ساأله  ال�سمال،  يف  واملعركة 

فيجيب:

معركة  كله،  اجلي�س  معركة  معركتنا،  املعركة 

اأي  اأو  اجلنوب،  يف  نف�سه  الأمــر  جرى  لو  لبنان، 

وال�سعور  نف�سه  بالندفاع  لقاتلت  اأخرى  منطقة 

الأمر  اجلي�س،  على  العــتــداء  وقــع  لقد  نف�سه. 

يتعلق بكرامتنا كع�سكر«.

حتى  نكمل  اأن  اأردنا  راأ�سنا،  رفع  النت�سار  هذا 

النهاية وهذا ما ح�سل.

الإرهابي الكبري يف الثكنة!

الثكنة  اىل  عودته  اأن  كم  يك�سف  اأ�سمر  جندي 



رفاق مل يعودوا مع  احلزن على  باحلزن،  م�سوبة 

خ�سارة  بوطاأة  ن�سعر  املعركة  »يف  العائدين. 

مركزة  تكون  وحوا�سنا  م�ساعرنا  كل  لكن  ال�سهيد 

على متابعة القتال وهزم الأعداء. يف الثكنة يكرب 

كان قد  اإن  ن�ساأله  الرفاق«.  بوقع خ�سارة  ال�سعور 

عوجلت  مرتني،  اأ�سبت  يجيب:  الآخر،  هو  اأ�سيب 

مرة ميدانياً ومرة يف امل�ست�سفى، عقلي وقلبي 

كانا مع الرفاق. عند هذا احلد يتدخل رفاقه يف 

احلديث. يقول اأحدهم: »هذا �ساكر العب�سي. كان 

يرتدي عباءة ويقلده بال�سوت وال�سكل«. 

الوقت  من  مت�سع  ثمة  كان  وهل   •
لديكم؟

كان  ال�سحك،  من  ف�سحة  اىل  بحاجة  كنا   -

من  ويعطينا مزيداً  ال�سغط  عنا  ذلك يخفف 

الن�ضاط.

اأريد اأن اأتطوع

ببنني.  من  اأنــه  يقولون  جمند  ويطل 

بلدتك  قدمتهم  الذين  ال�سهداء  من  كم 

ن�ساأله، يجيب: 11 �سهيداً.

خدماته  م��ددت  جمند  اأن��ت   •
ماذا �ستفعل بعد اليوم؟

اأتطوع واأكون جندياً يف هذا  اأن  اأريد 

الفوج الذي اأحبه. 

باخلوف؟  ت�سعر  • اأمل 
عالية،  مبعنويات  املعركة  بداأنا 

كنا  تخطيناها،  �سعوبات  واجهتنا 

اأجل  من  �سننت�سر  اأننا  متاأكدين 

الوطن ومن اأجل ال�سهداء.

متى تعود يا بابا؟

يف  الــواجــب  نـــاداه  عريف  �سبعا  اإبــن 

عمرها  اإبنة  وله  متزوج  النداء.  فلبى   ال�سمال 

ثالث �سنوات.

متى  وت�ساألني  بالهاتف  تكلمني  »كــانــت 

اخلط،  اأقفل  كنت  كثرية  اأحياناً  بابا؟  يا  تعود 

العدو  الق�ساء على  اأمامنا:  واحد  اأمر  يف املعركة 

وتنفيذ املهمة. الأمور الأخرى تاأتي لحقاً«.

»من اأجلهم تابعنا«.

ال�سرية  مــن  جندياً  نلتقي  عنه  بعيد  غــري 

رفاقه  من  العديد  ا�ست�سهد  )الرابعة(  نف�سها  

»اأربعة من رفاقي �سقطوا اأمامي« يقول، »كانوا 

اجلندي  هذا  ي�سقطون«...  فجاأة  معي، 

خطيبته  اأتــت  اجلبهة،  من  اخلــروج  يرف�س  كان 

اأيام  اآخر  نادراً. يف  اإل  يرها  لبنان. مل  خارج  من 

اأ�سيب بالفريو�س لكنه عاد وعاين فرحة  املعركة 

لقد  الرفاق،  خ�سارة  يعو�س  »النت�سار  النت�سار. 

كل  يف  مــوجــوداً  كــان  اخلطر  اأجلهم،  من  تابعنا 

حلظة وكل مكان. كمائن، اإنفجارات، قن�س... اأكرث 

يف  رفاقي  من  وثالثة  اأنا  حو�سرنا  اأننا  اأذكره  ما 

القن�س،  بر�سا�س  يرموننا  كانوا  الأونــروا.  مبنى 

من  نتمكن  اأن  قبل  �ساعات.   4 معهم  ا�ستبكنا 

اخلروج بتغطية من الرفاق«.

اأربعة اأخوة يف جبهة واحدة

الوهم  علي  املجند  قريب  عكار  مــن  جمّنـد 

الذي روى لنا قائد الفوج ق�سته، ي�سعر اأن تاأثره 

لفقـدان اإبـن عمه م�سـاٍو لفقدان الرفاق الآخرين. 

اأكرث  الأوقات معاً  »كلهم �سهداء كنا من�سي من 

لكنني  كثرياً،  اأفتقدهم  اأهلنا،  مع  من�سيه  مما 

واجبي  لأداء  جاهز  واأنا  اأقوى.  اأ�سبحت  اأنني  اأ�سعر 
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يف اأي وقت ومكان«.

اجلبهة؟ يف  اأخوة  لك  كان  • هل 
- ثالثة اأخوة، كنا نطمئن على بع�سنا، لكن نادراً 

ما ن�ستطيع اللتقاء.

ع�سكرييها  ت�سحيات  مكربين  ال�سرية  نــودع 

ال�سهداء منهم واجلرحى ورفاقهم يف الثكنة. ومن 

جديد نتوقف مع ال�سرية اخلام�سة.

لن اأتاأخر يف تطويع اأولدي

اأحدهم  اأحــب  لو  اأولد،  لت�سعة  اأب  هو  معاون 

م�سجعيه.  اأول  ف�ساأكون  اجلي�س  يف  التطوع 

ح�سرية  اآمــر  هو  اأولده،  مبنزلة  له  الع�سكريون 

اأداء  يف  يتفانى  الف�سيلة.  اآمــر  يكون  واأحياناً 

واجبه وتاأمني م�ستلزمات ع�سكرييه الذين يقول 

اأحدهم: »اأقّبل يده عندما ا�ستيقظ وقبل اأن اأنام«. 

�سعوره  هو  اندفاعه  �سر  مرتني،  املعاون  اأ�سيب 

بالواجب كما يقول. 

بني يدي وعلى �سدري

جندي اأول من عكار يعرتف: كنت �سقياً. اجلي�س 

الفوج  يف  ع�سكرياً  لكوين  فخور  اأنا  رجالً.  جعلني 

املجوقل. متزوج ويل ولدان مل اأرهم اإل قليالً خالل 

املعركة. مل اأخرج من املخيم طوال 25 يوماً، اأتت 

زوجتي مع الأولد لروؤيتي. كنت يف اآلية ع�سكرية 

وهم يف ال�سيارة، اأدرت وجهي وجتاهلت وجودهم.

• ملاذا؟
- خ�سيت اأن توؤثر علّي العاطفة. كان اأحد رفاقي 

قد ا�ست�سهد فلم اأ�ستطع ترك بقية الرفاق لأبقى 

مع عائلتي.

رفاقك؟ من  الكثري  • ا�ست�سهد 
- اأربعة ا�ست�سهدوا بني يدي وعلى �سدري، كنت 

اآمر رهط... م�ستحيل اأن يذهب دم رفاقنا �سدى، 

كان يجب اأن ننت�سر لهم وللبنان.   

اي�ساً  اإنه  نف�سها.  ال�سرية  يف  اآخر  جندي  واىل 

املعركة،  يف  اأقربائه  من  ثالثة  َفَقَد  ببنني  من 

واأ�سيب ثالث مرات. يحافظ على معنويات مثل 

النار: »حب�ست دموعي كثرياً، هذه الدموع حتولت 

�سيالً من الندفاع واحلما�سة، كان اأمامنا خيار واحد: 

النت�سار، وانت�سرنا«.   

ق�س�ش اأخرى

للع�سكريني  كانت  واخلدمة  القيادة  �سرية  يف 

دور  عــن  يتحدث  اأول  رقيب  اأخــــرى...  ق�س�س 

تاأمني  خالل  من  ال�سرايا  جميع  دعم  يف  �سريته 

ال�سارة،  الــذخــرية،  اللوج�ستية،  امل�ستلزمات 

اإياها  املخاطر  واجهوا  ال�سرية  عنا�سر  التغذية. 

يحا�سرون،  كانوا  اأحياناً  املقاتلون.  واجهها  التي 

عزم ال�سباب والرادة الإلهية تكفال بالنقاذ.

اك�سبت  املعركة  هذه  اأن  الأول  الرقيب  يعترب 

الع�سكريني خربات مهمة.

منظار ليلي ون�سور

اليه  نتحدث  نف�سها  ال�سرية  اآخر من  اأول  رقيب 

اأ�سيب  الأونروا  يف  يقول:  خمتلفة:  ق�سة  يخربنا 

معي جمند، �سرخ، »فدا املجوقل«. اأعطاين الكثري 

لأزوره  ال�ساب. ذهبت  املجّند  املعنويات هذا  من 

يف  حديداً  له  و�سعوا  قد  كانوا  امل�ست�سفى  يف 

رجله، �ساألته ما هذا. قال: منظار ليلي.

ال�سهيد  الأول  املــعــاون  الأول  الرقيب  يتذكر 

غطا�س طربيه. »كان اآمر ح�سرية، نحن من ف�سيلة 

ويف  الهجومات  يف  معاً  دائماً  كنا  ال�ستطالع، 

اأوقات الراحة، ت�ساركنا ال�سحكة والأ�سى والتعب«.

»يتطوعون  الفوج:  يف  املجندين  عن  يتحدث 

فراخاً نربيهم ي�سبحون ن�سوراً. كانوا على م�ستوى 

املعركة«.

وعن الإرهابيني يقول: اإنهم مدربون وحمرتفون 

جداً، نهاجمهم ل يهربون، يختبئون ثم يظهرون 

جمدداً ليمار�سوا القن�س، كانوا يتجنبون املواجهة 

ويعتمدون الغدر، وطبيعة الأر�س تتيح لهم ذلك.

مربوك يا عري�ش

يروي عريف وقائع ال�ساعات الأخرية التي �سبقت 

حر�س،  رئي�س  املهنية  يف  كان  املعارك.  نهاية 

وا�ستبك  املركز  �ساهد عنا�سر يت�سللون من خلف 

معهم ثم كان ما كان، ي�سعر الآن اأن كابو�ساً اأزيح 

عن �سدر الوطن، ويقول: النت�سار ملك ال�سهداء، 

هم �سنعوه واليهم واىل اجلرحى يهدى اأولً.

»اكت�سبنا الكثري من اخلربات يف هذه املعركة« 

جتربة.  اأول  هذه  ايّل  بالن�سبة  اآخر،  عريف  يقول 

التدريب  اآخر، يف  �سيء  احلرب  لكن  كثرياً  تدربنا 

وجدنا  اأو  مفخخ  بابه  منزلً  دخلنا  اأن  ي�سبق  مل 

فيها  ا�ستعمل  معركة  كانت  مفخخاً.  �ساي  اإبريق 

الإرهابيون ما ل يخطر ببال من اأ�ساليب الغدر«.

يخربنا العريف اأنه عري�س تزوج خالل املعركة، 

اأم�سى مع عرو�سه خم�سة اأيام وعاد اىل املعركة. 

�سهر الع�سل كان عقب النت�سار.

عني الكامريا

اآخر حمطة كانت مع عريف له مهمة خمتلفة. 

والبندقية  كتفه  على  الكامريا  توجيه،  عن�سر  اإنه 

يف يده. »كل من رفاقي كان يحارب على جبهة، 

�سورت  اجلبهات.  جميع  على  حمارباً  كنت  انــا 

واحياناً  الرفاق،  تقدم  الدهم،  عمليات  املعارك، 

اأو  �سهيد  اإخــالء  يف  لأ�ساعد  الكامريا  اأطفئ  كنت 

جريح.

كهذه  مهمة  يف  ي�سادفك  اأن  ميكن  ما  اأق�سى 

روؤية رفيق ي�سقط من خالل عد�سة الكامريا.

رفاقي كانوا يوؤمنون يل احلماية كنت اأ�سور من 

ال�ساد�سة �سباحاً حتى التا�سعة ليالً، اأمتنى اأن يرى 

اإبني ال�سور يوماً ما.

عندك؟ ولداً  • كم 
- بنت و�سبي »لأهلل وللجي�س«.

وجهاً  القتال  حلبة  على  نعّرج  نغادر،  اأن  قبل 

اىل  تهدف  التي  التدريبات  تقام  هناك  لوجه. 

حتفيز ال�سرا�سة �سد العدو، وتعليم املقاتل كيفية 

جتنب �سرباته يف حال وجود ال�سالح اأو عدمه.

على حلبة الرمل �ساهدنا ق�سماً من التدريبات، 

ويف امل�سغل اي�ساً عاينا م�ساعفة الآليات، وودعنا 

ال�سباب...

نريد التقدم حالً

�ضامد  حمور  على  مبنى  يف  ال�ضباط:  اأحد  يروي 

اأحد املباين، خبري املتفجرات  الي�سار دخلنا  جلهة 

اأفادنا اأن املكان نظيف. كانت لالإرهابيني اأ�ساليب 

انفجرت  الغرف  اإحدى  التفخيخ، يف  جهنمية يف 

اأمين  املعاون  ا�ست�سهد  هناك  عبوات.  ثالث 

م�سيم�س. كان واحداً من اأف�سل رتباء اجلي�س على 

الإطالق.

لنعيد  املجموعة  ن�سحب  اأن  املفرت�س  من  كان 

تنظيم �سفوفها. تقدم مني رقيب اأول وقال:

»�سيدي نريد اأن نكمل الآن وفوراً، لن نتوقف«. 

حلول  مع  �سباحاً،  التا�سعة  ال�ساعة  كانت  تابعنا، 

ال�سابعة والن�سف م�ساًء كنا قد اأخذنا ع�سرة مباٍن 

وقتلنا عدداً من الإرهابيني.

اأمين  البطل  روح  اىل  اأهديت  العملية  هذه 

م�سيم�س.
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باقون على العهد ما دام يف القلب نب�ش

وللبحر مغاويره...

وللبحر مغاويره، هادئاً كان موجه اأم هائجاً.

قرب البحر مودعاً اآخر اأيام ال�سيف زرناهم، وهناك اأي�ساً ان�ستنا اىل حكايات.

بكلم قليل يخربون عن القتال، وبتاأثر كبري يتذكرون الرفاق ال�سهداء واجلرحى. اأّما النتيجة الواحدة التي يخل�ش اليها اجلميع فمفادها اأنهم 

خا�سوا معمودية الدم وفاًء لعهد قطعوه للبنان، والعهد باٍق ما دام يف القلب نب�ش ويف ال�سرايني دماء.
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جاهز �سيدي

من جمموعة زوارق القتال الأوىل نلتقي مالزماً 

التي  الإ�سابات  ــدى  اإح الــفــوج.  قائد  مكتب  يف 

تعر�س لها تركت عالمة كبرية على خده. نحييه، 

وميازحه قائد الفوج: يا مالزم لديك مهمة اأخرى 

يف نهر البارد. 

- جاهز �سيدي لأي مهمة ويف اأي مكان.

ونقول له: اإنها مهمة اإن�سانية هذه املرة:

الإن�ساين.  الواجب  نــداء  يلبي  من  اأول  نحن   -

ي�ستاأذن قائده، ويرافقنا اىل حيث ثمة ع�سكريون 

اآخرون يف انتظارنا.

اليها  تنتمي  التي  املجموعة  قائد  اأ�سيب  لقد 

وكنت اأنت بقربه. حدثنا عن ذلك.

اآمر  الرائد  كان  فيقول:  احلادثة  املــالزم  يــروي 

نقيب  ومعه  املــراكــز  اأحــد  ي�ستطلع  املجموعة 

قن�س،  لر�سا�س  تعر�سنا  ع�سكريني.  وب�سعة  واأنا 

اأمرنا بالرتاجع والحتماء، ويف اللحظة عينها راأى 

و»دف�سنا«،  عبوة،  �سرخ  باجتاهنا،  تنطلق  عبوة 

اأ�سيب  لقد  مرتاجعاً.  يقفز  اأن  قبل  والرقيب  اأنا 

اأنقد حياتنا جميعاً. »�سلف« حديد �سبب له  لكنه 

الإ�سابة، واحلمد هلل بات اليوم يف �سحة جيدة.

رفيق  ا�ست�سهاد  عند  تت�سرفون  • كيف 
فعل  ردة  اأول  ه��ي  م��ا  اإ���س��اب��ة؟  ح�سول  اأو 

تقومون بها؟

ح�سول اإ�سابة يعني وجود خطر، اأول �سيء يجب 

على  وال�سيطرة  اخلطر  من  الباقني  حماية  عمله 

من  ونتمكن  ذعر،  ح�سول  نتالفى  بحيث  الو�سع 

ا�ست�سهد  لقد  ال�سهيد.  �سحب  اأو  امل�ساب  اإنقاذ 

النقيب مي�سال مفلح قربي، كانت �سدمة وحلظة 

تفادي  ميكن  ل  احلــرب،  هي  هذه  للجميع،  تاأثر 

كلفة  باأقل  الهدف  حتقيق  املهم  الــدم،  �سريبة 

ممكنة من اخل�سائر.

بعد اأيام من املعركة

باتت عمليات الدهم اأمراً عادياً

وعما حملته له املعركة من خربة يقول:

هذه اأول معركة من نوعها بالن�سبة الينا جميعاً، 

ثمة رفاق لديهم خربات من معارك �سابقة، لكن 

اأياً منها مل يكن ب�سراوة هذه املعركة وظروفها. 

على  علينا.  ت�سيطر  احلما�سة  كانت  بداأنا  عندما 

نبقى  اأن  ال�سروري  من  كم  تعلمنا  املعركة  اأر�س 

عمليات  باتت  اأيــام  وبعد  ومتيقظني،  حذرين 

الدهم و�سواها من اأعمال �سيئاً عادياً، لكن التيقظ 

كان  فاخلطر  جميعها.  املراحل  يف  رفيقنا  ظل 

اأكرث  املجوعة  هذه  حققت  كل حلظة.  موجوداً يف 

من خرق مهم.

لكن املالزم يرى اأن اجلميع قاتلوا باإرادة �سلبة 

�سعيد  على  والتما�سك  التعاون  ولول  كبري،  وعزم 

ملا  كلها،  املقاتلة  القطع  �سعيد  وعلى  الفوج 

حتقق الن�سر.

اأن ينهي حديثه، يوجه املالزم حتية اىل  وقبل 

كانت  ال�سديد  قلقها  من  الرغم  وعلى  التي  اأمه 

معنوياته  على  لتحافظ  به  الت�سال  تتحا�سى 

يومياً  البيت  من  بي  يت�سلون  »كانوا  مرتفعة، 

كلهم يتحدثون معي، اإمنا لي�س اأمي«.

اأياً كان م�سدر اخلطر نت�سدى له

معاون،  اىل  نتحدث  نف�سها  املجموعة  يف 

املعركة  خا�س  البحر.  مغاوير  اىل  بانتمائه  فخور 

فرتة  ــوال  ط عليها  حافظ  مرتفعة  مبعنويات 

يظل  اأن  يجب  الإندفاع  اأن  يرى  لكنه  املعركة. 

مرفقاً باحلذر للحد من اخل�سائر.

املعاون اجلنوبي يرى اأن الت�سدي لالإرهاب يوازي 

اخلطر  احلالني  يف  الإ�سرائيلي،  للعدو  الت�سدي 

ي�ستهدف لبنان وواجب الع�سكريني حماية وطنهم 

من اأي خطر.

املعارك،  من  يوماً   25 اأول  عائلته  يَر  مل  هو 

لكنه فخور، فقد حاربنا من اأجل بقاء بلدنا يقول، 

وي�سيف: »كنا هنا يداً واحدة وقلباً واحداً. هذا ما 

خفف عنا كل �سيء، ال�سعوبات وا�ست�سهاد الرفاق.

املقربني؟ رفاقك  اأحد  ا�ست�سهد  • هل 
لفقدانه،  كثرياً  تاأثرت  ال�سهيد علي عكو�سه،   -

يف اأي حال كل ال�سهداء دمهم غاٍل وخ�سارتنا بهم 

كبرية، لكن ما يعو�س هذه اخل�سارة هو بقاء الوطن 

ووحدته واأمنه.

اجلي�ش اأ�سقط الرهانات

الــزوارق  قتال  جمموعة  من  اأول  رقيب  ي�سعر 

حول  الرهانات  جميع  اأ�سقط  اجلي�س  اأن  الأوىل 

خميم  مثل  خميم  يف  معركة  ك�سب  على  قدرته 

نهر البارد، هذا ي�سعره بكثري من الفخر والعتزاز، 

واإذ يوجه حتية الإكبار اىل اأرواح ال�سهداء، يعترب اأن 

الن�سر كان نتيجة بطولتهم.

ن�ساب  اأن  نتوقع  كنا  خطر،  دون  من  حرب  »ل 
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يعيق  �سيء  ل  لكن  حلظة،  اأي  يف  ن�ست�سهد  اأو 

تقدمنا«.

بهذا  املقاتلني  يجعل  ال��ذي  م��ا   •
الإ�سرار؟

اعتدي على  الذين غدر بهم، لقد  - دم رفاقنا 

وقد  ع�سكر  نحن  وطننا،  اأمن  وا�ستهدف  جي�سنا 

قمنا مبا ميليه الواجب يف مثل هذه الظروف. 

هذه  يف  القتال  �سرف  لفوجنا  كان  وي�سيف: 

املعركة، ثمة الكثري من الع�سكريني اأراد اللتحاق 

علمنا  عندما  قلبنا  »كرب  ذلك،  له  يتح  ومل  بنا 

بالعدد الكبري للراغبني يف اللتحاق باملعركة«. 

باأج�سادنا قاتلنا 

وانت�سرنا

عريف  اىل  ــقــل  ــت ــن ون

ي�سمونه الربازيلي، هو يف 

الفوج منذ ثماين �سنوات، 

فخور جداً بفوجه وباجلي�س. 

منذ  يتزوج  اأن  مقرراً  كان 

للمعركة  ــكــن  ل اأ�ــســهــر، 

العريف  ـــل  اأّج اأحــكــامــهــا، 

عر�سه، �سارك يف املعركة.

اأوتي  ما  بكل  واجبه  اأجنز 

يتح�سر  الآن  ـــزم.  ع ــن  م

ال�سمري،  مــرتــاح  لزفافه 

من  القلب  يخل  مل  واإن 

احلزن.

عندما اأ�سيب يف املعركة 

نقاهة  فــرتة  على  ح�سل 

منا�سبة لإ�سابته، لكنه كما 

انتهاء  وقبل  عاد  اجلميع، 

يف  الع�سكري  لأن  ملــاذا؟  يوماً،  بـــ17  النقاهة 

البيت قد ميوت من »الهم« والقلق، يف املعركة 

اأهون مبئة مرة.

بقربه،  واأنا  مفلح  النقيب  الد�سمة  على  »كنا 

اأخرى،  د�سمة  اإقامة  اإمكان  براأ�سه م�ستطلعاً  اأطل 

اأن  ميكن  ما  واأق�سى  اأ�سواأ  هذا  قنا�س.  ا�سطاده 

نواجهه يف املعارك«.

ت�سعر؟ كيف  • والآن 
�سهد  العامل  كل  الفخر.  من  بالكثري  اأ�سعر   -

بالغة  ظـــروف  يف  نــ�ــســراً  حققنا  لبطولتنا، 

ال�سعوبة. وانت�سرنا باأج�سادنا ل ب�سالحنا وعتادنا.

اإنهم النا�ش اأهلنا واأحبابنا

معاوناً  نلتقي  الــدعــم  زوارق  جمموعة  يف 

ورقيباً.

اىل  بدايتها  من  املعركة  يف  املعاون  �سارك 

نار  تبقي  التي  الدوافع  عن  ن�ساأله  اإذ  النهاية. 

على  املقاتلني  نفـو�س  يف  م�ستعلة  النخـوة 

الذي بذل  اأهرق واجلهد  الذي  الدم  الرغم من كل 

يقول:

غمرونا  الذين  اأهلنا  جتاه  واجبنا  الواجب،  اإنه 

واجبـنا  ــال.  ــك ــس الأ� بكل  واملــ�ــســـــانــدة  بــالــدعــم 

حمايتهـم يف الأ�سا�س لأننا ع�سكر، اأما وقد وقفوا 

�سيء  من  يعد  فلم  ال�سكل...  بهذا  جانبنا  اىل 

قادراً على اإعاقتنا، مل يكن اأمامنا اإل الإنت�سار من 

اىل  �سبقونا  الذين  والرفاق  والنا�س  الوطن  اأجل 

ال�ست�سهاد.

املعركة خلفنا

واأمامنا الوفاء لل�سهداء 

اآخر حمطة يف فوج مغاوير البحر كانت مع رقيب 

يحمل  اي�ساً.  الدعم  زوارق  اأول، هو من جمموعة 

اخلطر  ذكريات  من  الكثري  رفاقه،  كما  الرقيب 

والنار.

»مرة دخلنا اىل مبنى يف �سارع موؤمن من جهة 

احتمال  اأمام  كنا  الي�سار  جهة  من  فقط،  اليمني 

وجود م�سلحني، انتبهت اىل �سريط خمفي حتت 

رهط  ك�سف  اأخــرى.  واأغــرا�ــس  الفر�س  من  عــدد 

الهند�سة على ال�سريط، فوجدوه مو�سولً بقذيفة 

155 ملم مو�سولة بدورها بقذائف »اآر. بي. جي« 

املبنى  دخولنا  ينتظرون  كانوا  اأخرى.  ومتفجرات 

ليفجروه بنا من بعيد...«.

كانت الأفخاخ يف انتظارنا يف كل مكان وداخل 

عليها  ك�سفنا  قد  كنا  الغرف  ــدى  اإح �سيء،  اأي 

وتبني اأنها نظيفة من املتفجرات، فجاأة انفجرت 

كانت  الرفاعي.  اأ�سامة  العريف  وا�ست�سهد  عبوة 

اأعيدت  ثم  ومن  فّكها  مّت  »بالطة«  حتت  العبوة 

اىل مكانها بعد التفخيخ.

• والآن؟
ذكرى  فقط  اأمامنا  خلفنا،  بــات  �سيء  كل   -

النا�س  وفرح  الن�سر،  هذا  �سنعوا  الذين  ال�سهداء 

الذين كانوا ينتظرون اأن نحققه، وعهدنا مبتابعة 

امل�سرية كلما نادانا الواجب.

ت�سوير:

را�سيل تابت
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بني وجع ال�سهادة وفرح الن�سر،

طريق ينبغي اأن يجتازه الع�سكريون ليبقى الوطن.

يف املعركة كانوا قرب رجالهم، ماذا يقولون لهوؤلء الرجال

بعد اأن اأجنزت املهمة الأ�سعب يف تاريخ اجلي�ش بالن�سر النهائي؟

كيف يقّيمون اأداء الع�سكر وما اكت�سبوه من جتارب؟

وماذا يقولون للنا�ش الذين وقفوا خلفهم منذ بداية املعركة

وا�ستقبلوهم عائدين يف عر�ش وطني مل يعرف له لبنان مثيلً؟

الأجوبة يف ما ياأتي من �سفحات.

ا�سارة اىل ان املقابلت مع قادة املنطقة واللواء والأفواج هي من ت�سوير

را�سيل تابت، واما ال�سور امليدانية فهي من ت�سوير القطع املقاتلة.

ت�رشين الأول

وجع ال�سهادة وفرح الن�رش

فخورون بكفاءة ع�سكرييهم وعنادهم

هذا

واجبنا

و�سرفنا



عدد الإرهابيني ناهز الألف

بداية قال العميد الركن جمذوب:

�سمنها  من  تطورات  من  تبعه  وما  احلريري  رفيق  الرئي�س  اغتيال  بعد 

ان�سحاب القوات الع�سكرية ال�سورية، كّلف اجلي�س مهام حفظ اأمن طرابل�س. 

يجول يف  اجلي�س  اأ�سبح  اطماأّنوا حني  الذين  املنطقة  اأهايل  بنا  رّحب  وقد 

ال�سوارع ليالً ونهاراً، حتى تلك الداخلية منها، والتي كانت حمظورة �سابقاً.

وي�سيف:

بعد ظهور التنظيم الإرهابي الذي يتزعمه �ساكر العب�سي ح�سل ما ح�سل، 

اإذ ا�ستوىل تنظيم »فتح الإ�سالم« على موقع �سامد داخل خميم نهر البارد، 

عن�سر،  باملئة  عددهم  ُقّدر  البداية  يف  ويتدّربون.  يتجّمعون  اأفراده  وراح 

تكاثروا وجّندوا فل�سطينيني مطلوبني من العدالة معهم، حتى بلغوا الألف 

عن�سر تقريباً. وهذا ما ك�سفته معركة نهر البارد التي اأعقبت العتداء على 

اجلي�س.

ويو�سح قائالً:

بعد اإنتهاء معركة نهر البارد، تابع اللواءان اخلام�س وال�سابع وفوج التدخل 

على  الق�ساء  من  والتاأكد  املنطقة  لتم�سيط  امل�سرتكة  الدوريات  الثالث 

اإذ  جداً،  �سعبة  اجلغرافية  املنطقة  »فطبيعة  فيها.  كافة  الإرهــاب  مظاهر 

تكرث فيها الكهوف واملغاور التي ميكن اأن يلجاأ اليها الإرهابيون، وهنا تكمن 

�سعوبة املهمة التي ينّفذها اجلي�س«.

قوة مراقبة م�سرتكة

حول اإن�ساء قوة م�سرتكة ملراقبة احلدود يقول:

احلدود  ملراقبة  م�ستـركة  قـوة  اإن�سـاء  مب�سـروع  مر�سـوم  �سدر  »لقـد 

والربية  البحرية  الع�سكرية  القوى  امل�سروع  هذا  يف  �ست�سارك  ال�سمالية. 

ال�سمال  منطقة  قائد  ويتوىل  واجلمارك،  والدرك  العام  الأمن  مع  واجلوية، 

قيادة هذه القوة امل�سرتكة.

ذ جتربة جلنة مراقبة احلدود ال�سمالية على فرتة اأربعة اأ�سهر، و�سيتم  �سُتنفَّ

تعميمها يف ما بعد على كل احلدود اللبنانية و�سولً اىل �سبعا«.

العميد  يو�سح  امل�سرتكة،  القوة  م�سروع  تنفيذ  كيفية  تفا�سيل  يف 

ت�رشين الأول

اإعداد:

العقيد اأنطوان جنيم

ندين البلعة

وجع ال�سهادة وفرح الن�رش

عا�ست منطقة ال�سمال و�سط تدابري اأمنية ا�ستثنائية طوال الأ�سهر الأخرية التي �سهدت معارك 

نهر البارد. هذه التدابري ما تزال م�ستمرة، وعنها حدثنا قائد منطقة ال�سمال الع�سكرية 

العميد الركن م�سطفى جمذوب الذي تطرق اي�ساً اىل ما �ست�سهده املرحلة املقبلة على 

�سعيد �سبط احلدود الربية من جهة، ومواكبة اإعادة اإعمار نهر البارد من جهة اأخرى.

قائد منطقة ال�سمال

�سنعيد الطماأنينة

اىل اأهايل ال�سمال
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جمذوب: »مّت تق�سيم منطقة ال�سمال اىل ثالثة قطاعات جتري فيها دوريات 

وقوى �ضّيارة مللحقة املهربني واالإرهابيني اإذا ما حاولوا خرق نقاط املراقبة. 

يف كل قطاع ُترّكز جمموعة موؤلفة من نقاط ثابتة ودوريات، متلك نظاماً 

قدمت  وقد  للمالحقة«.  ال�سناعية  بالأقمار  مو�سولً   »Tracking« ي�سمى 

واإنكلرتا  وكندا  اأملانيا  منها  اأجنبية،  دول  عدة 

بقيمة  وعتاداً  واآليات  املتحدة، معدات  والوليات 

11 مليون يورو تقريباً لتنفيذ املهام الأمنية.

�سرورة �سبط التهريب

الركن  العميد  يقول  للمهام،  وتو�سيحاً 

جمذوب:

بقعة  اأكــرب  �سابقاً  كــان  البارد  نهر  خميم 

البحر، وكان مركزاً جتارياً  للتهريب من جهة 

مهماً جداً لكل منطقة عكار. لذلك اأ�سرنا اىل 

ل�سبط  بحري  وموقع  �سن�سول  بناء  �سرورة 

بناء  اىل  بال�سافة  الدوريات.  واإقامة  التهريب 

الطرقات الالزمة داخل املخيم، حيث �سيكون الأمن بيد 

اجلي�س والقوى الأمنية.

الألغام  لتفكيك  عملها  يف  الهند�سة  فوج  من  �سرايا  فت�ستمر  حالياً،  اأما 

عت ال�سرية 1207 وال�سرية 803 بت�سّرف  والتفخيخات داخل املخيم. كما ُو�سِ

اللواء اخلام�س لتم�سيط املخيم وتنظيفه، وبعد ذلك يبقى املخيم يف عهدة 

اللواء اخلام�س.

اإعادة الإعمار

»قيادة  اأن  اىل  جمــذوب  الركن  العميد  ي�سري 

الدولية  للمنظمات  بعد  الإذن  تعِط  مل  اجلي�س 

فيه.  العمل  انتهاء  بانتظار  املخيم  اىل  بالدخول 

تاأليف  �سيتم  اإعماره،  اإعادة  م�سروع  اإطار  ويف 

عدة  منها  تتفّرع  املنطقة  قائد  برئا�سة  جلنة 

امل�سروع.  هذا  يف  العاملني  كل  ملرافقة  جلان 

فعملية اإعادة الإعمار �ستجري �سمن درا�سة دقيقة 

اخلرائط  كل  دنــا  ُزوِّ وقد  اإ�سرافنا.  حتت  و�ستكون 

الالزمة ولن نقبل بدهاليز.

اللبنانيني  لتعوي�س  تتخذ  تدابري  اىل  واأ�سار 

مبمتلكاتهم.  حلقت  التي  الأ�سرار  عن  املدنيني 

وتقديرها  ـــرار  الأ�ـــس مل�سح  جلــنــة  و�ــســُتــعــنّي 

وتعوي�سها من قبل هيئة الإغاثة.

من  املهّجرين  الفل�سطينيني  اىل  بالن�سبة  اأما 

املخيم، ف�ستتوىل الأونروا تعوي�ساتهم. ويتم يف 

هذا الإطار اتخاذ تدابري موؤقتة لت�سهيل عي�سهم، 

وطبعاً، �سيقوم اجلي�س مبا متليه عليه اأخالقياته 

ومناقبيته.

»وحداتنا  قائالً:  جمذوب  الركن  العميد  ويختم 

الإ�سرتاحة  راف�سة  وجه  اأكمل  تقوم مبهامها على 

منطقة  لأهايل  والطماأنينة  الأمن  اإعادة  وهدفها 

ال�سمال!«.

قائد منطقة ال�سمال

العميد الركن م�سطفى جمذوب



�سعوبات... ولكن

ا�ستمرار  حتمت  التي  ال�سعوبات  عن  ن�سر  الركن  العميد  حتدث  بداية، 

الأبنية  وكثافة  ال�سكان،  كثافة  اىل  فاأ�سار  ونيف،  اأ�سهر  ثالثة  املعركة  هذه 

التي حددت م�سار  الأ�سا�سية  العوامل  التي كانت هي  والتفخيخات والقن�س، 

املعركة وتوقيتها.

وي�سيف قائالً:

يف  ــالم«  الإ�ــس »فتح  عنا�سر  اعتمد  لقد 

التفخيخ والقن�س،  حربهم �سد اجلي�س على 

)وهم اأ�سحاب اخت�سا�س يف هذا املجال(، اأكرث 

من اعتمادهم على عامل القتال اأو املواجهة 

املبا�سرة نظراً اىل معرفتهم بطبيعة اأر�س 

املخيم وكثافة الأبنية املتال�سقة. كانوا مثالً، 

عندما يحتلون موقعاً ما يلجاأون اىل تفخيخه 

كاأن ي�سعوا �ساعقاً حتت  املمكنة،  بالو�سائل 

عليها  ودا�سوا  الع�سكر  دخل  ما  فاإذا  ال�سجادة 

تفخيخ  وهو  اليه  جلــاأوا  اآخــر  اأ�سلوب  انفجر. 

حاول  ما  فاإذا  �سّغالة،  وتركها  الراديو  اأجهزة 

ما  اىل  فيهم.  تنفجر  اإطفاءها  الع�سكريون 

لك�سب  اليها  اأ�ساليب وحَيل جلاأوا  هنالك من 

الوقت من جهة، ولإيقاع اأكرب عدد ممكن من 

ال�سهداء يف �سفوف اجلي�س املهاجم.

فقد  املعركة  من  الأخــرية  املرحلة  يف  اأّما 

واجهتنا �سعوبات لوج�ستية نظراً اىل الدمار 

ما  طرقات،  وجــود  وعــدم  الأنقا�س  وتراكم 

عرقل نقل املوؤن والذخائر اىل داخل املخيم. 

ل  بــدور  اللوج�ستية  الِفَرق  ا�سطلعت  وهنا 

امل�سي م�سافات طويلة  كان عليهم  اإذ  املحاربة  الِفَرق  دور  اأهمية عن  يقل 

�سرياً على الأقدام لنقل امل�ستلزمات. كان الع�سكري ي�سطر يف اأغلب الأحيان 

اىل التقدم والقتال حامالً كي�س الرمل وطعامه.

بالع�سكريني،  اأحاطت  التي  ال�سعبة  الظروف  عن  احلديث  اإطار  يف  واأي�ساً 

ت�رشين الأول

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي

وجع ال�سهادة وفرح الن�رش

كان اللواء اخلام�ش القطعة التي تلقت اأوىل ال�سربات الغادرة من الإرهابيني، لكنه ا�ستوعب 

ال�سدمة ب�سرعة وانطلق ل�ستعادة مواقعه وامل�ساركة يف املعركة حتى اآخر حلظاتها.

قائد اللواء العميد الركن نبيل ن�سر الذي حّيا جهود ع�سكريي اللواء كما جميع الع�سكريني 

الذين �ساركوا يف املعركة، عرّب عن افتخاره بجهودهم وكفاءاتهم وت�سحياتهم، معترباً اأنهم 

�سعوا اىل اأداء الواجب بكل ما اأوتوا من 

عزم و�سلبة واإميان.

قائد اللواء اخلام�س

الع�سكريون اأّدوا املهمة بكل �سلبة وعزم
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اللواء م�ستمر يف مهامه ووحداته تتوىل 

حركة الدخول اىل املخيم واخلروج منه



اأ�ساف قائالً:

عاناها  التي  اأيــ�ــســاً  ال�سعبة  ـــور  الأم مــن 

نتيجة  اإ�سابات  من  له  تعّر�س  ما  اجلي�س، 

اجلثث  حتلل  ب�سبب  املخيم  داخــل  التلوث 

لكن  الأطعمة...  وبقايا  النافقة  واحليوانات 

لر�س  ب�سرعة  حتركت  الع�سكرية  الطبابة 

املبيدات والأدوية الالزمة.

معنويات  من  تنل  مل  ال�سعوبات  هذه  كل 

املعركة  متابعة  على  قدرته  ومن  الع�سكر 

الركن  العميد  يقول  كما  حــق،  �ساحب  لأنــه 

وبقيادة  �سلبة  ـــاإرادة  ب مفعم  ــه  ولأن ن�سر، 

الوحدات  روؤ�ضاء  ال�ضباط  بف�ضل  حكيمة 

الذين يتقدمون عنا�سرهم، مما يزيدهم 

حما�ساً و�سجاعة.

لكن  ال�سهداء  ع�سرات  للواء  �سقط  لقد 

املعركة  متابعة  على  الع�سكريني  اإ�سرار 

وح�سمها كان يت�ساعف يومياً، لقد �سعر 

يف  اأمــانــة  الــرفــاق  دم  اأن  ع�سكري  كــل 

بالن�سبة  م�سريية  املعركة  هذه  واأن  عنقه، 

اىل لبنان.

التي  ال��ِع��رَب  هي  ما   •
ميكن اأن ن�ستخل�سها من هذه املعركة؟

انتهاء  »بعد  ن�سر:  نبيل  الركن  العميد  يجيب 

احلرب يف خميم نهر البارد، طلبت من قطع اللواء 

وت�سكيل جلان خمت�سة  لة  مف�سّ تقارير  رفع  كافة 

النتيجة  الِعرَب من هذه احلرب. فكانت  ل�ستخال�س 

اأنه عندما يكون القرار وا�سحاً وتن�سئة الع�سكريني 

يف  امل�سوؤولية  بــروح  الع�سكري  ي�سعر  �سحيحة، 

رهن  كله  وهذا  منه.  املطلوبة  القرارات  تنفيذ 

مبدى بقاء ال�ضباط امل�ضوؤولني على راأ�ض وحداتهم 

لرفع الكفاءة القتالية لديهم«. 

بكل  القيادة  اأن  اىل  ن�سر  الركن  العميد  وي�سري 

�ساردة  كل  بلحظة  حلظة  تواكب  كانت  اأجهزتها 

املعركة  متطلبات  تاأمني  على  وتعمل  وواردة، 

فيها.  امل�ساركة  القوى  جميع  جهود  وتن�سيق 

وهذا ما كان له اأثر حا�سم يف جناح املهمة. الإخالء 

مّتت  كلها  والتن�سيق  الإمــداد  وعمليات  ال�سحي 

على اأف�سل وجه و�ساهمت يف ح�سم املعركة.

�سبط الدخول اىل املخيم واخلروج منه

�ساركت  التي  القطع  عادت  اأن  بعد  • الآن 
اللواء  يتابع  م��راك��زه��ا،  اىل  املعركة  يف 

الأمن  م�سوؤولية  متولياً  مهامه  اخلام�ش 

من  املهمة  ل��ه��ذه  ه��ل  ال�سمال،  يف 

خ�سو�سية يف ظل ما ح�سل وتداعياته؟

- حالياً يقيم اللواء طوقاً اأمنياً حول املخيم 

يف  منه  واخلــروج  اليه  الدخول  حركة  ويح�سر 

ال�ضمالية  اجلهة  من  اأ�ضا�ضية:  نقاط  اأرب��ع 

نقطة العبده، ومن اجلهة ال�سرقية، املحّمرة. 

نقطتان،  فثمة  اجلنوبية  الناحية  من  اأمــا 

بحنني وجامع �ساكر.

املخيم  ق�سمني:  اىل  املخيم  ق�سمنا  لقد 

من  وفــود  منه  جزء  اىل  تدخل  الــذي  اجلديد 

الأونروا ومن �سركة خطيب وعلمي، بينما 

ثمة جزء اآخر ما زال الدخول اليه ممنوعاً 

املخيم  اىل  بالن�سبة  احلـــال  هــي  كما 

القدمي.

ــروا  الأون مواكبة  اللواء  وحــدات  تتوىل 

الأعمال التي  و�سركة خطيب وعلمي يف 

تقومان بها يف اجلزء املذكور �سابقاً من 

وجتهيز  م�سح  عمليات  تتم  حيث  املخيم، 

واإ�سكان  ـــروا  الأون اىل  تاأجريها  ليتم  مباٍن 

عائالت فيها.

وي�سيف العميد الركن ن�سر:

مع  بال�سرتاك  نواكبها،  ونحن  وعمال  ور�س  وجود  تقت�سي  الأعمال  هذه 

املخيم  اىل  الدخول  فاإن  وبالتايل  الع�سكرية،  وال�سرطة  ال�سمال  خمابرات 

الأمور  ن�سهل  اأننا  اىل  الإ�سارة  مع  اإ�سمية،  لوائح  وفق  يجري  منه  واخلروج 

بغية الإ�سراع يف اإعادة ق�سم من الالجئني الفل�سطينيني اىل املخيم، خ�سو�ساً 

الذين هم يف مدار�س خميم البداوي. اىل ذلك جتهز الأونروا عقاراً يف ناحية 

بحنني �ستو�سع عليه بيوت جاهزة لإيواء ال�سكان.

اأما يف ما يتعلق مبهام حفظ الأمن يف املنطقة فاللواء يتابع هذه املهام 

اإ�سافة اىل �سبط املعابر احلدودية.

نحيي وقفة املواطنني

ال�سمال؟ لأهل  تقولون  ماذا  املعركة  انتهت  اأن  • بعد 
جانب  اىل  خ�سو�ساً  املنطقة  واأهــايل  عموماً  اللبنانيني  وقفة  نحيي   -

جي�سهم. هذه الوقفة اأّمنت لنا دعماً معنوياً كبرياً �ساعدنا على اإجناز املهمة، 

اأي�ساً يف  اأن الدعم املادي الذي قّدموه عرب امل�ساعدات املختلفة �ساهم  كما 

اإجنازنا مهامنا. ونحن نقّدر هذا الدعم بكل اأ�سكاله، ونعاهد اللبنانيني  على 

البقاء يف جهوزية دائمة للحفاظ على اأمن لبنان وا�ستقراره ووحدته و�سيادته 

وا�ستقالله، اأياً كان حجم الت�سحيات التي يقت�سيها الواجب.

اأخرياً ختم قائد اللواء اخلام�س بكلمة اىل ع�سكريي اللواء، حّيا فيها اندفاعهم 

ال�ستمرار يف  اىل  ودعاهم  ولق�سمهم.  رفاقهم  لدماء  ووفاءهم  ومناقبيتهم 

التزام واجبهم املقد�س حفاظاً على وطنهم و�سعبهم.   
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قائد اللواء اخلام�ش

العميد الركن نبيل ن�سر



لول دعم ال�سعب ملا ا�ستطاع جي�ش اأن يواجه ما واجهناه

عودة الع�سكر

عدمت  اأ�سهر.  ثلثة  من  اأكرث  غياب  بعد  الثكنة  اىل  عدمت   •
م�ستحيلة.  اأنها  كثريون  راأى  التي  املهمة  اأجنزمت  وقد  منت�سرين 

معكم  يعد  مل  من  ثمة  لكن  الطرقات،  على  بانتظاركم  كان  لبنان 

اأح�س�ست به  الذي  الآن، وما  فالن�سر كانت كلفته عالية. ما هو �سعورك 

و�سط  الثكنة  اىل  البارد  نهر  من  ع�سكرييك  مع  الطريق  واأنت جتتاز 

اأمواج النا�ش وبني هوؤلء اأهايل �سهداء؟

- طوال فرتة املعركة مل اأحتمل املجيء اىل الثكنة اأبداً. كنت اأتابع جمريات 

الأمور هنا، لكن مل يكن وارداً بالن�سبة ايّل اأن اأدخلها وهي فارغة. كنت اأ�سعر 

باحلنني اىل الثكنة وبال�سوق للعودة اليها، ولعودة الع�سكريني اىل عائالتهم. 

لكن ال�سوق كان موؤجالً حلني النتهاء من املعركة التي اعتربتها مهمة فوجنا، 

نحن بداأناها ونحن اأنهيناها.

طريق العودة كان طريق الفرح واإمنا بالقدر نف�سه طريق احلزن والأ�سى. 

�سهداء،  لكنهم  والقلب.  البال  يف  حا�سرين  كانوا  معنا  يرجعوا  مل  الذين 

الطائفية  عن  بعيد  وطن  لبناء  الأ�سا�س  حجر  و�سعوا  الذين  ال�سهداء  اإنهم 

افتدت  القتال،  مراحل  كل  يف  واحدة  يداً  كانوا  وكما  الأخــرى،  واحل�سا�سيات 

دماوؤهم وحدة لبنان.

ي�سمت قليالً، ن�سغي اىل �سمته ونقول:

العقيد؟ ح�سرة  حزين  • اأنت 
- احلزن يف الداخل، »اأكم�سه« ليبقى يف الداخل... دائماً ثمة �سريبة دم، 

اأجله، هدف حماية بقاء  لكن عندما تكون لهدف �ساٍم جداً كالذي حاربنا من 

وطن و�سعب، فالت�سحيات كلها تهون.

ت�سعرين  كانت  بانتظارنا  كانت  التي  النا�س  اأمــواج  عودتنا  طريق  يف 

بالفرح للحظات وباحلزن حلظات اأخرى، كان يف داخلي وجع، ال�سهداء الذين 

حامالت  الطرقات  على  ينتظرننا  وقفن  اللواتي  الأمهات  �سورهم،  نحمل 

يف  زالوا  وما  اأ�سيبوا  الذين  اجلرحى  الأبناء،  الأخــوة،  الآبــاء،  اأولدهــن،  �سَور 

كم  ي�سعروا  اأن  الحتفال،  يف  جميعاً  يكونوا  اأن  اأمتنى  كنت  امل�ست�سفيات. 

ر اللبنانيون �سجاعتهم ويلتفون حولهم. لقد التّف ال�سعب حول اجلي�س  يقدِّ

يف مهمة من اأ�سعب املهام واأخطرها: حماربة اإرهاب ل هوية له ول �سكل ول 

وطن ول طائفة، اأهدافه تدمريية تخريبية.

نقاطعه قليالً:

يليق  ما  اأقــل  كان  بكم  النا�س  واحتفال  املهمة  اأداء  يف  تفانيتم  لقد 

بت�سحياتكم.

يبت�سم ويقول:

وطننا،  حماية  على  اليمني  اأق�سمنا  مغاوير  وكفوج  لبنان  كجي�س  نحن 

ت�سحياتنا واجب علينا من دون مقابل اأو جميل اأو مّنة. لقد اأفرحنا النت�سار 

وبكل  واملــادي  املعنوي  ال�سعب  دعم  ولــول  وال�سعب،  الوطن  انت�سار  وهو 

الأ�سكال، ملا كان ا�ستطاع جي�س يف العامل اأن يقف بوجه ما وقفنا بوجهه. 

مبا  نفكر  ل  وجعلنا  والعناد،  والإ�سرار  واملناعة  القوة  الدعم  هذا  اأعطانا  لقد 

نواجهه: ال�سعوبات اجلمة، الثمن الباهظ، الفرتة الطويلة، كل ما كنا نفكر به 

هو اأن كل يوم يجب اأن يكون لنا جهد اإ�سايف لننت�سر.

اأمر �سريع ووا�سح

وي�سيف العقيد الركن قي�س:

اأحب اأن اأوؤكد اأن القيادة ب�سخ�س العماد �سليمان واأركانه جميعها من العمليات 

اىل املخابرات، والتجهيز، والعديد... قّدمت كل ما كان با�ستطاعتها تقدميه 

ت�رشين الأول

حوار:

الهام ن�سر تابت

وجع ال�سهادة وفرح الن�رش

يف�سح العقيد الركن �سالح قي�ش عن الوجع الذي ي�سكن اأعماق القائد العائد اىل ثكنته 

منت�سراً، واإمنا لي�ش مع جميع من �سنعوا الن�سر. وجع يظل يف �ساحة املعركة »مكمو�ساً« يف 

الداخل حيث يتحول اأمراً يتلقاه اجلميع من دون كلم: الرتاجع ممنوع، حيث �سقط �سهيد ل 

تلّوث قد�سّية الأر�ش اأقدام اإرهابي. ينفذ الأمر فوراً ويتقدم الرفاق اأكرث.

واإذ يروي ق�س�ساً عن حمطات حرجة 

يف �سري املعركة ي�سيد باأداء 

ع�سكرييه، لكنه يقول: هذا واجب 

الع�سكري و�سرفه، ل اأحد يتحدث عن 

بطولت.

هنا احلديث مع قائد فوج املغاوير.
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اتخذ  لقد  الوطن.  وحماية  الع�سكر  حلماية 

لالإرهابيني  بالت�سدي  احلكيم  قــراره  القائد 

ب�سرعة. كان يرى بو�سوح م�سري البلد لو جنح 

يعلم  اهلل  باجلي�س.  غدروا  عندما  الإرهابيون 

خطر  اأمام  كنا  �سنالقي،  كنا  ماذا  انت�سروا  لو 

يهدد كيان الوطن برمته.

الأمر  كــان  الــبــارد  نهر  اىل  ذهبنا  عندما 

ال�ساعة  يف  تلقيناه  فقد  ووا�سحاً،  �سريعاً 

الرابعة من �سباح الع�سرين من اأيار، وفحواه 

على  القب�س  واإلقاء  اجلي�س  مواقع  ا�سرتداد 

ولقد  ممكنة.  �سرعة  باأق�سى  الإرهــابــيــني 

نّفذنا املهمة بتوفيق من اهلل وبدعوات 

جانبنا  يف  كــان  ــذي  ال وباحلق  ال�سعب 

الذين  ال�سهداء  بدماء  تهاوننا  وبعدم 

�سقطوا غدراً.

قد يحتاجنا الوطن مرة ويجب اأن 

نكون جاهزين

تعّدون  اأنتم  اأ�سلً  مغاوير  • كفوج 
حد  اأي  اىل  ال�سعبة،  للمهام  املقاتلني 

كانت هذه املهمة متوافقة مع تدريباتكم؟

وب�سبب  ذلك  مع  مهمة.  لأي  لي�س  لكن  ملهام،  املغاوير  اإعــداد  يتم   -

ا�سطررنا  لقد  لنا،  لي�ست  كثرية  مهاماً  نّفذنا  البلد،  بها  مّر  التي  الظروف 

اىل التعاطي مع مواطنني ل يحملون ال�سالح، اأنا�س يف ال�سارع يعرّبون عن 

تعاطينا  »زعران«.  بينهم  يوجد  عينه  الوقت  يف  لكن  اأهلنا،  اإنهم  موقف، 

اأمر امل�ساغبني بحزم. هذه املهمات كلفتنا  اأهلنا وعاجلنا  اأنهم  معهم على 

دماً فقد جرح لنا عنا�سر خالل تنفيذها، واأنا اأعتربها من اأ�سعب ما كلفنا به. 

نحن فوج مقاتل، ندرب عنا�سرنا ب�سكل متوا�سل ليكت�سبوا القدرات القتالية 

عدة  كل  مرة  ذلك  يح�سل  قد  اليهم.  الوطن  يحتاج  عندما  جاهزين  ويكونوا 

�سنوات، لكن يف هذه املرة علينا اأن نثبت جدارتنا، فقد يكون م�سري الوطن 

متوقفاً عليها.

�سنعتم الن�سر والفخر...

لهم؟ تقول  ماذا  الآن  ع�سكرييك  تخاطب  اأن  اأردت  • اإذا 
منها،  تنزلوا  ل  القمة  اأنتم يف  والفخر،  الن�سر  �سنعتم  لقد  لهم،  اأقول   -

حققتم  والوطن.  ال�سعب  ملك  فالن�سر  و�سعبكم.  مواطنيكم  اأمام  توا�سعوا 

اإجنازاً تاريخياً يف معركة من اأ�سعب املعارك. باإمكاناتكم املتوا�سعة جنحتم 

روؤو�سكم دائماً مرفوعة  الإمكانات. فلتكن  اأف�سل  حيث ف�سلت جيو�س لديها 

وجباهكم عالية. حافظوا على ثقتكم باأنف�سكم وبقيادتكم. اإجنازكم �سي�سجله 

كونوا  اإمنا  اأ�سهل.  �سيكون  تواجهونه  �سيء  اأي  حققتموه،  ما  وبعد  التاريخ، 

دائماً جاهزين حلماية وطنكم و�سعبكم. 

هذه  خلل  الع�سكريون  اكت�سبها  التي  اخلربة  تقّيم  كيف   •

اخل�سائر  حجم  ت��رى  وكيف  املعركة، 

ن�سبة اىل الظروف التي قاتلتم فيها؟

جداً.  مهمة  خربة  مقاتلونا  اكت�سب  لقد   -

وهذه اخلربة �سوف ي�سار اىل ترجمتها درو�ساً 

جيو�س  ويف  جي�سنا  يف  تــدّر�ــس  تعليمية 

املتال�سقة،  املباين  الأر�ــس،  طبيعة  اأخــرى. 

طرق التفخيخ، و�سائل الت�سال، طرق القتال 

التي ي�ستعملها الإرهابيون... كل هذه الأمور 

ُي�ستفاد  و�سوف  مهمة  خربة  فيها  اكت�سبنا 

تواجهنا  كانت  لقد  وا�سع.  نطاق  على  منها 

نبتكر  كنا  �سعوبة  كل  واأمــام  جمة  �سعوبات 

هذه  وجــّل  عليها،  للتغلب  ما  و�سيلة 

الو�سائل من خارج القواعد النظرية التي 

تدّر�س يف الكتب.

اأّما اخل�سائر فهي بالن�سبة الينا موؤملة 

من  نخبة  خ�سرنا  لقد  جــداً.  وغالية  جداً 

امليزان  يف  لكن  ال�سجعان،  ع�سكريينا 

املعركة  طبيعة  اىل  ونظراً  الع�سكري 

منطقة  يف  نقاتل  كنا  عادية.  تعترب  فهي 

ل نعرفها، ل نعرف طرقاتها نبحث عن عدّو 

اإل عدداً قليالً من  وهو يرانا. يف القتال املبا�سر مل نخ�سر 

ال�سهداء، الغدر هو الذي اأ�سقط العدد الأكرب من الإ�سابات.

اأ�سلحتهم؟ وعن  للإرهابيني  القتالية  اخلربات  عن  • ماذا 
- اإنهم مدربون على حرب الع�سابات، قاتلوا يف العراق واأفغان�ستان وعدة 

فاجاأناهم  لكن ع�سكرنا قاتل ب�سراوة وعنف.  وت�سليحهم جيد جداً.  مناطق، 

كلمة  با�ستمرار،  التقدم  الإ�سرار وم�سممني على  كنا منلك  قتالنا،  بطريقة 

تراجع كانت ممنوعة.

جرحى؟ اأو  �ضهداء  ب�ضقوط  جمموعة  ت�ضاب  • وعندما 
الطريقة  هذه  كانت  ينهاروا،  حتى  الإرهابيني  ون�سرب  التقدم  نوا�سل   -

التي اعتمدناها منذ البداية، مل نرتاجع اأي خطوة، كل مرت ن�سيطر عليه نعزز 

ال�سهداء واجلرحى،  اأكرث، كنا نتابع حتى ونحن ن�سحب  مواقعنا فيه ونتقدم 

يقتلوا  اأو  يهربوا  اأن  اىل  واحد  مركز  يف  و�ساعات  �ساعات  نقاتل  كنا  اأحياناً 

الذين  للرفاق  وثاأرنا  تقدمنا  لقد  الع�سكر.  فرحة  تكون  وهنا  املركز.  ونحتل 

�سقطوا وهم يحاولون التقدم معنا. 

�سعور القائد يف اللحظات الع�سيبة

كهذه؟ حلظات  يف  القائد  ال�سابط  �سعور  يكون  • وما 
على معنويات  حفاظاً  تخرج  ول  الداخل  ت�سيل يف  جوا«  الدمعة  »تكون   -

ال�سهيد  دم  اأكــرب.  اإجنــاز  لتحقيق  اإ�سرارهم  يت�ساعف  وهــوؤلء  الع�سكريني. 

ال�سرية  كهذه  حالت  يف  الدفع.  من  املزيد  رفاقه  يعطي  دافع  اجلريح  اأو 

امل�سابة نف�سها تتقدم، ترف�س الرتاجع، عدونا يفكر اأنه كلما ا�ست�سهد واحد 

منا ي�ستطيع اأن يوقفنا. ردة فعلنا تكون معاك�سة نتقدم ونحن حمميني من 
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كل اجلهات، اخلطة حمكمة ودائماً ثمة خطط بديلة حا�سرة.

كهذه؟ ظروف  يف  الع�سكر  من  قريباً  تكون  حد  اأي  • اىل 
- غرفة عملياتنا كانت متنقلة تواكب تقدم الع�سكر وهي دائماً قريبة من 

اأن يخترب  الأب يتيح لبنه  وكما  التفا�سيل.  اأتابع كل  املواجهة. ومنها  خط 

احلياة من دون اأن يبتعد عنه، هكذا ال�سابط القائد، فهو يف املعركة يتابع، 

حلظة.  اأي  يف  للتدخل  حا�سراً  ويكون  اخلطط،  يجّهز  اخلطر،  ي�ستبق  يوّجه، 

املعركة،  يف  للمتابعة.  احلافز  ويعطيهم  بالثقة  ي�سعرهم  رجاله  من  قربه 

اأكيا�س  ويحملون  الإرهاق،  يتحملون  يقاتلون،  اخلطر،  يواجهون  الع�سكريون 

الرمل، يحزنون خل�سارة رفيق، و�سروري اأن ي�ساركهم رئي�سهم يف كل ذلك. 

الع�سكريني  مع  اأجل�س  فــوراً،  اأح�سر  كنت  ما  �سرية  يف  اإ�سابة  وقوع  عند 

نحرز  عندما  الفرح  م�ساعر  نت�سارك  كما  احلزن  م�ساعر  نت�سارك  نتحدث، 

تقدماً. كنت اأواكب نقل ال�سهداء واجلرحى ول اأدع للع�سكريني جمالً لل�سعور 

باخل�سارة. وهم كانوا يتجاوبون ب�سرعة. وهذا �سّر جناحنا.

بينهم،  اأكــون  عندما  باأج�سادهم  يحمونني  كانوا  قــال:  يخفى  ل  وبتاأثر 

يتجمعون من حويل كتلة، ويطلبون مني اأن اأبتعد.

و�سقط املخيم...

املحطات  من  اأي  لكن  جداً،  �سعبة  كانت  برمتها  املعركة   •
كانت اأ�سعب من غريها؟

تلة هي  على  التقوى  جامع  نّفذناها مهمة  التي  املهمات  اأ�سعب  من   -

عليه  مكتوب  اللبناين  العلم  رفعنا  هناك  القدمي.  املخيم  يف  نقطة  اأعلى 

نحن  زواريب.  جمرد  طرقات،  ل  بع�سها،  فوق  هناك  البنايات  »املغاوير«. 

اأتينا من ال�سرق  فتحنا الطريق. كنا من جانب النهر انتظرونا من ال�سرق، 

ومن اجلنوب. كان لهم هناك مقر قيادة، هاجمناهم وقتلنا عدداً كبرياً و�سحبنا 

جثثهم. هذا التقدم الذي اأحرزناه �سمح جلميع القوى بالتقدم. اأخذنا ن�سف 

املخيم القدمي خالل اأربعة اأيام، و�سقط املخيم، كانت التقديرات اأنه يلزمنا 

نحو اأ�سبوعني، اأجنزنا املهمة باأربعة اأيام.

لنقل  عبورها  ينبغي  الركام  من  تلة  كربى.  م�سكلة  واجهتنا  هناك  لكن 

جريح اأو ذخرية، وهي غري منّظفة بعد. كان ينبغي اإيجاد حل للم�سكلة فقد 

ا�ست�سهد اأحد ع�سكريينا هناك، حمله رفاقه على اأكتافهم �ساعة ون�سف وهم 

مي�سون فوق الركام. كان الأمر موؤملاً ورائعاً يف الوقت عينه. التلة كانت هدفاً 

وكامريات مندوبي وكالت ال�سحافة وو�سائل الإعالم كانت م�سّوبة باجتاهها. 

وكان  العلم،  ويرفع  الركام  فوق  البنايات  �سطوح  يت�سلق  ع�سكرياً  �ساهدوا 

رفاقه يحملون ال�سهيد وي�سريون به.

�سعبة اإمنا غري م�ستحيلة

جند  اأن  يجب  قلت  الهند�سة.  فوج  من  �سابط  ومعي  التلة  اىل  و�سلت 

احلل:  وكان  م�ستحيلة...  غري  لكنها  �سعبة  قلت:  كتري«  »�سعبة  اأجاب:  حالً. 

بداأت  الطريق.  لن�سق  الرمل  ون�سع  تهدم  الركام،  فوق  ت�سعد  »البوكلني 

وقلت  بال�سابط  ات�سلت  �ساعة  بعد  �سباحاً،  اخلام�سة  يف  بالعمل  البوكلني 

له: ال�ساعة الثالثة بعد الظهر اأريد اأن اأم�سي على الطريق، و�ساأ�سمي التلة 

اأمراً  با�سمك. يف الثالثة كانت الطريق قد ر�سمت وبداأنا ن�سري عليها، كان 

كان  الأمــر  هذا  ملم.   122 ومدفع  التلة  فوق  دبابة  ركزنا  الت�سور.  يفوق 

مف�سلياً يف تدمري الإرهابيني والق�ساء عليهم. لقد فاجاأناهم كثرياً واأثر ذلك 

يف جمرى املعركة، الأ�سلوب نف�سه ا�ستعملناه يف اأماكن اأخرى و�سّكل حتولً.

وي�سيف قائالً:

من  عــدداً  خ�سرنا  املهجرين  وخميم  الأونـــروا  مقابل  �سامد  موقع  قبل 

فتح  اأردنــا  املهجرين  خميم  خالل  من  جداً،  �سعبة  منطقة  كانت  ال�سهداء، 

اإىل  اخلان  ومن  بالكامل،  مفخخاً  كان  املخيم  القدمي،  املخيم  يف  خا�سرة 

كانوا  اخلريطة(  اىل  )ي�سري  مفخخة.  كانت  املباين  كل  البقاعي  م�ساتل 

ينتظروننا من هنا، لكننا اأتينا بطريقة اأخرى، لقد حّرفنا القواعد الع�سكرية 

التموين  طرق  على  ال�سيطرة  من  ومتكّنا  الأر�س،  طبيعة  يالئم  ما  ووجدنا 

التي كانوا ي�سلكونها.  

تن�سيق تام بني القطع

كان  كيف  اجلي�ش،  من  اأخرى  قوى  قطاعكم  يف  قاتلت  • لقد 
والقوى  الأف���واج  بقية  وب��ني  وبينكم  وبينها،  بينكم  التن�سيق 

امل�ساركة يف املعركة؟

- كان معنا �سالح الهند�سة با�ستمرار، و�سرية مدرعات من اللواء اخلام�س 

وف�سيلة دبابات من فوج املدرعات الأول واأخرى من فوج املدرعات الثاين، 
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قاتلوا مثل  املراحل.  اإحدى  الثامن قاتلت اىل جانبنا يف  اللواء  و�سرية من 

ال�سرية واأ�سيب ع�سكريون منها، كانت ردة فعلهم  اأ�سيب قائد  قتالنا، لقد 

نّفذوا  تلني،  ل  قتال  اإرادة  جداً،  مرتفعة  معنويات  فعلنا،  ردة  مثل  متاماً 

اخلطة املر�سومة بحذافريها، تقدموا واحتلوا اأر�ساً.

اأي�ضاً التحق بفوجنا �ضباط من األوية وقطع اأخرى وقاتلوا مبعنويات عالية 

جداً. اأما التن�سيق مع باقي الأفواج والقوى فكان مبا�سراً ومتوا�سالً ومميزاً.

�سهيداً  تخ�سر  عندما  توا�سيها  الأخرى،  القطعة  مب�ساب  ت�سعر  قطعة  كل 

وتهنئها عندما تتقدم. كنا نزور بع�سنا با�ستمرار، نتوا�سل، نتبادل الدعم، 

نفرح �سوياً ونحزن �سوياً.

ويتذكر: يف اأحد املواقع �سقط لنا �سهيد ون�سب لنا امل�سلحون كميناً بينما 

ون�سف.  �ساعات  املهمة خم�س  ا�ستمرت  نرتاجع،  جثته، مل  اإخالء  نحاول  كنا 

املهمة  يف  �سارك  اأخــرى.  مباٍن  وجمموعة  املبنى  واحتللنا  �سهيدنا  اأخذنا 

ثلثة �ضباط وثلثة ع�ضكريني. مل يكن �ضرورياً اأن يتعر�ضوا جميعهم للخطر، 

لكنهم اأرادوا امل�ساركة يف املهمة.

التزمنا املعاهدات الدولية وقانون احلرب

ماذا  الدينية،  الأماكن  ذلك  يف  مبا  هائل،  املخيم  يف  • الدمار 
تقولون يف هذا اخل�سو�ش؟

تقّيدنا  ولقد  احلــرب.  وقوانني  الدولية  املعاهدات  يلتزم  جي�س  نحن   -

متاماً مبا تفر�سه هذه املعاهدات والقوانني. اأما امل�سلحون فقد متركزوا يف 

امل�ساجد وامل�ست�سفيات واملنازل و�سواها من الأماكن التي يفرت�س حتييدها 

القن�س  اأعمال  وميار�سون  النار  منها  يطلقون  وراحوا  احلربية،  الأعمال  عن 

�سدنا، �سقط لنا عدد كبري من ال�سهداء واجلرحى ونحن متم�سكون بعدم الرد 

احرتاماً حلرمة هذه الأماكن. رجال الدين والعلماء ودار الإفتاء اأدانوا جميعهم 

ممار�سات الإرهابيني، يف ما بعد مل يكن لدينا اإل خيار وحيد: الرد على النار 

من حيث تاأتي دفاعاً عن النف�س.

اأّما حجم الدمار فطبيعي ن�سبة لأعمال التفخيخ التي اعتمدها الإرهابيون 

ب�سكل يفوق كل ت�سّور. كانوا كلما تراجعوا اىل الوراء فخخوا كل ما اأخلوه بعد 

�سرقة حمتوياته، وعندما ندخل مبنى يفجرونه فوق روؤو�سنا، ا�سطررنا اىل 

تفجري املباين وال�سيارات حيث كان من امل�ستحيل تفكيك الألغام والأ�سراك 

التي ن�سبوها. 

واأ�ساف قائالً:

الإرهابيني.  على  القب�س  واإلقاء  اجلي�س  مواقع  ا�سرتداد  كانت  مهمتنا 

يف  واملدنيون  كامالً  �سهراً  الأمر  اأول  يف  قاتلنا  وقد  اأخوتنا  الفل�سطينيون 

ما  وهذا  واأمالكهم  حياتهم  على  حر�ساً  لل�سالح  ا�ستعمالنا  �سبطنا  منازلهم. 

كلفنا خ�سائر باهظة.

ومتابعة  املطلوبني  ت�سليم  عدم  على  الإرهابيون  واأ�سر  املدنيون  خرج 

املراحل  يف  وكنا  املهمة  نّفذنا  اجلي�س،  يرتاجع  اأن  وارداً  يكن  مل  القتال. 

جميعها يف تعاطف تام مع ال�سعب الفل�سطيني الذي ل ميت اليه التنظيم 

ب�سلة. نحن نقّدر معاناة هذا ال�سعب وندعم ق�سيته، لكن يف النهاية نحن 

�ساندهم  ومن  الإرهابيون  حتّمل  فقد  لذلك  بلدنا،  حماية  عن  م�سوؤولون 

م�سوؤولية اعتداءاتهم ال�سنيعة على اجلي�س واأمن الوطن.

هذا �سرف الع�سكري

اأنها  خ�سو�ساً  الع�سكريني،  على  املعركة  انتهاء  وقع  كان  • كيف 
طالت اأكرث من ثلثة اأ�سهر؟

- يف الأيام الأخرية �سعرت اأن النهاية باتت و�سيكة، كان حد�سي يقول اإننا 

اأن  اأريد  املاأذونيات كنت  اأو خم�سة. منعت  اأيام  اأربعة  �سننتهي يف غ�سون 

كل  بعد  الإنت�سار،  فرحة  التاريخية، ويف  اللحظات  هذه  اجلميع يف  ي�سارك 

حققوه.  واحتفلوا مبا  هناك  جميعاً  كانوا  ح�سل.  ما  وهذا  والت�سحيات.  اجلهد 

لقد قاموا بواجبهم وهذا �سرف الع�سكري... اإنه الواجب، ول اأحب اأن يتحدث 

اأحد عن بطولت.

الفوج؟ �سهداء  عائلت  مع  توا�سل  على  اأنتم  • هل 
اإ�سافة  املغاوير،  فوج  عنق  يف  اأمانة  �سهدائنا  عائالت  دائم،  التوا�سل   -

عودتنا  بعد  م�سوؤوليات.  لدينا  نحن  جتاههم.  اجلي�س  قيادة  م�سوؤولية  اىل 

كان اأول ن�ضاط لنا، دعوتهم اىل احتفال ويوم تكرميي يف الثكنة، وزياراتنا 

لهم متوا�سلة.

حمتويات  اىل  معنا  حملناها  التي  امل�سادرات  اإ�سافة  على  نعمل  حالياً 

متحف الفوج، و�سوف نفتتحه مع عائالت ال�سهداء يف منا�سبة يتم حتديدها 

لحقاً.
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ظروف ت�سّلم قيادة الفوج

ظروف  نادر  العقيد  لنا  ي�سرح  بداية، 

ت�سّلمه قيادة الفوج، فيقول:

للفوج  قــائــداً  تعييني  ــرار  ق تبّلغت 

الإلتحاق  ايّل  وطلب  هاتفي،  بات�سال 

اأو  يــومــاً  ال�سابط  يعطى  عــادة  ـــوراً.  ف

لم. مل اأُعَط اأي دقيقة فقائد الفوج اأ�سيب  يومني لاللتحاق وعدة اأيام... للت�سّ

واملعركة على اأ�سدها، كان ذلك يف 9 اآب.

مل اأكن بعيداً عن اأجواء املعركة ومعاناة الع�سكريني، بع�سهم )ب�سبب ُبعد 

منازلهم اأو لعدم رغبتهم يف اخلروج( كان قد م�سى على وجوده يف املخيم 

يوم  خ�س�ست  فقد  املعركة  تفا�سيل  كل  اأعاي�س  كنت  ال�سهرين.  يقارب  ما 

ماأذونيتي الأ�سبوعي لنهر البارد. 

�سخ�سية؟ مببادرة  اأم  القيادة  من  • بتكليف 
- مببادرة �سخ�سية، نحن ع�سكر، رفاقي يف املعركة مل اأكن قادراً على البقاء 

بعيداً عما يواجهونه.

بعد  وخ�سو�ساً  التعب،  هذا  كل  بعد  الفوج  معنويات  هو  به  فكرت  ما  اأول 

كانت  ع�سكرييه.  على  القائد  اإ�سابة  تاأثري  متاماً  ندرك  نحن  قائده.  اإ�سابة 

خطوتي الأوىل باجتاه رفع معنويات املقاتلني وتعزيز اإرادة القتال لديهم. 

فهذه الإرادة هي اأهم العوامل يف حتديد نتيجة املعركة.

كنت  العمل.  وبداأنا  اليهم  تعرفت  منهم،  بالقرب  عملياتي  غرفة  جعلت 

اأجل�س بينهم نتحدث، عن ال�سهداء واجلرحى الذين يجب اأن نكون على م�ستوى 

ما قّدموه. عن كرامة الع�سكري و�سرفه، عن الوطن الذي ينظر الينا وكل الآمال 

معّلقة على ما نحققه.

جتاوبوا معي ب�سرعة، اإنهم مقاتلون رائعون. خالل اأ�سبوع حققنا خرقاً مهماً 

ا�ستطعنا  البحر  القدمي، ومع مغاوير  املخيم  كنا فيه يف  الذي  املحور  على 

للمخيم  البحري  الطريق  بي�سار  اأم�سكنا  فقد  الإرهابيني.  على  الت�سييق 

)حميط الأونروا( وعملنا على فتح الطريق البحري، واحتالل املباين املحيطة 

اآب(  اأيام )بني 16 و22  اأخرى. بعد  به بال�سافة اىل احتالل وتنظيف مباٍن 

كنا قد فتحنا الطريق البحري وتوا�سلنا مع مغاوير البحر مع متابعة احتالل 

وتنظيف املباين.

كنا نقاتل من حتت اىل فوق

كانوا  فالإرهابيون  فوق،  اىل  حتت  من  تقاتل  التي  الوحيدة  القطعة  كنا 

فوقنا.

كان املحور الأ�سعب فالونروا مدخل لطريق احلاووز ولطريق ال�سوق، اأغلقنا 

اأقفل املنافذ الربية يف وجه امل�سلحني، وتوىل مغاوير البحر  الطريقني ما 

اإغالق املنافذ البحرية متاماً.

قبل اأن يح�سل هذا الإقفال متكن اأحد امل�سلحني من الت�سلل والهرب األقينا 

ذلك  خالل  كبري  ل�سغط  تعر�سوا  باأنهم  اعــرتف  العبدة.  يف  عليه  القب�س 

الأ�سبوع واأن ت�سعة منهم قتلوا على هذا املحور ومن بينهم �ساهني �ساهني.

تابعنا مناوراتنا الهجومية بعد ذلك. فكانت لنا كل يوم مناورة. يف الليل 

ن�سع ال�سور اجلوية على ال�سا�سة، نحدد لكل �سرية اأماكن الهجوم الرئي�سة. 

كان التقدم بالغ ال�سعوبة.  كنا ننجح يف حتقيق خرق كبري واأحياناً  اأحياناً 

اأعطيت لل�سرايا اأمراً بعدم املبيت يف املكان نف�سه الذي كانت فيه قبل يوم. 

اخلناق،  اإجنازاً عظيماً، و�سّيقنا عليهم  القتال حققنا  اأيام من  خالل ع�سرة 

فطلبوا اإخالء الن�ساء والأطفال من املخيم الأمر الذي ح�سل يف 24 اآب.

ويتابع �سرد اأبرز حمطات املعركة:

30 و31 اآب قمنا ب�سق طرقات وتنظيف طريق احلاووز والتقدم باجتاهه، 

كانت تف�سلنا عنه م�سافة 60 مرتاً تقريباً.

ال�ساعات الأخرية

للمعركة؟ الأخرية  ال�ساعات  عن  • ماذا 
من  خيار  اىل  �سيعمدون  هوؤلء  اأن  اأدركنا  امل�سلحني  عائالت  خروج  بعد   -

اإثنني: اإما القتال حتى املوت اأو حماولة الفرار.

مبجموعات  خرجوا  الأ�سرى  اإفادات  وح�سب  الفرار،  حاولوا  اأيلول   2  -  1 ليل 

ت�رشين الأول

حوار:

الهام ن�سر تابت

وجع ال�سهادة وفرح الن�رش

... واىل الفوج املجوقل، فوج املقاتلني الأ�سداء وع�سرات ال�سهداء وامل�سابني. قائد الفوج 

العقيد الركن جورج نادر ت�سّلم قيادة املجوقل اإثر اإ�سابة قائده العقيد الركن �سربل الفغايل.

من مكتبه يف كلية القيادة والأركان اأتى اىل اأر�ش املعركة التي مل يكن اأ�سلً بعيداً عنها.

كان ياأتي اليها يف يوم املاأذونية الأ�سبوعية، يحيي الرفاق وي�سّد على اأياديهم.

هو يف الأ�سا�ش مغوار ويف معركة هي معركة اجلي�ش والوطن مل يكن قادراً على البقاء بعيداً. 

يف ثكنة الفوج يف غو�سطا التقيناه: بداأنا يف املكتب، تابعنا يف ال�ساحة قرب الع�سكريني 

وانتهينا يف حلبة القتال وجهاً لوجه، حيث التدريبات على قدم و�ساق. كما كان يف املعركة 

هكذا هو يف الثكنة، دائماً بينهم. اإذا حتدث عنهم يقول رائعون. اأما م�ساعر الفخر التي 

يختزنها فل تكفي لإخفاء اأمل �سببه خ�سارة نخبة من خرية ال�سباب. ما يعو�ش اخل�سارة هو 

الن�سر وبقاء الوطن ووقوف النا�ش اىل 

جانب جي�سهم: »هذا �سعب ي�ستحق 

اأن منوت لأجله«. 
قائد الفوج املجوقل

هذا �سعب

ي�ستحق اأن منوت لأجله
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و�سلكوا طريقاً بني قطاعنا وقطاع اللواء اخلام�س، و�سعوا فر�ساً فوق الركام 

وبداأوا الت�سلل باجتاه املخيم اجلديد.

واأفادنا  عليها  فرمى  جمموعة  لنا  خفري  ك�سف  �سباحاً  والربع  الثانية  يف 

بالأمر. يف الوقت عينه، ح�سل الأمر نف�سه يف ال�سرية الرابعة ويف مرب�س 

للهاون حيث مّت الرمي على الفارين وقتل عدد منهم. اأعطينا الأمر ب�سعود 

 31 على  ق�سينا  الأخرية.  املواجهات  وبداأت  املاللت  اىل  الع�سكريني  جميع 

م�سلحاً واأ�سرنا 12.

اأكرث املجموعات مقاومة كانت 

كانت  العب�سي،  �ساكر  جمموعة 

يف  حا�سرناها  كبرية.  جمموعة 

بالق�سف  عاجلناه  مبنى 

امل�سلحني  مع  وا�ستبكنا 

�ستة.  هناك  منهم  فقتلنا 

وجدنا  املــبــنــى  هـــذا  يف 

نظفناها   ،»M4« بندقية 

وبعد املعاينة اكت�سفنا اأنها 

املغوار  ال�سهيد  بندقية 

متكن  الذي  كموين  عبا�س 

امل�سلحون من �سحب جثته، 

قّدرنا اأن بني القتلى �ساكر 

مرافقيه.  اأحد  اأو  العب�سي 

لدينا معلومات  كانت  فقد 

بندقية  اأن  موقوفني  من 

�ساكر  مع  املغوار  ال�سهيد 

متباهياً  يحملها  العب�سي 

عليها.  بال�ستيالء  ويفاخر 

ــرتداد  ــس كـــان لــنــا �ــســرف ا�

البندقية.

... اأنا املجّند علي الوهم

هذه  يف  �سهداء  للفوج  �سقط  هل   •
العملية؟

- خ�سرنا املجّند ال�سهيد علي الوهم، ا�ست�سهاده 

كان  ــرية،  الأخ اللحظات  يف  �سقط  كثرياً  بي  اأّثــر 

بف�سل  حتقق  الــذي  الن�سر  ي�سهد  اأن  ي�ستحق 

اأ�سّدهم  من  واحد  وهو  الع�سكريني  ت�سحيات 

�سجاعة وجراأة.

تاأثره  بلغ  وقد  نادر  الركن  العقيد  ي�سمت 

احرتاماً  والقلم  نظرنا  نخف�س  الدمع.  حدود 

للم�سهد املوؤثر وننتظر حلظات قبل اأن ياأتي 

الكالم.

هذا  عن  �سيئاً  ت�سيف  اأن  تريد  هل   •
ال�سهيد بالذات؟

كنا  الفوج.  اىل  و�سويل  اليه حلظة  تعّرفت  اأول ع�سكري  كان  الرجل  هذا   -

نحفر لنفتح طريقاً بوا�سطة اجلرافة. �سقطت قذيفة »اآر. بي. جي« حتت رجل 

.)D9( ال�سائق. اأ�سيب ونزل من اجلرافة

له  اأّمن  اأخرجها.  اأنا  الوهم عّرف عن نف�سه وقال:  تقدم مني املجّند علي 

رفاقه احلماية، واأخرجها.

اأمر«.  »هذا  له:  قلت  لكنني  رف�سها.  اأيام،  اأربعة  مكافاأته مباأذونية  اأردت 

�سكرين و�ساأل: »�سيدي اأنا متزوج وعندي ولد واأريد اأن اأتطوع يف اجلي�س، هل 

تطوعني«. قلت له: »�ساأطوعك ولو كان لديك ع�سرة اأولد«. كان مندفعاً مثل 

النار... ا�ست�سهد يف اآخر حلظات املعركة.

�سرف رفع العلم

ع�سرات  الفوج  • قّدم 
ال�����س��ه��داء اإ���س��اف��ة اىل 

بالغة  اإ�سابات  امل�سابني 

�سهوراً  العلج  ت�ستوجب 

تقيم  ك��ي��ف  ط��وي��ل��ة، 

معنويات  ب��الإج��م��ال 

الفوج؟

املجوقل  الفوج  قاتل   -

ــيــة جـــداً  مبــعــنــويــات عــال

كان  لقد  مميزة.  وبكفاءة 

على  العلم  رفع  �سرف  لنا 

جداً:  مهمة  مراكز  اأربــعــة 

النور�س  �ــســامــد،  اخلــــان، 

ا�ستكمال  اىل  والأونـــــروا، 

من  وتطويقه  املخيم  عزل 

الناحية الغربية مع مغاوير 

على  وال�سيطرة  الــبــحــر، 

املداخل الغربية وال�سمالية 
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قائد الفوج املجوقل

العقيد الركن جورج نادر

مع�سكر  اىل  الربيد  من  الفوج  انتقل   ،2007/6/3 يف   •
عرمان للتدريب.

نهر  خميم  يف  الأمن  حفظ  عملية  يف  �سارك   ،2007/6/4 • يف 
القطاع  ت�سّلم  اأن  بعد  ال�سرقية  وال�سمالية  ال�سمالية  اجلهتني  من  البارد 

من فوج املغاوير.

ا�سرتاحة(  )فرتة   1207 بال�سرية  الفوج  ا�ستبدل   ،2007/7/2 • يف 
متركزت  بينما  العبدة،  م�ستديرة  حميط  يف  وحــداتــه  بع�س  ومتــركــزت 

وحدات اأخرى يف مع�سكر عرمان.

اجلبهة  على  القتالية  العمليات  الفوج  تابع   ،2007/7/12 يف   •
ال�سمالية )البحر(.

للمخيم. اجلنوبية  اجلبهة  اىل  الفوج  انتقل   ،2007/7/17 • يف 
اجلهة  اىل  الرابعة  املجوقلة  ال�سرية  انتقلت   ،2007/7/28 يف   •

ال�سمالية )الأونروا(.

)الأونروا(. ال�سمالية  اجلهة  اىل  الفوج  انتقل   ،2007/7/31 • يف 
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هذه  على  �سيطرنا  عندما  امل�سلحون.  ي�ستعملها  التي  واملراكز.  للمالجئ 

املراكز طلبوا اإخالء الن�ساء والأطفال.

اأما بالن�سبة اىل ال�سهداء فقد دفعنا ثمناً غالياً، وكذلك الأمر بالن�سبة اىل 

الإ�سابات لدينا الع�سرات منهم وما زالوا يف امل�ست�سفيات و�سيمكثون فيها 

اأ�سهراً طويلة.

اأي �سهيد من اجلي�س يعنيني  غالياً، بالن�سبة ايّل،  اجلي�س كله دفع ثمناً 

اأنه من قطعتي. يف النهاية الوطن ل ي�سان اإل بالت�سحيات، اجلي�س  كما لو 

قام بواجبه.

واأ�ساف قائالً:

ن�سميه  ما  اأن تدفع. هناك  دم يجب  اأن ثمة �سريبة  الع�سكريون يعرفون 

غري  فال�سابات  اأكرث  املوؤمل  اأما  وموؤملة.  قا�سية  تكون  حم�سوبة«،  »اإ�سابات 

وتوفري  الع�سكريني  حلماية  الحتياطات  كل  اأخــذ  املهم  لذلك  املح�سوبة. 

على  جرحى  ب�سعة  قوامها  بكلفة  مبنيني  احتالل  اأف�سل  �سخ�سياً  اخل�سائر، 

احتالل عدد كبري من املباين كلفتها العديد من ال�سهداء.

هذا ال�سعب ي�ستحق اأن منوت لأجله

اإحتفال  ت�سف  وكيف  حالياً،  الأولويات  هي  ما  الثكنة،  اىل  • عدمت 
النا�ش بعودتكم؟

اإعادة تنظيم الفوج، نعيد جتهيز عتادنا وع�سكرنا،  - نحن الآن يف مرحلة 

ثمة م�ساعفة لالآليات وال�سالح، وتدريب للع�سكريني.

ال�سعب  هذا  بالقول:  فاأكتفي  ال�سوؤال،  من  الثاين  ال�سق  خ�س  ما  يف  اأما 

كل  املعركة، يف  مراحل  كل  ال�سعب معنا يف  كان  لأجله.  اأن منوت  ي�ستحق 

حلظة كنا ن�سعر بدعمهم ميدنا باملزيد من القوة. و�سط النا�س املحت�سدين 

على كل الطرقات �سعرت بالكرب والفخر، لكنني اي�ساً �سعرت اأنه مهما قّدمنا 

لأجلهم فهذا واجبنا. يف حلظات اأح�س�ست باخلجل من هذا ال�ستقبال العظيم. 

الفرح من حولنا يف كل مكان، فرح مل ميح الغ�سة والأمل يف الأعماق، عاد 

اأي�ساً  ال�سهداء بانتظارنا  اأهايل  الطرقات كان  فوجنا ناق�ساً 40 �سهيداً، على 

ويف ع�سقوت انتظرونا من ال�ساعة الثالثة بعد الظهر اىل الأوىل بعد منت�سف 

الليل، م�سهد فوق الو�سف.
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اأ�سعب املهمات

الركن �سرمي هذه احلرب  العقيد  ي�سف 

الفوج  تولها  التي  املهمات  »باأ�سعب 

حرباً  تكن  مل  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  كما 

بني  مت��ا���ض  خ��ط��وط  فيها  تقليدية، 

 6000 عن  عبارة  هو  خميماً  ندهم  كنا  لقد  جهتني. 

امل�ساكن  هذه  تنظيف  علينا  وكــان  تقريباً،  م�سكن 

وتفتي�سها مبا فيها من م�سلحني خمتبئني وقّنا�سني 

وما يرتكونه وراءهم من قذائف وتفخيخات«. 

وي�سيف قائالً: الدمار الذي وقع يف املخيم مل يكن 

واملعركة  كثرية،  اأحياناً  يعيقنا  كان  لقد  مل�سلحتنا. 

ال�سعوبات  تراكم  ب�سبب  طويلة  فرتة  تطلبت 

و�سعينا اىل احلد من اخل�سائر.

ظروف  كل  الإعتبار  عني  يف  الأخذ  • مع 
اأداء  تقيم  كيف  ومعطياتها،  املعركة 

الع�سكريني ومعنوياتهم؟

بني  التمييز  ينبغي  لكن  ممتازاً  اأداًء  كــان   -

املخيم  من  العمليات  ت�سمل  الأوىل  مرحلتني: 

اجلديد وحتى ن�سف املخيم القدمي، خاللها كان اأداء الع�سكر 

ممتازاً واخل�سائر قليلة جداً.

يف املرحلة الثانية، اأي يف ما تبقى من املخيم القدمي، اأ�سبحت العمليات 

بات  بقعة �سيقة، حيث  اأ�سبحوا حما�سرين يف  فامل�سلحون  واأق�سى.  اأ�سعب 

ا�ستخدام الأ�سلحة حمدوداً وازدادت اخل�سائر.

واجهنا �سعوبة يف التقّدم بني املمرات ال�سيقة. كان الع�سكري يجاهد ليجد 

مكاناً يتمركز فيه وينطلق منه ليتابع مهمته، بالإ�سافة اىل ال�سعوبة يف 

اإخالء امل�سابني و�سحبهم.

الع�سكريون اأ�سابهم التعب، مع ذلك تابعوا املهمة باإ�سرار وعناد، وبالإرادة 

والتخطيط، ا�ستطعنا التغلب على كل ال�سعوبات.

الإ�سرار هزم التعب

الوحدات  تبديل  فكرة  عر�ست  القيادة  اأن  اىل  �سرمي  الركن  العقيد  وي�سري 

لإراحة املقاتلني، لكن الوحدات التي بداأت املعركة اأ�سّرت على املتابعة حتى 

النهاية وهذا ما ح�سل.

عدداً  خ�سرنا  لقد  الع�سكريني،  �سفوف  يف  اخل�سائر  عن  • ماذا 
كبرياً من ال�سهداء؟

- خ�سـارة اأي �سهيـد موجعـة، لكن ل معركة من دون خ�سـائـر، واحلـفـاظ على 

الوطـن يقت�سي دوماً ت�سحيات يدفعها الع�سكريـون مـن دمائهـم. لقد كـان 

ملا  املتابعة.  على  عزم�اً  يزيده�م  كان  ولكن�ه  رفاقه  ُيح�زن  �ضهي�د  �ضق�وط 

ت�رشين الأول

حوار:

ندين البلعة

وجع ال�سهادة وفرح الن�رش

»احلمد هلل على ال�سلمة« اأول كلمة »لل�سباب« من قائد فوجهم، فوج مغاوير البحر، العقيد 

الركن جورج �سرمي، الذي اأ�ساد ب�سجاعة الع�سكريني وبتما�سكهم يف مواجهة ال�سعاب 

ومتابعتهم املهمة حتى اآخر حلظة من املعركة، منّوهاً مبناقبيتهم وكفاءاتهم.

قائد فوج مغاوير البحر يرى يف معر�ش تقييمه اأداء الع�سكريني باأنه كان ممتازاً خ�سو�ساً 

بالقيا�ش اىل �سعوبة املهمة التي مل ينّفذ اجلي�ش مثيلً لها من قبل. »كانت معمودية دم 

حقيقية للفوج«. والع�سكريون الذين حتّلوا مب�ستوى عاٍل من العزم والإ�سرار حتّلوا يف املقابل 

مب�ستوى عاٍل من املناقبية يف تعاملهم مع املدنيني: »ع�سكريونا هم من اأخرجوا ن�ساء 

امل�سلحني وحملوا اأطفالهم«.

اأما عن الثمن املوجع الذي دفعه اجلي�ش، فيقول: »للحرب ثمن وليبقى الوطن ل بد من حتّمل 

اآلم اجلراح الكبرية«.

هنا ن�ش احلديث

مع العقيد الركن �سرمي.
قائد فوج مغاوير البحر

ليبقى الوطن ل بد من 

حتمل اآلم اجلراح الكبرية

قائد فوج مغاوير البحر

العقيد الركن جورج �سرمي
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ا�ستطعنا متابعة املهمة لو مل يكن الإندفاع موجوداً لدى الع�سكر. تغلبنا على 

الظروف ال�سعبة بف�سل اإرادتهم و�سالبتهم اأولً، وبف�سل اإميانهم بوجوب اإنهاء 

منا ولدماء ال�سهداء الذين �سقطوا من  هذه املهمة بنجاح لنبقى اأوفياء لَق�سَ

اأجل ق�سية �سرف. اأما بالن�سبة اىل حجم اخل�سائر فنظراً اىل طبيعة املعركة 

هي خ�سائر مقبولة.

لكننا  الإنت�سار،  �سنحقق  باأننا  اأي حلظة  ال�سك يف  ي�ساورين  وي�سيف: مل 

اإنهاء  فقط  يكن  مل  هدفنا  خ�سائر.  من  ميكن  ما  باأقل  حتقيقه  اىل  �سعينا 

من  وهذا  املقاتلني،  الع�سكريني  اأرواح  على  املحافظة  اي�ساً  بل  املهمة 

العوامل التي اأطالت اأمد املعركة.

عربة جليو�ش اأخرى

معم�ودي�ة  ف�ي  اجل�ي��ش  اكت�سبه�ا  التي  اخلب�رات  ع�ن  • م��اذا 

ال�دم هذه؟

اأ�سهد ما �سهدناه يف هذه املعركة.  اأخدم يف اجلي�س منذ 27 عاماً، مل   -

عربة  و�ستكون  جي�س.  يخو�سها  اأن  ميكن  التي  املعارك  اأ�سعب  من  كانت 

كلت جلنة على �سعيد املوؤ�س�سة الع�سكرية  جليو�س العامل، ويف هذا الإطار �سُ

عموماً وعلى �سعيد الأفواج خ�سو�ساً، لدرا�سة تفا�سيل هذه املهمة وا�ستخال�س 

الع�سكرية  والقتال  والتعليم  التدريب  مناهج  تعديل  وبالتايل  منها،  العرب 

وتطويرها.

اأن يخو�س اجلي�س اللبناين هذه املعركة ويخرج  اأحد يف العامل  مل يتوقع 

كنا  التي  الإرهابية  املنظمة  على  نهائياً  لقد ق�سينا  نهائي.  بانت�سار  منها 

نقاتلها والفاّرين جتري مالحقتهم.

وي�سيف:

كانت فعالً معمودية دم لعنا�سر الفوج، 85٪ من الع�سكر حديثو اخلدمة ومل 

يدخلوا �سابقاً يف معارك قا�سية. 

هـــذه املــعــركــة زادتــهــم خربة 

كوحدة  قاتلوا  فقد  القتال،  يف 

الفوج،  �سعيد  على  متكاملة 

القطع  باقي  مع  واحــد  وكج�سم 

على �سعيد اجلي�س.

الثغرات  بع�س  العمل  تخلل 

التي فر�ستها ظروف املعركة لكننا 

ال�ضباط والع�ضكريني  بجهد من كل 

الأخرية،  املرحلة  ففي  تخطيناها. 

�سعوبات  اىل  امل�سافة  �سيق  اأدى 

والطريان  املدفعية  برمايات  تتعلق 

املهمة،  لإجناح  �سرورية  كانت  التي 

ال�سعوبات  جتاوزنا  واحلذر  بالتن�سيق 

الع�سكريني  حــمــايــة  اىل  ـــولً  ـــس و�

املتمركزين قرب النقاط امل�ضتهدفة.

الإرهابيون هم امل�سوؤولون عن الدمار

املخيم،  يف  كبري  الدمار  • حجم 
كيف ت�سعرون حيال هذا الأمر؟

- الإرهابيون م�سوؤولون بالكامل عن هذا 

واتخذوا  اجلي�س،  على  اعتدوا  لقد  الدمار، 

حري�سني  كنا  ب�سرية،  ـــاً  دروع املدنيني 

الإرهابيون  املدنيني،  اإيــذاء  عدم  على  جداً 

يف  واأمعنوا  املدنية  الأماكن  يف  تغلغلوا 

كل  تفخيخ  اىل  عمدوا  علينا،  اعتداءاتهم 

�سيء، نحن كنا يف معر�س الدفاع عن النف�س 

وعن كرامة جي�سنا وبقاء وطننا.

من  عائالتهم  ــرج  اأخ من  نحن  النهاية  يف 

للمدنيني،  �سغينة  اأي  ن�سمر  ل  نحن  املخيم، 

حملوا اولدهم

ونقلوا امتعتهم
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اأخالقياتنا والتزامنا املواثيق الدولية يحتمان علينا الت�سرف مبناقبية، وهذا 

ما فعله ع�سكريونا. لقد التزموا اأوامر القيادة القا�سية بعدم اإيذاء اأي اإرهابي 

اإذا ا�ست�سلم. طبقنا يف حقهم املواثيق الدولية.

»اإمنا الأمم الأخلق«!

عائلت  نقل  ع�سكريني  من  يرُطلب  اأن  �سعب...  موقف  لكنه   •
اإهاربيني قتلوا رفاقهم وت�سببوا لهم بكل هذا الأذى والأمل؟

حتتمه  وما  وقيمنا  مبادئنا  من  انطالقاً  نت�سرف  نظامي  جي�س  نحن   -

يحكم  ما  هو  والأبرياء،  والأطفال  الن�ساء  حيال  الإن�ساين  الواجب  اأخالقياتنا. 

�سلوكنا، ل نت�سرف بدافع الإنتقام واإمنا  بدافع حماية وطننا من اخلطر وحفط 

كرامة جي�سنا و�سهدائنا.

كفوج؟ حاجاتكم  قّيمتم  هل  املعركة  انتهاء  • بعد 
- بالطبع، لقد اأجنزنا هذا التقييم، على ال�سعيد الب�سري نحن بحاجة اىل 

دم جديد لذلك ن�سعى اىل تطويع عنا�سر ل�سالح الفوج، اإما من الع�سكريني 

يف اخلدمة الفعلية الراغبني يف اللتحاق بالفوج، واإما من املجّندين املمددة 

خدماتهم، كما اأننا ب�سدد اإعداد خطة نوؤمن مبوجبها وظائف تالئم الع�سكريني 

كانوا  التي  الوظائف  مبزاولتهم  ي�سمح  ل  �سحي  و�سع  يف  باتوا  الذين 

اجلي�س  قيادة  اىل  بحاجياتنا  لوائح  رفعنا  التجهيز،  �سعيد  على  ي�سغلونها. 

بالطرق الإدارية املعتمدة، وقد وعدنا القائد بتاأمني ما نحتاجه.

البارد  نهر  من  انتظاركم  يف  النا�ش  م�سهد  لكم  قال  ماذا   •
اىل بريوت؟

- كان امل�سهد الأكرث روعة والأكرث تاأثرياً الذي ميكن اأن يعي�سه اإن�سان. فرح 

زالوا  ما  واآخرون  ا�ست�سهدوا  اأبطال  �سنعه  الطرقات،  على  املتدفق  النت�سار 

يعانون اآلم اإ�ساباتهم.

التعبري  �سعب  ال�سهداء،  ب�سَور  تلّوح  وعائالت  العائدين  ت�ستقبل  عائالت 

بالكالم. كل ما اأقوله: كي يبقى الوطن ل بد من حتّمل اآلم اجلراح الكبرية.

للع�سكريني؟ اأخرية  كلمة  من  • هل 
- اأنا فخور بكم، فخور ب�سالبتكم وعنفوانكم وت�سحياتكم ومناقبيتكم.
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ت�رشين الأول

اإعداد:

الهام ن�سر تابت

يف امليدان

يف خميم نهر البارد

... وكما الأم تن�سى يف حلظة 

وليدها  �سرخة  �سماعها 

والولدة،  املخا�ش  اآلم  كل 

الن�سر  حلظة  يف  ين�سون 

وكل  واخلطر  القتال  اأهوال 

ال�سعوبات.

وحدها  الن�سر  حلظة  يف 

العّزة  واأعلم  ال�سهداء  هامات 

م�ساحات  حتتل  املرفوعة 

من  وتوؤّكد  والذاكرة،  الروؤية 

جديد التزام الع�سكري �سرف 

احلفاظ على وطنه حتى الرمق الأخري.

انتهت املعركة بالن�سر ومع املقاتلني عدنا اىل �ساحتها.. فماذا يقول 

فيها؟  �سيداً  ال�سمت  بات  اأن  بعد  املعركة  �ساحة  اىل  العائد  املقاتل 

وماذا تقول الأماكن ملن مكثوا فيها اأكرث من ثلثة اأ�سهر و�سط اخلطر 

ودوي الق�سف ور�سا�ش القن�ش، وتلل الركام؟

اأ�سماء  ذاكرتنا  يف  البارد،  نهر  خميم  اىل  نتجه  ال�ستك�ساف..  نحاول 

و�سَور.

من  الإعلم  و�سائل  عرب  ترتدد  يوم  مئة  من  اأكرث  ظلت  مراكز  اأ�سماء 

با�ستثناء  اأحد  ي�ستطيع  اأن  غري 

املقاتلني و�سع قدم فيها.

يومياً،  تردنا  كانت  �سهداء  �سَور 

وعلى  ال�ساحات  يف  نراها 

زجاج  على  اجلدران، 

اأ�سحابها  بات  �سَور  الإعلم.  و�سائل  من  و�سواها  ال�سحف  ويف  ال�سيارات 

جزءاً من حياتنا اليومية، وباتوا م�سدر فخرنا وحزننا يف اآن.

عند مدخل املخيم كان بانتظارنا ع�سكريون يف ثلث جمموعات:

ال�سرية  )اآمر  رائد  قوامها  املجوقل،  الفوج  من  الأوىل  املجموعة 

املجوقلة اخلام�سة( وب�سعة ع�سكريني.

من  وعدداً  اأول  ملزماً  وت�سم  البحر  مغاوير  من  الثانية  املجموعة 

داخل  جولة  يف  ملواكبتنا  خ�سي�ساً  ح�سرتا  واملجموعتان  الع�سكريني، 

املخيم.

�سابط  اإمرتها  توىل  املغاوير  فوج  من  فكانت  الثالثة  املجموعة  اأما 

املجموعة  هذه  الع�سكريني.  من  عدد  برفقته  وكان  ملزم،  برتبة 

كانت ما تزال يف املخيم. مل تغادر مع الفوج. اإنها من �سرية ال�سهيد 

لن  وهي  ال�سهيد،  جثة  عن  البحث  مهمتها  الكموين،  عبا�ش  املغوار 

تعود اىل الثكنة اإل مع �سهيدها )يف وقت لحق اأعلنت قيادة اجلي�ش - 

مديرية التوجيه عن �سحب جثة ال�سهيد واأقيمت ال�سلة لراحة نف�سه(.

يف املخيم ويف حميطه كان بانتظارنا ع�سكريون من اللواء اخلام�ش 

»�سائدو  اي�ساً:  بانتظارنا  كان  وهناك  القطاع.  م�سوؤولية  يتوىل  الذي 

تنظيف  مهام  يتابعون  زالوا  ما  الذين  الهند�سة  فوج  رجال  اخلطر« 

املخيم من الألغام والأفخاخ ومعهم عنا�سر من فوج الأ�سغال امل�ستقل، 

جانب  اىل  وقاتلت  باملعركة  التحقت  ع�سر  الثاين  اللواء  من  �سرية 

من  اأخرى  و�سرية  الأخرى،  القطع 

وقاتلت  اي�ساً  التحقت  الثامن  اللواء 

حتى اآخر حلظات القتال.

للمقاتلني؟
ماذا تقول الأماكن



ن�سيحة: خذوا الكمامات

العميد  ال�سمال  قائد منطقة  ن�سيحة  على  بناًء 

الدخول  قبل  بالكمامات  ت�سّلحنا  جمذوب،  الركن 

احتياطاً  احلقائب  يف  و�سعناها  املخيم،  اىل 

اأيام،  اإنتهت املعركة منذ ع�سرة  �سرورياً. فكرنا: 

الآن بحاجة اىل كمامات يف جولة لن  اإذا كنا نحن 

كان  الذي  ما  ُترى  �ساعات،  ب�سع  �سوى  ت�ستغرق 

يحتاجه هوؤلء ال�سجعان الذين مكثوا اأ�سهراً يف جّو 

موبوء؟

ثم  من  قليالً،  اإل  الزفت  على  الآليات  ت�سر  مل 

اجلرافات  �سقتها  التي  الـــرتاب  طــرقــات  بـــداأت 

الع�سكرية.

ن�سل اىل نقطة اخلان، نرتجل، ينبغي اأن نتابع 

�سرياً على الأقدام بينما تالقينا الآليات يف نقطة 

اأخرى. يف و�سح النهار بدا لنا ال�سري هناك 

اأ�سبه بت�سلق قمة جبل. الع�سكريون راعوا 

اأو�ساعنا، واكبونا يف ال�سري البطيء وكانوا 

الأماكن  يف  امل�ساعدة  لتقدمي  جاهزين 

كان  نتقنها.  ل  خطوات  تقت�سي  التي 

واأن  خطوة،  كل  من  نتاأكد  اأن  ينبغي 

تلك  كل  تكت�سف  اأن  لأعيننا  نتيح 

الأماكن واملراكز التي حفظنا اأ�سماءها 

عن ظهر قلب. ويف الوقت عينه كان 

ال�ضباط  �ضروحات  نتابع  اأن  ينبغي 

والع�سكريني.

املتال�سقة  املــبــاين  ــاأمــل  ــت ن

كــوات  عــرب  ببع�سها  املت�سلة 

اجلـــدران  يف  فتحت  متتالية 

لت�سكل ممراً اآمناً للع�سكريني.

�ضلوك  ال�ضباط:  اأح��د  ي�ضرح 

عليها  يطل  التي  الــزواريــب 

كان  املباين  من  القنا�سون 

اىل  ا�سطررنا  اأكــيــداً.  خطراً 

واملـــرور عرب  اجلـــدران  فتح 

املباين املتال�سقة.

ليلة خلف الأعمدة

هـــذا مــركــز اخلــان 

ــط  ــاب ــس يـــ�ـــســـري �

خرقه  املــجــوقــل، 

ـــان مــهــمــاً جــداً  ك

بعد  الينا.  بالن�سبة 

اأن حتقق هذا اخلرق بداأنا التقدم، اأحياناً نقف يف 

اجلبهة اأياماً من دون  اأن ن�ستطيع التحرك، فالعدو 

يتحكم باملمرات.

مباٍن  ثالثة  اىل  املغوار  املــالزم  ي�سري  بــدوره 

بداية  يف  املغاوير  فوج  احتلها  اخلان  نقطة  يف 

ليلة  اأم�سينا  جداً،  �سعبة  عملية  »كانت  املعركة، 

كاملة هنا كل واحد منا خلف عمود. كان الإرهابيون 

بني  الفا�سلة  )امل�سافة  املقابل  املبنى  يف 

يف  بوجودهم،  اأح�س�سنا  �سيق(،  ممر  املبنيني 

قتلنا  معهم.  ا�ستبكنا  اأمامنا،  راأيناهم  ال�سباح 

جثتني  اأول  كانتا  جثتني.  و�سحبنا  منهم  ثالثة 

ي�سحبهما اجلي�س للم�سلحني، كانوا يحاولون دائماً 

عدم ترك قتالهم«.

للعدو؟ جثة  �سحب  للع�سكر  يعني  • ماذا 
يجيب اأحد ال�ضباط: الع�ضكري ي�ضعر بالفخر الأنه 

معادياً  عن�سراً  قتل 

لنا  يتيح  الأمــر  اأخــرى  جهة  من  جثته.  واأح�سر 

التعرف اىل جن�سياتهم وجمع معلومات عنهم.

قبل اأن نغادر النقطة التي كنا فيها يقول مالزم 

النور�س،  الوح�س،  اخلان،  البحر:  مغاوير  من  اأول 

�سامد، الأونروا... هذه اأ�سماء كبرية ملراكز قيادية 

بالن�ضبة اىل امل�ضلحني، �ضقوط كل  لها رمزيتها 

يف  وقواهم،  ملعنوياتهم  قوية  �سربة  كان  منها 

املقابل كان �ضقوط مركز لهم اأمراً يعزز معنوياتنا 

ويعطينا مزيداً من الندفاع والثقة.

اأحد  الركام،  فوق  ودائماً  الأمام  اىل  قليالً  ن�سري 

الع�سكريني ينحني ويلتقط �سلكاً من بني الركام 

خ�سية اأن »تتفرك�س ال�سبايا«، ينظر اليه ويقول: 

»هذا فتيل بطيء ال�ستعال«، نفهم اأنه من �سمن 

الإرهابيون، ن�ساأله:  التي كان ي�ستعملها  الو�سائل 

»مباذا تفكر الآن واأنت حتمل هذا ال�سلك؟« يقول: 

تخطر اأمامي قامات رفاقي الذين �سقطوا �سهداء، 

اأفكر كم �سقط منهم ب�سبب الأفخاخ«.

101

ماذا تقول الماكن للمقاتلني؟
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ف�سحة من احلنني

ينظر جمند مغوار اىل مبنى اأمامنا، يقول: هنا 

ا�ستبكنا مع الإرهابيني، اأنا اأ�سبت هنا حيث نقف، 

يدي  يف  اأي�ساً  اأ�سبت  قطبة«،   12« فمي  يف 

وعدت،  اأيــام  �سبعة  النقاهة  يف  مكثت  ورجلي. 

ل ميكن اأن اأ�سعر براحة ال�سمري بعيداً عن رفاقي 

الذين يتابعون القتال.

لبع�ش  كهذه  حرب  يف  ف�سحة  من  • هل 
اللحظات اجلميلة؟

- اأجمل اللحظات عندما نقتل اإرهابيني واأتع�سها 

حلظة ا�ست�سهاد رفيق. يف ما خال ذلك وعلى الرغم 

من كل �سيء تبقى لنا ف�سحة نتذكرها ب�سيء من 

اىل  )ي�سري  ا�سرتاحتنا  كانت  هنا  مثالً  احلنني. 

البال�ستيكية(.  الكرا�سي  بع�س  فيه  �سفلي  طابق 

كنا جنل�س يف امل�ساء �سوياً نرتاح، نتناول الطعام، 

ومرة وجدنا دربكة فا�ستعملناها.

حتتلون  عندما  حتتفلون  كنتم  كيف   •
مركزاً اأو حترزون تقدماً مهماً؟

- ال احتفاالت، عند �ضقوط مركز مهم للعدو اأول 

لالحتماء،  الد�سم  واإقامة  التمركز  هو  به  نقوم  ما 

فردة فعل العدو قد تكون هجوماً م�ساداً اأو قن�ساً.

اإنه مركز �سامد

هذا  زاروب،  اىل  مغوار  يدلنا  التقدم،  نتابع 

املمر كان مفخخاً بالكامل، �سيارات، دراجات نارية، 

واأ�سياء اأخرى، كلها مفخخة، فّجرناها.

على ميني الطريق الرتابية التي ن�سلكها كومة 

اأنقا�س فوقها علم، ي�سري اليها �سابط: هذا مركز 

�سامد.

بخطر  حمفوفاً  ــان  ك �سامد  مقابل  الطريق 

طريقاً  كــان  �سامد،  يف  املتمركزين  القنا�سة 

ممنوعاً على الع�سكريني �سلوكه. قتلنا عدداً كبرياً 

من الإرهابيني هنا، قرب املركز وجدنا العديد من 

املقابر اجلماعية، اأخذنا العديد من الأ�سرى، 

كان الع�سكريون يف حال اإحتقان 

كلفنا  املركز  هــذا  �سديد، 

كثرياً، على الرغم من ذلك 

الذين  مــن  ـــاً  اأي نقتل  مل 

ا�ست�سلموا.

وقد  املباين  اأحد  ن�ساهد 

ـــات بــقــايــا من  ـــرتق وب اح

يقول  عنه،  ن�ساأل  ال�سواد، 

هذا  اىل  و�سلت  ال�سابط: 

ومعها  حــ�ــســرية  املــبــنــى 

طنو�س،  مي�سال  النقيب 

الإرهابيون  فجره  دخلوه  عندما 

والع�سكريون  فا�ستعل  يدوياً، 

يف داخله، احلمد هلل مل ي�ست�سهد 

زالوا قيد  ما  لكنهم  اأحد،  منهم 

اأن  احلــروق، ممنوع  العالج من 

ملدة  ال�سم�س  لأ�سعة  يتعر�سوا 

تقارب ال�سنة.

الهند�سة دائماً معنا

مبنى  اىل  ع�سكري  ويدلنا 

لقد  الطريق:  ي�سار  على  اآخــر 

قذيفة  املبنى  ــرب  ق و�سعوا 

قارورة  اىل  مو�سولة  ملم   155

غاز ليفّجروها عندما ندخل. راأينا ال�سلك املو�سول 

رمينا قذائف »اآر. بي. جي« وقطعناه. وي�سيف: 

قبل دخول اأي مبنى نرميه بقذائف »اآر. بي. جي« 

وقنابل، تنفجر التفخيخات قبل اأن ندخل، و�سالح 

الهند�سة دائماً يف مواكبتنا.

يكن  مل  وا�سعة...  �ساحة  اأمامه  اآخــر  ومبنى 
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الدمار يف زاروب كان مفخخاًف�سحة من احلنني
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بو�سعنا التقدم، يقول �سابط. كّنا هدفاً لقّنا�سي 

�سامد، ا�ستلزمنا خرق هذا املبنى ثالثة اأيام من 

احتالله  على  قادرين  كنا  العنيفة،  ال�ستباكات 

ال�سهداء  من  مرتفعة  بكلفة  لكن  واحد،  يوم  يف 

من  واحتالله  اأيــام  عدة  البقاء  لنا  ف�سّ واجلرحى. 

دون خ�سارة اأي �سهيد. هذا الأمر تكرر يف معظم 

املواقع.

18 مقربة جماعية قرب �سامد

الكثري من  اأ�سابه  ي�ستوقفنا م�سهد م�سجد وقد 

الدمار ن�ساأل، وتاأتينا احلكاية:

املوجودة  القاعة  الوليد،  ابن  خالد  جامع  اإنــه 

الإرهابيون  كان  اجلامع  قبة  له. من  تابعة  اأمامه 

ي�سيطرون بالقن�س على كل اجلهات، متركزوا اي�ساً 

يف القاعة كان ينبغي لنا ال�سيطرة على اجلامع 

والقاعة للو�سول اىل مركز �سامد املال�سق لهما. 

تعر�سنا لنريانهم ب�سكل جهنمي ومل ميتثلوا لكل 

العبادة.  اأماكن  بتحييد  طالبتهم  التي  النداءات 

بالكامل  دّمر  ا�سطررنا اىل ق�سفهم، مركز �سامد 

 18 قربه  وجدنا  مالجئ.  عن  بحثاً  حتته  حفرنا 

املوجودون  حديثة،  مقابر  كانت  جماعية.  مقربة 

فيها قتلوا يف املعركة هناك.

فيه  قتل  منزل  الوليد  ابن  خالد  جامع  مقابل 

الليلة  يف  امل�سلحني  من  كبرياً  عدداً  الع�سكريون 

وجدت  الذي  نف�سه  املنزل  وهو  للمعركة،  الأخرية 

الكموين،  عبا�س  املغوار  ال�سهيد  بندقية  فيه 

وكانت بداخله جمموعة العب�سي. 

مباين  اىل  الع�سكريون  الينا  ي�سري  هناك  من 

هناك  البحر،  جلهة  �سامد  بعد  الواقعة  الونــروا 

فــوج  زال  مـــا 

املباين  تنظيف  على  يعمل  الهند�سة 

والأر�س من الألغام والأفخاخ.

كيف كنتم تنامون وتاأكلون و...

عرب  نقلتنا  التي  الآلــيــات  اىل  نتوجه  اأن  قبل 

اأن  لنا  يخطر  اجلي�س،  �سقها  وقد  الن�سال  طريق 

تنامون،  كنتم  »كيف  الع�سكريني:  ن�ساأل 

ميكن  كيف  اإلهي  يا  تغت�سلون...  تاأكلون، 

العي�س و�سط هذا الركام؟«.

فيه  نبات  ننظفه  املبنى  »نحتل  يجيبون: 

ليلتنا، الطعام ياأتينا من اخللف لكننا اأحياناً 

كثرية نن�سى اأن نتناوله. اأما الباقي فنتدبره 

مبا اأمكن، نحن ع�سكر«.

اىل التعاونية

اآلية  تقّلنا  امللتوية  واملمرات  الزواريب  و�سط 

اىل  و�سولً  الن�سال  طريق  على   1207 لل�سرية 

ون�ستمع  تلة  على  د�سمة  اأمام  نقف  التعاونية. 

اىل الع�سكريني.

»هنا عند هذه الد�سمة على طريق الن�سال يف 

اللقاء  ح�سل  العلي،  ناجي   - التعاونية  منقطة 

يوم  اآخر  الثامن يف  اللواء  من  �سرية  وبني  بيننا 

من املعارك« يقول معاون اأول من فوج املغاوير 

وي�سيف: 

فقد  املقابلة  اجلبهة  من  اآتون  ونحن  هنا  كانوا 

دخلت  القطاع.  باقتحام  تق�سي  ــر  اأوام تلقينا 

الداخل  اأحد املباين ومعي عريفان وجمندان، يف 

دخلنا  الظالم.  ب�سبب  متعذرة  �سبه  الروؤية  كانت 

من  اأربعة  داخله  ويف  نوافذ،  ثالث  من  املبنى 

مدخل احد الدهاليز
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الإرهابيني، كانوا جرحى 

لكنهم قادرون على التحرك. اأحدهم بداأ 

ويحتاج  جداً  ومري�س  م�سلول  اأنه  مدعياً  ي�سرخ 

اىل امل�ساعدة. راأيته ميد يده كانت اأمامه عبوة 

اأن  قبل  عليه  اأطبقنا  تفجريها.  يحاول  ممّوهة 

فغرفة  غرفة  الدهم  تابعنا  ذلــك،  من  يتمكن 

اىل اأن اأطبقنا على الآخرين. النقيب اآمر ال�سرية 

ما  وهذا  الخــالء.  ماللة  اىل  باأخذهم  اأمرنا  الأوىل 

اأمل  لنا من  �سببوه  ما  كل  الرغم من  ح�سل، على 

جرحانا  تنقل  التي  املاللة  يف  نقلناهم  واأذى، 

و�سهداءنا.

هل اأقلب لك الد�سمة؟

الأول؟ املعاون  ح�سرة  يا  بعد  • ماذا 
نف�سي  وجدت  وفجاأة  املبنى  تنظيف  اأنهينا   -

اأمام د�سمة من اجلهة املقابلة، عرفت اأنه موقع 

هناك،  الثامن  الــلــواء  من  �سرية  ثمة  �سديق، 

فوج  من  الأول...  املعاون  اأنــا  خفري  يا  �سرخت: 

تاأكدت له هويتي قال  واإذ  رّد اخلفري،  املغاوير... 

ايّل؟  لت�سل  الد�سمة  لك  اأقلب  هل  اأفعل؟  ماذا 

بّلغ  اأمرنا،  نتدبر  اليك،  اآتون  اأنا وح�سريتي  قلت 

ُتطلق  ل  كــي  املــركــز 

وو�سلنا  بــاجتــاهــنــا.  الــنــار 

�سيء  اأروع،  ول  حلظة  كانت  اليهم 

الأمر  اأن  علمنا  عنه،  ُيعرّب  ل  يو�سف،  ل 

انتهى.

حرب... مل تكن لعبة

جندي مغوار ي�سيف اىل كالم 

رفيقه:

معنا  كـــانـــوا  لــيــتــهــم   ...«

ل  لكن  اللحظات.  تلك  لي�سهدوا 

حرب ول انت�سار من دون �سهادة 

اإل يف الألعاب. وهذه كانت حرباً 

�سارية، مل تكن لعبة...«.

هذه  حول  للمغاوير  كالم  اآخــر 

قال  املجموعة،  ــر  لآم النقطة 

هذا  اىل  و�سولنا  عند  ــالزم:  امل

التقينا  الأخري  اليوم  يف  املركز 

اأول  الأفــــواج والــقــطــع.  بــاقــي 

التي  التلة  راأ�س  على  الد�سمة  من  دخل  ع�سكري 

التقينا  عندما  التعاونية.  مبنى  �سابقاً  كانت 

حقاً  اأننا  اأدركنا  اأيلول(   2 الأحــد  )م�ساء  جميعاً 

ق�سينا على الإرهابيني، كان �سعوراً عظيماً �سيظل 

�سعباً اأن اأ�سفه اليوم وغداً وبعد غد...

ع�سكر يهاجم يحتل 

ثم يد�سم ويحر�ش...

فوج   ع�سكريي  من  مع جمموعة  جولتنا  تابعنا 

مغاوير البحر. كان بودنا اأن نتوغل اأكرث يف القطاع 

غبار،  حارقة،  �سم�س  ولكن...  فيه.  كانوا  الــذي 

عدة  من  ع�سكريون  وثمة  وتعب..  روائح  ذباب، 

قطع يف انتظارنا داخل املخيم ويف حميطه.

الثانية  القتال  زوارق  جمموعة  يف  ف�سيلة  اآمر 

على  يــرد  اأول،  ــالزم  م برتبة  البحر(  )مغاوير 

والإقامة  والتحرك  القتال  �سعوبة  حول  لنا  تعليق 

يف املخيم، يقول: كان الع�سكر ينفذ الهجوم تلو 
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توجيه الأفواج والقطع ر�سد املعركة

اأق�سام التوجيه يف الأفواج والقطع املقاتلة رافقت �سري املعركة من بدايتها اىل النهاية، 

و�سّجلت عرب كامرياتها وقائع املعارك وحلظات رفع العلم مع كل تقدم للجي�س، و�سولً اىل 

حلظة التقاء القوى امل�ساركة قرب التعاونية والحتفال بالن�سر.

وعليه فاإن ال�سور املن�سورة عن املعركة وحلظاتها الأخرية هي لأق�سام التوجيه

يف القطع.

نحو احد امللجىء

من اآخر مواقع القتال



وهو  مراكز،  يحتل  يقاتل،  النهار،  خالل  الهجوم 

نف�سه يتوىل التد�سيم واحلرا�سة ليالً.

لديهم؟ التحمل  قدرة  �سلبة  هي  • كم 
لكن  ال�سعوبات،  حتمل  على  مدربون  نحن   -

لأننا نوؤمن  اأولً  قدرتنا ت�ساعفت عدة مرات هنا، 

الروابط  بالتما�سك،  نتميز  لأننا  وثانياً  بق�سيتنا، 

البع�س  بع�سهم  اىل  القطعة  عنا�سر  ت�سد  التي 

جتعلهم واحداً.

برفقة املالزم الأول، رقيب اأول وعريفان وجندي، 

املجموعة توؤكد اأن كالم ال�سابط يعرّب عما ي�سعر به 

الع�سكريون ويريدون قوله.

ا�ست�سهاد  عند  الفعل  ردة  تكون  • كيف 
رفاق؟

اأن  على  ويجمعـون  الــكــالم  على  يتناوبـون 

ي�سيبهم  كان  رفاقهم  من  رفيق  كل  ا�ست�سهاد 

باحلزن، لكن مع احلزن موجة غ�سب حتّولهم اىل 

كتلة من العزم والقدام.

حيث ي�سقط �سهيد 

ممنوع اأن يخطو اإرهابي خطوة

يوم 2007/7/12 كان من اأق�سى الأيام بالن�سبة 

ثمانية  خ�سرنا  وي�سيف:  ال�سابط،  يقول  الينا 

�سهداء خالل يومني، حاولنا �سحب ال�سرية لرنيحها، 

رف�ست، تابعت القتال واحتلت مراكز.

كل  ال�سابط:  كالم  اىل  الأول  الرقيب  وي�سيف 

نقطة دم ت�سيل من رفيق تزيدنا عزماً واإ�سراراً، 

ل نريد اأن يتدّن�س الرتاب الذي روته دماء �سهدائنا 

باأقدام الإرهابيني.

جثمان  كان  البارد،  نهر  خميم  يف  وجودنا  يوم 

من  و�سل  قد  العاقوري  �سبحي  ال�سهيد  املقدم 

يف  للم�ساركة  ذاهب  اأنه  �سابط  يخربنا  اخلــارج، 

الأبطال  من  واحــد  هــذا  باأ�سى،  يتذكره  الدفن، 

ال�سرفاء يقول.

املعلم  ملحم  ال�سهيد  عن  ع�سكريون  ويتحدث 

كان  �سمرياً،  كان  املعلم  »ملحم  اآخرين.  و�سهداء 

جتادل  واحدة  بليلة  ا�ست�سهاده  قبل  عنيفاً،  بطالً 

مع اآمر ال�سرية ب�سبب اندفاعه«، يقول اأحدهم. 

كان  الذي  »الرهط  ا�ست�سهد،  رفيقاً  اآخر  ويتذكر 

يف  العلم  ورفــع  �سحبه  ا�ست�سهاده،  حلظة  معه 

ال�سوق«.

مبنى  يف  حو�سروا  �سهداء،  اأربعة  ويتذكرون... 

�سهيد  جثة  �سحب  يحاولون  كانوا  عليهم،  وانهار 

يبلغ  يقولون.  �سهيد  عن  نتخلى  ل  �سبقهم... 

التاأثر مدى ن�سعر معه اأن ل بد من التوقف...

»لو  لرقيب:  الأخرية  الكلمة  وتكون  ن�ستودعهم 

يف  تــراب  حبة  حتــّرر  دمــي  من  نقطة  كل  كانت 

م�ساحة  على  ممـــدوداً  ج�سدي  لتمنيت  وطني 

اىل  بقاعه  ومن  اجلنوب  اىل  �سماله  من  الوطن 

اجلبل والبحر...«.

بني  نعرث  مل  مهماً:  يكون  ل  قد  • تف�سيل 
واحدة،  مرة  اإل  ي�سب  مل  واحد  على  الع�سكريني 

فاقت�سى التنويه.

ت�سوير: را�سيل تابت

حرب مل تكن لعبة

هنا قتلت جمموعة العب�سي 

وهنا التقت القوى





ت�رشين الأول

اإعداد:

ندين البلعة

... وت�ستمر املهام

القتال  اأف��واج  غ��ادرت 

وع��اد  املخيم  اخل��ا���ش 

ع�سكريوها اىل ثكناتهم 

الأم���ر  ن��ّف��ذ  اأن  ب��ع��د 

نهر  مهمة  وان��ت��ه��ت 

املخيم  لكن يف  البارد. 

ويف حميطه، ظّل اللواء 

من  و�سرية  اخلام�ش 

اللواء الثامن واأخرى من 

ع�سر،  الثاين  اللواء 

عدة  اأق��ي��م��ت  حيث 

يف  للمراقبة.  نقاط 

فوج  يتابع  املقابل 

نزع  الهند�سة مهمة 

التي  والأفخاخ  الألغام 

خّلفها الإرهابيون.

ا�ستعاد  ج��ول��ة  هنا 

عربها  الع�سكريون 

ذكريات معركة �سارية 

مت�سامنني  خا�سوها 

واأنهوها منت�سرين.
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هناك على نقطة حاجز املحّمرة 

حيث بداأت املعركة باعتداء 

غادر �سنيع �سد ع�سكريني 

للواء اخلام�ش، يقف اليوم رفاق 

لل�سهداء، ومن هناك بداأنا جولتنا 

على مراكز اللواء الذي عاد كما 

قبل املعركة، اللواء احلامي 

ملنطقة ال�سمال.

هنا

بداأت 

املعركة 

وهنا 

انتهت

تقّدم  تواكب  كانت  املعركة  يف  امل�ساركة  القطع  عمليات  غرف 

املقاتلني وتنتقل معهم من موقع اىل اآخر، وال�ضباط القادة كانوا دائماً 

هذا  يف  اخلام�س  اللواء  ع�سكريي  اأحد  ويروي  ع�سكرييهم،  جانب  اىل 

الإطار: كان قائد اللواء اىل جانبنا با�ستمرار، يف اإحدى الليايل اأتى يتفقدنا ومكث معنا. 

اأحد املجّندين انتبه اىل الأمر وكان بع�س رفاقه نياماً. ذهب يوقظهم، فبادره اأحدهم 

قائالً: ملاذا توقظهم دعهم يرتاحون قليالً... فاأجابه املجّند: قائد اللواء هنا، فكيف ننام؟ 

اإنه�سوا واحر�سوه...

م؟
ننا

ف 
كي

نقطة تعني لهم الكثري

الإرهاب.  �سحية  رفاقهم  �سقط  حيث  يقفون 

هذه  بالعنفوان.  اأي�ساً  واإمنا  بالأ�سى،  مفعمني 

النقطة حتديداً تعني لهم الكثري:

ا�ست�سهد  حيث  املعركة  بداية  كانت  »هنا 

وهنا  ورفــاقــه،  غزالة  اأبــو  روي  الأول  املــالزم 

انتهت يف النقطة نف�سها با�ست�سهاد املالزم 

م�ساعد  النقيب  يقوله  ما  هذا  ار«،  ن�سّ علي 

معرّباً  اخلام�س  اللواء  يف  ال�سرايا  اإحدى  اآمر 

عن اأهمية هذا املوقع بالن�سبة اىل اللواء.

وي�سيف:

»الأمل يف القلب �سعب اأن يذهب، قّدمنا 

اأحباء،  رفاقاً  وخ�سرنا  ال�سهداء  من  الكثري 

لنا وللجي�س  الن�سر كان عظيماً؛ ن�سر  لكن 

وللبنان«.

اأبو  روي  ال�سهيد  الأول  املــالزم  رفيقا 

يتذكران  ـــه،  دورت مــن  مــالزمــان  غــزالــة، 

»تبقى  املرحة:  وروحــه  الثابتة  مواقفه 

رافــقــنــاه فرتة  الــقــلــب...  احلــرقــة يف 

كنا من  النهاية  اللواء، ويف  خدمتنا يف 

وقوعه  بعد  الأر�ـــس  عن  ورفعه  حمله 

�سحية الغدر والإرهاب!«.

اخلطر  رافقهم  رجــال  يخفيها  دمعة 

واأ�سبح ا�ست�سهاد الرفاق اأملاً ينبغي اأن 

يتحملوه يومياً طوال املعركة.

تلك القذيفة

كاأنها خرجت من قلبي

الكتائب  اإحـــدى  مــن  اآخـــر  مـــالزم 

بالدبابات،  الرماية  عن  امل�سوؤولة 

بها  �سعر  التي  ال�سدمة  عن  يعرّب 

وا�ضت�ضهاد  احل��اج��ز  ���ض��ق��وط  ع��ن��د 

الرفاق: »ُطلب منا تنفيذ رمايات 

لوجود  حت�سباً  احلاجز  عن  بعيدة 

ع�سكريني اأحياء. ولكن بعد اأن تاأكد 

خرب ا�ست�سهاد جميع َمن كانوا يف 

تلك النقطة ق�سفنا احلاجز، كانت 

من  تخرج  وكاأنها  �سعبة  قذيفة 

قلبي!«.

�ساعة امللتقى

ـــل  داخ ــا  ــن ــت ــول ج يف 
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الذي  املــحــور  على  املخيم، 

خالل  اخلام�س  اللواء  ت�سّلمه 

حمطة  لنا  كــانــت  املــعــركــة، 

الن�سال«.  »طريق  اآخر  على 

»هنا وقعت اأ�سر�س املعارك«، 

ال�سرايا،  ـــد  اأح ـــر  اآم يــ�ــســرد 

ــالم«  ــس الإ� »فــتــح  »فعنا�سر 

اأ�سا�ساً،  املوقع  هذا  يعتربون 

اخلناق  �سّيقنا  عندما  لذلك 

بعملية  القيام  حاولوا  عليهم 

فرار اىل املخيم اجلديد ومنه 

اىل اخلارج«. رئي�س الفرعني 

ــدى  الــثــاين والــثــالــث يف اإح

املزيد  يزّودنا  اللواء  كتائب 

من التفا�سيل:

الأخرية  املرحلة  كانت  »هنا 

اجلمعة  ــوم  ي املــعــركــة.  مــن 

الن�سال  طـــريـــق  قــطــعــنــا 

وا�سعني  مراكز  عدة  وتقّدمنا 

بقعة  لدينا  بقيت  الد�سم. 

بني  وتف�سل  مبنيني  ت�سم 

واآخر  زهري  مبنى  احتاللها.  يجب  كان  �سريتني، 

اأزرق، حدثت فيهما ا�ستباكات عنيفة يوم ال�سبت، 

ف�سقط لنا �سهيدان واأُ�سيب ثمانية ع�سكريني من 

اللواء، الأحد �سباحاً متكنا من خرق هذه البقعة«.

دماء  ـــار  اآث ال�سائد،  ــدمــار  ال مــن  الــرغــم  على 

الرفاق  املــكــان،  يف  بــاديــة  كــانــت  ال�سهيدين 

ي�سريون: هنا ا�ست�سهدوا.

اإن كانت حلظة �سمت عن  نقف حلظة، ل ندري 

اأو  عليهما  واأ�سف  حزن  حلظة  اأو  يهما  نف�سَ راحة 

غ�سب على َمن �سّبب با�ست�سهادهما. على الأرجح 

الثالثة معاً.

انتهت املعركة

ركام  من  امل�سنوعة  التلة  حميط  اىل  نعود  ثم 

املنازل وحطامها. يف هذه النقطة كان امللتقى، 

التلة، ي�سفها  الإنت�سار والوقوف على قمة  حلظة 

حواىل  الأحــد  »يــوم  روؤ�سائهم:  مع  الع�سكريون 

الفوج  الأفــواج:  م�ست  �سباحاً  العا�سرة  ال�ساعة 

واملغاوير  ال�سرق  باجتاه  الغرب  من  املجوقل 

ومغاوير البحر من اجلنوب باجتاه ال�سمال. و�سلت 

اىل علو خط الن�سال والتقت هناك. وكانت الفرحة 

اإرهابي،  عن�سر  اأي  هناك  يعد  مل  العظيمة... 

اإنتهى املخيم!!«.    

طريقة  خــالل  من  كانت  ـــواج  الأف لقاء  عملية 

الأفواج  جميع  بني  بالتن�سيق  الدائري  الهجوم 

ملحا�سرة الإرهابيني وتنظيف البقعة.

م�ساعد اآمر اإحدى ال�سرايا يعرّب عن ال�سعور الذي 

خاجله يف هذه اللحظات:

لإعادة  واعتزاز  فخر  بكل  املهمة  بهذه  »قمنا 

اعتبار اجلي�س ووحدته و�سموده. لقد كانت ال�سربة 

على زمالئنا ويف �سميم قلوبنا، فقررنا اأن نخو�س 

على  للق�ساء  و�سالبة  واإرادة  بعزم  املعركة  هذه 

جمموعة »فتح الإ�سالم« وحتقيق الن�سر«.

معركة َمن؟

اخلام�س  اللواء  معركة  كانت  املعركة  هذه  هل 

على  ح�سل  الإعــتــداء  كــون  نطرحه  �سوؤال  وحــده؟ 

عنا�سر هذا اللواء. فتاأتي الإجابة واحدة من خمتلف 

اأفراد يف لواء هو جزء ل يتجزاأ  الع�سكريني: »نحن 

على  الإعتداء  هذا  كان  الع�سكرية.  املوؤ�س�سة  من 

لكل اجلي�س  ا�ستهدافاً  عنا�سرنا حتديداً، لكنه كان 

وبالتايل اإ�ستهدافاً للبنان«.  

اختبار

كانت هذه املعركة ب�سراوتها اختباراً ملدى �سرب 

�سك  ول  ال�سعاب  حتّمل  على  ولقدرتهم  الع�سكر 

اأنهم جنحوا بتفوق وامتياز.

اإحــدى  يف  والــثــالــث  الــثــاين  الفرعني  رئي�س 

الكتائب يقول حول هذا الأمر:

غريبـة  ظاهــرة  لفـتتـني  القتـال،  اأثنـاء  »يف 

معركة:  اأو  حــرب  اأي  يف  ــا  اأره مل  الع�سكر  عنـد 

اليمنى  بيده  بندقيته  كتفه،  على  الرمل  كي�س 

وال�سندوي�س يف يده الي�سرى، يهجم باجتاه املركز 

ليحتّله!«.

دمعة وابت�سامة

اىل  العنا�سر  عودة  وقت  وحان  املعركة  انتهت 

بانتظارهم  حيث  ال�سابقة  ومواقعهم  ثكناتهم 

الكثري من املهام.

الفخر  من  زاٌد  واي�ساً  الفراق  ق�سوة  القلوب  يف 

يحث على مزيد من العطاء.

اأي م�ساعر حّركها يف نفو�سهم الن�سر.

ليتهم  تقول:  وابت�سامة  حب�ست  دمعة  اجلواب 

كانوا هنا الآن.



البارد  نهر  معركة  متيزت 

وعمق  التن�سيق  ب��دق��ة 

التعاون بني خمتلف القطع 

امل�ساركة، حيث قاتلت �سرايا 

من األوية امل�ساة اىل جانب 

البحر  ومغاوير  املغاوير 

وب�سالة  بكفاءة  واملجوقل، 

هذه  عالية.  معنوية  وروح 

املعركة، معركة اجلي�ش، بل 

معركة لبنان، هذه القناعة 

اأي  اىل  اجلميع  عنها  عرّب 

قطعة انتموا. وكمثال على 

والتعاون،  التن�سيق  ه��ذا 

اللواء  الثامن بت�سرف  اللواء  �سعت �سرية من  ورُ

اخلام�ش. 

رح هنا ا�ست�سهد... وهنا جرُ

يف جولتنا على اأر�س املخيم راح اأفراد من ال�سرية 

803 يف اللواء الثامن ي�ضريون اىل نقاط تركت اأثراً 

يف نف�سهم، وي�سرحون بع�س املهام الأ�سا�سية التي 

قاموا بها.

على الطريق املوؤدية اىل »طريق الن�سال« - هذا 

الطريق الذي �سّقه اللواء اخلام�س و�سولً اىل منطقة 

ال�سرية 803  قائد  دّلنا   - والتعاونية  العلي  ناجي 

على غرفة كان اأفراد اللواء يتمركزون فيها. يف هذه 

الغرفة ذخائر واأ�سلحة كان الع�سكريون ي�ستخدمونها 

طريق  اآخر  »يف  املقدم  وي�سيف  معركتهم.  يف 

قائد  اأ�سيب  التعاونية،  قرب  وبالتحديد  الن�سال، 

ع�سكرييه،  راأ�س  على  وكان  ال�سابق،  ال�سرية 803 

ذلك  كان  ــرون،  اآخ واأ�سيب  ع�سكري  معه  ا�ست�سهد 

بتاريخ 24 اآب«.

تابعنا  ولكننا  ــواأ.  الأ�ــس هو  كــان  اليوم  »هــذا 

مهامنا ومل نياأ�س اأبداً«.

اندفاع واأخلق

ويتحدث م�ساعد قائد ال�سرية 803 بفخر 

اأداء مهامهم: مل  الع�سكر يف  اإندفاع  عن 

يرتكوا حلظة اإل وا�ستغلوها لإجناز مهامهم. 

اأحياناً كنا ن�سطر اىل اإجبارهم على التوقف 

حفاظاً على اأرواحهم.

الع�سكريني  باأخالقية  املقدم  ويــنــّوّه 

وان�سباطهم وما اأبدوه من م�ساعر اإن�سانية. 

»على الرغم من �سرا�سة املعركة واملعتدين، كانت 

التعليمات وا�سحة حتى من قائد لوائنا البعيد عن 

وقد  قتله،  وعدم  ي�ست�سلم  من  كل  باإنقاذ  اجلبهة 

نّفذوها بكل ان�ضباط«.

وي�سيف قائالً: »عندما كنا متمركزين يف مدار�س 

اأ�سوات  اأمامنا �سمعنا فيه  اكت�سفنا ملجاأً  الأونــروا، 

بكاء اأولد، اأعطينا الأوامر بتفادي اإطالق النار تالفياً 

مناداتهم  على  وعملنا  الأولد  اأو  الن�ساء  لإ�سابة 

لالإ�ست�سالم«.

الف�سيلة  يف  ح�سرية  اآمر  وظيفة  ي�سغل  معاون 

 23 خدمت  لنا:  يقول   803 ال�سرية  من  الثالثة 

�سنة يف اجلي�س، هذه احلرب هي الأ�سواأ. مل نخ�س 

مثلها من قبل. نحن مدربون على احلرب النظامية 

اإرهابياً ل يلتزم قواعد احلرب  وهنا قاتلنا تنظيماً 

عزميتنا  بف�سل  املهمة  اأجنزنا  لكننا  وقوانينها. 

اأول يوؤكد ما قاله رفيقه: واإ�سرارنا.  رقيب 

قتالً  يكن  »مل 

جمموعات  نحارب  اإننا  عادياً. 

قتال  قــوانــني  ل  اإرهــابــيــة 

احلرب  زاد  ما  وهــذا  تتبعها، 

�سرا�سة«.

فقدنا رفاقاً واأخوة

ال�سهداء،  عن  �ساألتهم  واإذا 

الرقيب  اأحدهم و�سورة  يجيب 

بو�سلع  ــني  اأم بيار  ال�سهيد 

رفاقاً  »فقدنا  �ــســدره:  على 

واأخوة. كلما �سقط اأحد منا، كان 

�سقوطه يعطينا اندفاعاً«.

نف�سها  ال�سرية  من  عريف 

ل  الإرهابيون  »هــوؤلء  رفاقه:  ذكره  ما  اىل  ي�سيف 

للموت،  عندهم  حرمة  ول  للحياة  اعتباراً  يقيمون 

اأنف�سهم لينّفذوا هجومات انتحارية  كانوا يفخخون 

�سدنا. وكانوا يفخخون اجلثث، كانت بينهم ن�ساء، كن 

يقاتلن ويرمني العبوات... هنا )ي�سري اىل د�سمة( 

كنا ن�سمع �سوت امراأة ت�سرخ طوال الوقت، كانت 

تقاتل معهم«.

مل اأ�سعر من قبل بهذه ال�سعادة

اأحد  مع  بلقاء   803 ال�سرية  مع  جولتنا  تنتهي 

املجّندين، خربتي ل تتعدى ال�سنتني يقول، »لكن 

احلمد هلل قمنا بواجبنا، ال�ضباط والرفاق دائماً اىل 

جانبنا، اكت�سبت الكثري من اخلربة يف هذه املعركة، 

واأفكر بالتطّوع يف اجلي�س. لقد اأ�سبحت اأكرث ارتباطاً 

بهذه املوؤ�س�سة«.

يف  اأ�سعر  »مل  فيقول:  النت�سار  حلظات  عن  اأّما 

حياتي من قبل بهذا القدر من ال�سعادة«.
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اللواء

الثاين ع�سر

الثاين  ال��ل��واء  يتمركز 

ع�سر يف �سور. عند اندلع 

كانت  البارد  نهر  معركة 

اللواء  من   1207 ال�سرية 

يف  ب��ريوت  يف  متمركزة 

مهمة حفظ الأمن.

التوجه  اليها  طلب  واإذ 

�سمالً للم�ساركة يف مهمة 

الأم��ر  نّفذت  ال��ب��ارد،  نهر 

 2007/5/23 يف  واجت��ه��ت 

�ساركت  حيث  ال�سمال  نحو 

يف القتال اىل جانب القطع 

الأخرى.

�سرف �سعى اجلميع

للح�سول عليه

واندفاعهم  ع�سكرييه  جهود  يحيي  ال�سرية  قائد 

املعركة  هذه  يف  االنخراط  كان  الواجب:  اأداء  يف 

�سرفاً �سعى للح�سول عليه كل ع�سكري. 

يقول النقيب م�ساعد قائد ال�سرية:

للمعركة،  الأوىل  ــام  الأي يف  ال�سمال  اىل  اأتينا 

ت�سلمنا من فوج املغاوير القطاع ال�سمايل، اإحدى 

البحر،  ناحية  من  اخلان  باجتاه  تقدمت  الف�سائل 

يف تلك الفرتة كنا بت�سرف اللواء اخلام�س، �ساركنا 

يف هجوم املحّمرة ومن ثم �ساركنا يف الدخول اىل 

مباين الونروا.

مع بدء الهجوم على املخيم القدمي ت�سّلم القطاع 

الذي كنا فيه الفوج املجوقل وو�سعت �سريتنا يف 

يف  معهم  �ساركنا  البحر،  مغاوير  فــوج  ت�سرف 

الهجوم و�سولً اىل اخلط العام الأ�سا�سي الذي يق�سم 

املخيم بالطول من ال�سمال اىل اجلنوب.

يف  زلتم  ما  واأنتم  املهمة  انتهت   •
املخيم؟

للواء  العمالنية  القيادة  ت�سرف  يف  الآن  نحن   -

اخلام�س حيث نتوىل مهام مراقبة على البحر.

هذه  بعد  الع�سكريني  معنويات  عن  ن�ساأل  واإذ 

فرتة  منذ  ثكنتهم  خارج  اأنهم  خ�سو�ساً  املعركة 

طولة، يقول:

الواجب  ال�سمال،  ويف  بــريوت  يف  اجلنوب،  يف 

واحد، والع�سكريون ملتزمون واجبهم.

لقد خ�سرت هذه ال�سرية �سهيداً واأُ�سيب فيها عدد 

من الع�سكريني.

ولكن ذلك مل يوؤثر على معنويات الباقني، فقد 

يف  وجودنا  اأثناء  ويف  اندفاعهم.  على  حافظوا 

نقطة املراقبة على البحر، كان الع�سكريون احياناً 

العمل  اىل  يعودون  ثم  ومن  العود.  على  يعزفون 

بكل اندفاع.

عمق اللتزام

نلتقي  ال�سرية  عديد  من 

ن�سمع  واإذ  ع�سكريني،  ب�سعة 

عمق  نكت�سف  ق�س�سهم 

الإلتزام والولء. معاون متزوج 

مهمته  اأولد،  لثالثة  واأب 

احلاجات  تــاأمــني  الأ�سا�سية 

يكتِف  مل  لكنه  اللوج�ستية. 

مكان  ليحل  جاهزاً  كــان  بها، 

اأي رفيق ي�ساب وللقيام باأي 

مهمة طارئة... ينّوه بن�ساطه 

واأخالقيته رئي�سه ورفاقه على 

ال�سواء.

عريف ي�سعر اأن الإعتداء الذي تعّر�س له ع�سكريو 

يف  طعنة  مبثابة  كان  وال�سابع  اخلام�س  اللواءين 

»نحن  لبناين:  لكل  وتهديد  ع�سكري،  كل  قلب 

ع�سكر مهمتنا حماية اأر�سنا و�سعبنا من اأي خطر«. 

اأم�سى فرتة طويلة بعيداً عن عائلته، لكن »م�س 

مهم اأ�سالً كنت األقى الدعم وامل�ساندة من العائلة« 

�سعروا بالفخر لأنني اأ�سارك يف هذه املعركة«.

�سعور هذا العريف ل يختلف عن �سعور رفيقيه: 

جندي وجمّند. اجلندي يرى كل �سرب من اأر�س الوطن 

له علينا واجب حمايته، واأن كل مواطن اأمانة يف 

�ساأنهما  من  العي�س  �سعوبة  ول  اخلطر  ل  اأعناقنا. 

ثنينا عن القيام بواجبنا. تاأملت لكل �سهيد ويف 

من  باملزيد  مّدين  دمه  اأن  �سعرت  عينه  الوقت 

قدر  وعلى  عظيماً،  فكان  الن�سر  اأمــا  النــدفــاع. 

الت�سحيات.

اأّما املجّند فيحمل معنويات مثل النار، املعركة 

مع  مواجهة  اأول  واندفاعاً.  بالنف�س  ثقة  زادتــه 

ذلك  بعد  اخلوف.  من  ب�سيء  �سعرت  الإرهابيني 

عليهم  ق�سينا  لقد  طبيعياً.  الأمـــر  �سار 

وانت�سرنا، اأريد اأن اأتطّوع يف اجلي�س.

يختمون:  واحــد  و�سوت  ــدة  واح وبكلمة 

والتحية  جلي�سنا  حتية  ل�سهدائنا،  »حتية 

مي�سال  العماد  لقائدنا  الأكـــرب  الأكـــرب 

�سليمان«.

الواجب واحد يف كل لبنان



فتح��وا ب��اب الف��رج و�سق��وا ط��رق التقدم

ع�سكريو الهند�سة:

اأحياناً كان

ما حتقق اأ�سبه باجلنون!
بني  للتعاون   - الأن�سب  ال�سورة   - الفوج  هو 

اأ�سا�سياً  دوراً  اأدى  الهند�سة  كافة. فوج  الأفواج 

ومهماً جداً يف معركة نهر البارد، وذلك من 

مهامها  ح�سب  توزعت  التي  �سراياه  خلل 

مل�ساندة القوى امل�ساركة يف القتال وتاأمني 

الدعم الهند�سي لها.

للتقدم،  ال�سبيل  �سّق  الأ�سا�سية:  املهام 

تفكيك  امل�سابني،  لإخ��لء  الطريق  فتح 

وم�ساند  مرب�ش  اإقامة  ونزعها،  الألغام 

تغطية  دخولها،  وت��اأم��ني  للدبابات 

عنا�سر اجلي�ش وتاأمني تقدمهم...

اإنتهت املعركة وما زالت �سريتان من 

الفوج داخل املخيم، تعيد مت�سيطه 

وتنظيفه كاملً من التفخيخات.

مع  ل��ق��اءات  ع���دة  ح�سيلة  ه��ن��ا 

ع�سكريني من رتب خمتلفة �ساركوا 

يف مهمة نهر البارد.

�سنعنا تلة

هي تلة لكنها حتمل توقيع »�سنع 

واملغاوير«.  الهند�سة  بني  بالتعاون 

كان التحدي فتح الطريق من جهة النهر 

اىل اأعلى نقطة يف املخيم، تاأميناً لإخالء 

امل�سابني واإمداد الع�سكر بالذخرية.

النقيب الذي كان مع الف�سيلة امل�ساندة 

لفوج املغاوير، والذي كان م�سوؤولً عن تنفيذ 

مهمة التلة، يعترب اأن لكل مرحلة يف معركة 

نهر البارد خطورتها وحتدياتها، ويروي كيفية 

بناء التلة:

فوج  قائد  كبرياً.  حتدياً  العملية  هذه  »كانت 

املغاوير قال يل: اإذا فتحت طريقاً واأّمنت و�سول 

الأمر  الع�سكر. هذا  القمة تكون حميت  دبابة اىل 

بداأنا  العملية.  امل�سي يف حتقيق  �سّجعني على 

د9  جّرافة  خنادق،  حّفارة  بوا�سطة  الطريق  فتح 

وتابعنا  جنزير؛  ورفــ�ــس 

يف  الأ�سعب  كان  �سعوداً.  والإرتفاع  املنازل  ردم 

من  للدبابة  رمــي  مركز  تاأمني  العملية،  هــذه 

اأعلى نقطة يف التلة، مع العلم اأن الأبنية كانت 

باأغلبيتها تتاألف من 3 اأو 4 طوابق. اأكملنا جمع 

الدبابة  وو�سلت  التلة،  بنينا  حتى  املنازل  ركام 

اىل نقطة مرتفعة كا�سفة على الأبنية كافة. كان 

لهذه التلة دور كبري يف ق�سف معاقل الإرهابيني 

التلة  هذه  بناء  ا�ستغرق  احلــاووز«.  منطقة  حول 

ثالثة اأيام. »كانت فكرة جنونية وما كنا نتوقع اأن 

ن�ستطيع تنفيذها«. 

مّرت على خري...

املخاطر التي يتعّر�س لها اأفراد فوج الهند�سة، 

والألغام  العبوات  خ�سو�ساً يف ما يتعلق بتفكيك 

خماطر جمة. حول هذه النقطة يقول النقيب:

جنب  اىل  جنباً  الطليعة  ح�سائر  مع  دائماً  »كنا 

اأذكر  جمة.  ملخاطر  وتعّر�سنا  املغاوير  فوج  مع 

اجلديد،  املخيم  من  الأخرية  املرحلة  اأنه يف  مثالً 

مبنى.  اإحتالل  مهمة  تنّفذ  ال�سرايا  اإحدى  كانت 

وح�سرية  هند�سي  رهط  مع  ال�سرية  واآمــر  كنت 

دهم، نراقب املبنى وقد و�سع العدو على مدخله 

�سناديق ذخرية. يف البداية كانت اخلطة الإقرتاب 

وتفكيك الذخرية، ولكنني ترّددت معترباً امل�سهد 

فخاً، فالعدو عادة يخبئ العبوات. اقرتحت عندها 

ق�سف املبنى بقذائف »اآر. بي. جي« قبل دخوله. 

احتمى العنا�سر، وبعد توجيه القذيفة الثانية اىل 

املبنى دّوى �سوت انفجار قوي. وتبنّي لنا يف ما 

بعد اأن املبنى املق�سود كان مفخخاً مع املبنَيني 

املجاوَرين، وقد كان كميناً ل�ستدراجنا وتفجرينا«.

كان عمل  لذا  الأخري!  الأول هو  اخلطاأ  رحمة...  ل 

املباين  كمية  لي�س  املهم  بتاأٍن،  يتم  الهند�سة 

وقوع  وجتّنب  �سليم  ب�سكل  التقدم  بل  املحتلة، 

الإ�سابات.  فهذه املعركة ارتكزت وب�سكل اأ�سا�سي 

على التفخيخات والغدر.

ل نرتك �سهيدنا

ي�سرد نقيب اآخر من فوج الهند�سة حادثة بارزة 

حيث  القدمي،  املخيم  اأول  يف  ح�سلت  به،  اأّثرت 

مبنى  لحتالل  البحر  مغاوير  من  جمموعة  دخلت 

ولكنها وقعت يف كمني فا�ست�سهد ع�سكري. حاول 

فوراً.  �سحبهما  مّت  �سهيدان  ف�سقط  �سحبه  رفاقه 

ولكن  اأخرى  حماور  من  الدخول  »حاولنا  وي�سيف: 
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الإلتفاف  فقررنا  الأفخاخ.  ب�سبب  فائدة  دون  من 

احلماية.  لتاأمني  ــاورة  جم مباٍن  ثالثة  واحــتــالل 

اأخذنا املبنى الأول، رّكزنا الع�سكر فيه ومن خالله 

دخلت  الآخرين.  املبنَيني  اىل  الدخول  ا�ستطعنا 

املبنى  اىل  ع�سكريني  خم�سة  مــن  جمموعة 

فانهار  ال�سهيد )7 طوابق(  الذي توجد فيه جثة 

�ستة  �سحب  كيفية  امل�سكلة  واأ�سبحت  عليهم. 

وعملنا  املدين  الدفاع  من  عتاداً  اأح�سرنا  �سهداء، 

حتت النار، وبعد ع�سرة اأيام ا�ستطعنا �سحبهم من 

حتت الردم«.

تكّبد  بعدم  يطالب  كــان  الأول  ال�سهيد  ــد  وال

اخل�سائر ل�سحب جثة ولده، ولكننا تابعنا، ف�سهيدنا 

ل يبقى يف الأر�س«.

النور�ش... باب الفرج

جانب  املعركة اىل  �سارك يف  الفوج  مالزم من 

م�سوؤولً  كان  اجلديد،  املخيم  يف  املجوقل  الفوج 

عن  م�سوؤولً  كان  القدمي  املخيم  ويف  الدهم،  عن 

الآليات الهند�سية اىل جانب فوج املغاوير. 

احتالل  حدث  ما  اأهــم  كان  الأوىل،  املرحلة  يف 

العملية  هذه  اأن  املــالزم  يخربنا  النور�س.  مركز 

الدهم  واأره��اط  اجل��ّراف��ات  بني  بالتن�ضيق  متت 

كان  واملدرعات. فقد  وامل�ساة  الهند�سة  من فوج 

اجلماعة  هذه  لدى  مهماً  تدريب  مركز  النور�س 

بعد  ما  يف  �سّهلت  عليه  وال�سيطرة  الإرهابية. 

موقع  وحميط  )املــرمــلــة  كبرية  بقعة  احــتــالل 

�سامد( واأّمنت موطئ قدم لباقي الأفواج. »على 

العدو،  ناحية  من  القوية  املقاومة  من  الرغم 

ا�ستطعنا ال�سيطرة على هذا املركز بيوم واحد من 

النور�س  احتالل  وبعد  اإ�سابات خطرية.  وقوع  دون 

على  ال�سيطرة  ومّتت  معدودة  اأيام  م�ساألة  كانت 

�سامد والأونروا واختتام املخيم اجلديد«.

عمل هند�سي متكامل

يف املخيم القدمي ال�سعوبة كانت نف�سها على 

كان  املــالزم:  يقول  كما  الأفـــواج،  جميع  �سعيد 

املتال�سقة.  املباين  بني  الطرقات  فتح  ينبغي 

هذه  يف  الأ�سا�س  هو  اجلــّرافــات  عمل  كــان  فقد 

ــهــم كانوا  اأن املــرحــلــة. »لــقــد اعـــرتف الأ�ــســرى 

الطرقات  فتح  من  خوفاً  اجلــّرافــات  ي�ستهدفون 

املقاومة  للكثري من  تعر�سنا  وتقّدمهم.  للم�ساة 

املغاوير  �سيطر  عندما  ولكن  املرحلة،  هذه  يف 

النار  اإطــالق  توقف  العام،  الطريق  ي�سار  على 

فخّفت  البقعة  هذه  يف  كانت  التي  املنازل  من 

اأّدت  التي  الهند�سية  الآليات  عمل  على  اخلطورة 

دوراً اأ�سا�سياً يف حماية الع�سكر وتاأمني تقّدمهم«.

املتكامل  الهند�سي  العمل  املالزم على  وي�سّدد 

املنازل،  وتهدمي  والتفجري  اجلّرافات  ناحية  من 

التفخيخات  الكثري من  الع�سكري  الذي جّنب  الأمر 

والعراقيل.

الهند�سة الليلية!

فوج  من  اأخر  مالزم  يخربنا  الليل!؟  يف  تفجري 

الفوج  جانب  اىل  بها  قام  عملية  عن  الهند�سة 

على  كــان  حيث  الــقــدمي،  املخيم  يف  املجوقل 

جمموعته تفجري مبنى ليالً لت�سهيل تقّدم الفوج 

�سباح  من  اخلام�سة  ال�ساعة  هجوم  يف  املجوقل 

اليوم التايل. »يتطلب العمل الهند�سي عادة، من 

تفخيخ وتفجري، عمالً نهارياً حيث ميكننا اأن نرى 

ا�سطررنا   العملية  هذه  بو�سوح. يف  به  نقوم  ما 

اأ�سعلنا  اإذا  اأننا  حيث  تام  ظــالٍم  يف  العمل  اىل 

ا�ستهدافنا.  العدو  على  ي�سهل  �سغرياً،  �سوءاً 

العملية  ومتت  عبوة  بثالثني  العواميد  فّخخنا 

بنجاح من دون وقوع اأي اإ�سابة، كما جنحت عملية 

اخلطة  ح�سب  التايل  اليوم  يف  املجوقل  الفوج 

املو�سوعة«.

فيّتفق  والع�ضكر،  ال�ضباط  ق�ض�ض  وتتتابع 

و�سراوتها.  املعركة  هذه  �سعوبة  على  اجلميع 

والأهم اأن جميع اأفراد الهند�سة مقتنعون بطبيعة 

مع  دائماً  »التكّيف  عليهم  يفر�س  الذي  عملهم 

مهامهم  على  زادت  احلرب  هذه  اأن  كما  اخلطر«. 

مهمة »الدهم مع امل�ساة«.

اخلوف �سلح

اخلوف  اأن  اىل  ي�سري  الفوج  من  اأول  معاون 

الع�سكري  حيطة  لتاأمني  حافز  فهو  ــروري،  �ــس

اخلطر  جّرافة( اىل  )�سائق  وي�سري رقيب  واأمانه. 

كانت  اأنها  خ�سو�ساً  اجلــّرافــات  يتهّدد  كان  الــذي 

الطرقات وتاأمني  الأهم لفتح  الهند�سية  الو�سيلة 

تقدم القوى املقاتلة.

لقد كان اخلطر حمدقاً دائماً باأفراد فوج الهند�سة 

وخ�سو�ساً خالل هذه احلرب.

»يف  متفجرات:  خبري  وهو  اأول  عريف  وي�سرح 

تاأمني حماية  العادية، لتفكيك عبوة، يتم  الأيام 

عتاداً  اأي�ساً  يرتدي  الــذي  للخبري  اأمني  وطــوق 

خا�ساً للتفكيك. يف املخيم، كنا نتقدم جمموعات 

للقيام  الوقت  منلك  نكن  ومل  بالعبوات  ونتفاجاأ 

يف  ال�سرعة  اىل  فن�سطر  الإعتيادية،  بالتدابري 

اأرى  اأن  اىل  كبرياً  اخلطر  ويتابع »يبقى  العمل«. 

العبوة، عندها يكون قد مّت ن�سف العمل!«.

من ال�ساحة...

الثانية  ال�سريتان  تعمل  املخيم،  اأر�ــس  على 

الهند�سة مب�ساعدة عنا�سر من  والثالثة من فوج 

الثالثة:  ال�سرية  اآمر  لنا  في�سرح  الأ�سغال.  فوج 

كامالً.  املخيم  تفتي�س  ـــادة  اإع الآن  »مهمتنا 

مناه اىل قطاعات، كل �سرية تعمل يف قطاع.  ق�سّ

�ستتم العملية �سمن مراحل فيكون التفتي�س يف 

بالن�سبة  اأما  �س.  والتح�سّ بالنظر  الأوىل  املرحلة 

اىل الأبنية املهّدمة، ف�سي�سار اىل مواكبة العمل 

يف اأثناء رفع االأنقا�ض، من خلل خرباء واأرهاط من 

فوج الهند�سة«.

يف  متخ�س�سة  هند�سية  اآليات  ا�ستخدام  يتم 

اآليات حفر، و�ساحنات قالّب  التنظيف من  عملية 

وجّرافة د9 مع �سائقيها من فوج الأ�سغال.

نفديك يا لبنان

لزم  كلنا  لبنان،  يا  نفديك  بالدم  »بــالــروح 

موؤكداً  الهند�سة،  اأفـــراد  اأحــد  ي�سرخ  نقولها!« 

اجلي�س  بها  حتّلى  التي  العالية  املعنويات  على 

اأن  على  يتفق  اجلميع  البارد.  نهر  معركة  خالل 

اأن  اإحباط عزائمهم، بل  االإرهابيني مل ي�ضتطيعوا 

اندفاعاً  يزدادون  كانوا  تقدموا،  كلما  الع�سكريني 

خ�سارة  لهم  �سّبب  اإرهاب  على  للق�ساء  و�سرا�سة 

رفاق وقعوا �سهداء يف �ساحة ال�سرف.

»اإن �ضقوط �ضهيد كان يحزننا ولكنه كان يزيدنا 

املعركة  يف  اأمامنا  كانوا  �سباطنا  للمتابعة.  قوة 

حمّركني فينا الندفاع غري اآبهني للمخاطر«.

ال�سعوبات موجودة اإن من ناحية طبيعة املخيم 

و�سعوبة التحرك فيه اأو من ناحية طريقة العي�س 

والبقاء ملتابعة املعركة، والنق�س بالعتاد والآليات 

فكان  والأولد  للعائلة  الإ�ستياق  اأما  الهند�سية. 

اآخر فكرة تخطر للع�سكريني، فهناك ما هو  دائماً 

اأهم، حماية الوطن ل�سمان بقائهم.

ت�سوير: را�سيل تابت
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البلعة: ندين  • كتبت 

فرح النت�سار ودمعة القهر

ال�سهيد  النقيب  الأوىل كانت مع عائلة  وقفتنا 

مارون الليطاين ابن دير الأحمر التي خ�سرت حنان 

اإبنها البكر الذي �سقط �سهيداً يف �ساحة ال�سرف. 

هذا الإبن الذي كانت تفتخر به اأمام جميع الأقارب 

والأ�سحاب »هيدا اإبني ال�سابط املغوار!«

كان  الليطاين،  مارون  ال�سهيد  املغوار  النقيب 

م�سدر فخر لأهله، فارقهم وهو ما يزال يف ربيع 

�سبابه...

التكّلم  من  ومتنعها  الدمعات،  تخنقها  اأمــه، 

التحلي  يحاول  اليا�س  والده  مب�ساعرها.  البوح  اأو 

تقاطعه  ة  الغ�سّ لكن  فيتكلم  زوجته،  اأمام  بالقوة 

ل  يهاب  ول  يهجم  بطالً،  كان  لقد  جملة:  كل  يف 

اندفاعه  الإرهابيني اجلبناء. حّذرته من  املوت ول 

الزائد ولكنه مل يقتنع. يخربنا رفاقه اأنه كان دائماً 

يف املقدمة، يتقيد ب�سعار املغوار »اإتبعني«.

ي�سيف والده: »�سارك يف الكثري من العمليات 

داخل خميم نهر البارد، ومتّيز ب�سجاعته واندفاعه 

الع�ضكريني.  بني  احل�ضنة  واأخلقه  امل�ضروط،  غري 

فهو كان يعبد اجلي�س »من بعد اهلل«.

عمليات  ثالث  �سارك يف  باأيام  ا�ست�سهاده  قبل 

طريق  ويف  منت�سراً.  �سليماً  منها  وعــاد  خطرة 

بر�سا�سة  قنا�س  غــدره  عملية،  اأخــر  من  العودة 

هذا  ف�سقط  الأ�سا�سي،  قلبه  �سريان  يف  اأ�سابته 

اجلبل الذي مل تكن تهّزه ريح!!«.

اإبنة  ال�سهيد  ال�سابط  �سقيقة  كري�ستني  وت�سل 

يل.  والد  مبنزلة  كان  »لقد  �سنة:  ع�سرة  اخلم�س 

كان دائماً يقول اإنه لن يتزوج لأن لديه اإبنة وهي 

اأنا. عندما �سافر يف دورته اىل اأمريكا، اأح�سر يل 

دائماً  وكان  الفتاة.  اأ�سياء كثرية مما تتمناه  معه 

ينّبه اأهلي من اأن يت�سّببوا بزعلي، كان يناديني 

»كعكة«! ا�ستقت اليه«.

ال�سقيـق  مــايـــــك،  اأمـــا 

الثالثة  ال�سنة  يف  الأكبـر 

على  فيعّقب  هــنــد�ــســة، 

باأن  فخور  ــا  »اأن �سقيقته: 

اأخــــي �ــســهــيــد واجلــمــيــع 

يكن  اأمل  ولــكــن  يحبونه، 

يحتفل  اأن  ـــان  ـــالإمـــك ب

ــار مـــع رفــاقــه  ــتــ�ــس ــالإن ب

ونفتخر به كبطل حي؟«. 

»فرحنا  ــد:  ــوال ال ويختم 

مل  ولكن  اجلي�س،  بانت�سار 

نحب�س  اأن  اأي�ساً  ن�ستطع 

دمــعــة الــقــهــر والإفــتــقــاد 

كبدنا  وفـــلـــذة  حلــبــيــبــنــا 

ين�سـر  الــلـــــه  ـــارون!  ــــ م

اجليـ�س دامياً«.  

ت�رشين الأول

خلف كل بطل... اأبطال

اجلي�ش - العدد رقم 268

131

انتهت املرحلة الأوىل من جولتنا...

ومع انتهاء املعركة وانت�سار اجلي�ش 

على الإرهابيني كانت املرحلة الثانية: 

مزيد من ال�سهادات وهذه املرة يف ظل �سَور 

ال�سهداء خلل الحتفال الذي اأقامته القيادة 

تكرمياً لهم.

�سهادات من نفو�ش يعت�سرها الأمل لكنها وجدت يف 

النت�سار عزاء. »عادت ايّل الروح« تقول اإحدى اأمهات 

ال�سهداء، بينما تقيم اأم �سهيد اآخر »زفة« النت�سار 

وتتقّبل التهاين.

الأمل يف قلوبهم

والفخر دم عروقهم...

ولل�سهادة... وفاء

عائلة النقيب ال�سهيد مارون الليطاين



لن اأتراجع

لوطنه  حمــدود  ل  اإنــدفــاع  لديه  جمنوناً،  »كــان 

العريف  والــدة  ت�سف  الكلمات  بهذه  وجلي�سه«، 

الذي  البطل  اإبنها  نعمة،  اأ�سعد  جــورج  ال�سهيد 

الع�سكرية  خدمته  من  �سنوات  اخلم�س  يكمل  مل 

خرية  ومن  ال�ساربة،  القوة  يف  يخدم  كان  بعد. 

الع�سكريني الأكفياء.

»خالل املعركة حاولنا اإبعاده عن اجلبهة، اإندفاعه 

كان �ضبب قلقنا عليه فقد كان دائماً يف اخلطوط 

الأمامية، ل يهاب اخلطر. عندما علم باأننا نحاول 

وقال:  املنزل  اىل  العودة  بعدم  هددنا  اإبــعــاده 

ووطني  اأر�ــســي  عن  لأدافـــع  باجلي�س  »التحقت 

وعائلتي، هل اأنا جبان لأتراجع؟ �سوف اأتابع حتى 

املوت!«.

�سخية  دمعات  تقاطعها  الكلمات،  وتتوقف 

ا�ستطاعت  التي ما  احلنون  الأم  كادت تخنق هذه 

ا�ستيعاب غياب حبيبها ذي الـ22 عاماً، بعد. »كنا 

نهاتفه خالل املعركة ولكنه كان دائماً يجيب »خري، 

خري« حتى ل ي�سغل بالنا ويطمئننا«.

ندم  اأنه  اأبــداً  اأ�سعر  »مل  ال�سهيد:  والد  ويتابع 

للم�ساركة يف هذه املعركة، فهو خمل�س بطبعه 

لكل اإن�سان يتعامل معه، فكيف بالأحرى رفاقه يف 

ال�سالح، الذين ُغدر بهم«.

وكحال اأهايل ال�سهداء جميعهم، بكى اأهل جورج 

بالفرح لنت�سار  الن�سر ولكنهم �سعروا  غيابه يوم 

ال�سهداء مل  فدماء  �ساملني،  رفاقه  وعودة  اجلي�س 

تذهب هدراً. 

زفة النت�سار يف بيت ال�سهيد

ولل�سعب  للجي�س  احلقيقي  الإنت�سار  هو  »هذا 

الرقيب  والد  ي�ستهل  الكلمات  بهذه  اللبناين«. 

الأول ال�سهيد رامي �سعب كالمه.

الوطن،  اأر�ــس  وروت  توحدت  التي  الدماء  »اإن 

اأن  اجلميع  وعلى  احلقيقية،  الوطنية  الوحدة  هي 

يتماثلوا بهذه الوحدة، وبهذا الإنت�سار الذي يدفعنا 

اىل الإ�ستلهام يف مواجهة كل عقبات امل�ستقبل«.

حديث  كان  »لقد  فيقول:  ال�سهيد  اإبنه  عن  اأما 

دائماً  ياأمل  كان  الع�سكرية.  املوؤ�س�سة  اخلدمة يف 

اأن يكون لديه م�ستقبل جيد يف اجلي�س. تابع عدة 

دورات يف اخلارج وكانت عالقته بالآخرين ممتازة. 

�سمم منذ البداية على الدفاع عن الوطن وال�سعب 

والأر�س، وا�سعاً ال�سهادة اأمام ناظريه«.

وتابع: »احلمد هلل اأنه كانت هناك قيادة ع�سكرية 

وحتقيق  ال�سحيحة  الــقــرارات  اتخاذ  ا�ستطاعت 

العدل. ولكن يجب دعم اجلي�س بالأ�سلحة املنا�سبة. 

واملعنويات  احلــديــثــة  الأ�ــســلــحــة  تــاأمــني  يجب 

الأمن  لتحقيق  الن�سال  �سبيل  يتابع  كي  جلي�سنا 

والإ�ستقرار«.

عادوا  الذين  الأبطال  جميع  ال�سهيد،  والد  وحّيا 

بعرقهم  العدالة  وحققوا  املعركة  من  �ساملني 

عدالة  اهلل  �ساء  واإن  الأر�ـــس  »عــدالــة  وتعبهم! 

بل  العزائم  تثبط  ل  »ال�سهادة  اأن  واأكد  ال�سماء«. 

تثبتها ملواجهة امل�ستقبل. فالوطن ل ُيبنى من 

�ستزف  زوجتي  كانت   . وت�سدٍّ وتعب  �سهادة  دون 

وبالرغم  املعركة منت�سراً.  يعود من  اإبني عندما 

من ا�ست�سهاده زّفته وا�ستقبلنا 

التهاين بالنت�سار، يف منزلنا«.

وّجه الوالد حتية لقيادة  ختاماً 

احلكيم  قائدها  ب�سخ�س  اجلي�س 

العماد مي�سال �سليمان. 

كم كان الإنت�سار اأجمل

لو كان هنا...

ا�ست�سهد يوم عيد ميالده، يوم 

اآب.  الأول من  اجلي�س، يف  عيد 

كان قدر العريف ال�سهيد حممد 

معني، املغوار البحري، اأن يكون 

عيد  يوم  الإ�ست�سهاد  �سرف  له 

ال�سرف والت�سحية والوفاء.

عن  �سقيقاته  ــدى  اإح تخربنا 

�سخ�سيته املرحة و�سحكته التي 

كانت تدّوي يف كل مكان واأينما 

ح�سر.

قبل  اأي  ميالده،  عيد  »ليلة 

وراح  القرية  اأرجاء  كل  يف  جال  بيوم،  ا�ست�سهاده 

�ساعة  يف  عاد  حتى  �سّكانها  جميع  على  ي�سّلم 

�ستكون  باأنها  �سعر  وكاأنه  املنزل.  اىل  متاأخرة 

ال�سباح  اجلميع. ويف  يوّدع  فراح  الأخرية  زيارته 

باب  اىل  الثاين  �سقيقنا  واأو�سله  باكراً  ا�ستفاق 

املخيم. وقد اأبى اإل واأن يطمئن على عودته اىل 

املنزل فات�سل عدة مرات حتى تاأكد من و�سوله. 

والن�سف، يف  التا�سعة  ال�ساعة  كان  له  ات�سال  اآخر 

احلادية ع�سرة والن�سف ا�ست�سهد«.

ال�سابط  يناديه  كان  كما  ا�ست�سهد »معني«  لقد 

هذا  لإنقاذ  حماولة  يف  برفقته،  دائماً  كان  الذي 

ال�سابط، ولكن كان قدرهما اأن يرتافقا على درب 

ال�سهادة اي�ساً.

كان  الــوراء  اىل  الرجوع  منه  نطلب  كنا  عندما 
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لأن�سحب.  جباناً  ل�ست  ن،  را�سُ يا  را�سنا،  يا  يقول: 

من  اأقل  بعد  ا�ست�سهد  للجي�س«.  فداء  هو  دمي 

�سنة على التحاقه ب�سفوف اجلي�س، ليفارق �سبع 

اأ�سعف  مري�سة،  والدة  ويرتك  و�سقيقاً  �سقيقات 

همتها فراق ولدها ال�سهيد، الذي مل يكرب بنظرها 

بعد. 

»مل يذهب دم اأخي هدراً. لقد ا�ست�سهد من اأجل 

ق�سية ولكنها كانت خ�سارة لنا. لَكاَن طعم الإنت�سار 

ال�سهداء ملا  دم  لول  ولكن  رفاقه.  كان بني  لو  األّذ 

حتقق الإنت�سار!«.

ال�سقر ال�سجاع

الذي  والوالد  الزوج  خ�سرتا  زوجة وطفلة �سغرية 

ا�س�سهد يف �ساحة ال�سرف لتفتخر به اإبنته عندما 

اأنه ترك حرقة يف قلب عائلته  اأمل يعرف  تكرب. 

التي بكت فراقه وما توقفت بعد؟

كان العريف ال�سهيد �سقر اأبو 

اخلام�س،  اللواء  عداد  من  علي، 

بطل �سجاع ولديه احلما�سة لكل 

ما يقوم به، كما ت�سفه والدته. 

غاب  ثم  معنا  يومني  »ق�سى 

لي�ست�سهد  يــومــاً  ع�سر  اإثــنــي 

بعدها من دون اأن نراه«.

احلرقة  زوجته  اىل  بالن�سبة 

يوماً  ع�سر  الإثني  »خالل  اأكــرب: 

مــرات.  ــالث  ث �سوى  اأكلمه  مل 

ا�ست�سهاده  قبل  كانت  مرة  اآخر 

خلطبة  ر  نح�سّ كنا  بــيــومــني. 

�سقيقته فطلب مني اأن اأهّيىء 

له اأغرا�سه واأن اأ�سبقه اىل منزل 

عند  �سيالقيني  حــيــث  ــه  اأهــل

ع�سرة.  الثانية  ال�ساعة  عودته 

ال�ساعة  املريب  الإت�سال  فكان 

الواحدة«.

توؤكد الزوجة اأن اإبنتها �ستفتخر بوالدها ال�سهيد 

البطل الذي كان يحب اجلي�س، ولكن غيابه �سيكون 

�سعباً عليها.

ا�ست�سهاده  �سعوبة  عــن  فيخرب  �سقيقه  اأمــا 

�سقيقته.»تعّلقت  خطبة  يوم  كان  واأنه  خ�سو�ساً 

به كثرياً اآخر فرتة فكنت اأرافقه اأينما ذهب. كنت 

اأكلمه دائماً فعلمت اأنه اأُبعد عن اجلبهة واعتقدت 

يوم  خطر.  عليه  يعد  مل  اأنــه 

اخلطوبة رّن الهاتف فقلت لهم 

كان  ولالأ�سف  ولكنه  �سقر،  هذا 

رفيقه الذي اأعلمنا با�ست�سهاده.

اأن  كان اخلرب �سعباً، فهو قبل 

يلتحق، كان قد ا�سرتى الف�ستان 

التح�سريات  بكل  ــام  وق لأخــتــه 

احلما�س،  �سديد  كــان  الــالزمــة. 

وكاأنه يوّدعنا«.

اأنــه  �ــســقــر  �سقيق  ويـــوؤكـــد 

الع�سكرية  باملوؤ�س�سة  �سيلتحق 

الوطن  »لبقـاء  اأيام  ع�سـرة  بعد 

حققـه  الــذي  للن�سر  واإكــرامــاً 

ال�سهـداء  ور�ــســمـــــه  اجلــيــ�ــس 

بدمائهم«.

�سليم  رمي��ا  كتبت   •
�سومط:
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كان له ما اأراد

يتمنى  ــه  اأن اأخيه  اىل  ي�سّر  كــان 

الوطن،  عن  ومدافعاً  �سهيداً  املوت 

له  كان  بل  اآماله،  القدر  يخّيب  مل 

املغوار  العريف  ان�سم  حيث  اأراد  ما 

الواحد  اإبن  ال�سامي  خ�سر  م�سطفى 

�سهداء  قافلة  اىل  عاماً  والع�سرين 

الأغلى  الثمن  دفعوا  الذين  اجلي�س 

الإرهـــاب  بــراثــن  لبنان مــن  لإنــقــاذ 

والفتنة التي كانت حتاك له.

يف انت�ساره يف معركة نهر البارد، 

العزاء  ال�سهيد  لعائلة  اجلي�س  قّدم 

الأكرب كما ت�سري والدة م�سطفى، لأنه 

بذلك حقق اأمنية ولدها:

اأننا  اإبــنــي يــوؤكــد يل دومـــاً  ــان  »ك

باأ�سره.  الوطن  و�سيفرح  اجلي�س  اإنت�سار  �سن�سهد 

واليوم اأ�سعر بعزاء كبري لهذا النت�سار على الرغم 

ولدي  ا�ست�سهاد  خلفه  ــذي  ال العظيم  الأمل  من 

والكثريين من رفاقه، خ�سو�ساً من اأبناء عكار«.

»ليته  احلزن  ب�سوت خنقه  وتتابع 

قبل  الفرحة...  م�ساركتنا  متكن من 

اإت�سل  ا�ست�سهاده  من  �ساعة  ن�سف 

يا  »ر�ساك  يل  ليقول  هاتفياً  بي 

اأخي  اىل  اإنتبهي  بخري،  اأنــا  اأمــي، 

اأربع  اأخ مقعد منذ  املري�س )لديه 

�سنوات(.

اأذين،  يف  تطن  كلماته  زالــت  ما 

الكبري  بقلبه  تذكرين يف كل حلظة 

موته  فقبل  اإخوته.  على  وبعطفه 

يطمئنني  كــان  الأ�ــســبــوع  بــحــواىل 

باحلديث عن عالج اأخيه وعن كيفية 

حنوناً  كان  كم  لــه...  الأدويــة  تاأمني 

ميالأ  مرحاً  كان  وكم  لأخوته،  وحمباً 

بعد  يدخله!  عندما  بهجة  املنزل 

ا�ست�سهاد م�سطفى اأعاين الكثري من 

جراء حزن اأخيه املري�س، وا�سطر اىل 

ل  كي  لوعتي  واإخفاء  دموعي  حب�س 

اأزيد اآلمه و�سقاءه...«.

ــدة مبــزيـــــج من  ـــ ــوال وتــتــابـــــع ال

اأُم  واأخــرياً  اأولً  »اأنا  واللوعة  الغ�سب 

ــدراً،  وغ ظلماً  اإبنها  مبــوت  ُفجعت 

اأعمالهم.  الأمهات، جازاهم اهلل على  حرقوا قلوب 

ول  اأما هم فقد فعلوا،  ال�سر،  لهم  نحن مل ن�سمر 

اأعلم ملاذا! حرمونا فرحة احلياة وال�سحك والبهجة 

فكيف نغفر لهم؟«.

موؤكدة  فقيدها  على  املفجوعة  الوالدة  وتتح�سر 

ومالب�سه،  �سوره  �سوى  منه  يل  يبق  »مل  ــه  اأن

بها  اأختلي  اليه  اأ�ستاق  عندما  الوحيد،  اأملي  هي 

واأقّبلها واأفرغ فيها اأحزاين...«.

البكاء  اأنهكه  ب�سـوت  وت�سيـف 

يف  كاعتزازي  موته  يف  به  »اأعتز 

اهلل  ر�سي  بطالً.  مــات  لأنــه  حياته، 

والدموع  باحلزن  وتختم  عــنــه...«. 

حياً،  يزال  ما  كاأنه  الآن  حتى  »اأ�سعر 

اأنتظر  الباب  قرب  اأجل�س  زلت  وما 

عودته!«.

احلمد هلل

مل يحقق الإرهاب هدفه

اإخوته،  كبري  راح  الــغــايل،  »راح 

احلنون، العطوف...«. بهذه الكلمات 

العريف  والـــدة  تخت�سر  القليلة 

حزنها  قا�سم  حممد  �سعد  ال�سهيد 

الذي  البكر  اإبنها  خل�سارة  ولوعتها 

عن  دفاعاً  �سبابه  ربيع  يف  ق�سى 

اأر�س الوطن و�سعبه.

عن  دمعها  مت�سح  فيما  وتتابع 

على  احل��زن  ر�ضمها  التي  اخلطوط 

ر الأحالم  وجنتيها »ما اأ�سعب اأن تتك�سّ

والآمال التي ر�سمناها لأبنائنا، ليحل 

مكانها الفراغ... كنا نفكر يف الفرتة 
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اختيار  على  ونحّثه  ل�سعد،  منزل  بناء  الأخرية يف 

احللم،  اإغتالوا  الأ�سرار  لكن  عائلة...  وبناء  عرو�س 

ون�سكر اهلل اأنهم مل يتمكنوا من حتقيق خمططهم 

يف الق�ساء على الوطن«.

»كان  متهّدج  ب�سوت  امللتاعة  الوالدة  وتوؤكد 

اأغرا�سه  يف  رفاقه  وجد  فقد  �سيموت،  اأنه  يعلم 

كيفية  واىل  موته  �ساعة  اىل  فيها  ي�سري  ر�سالة 

احلزن  مــدى  ــدرك  ي كــان  اخلـــرب...  عائلته  تلقي 

الذي �سيجتاحنا عند �سماعنا النباأ، هو الذي اعتاد 

كبري  هو  حياتنا...  اىل  والفرح  الب�سمة  يجلب  اأن 

كان  وكم  ويح�سنهم،  عليهم  يعطف  الذي  اأخوته 

حزنهم كبرياً على خ�سارة الغايل الذي ل يعّو�س، 

ر�سي اهلل عنه!  

الوالدة املفجوعة موا�سلة حديثها  وفيما حتاول 

وقهرها  لوعتها  فيها  ت�سب  بكاء  نوبة  جتتاحها 

ل  ولـــدي  عــن  قلت  »مهما  ختامها  يف  لتوؤكد 

كلها  الدنيا  هو  كــاٍف...  ب�سكل  التعبري  اأ�ستطيع 

ر فيه على  بالن�سبة اإيّل... ل مي�سي يوم ل اأحت�سّ

فلماذا  لالأ�سرار  �سيئاً  نفعل  مل  نحن  فقدانه... 

اعتدوا علينا و�سلبونا اأغلى ما منلك؟«.

من�سور: تريز  • كتبت 

عادت اإيّل الروح

على  اجلي�س  انت�سر  عندما  الــروح  اإيّل  »عــادت 

الإرهابيني«. بهذه الكلمات تخت�سر والدة الرقيب 

ح�سرت  وقد  �سعورها.  حمود  ماجد  ال�سهيد  الأول 

اإحتفال تكرمي ال�سهداء حاملة �سورة اإبنها البطل.

اأثناء  العام 2006 يف  اأواخر  اإبنها يف  اإ�ست�سهد 

خالل  الإ�سرائيلي  العدو  خّلفها  األغاماً  تفكيكه 

عدوانه على لبنان ال�سيف املا�سي، فال�سهيد من 

عداد فوج الهند�سة.

بالن�سبة اليها النت�سار الذي حققه اجلي�س على 

الوطن  اأنقذ  اجلي�س  واعتزاز.  فخر  م�سدر  الإرهاب 

معنية  اأنها  ت�سعر  �سهيد  وكاأم  هــوؤلء،  اإجــرام  من 

الذين  الع�سكريني  اأهايل  بالنت�سار كجميع  متاماً 

ا�ست�سهدوا يف نهر البارد.

كان  لقد  هـــدراً.  يذهب  مل  ال�سهيد  اإبني  دم 

نا�سلت  التي  الع�سكرية  وللموؤ�س�سة  للوطن  فداًء 

وتنا�سل من اأجل كرامة لبنان، تقول.

وت�سيف:

كان ولدي بطالً و�ساباً ع�سامياً مثابراً على العلم 

والتطور، لو مل ي�ست�سهد لكان الآن يف عداد رفاقه 

اإجــازة  حاملني  الإعـــالم  كلية  من  تخرجوا  الذين 

اأن  )اإخت�سا�س تلفزيون(. لكنه لّبى واجبه، قدره 

ي�ست�سهد حلماية وطنه ومواطنيه.

وتختم بالقول:

اأنا م�ستعدة لتقدمي اأولدي �سهداء فداًء للوطن. 

ــزة �سقيقه  ــان لأحــدهــم �ــســرف ارتــــداء ب ــد ك وق

لبنان  التي حتمي  املوؤ�س�سة  هذه  اىل  والن�سمام 

وترعانا كاأهايل �سهداء.

فداء للجي�ش ولبنان

علي  املغوار  العريف  ال�سهيد  والــدة  ونلتقي 

توؤكد  عكار،   - برقايل  من  فاطمة  ال�سيدة  هو�سر 

من  واأربعة  ثالثة  لتقدمي  م�ستعدة  اأنها  بدورها 

اأولدها لل�سهادة فداًء للجي�س وللبنان.

الإرهاب،  براثن  من  الوطن  اأنقذ  بطل،  »اإبني 

ي�سّج  كــان  وهــو  املــعــارك،  نهاية  يف  ا�ست�سهد 

عنفواناً وكرامة، كان واثقاً من الن�سر منذ البداية«.

واإذ تغالب دموعها تختم بالقول:

»اهلل ين�سر اجلي�س ب�سورة دائمة، ويحمي قائده 

احلكيم اخللوق العماد مي�سال �سليمان«.

�سقر: ليال  • كتبت 
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والدة العريف املغوار ال�سهيد علي هو�سروالدة الرقيب الول ال�سهيد ماجد حممود



ً باٍق اأبدا

بطل  عي�سى،  توفيق  رميون  ال�سهيد  املعاون 

مقدام ان�سم يف الثامن من اآب املا�سي اىل قافلة 

ال�سهداء الأبرار الذين �سبقوه على درب ال�سهادة. 

عري�س مل مي�سِ على زواجه �سنة واحدة، ووالد مل 

مت�سِ على اأبّوته الثمانية اأيام.

جماد �سورته يكاد ينطق، وبريق عينيه ُيطمئن 

اأبداً  اأن ال�سهيد ل ميوت، واأنه باٍق  الناظرين اىل 

بروحه ونف�سه املرحة و�سخ�سيته اللطيفة ب�سهادة 

كل ذويه ومن عرفوه. 

خطفوا  واإرهــاب،  وب�سّر  غا�سمة  قن�س  بر�سا�سة 

اأمل و�سرخات وجع  ب�سمته العذبة وتركوا تنهدات 

يتيم،  وطفل  مفجوعة  وزوجة  منكوبني  لوالدين 

�سيكرب من دون اأن يرى والده يفرح به وهو ينطق 

ي�سانده  اأن  دون  ومن  الأوىل،  للمرة  »بابا«  كلمة 

واإخوة  الأوىل،  بخطوته  يقوم  وهو  »البابا«  هذا 

واأخوات �سحقتهم وطاأة اجلرح.

»ما فينا نحكي �سي، ما بيطلع معنا حكي...« 

خمنوقة  خافتة  كلمات  ـــرب.  الأك �سقيقه  يقول 

دامعتني  وعينني  مرجتفتني  �سفتني  من  خرجت 

حممّرتني حمرة احل�سرة، واللوعة. ويرتك ال�سقيق 

الكالم ل�سقيقته عّل الكلمات جتد لديها �سبيالً.

»ا�ستقنالك يا رميون،

فخورون نحن ب�سهادته! اهلل يحمي رفقاتو ويرّد 

الع�سكرية ثمانية  اأخي يف املوؤ�س�سة  عنن، ق�سى 

اأعوام، تطّوع يف ال�سوؤون اجلغرافية وكان حظه، اأن 

ال�سهادة  وكاأن  املجوقل  الفوج  اىل  منها  يت�سّكل 

كانت حمّتمة عليه«.

ول�ست  اأيام  خم�سة  رميون  يا  عيدك  على  »مّر 

معنا لالحتفال بالإثنني والثالثني ربيعاً«.

واإميانه  الوطن،  بق�سية  رميون  »اآمن  وتتابع: 

اأعتربه  مل  يل،  كاإبن  كان  ي�ست�سهد.  جعله  هذا 

وحناين  عديدة  باأعوام  اأكربه  اأنا  فقط،  اأخي  يوماً 

جتاهه كحناين على اأولدي متاماً، خرج عري�ساً من 

اأخاف عليه كثرياً، خ�سو�ساً يف فرتة  بيتي. كنت 

عليه  لالطمئنان  يومياً  به  اأت�سل  كنت  املعركة، 

فيبادر اىل القول: »اإنتو انتبهوا على حالكن، نحنا 

عم نحميكم«.

الع�سكريني  اىل  والآخر  احلني  تنظر بني  وكانت 

الذين كانوا يتجولون حولها ويف امللعب بعينني 

م�ستاقتني متلهفتني لروؤية رميون يتجول بينهم 

املم�سوقة  بــقــامــتــه 

التي  و�سحكته  وقـــّده 

وجهه،  تفارق  تكن  مل 

ـــى لــذلــك اأن  ولــكــن اأّن

يح�سل، وهو الذي غادر 

�سماء  اىل  وارتـــقـــى 

اأعلى  عالية،  بعيدة 

وغدر  �سغينة  اأي  من 

و�سّر. 

ربي  اأ�سكر  وت�سيف: 

اإبــن  طفله  راأى  ـــه  اأن

اأن  قبل  اأيام  الثمانية 

عمي  اإبن  اأكرث،  قلبنا  حرقلنا  »واللي  ي�ست�سهد. 

ما  اللي  طنو�س  كميل  �سمري  ال�سهيد  العريف 

حّلقنا حتى ن�سوفه عري�س. �سمد كل فرتة املعركة 

لي�سقط »وردة لالنت�سار«، وردة العائلة يوم عودة 

الأفواج املقاتلة من نهر البارد«.

عائلتنا  »وهبت  قائلًة:  ال�سهيد  اأخت  وتابعت 

للوطن �سهيدين، بطلني طاهرين، ونحن فخورون 

اأبنائنا  تطويع  يف  يوماً  نرتدد  ولن  ب�سهادتهما 

واإخواتنا واأحفادنا يف املوؤ�س�سة الع�سكرية على األّ 

منا  ي�ستحق  فلبنان  ال�سهداء.  دماء  ثمن  ي�سيع 

الكثري وكما كان يقول رميون: »اإذا ما يف وطن ما 

رميون  مثل  رجال  فيه  اللي  والوطن  عيلة«.  يف 

يف  هو  كــان  لو  نتمنى  كنا  بيموت.  ما  و�سمري 

بالدموع  عيناها  واغرورقت  اليوم...«.  الحتفال 

ما  البطل  عاي�س،  بعدو  بقلبي  »هــوي  وتابعت 

ى حياته بطل«.   بيموت، ورميون ق�سّ

منذ  مندفعاً  القلب  طيب  وحنوناً،  حمباً  »كان 

�سغره، كان وا�سحاً اأنه م�سروع �سهيد، وهذا ما كان 

يحّفز خويف عليه وقلقي جتاهه«.

ال�سهيد،  ــة  زوج ليال  كانت  الأثــنــاء،  هــذه  يف 

وتعود  اجلي�س،  قيادة  ممثل  من  الــدرع  تت�سّلم 

حتت�سن  مقعدها  اىل 

�سدرها.  اىل  الـــدرع 

عـــّزى  ــا  ــم مــه درع 

يعّو�س  لــن  حــزنــهــا، 

مكان  يحّل  اأو  عليها 

عري�سها  مــن  �سمة 

تركها  الـــذي  البطل 

العهد  حــديــثــة  ــــاً  اأم

مل  فهي  ومفجوعة، 

تكد حتت�سن مي�سال ال�سغري، وتنتظر عودة والده 

الوالد  هذا  الأبــد  اىل  فقدت  حتى  املعركة،  من 

والزوج احلنون عمود اأ�سرتها.

هذه  رميــون  اأنتظر  »كــم  كانت:  كلماتها  اأول 

�ساعة  حا�سراً  يكون  اأن  اأمنيته  كانت  ال�ساعة! 

كان  القطار  ولكن  ال�ساعة  تلك  و�سلت  النت�سار. 

رفاقه  يتاأمل  عليائه  يف  هو  اعتقد.  مما  اأ�سرع 

اأعقبت:  ثم  ليال،  متتمت  بن�سره«.  يحتفلون 

»ماذا ع�ساي اأقول لك عنه، اأنا اأعتربه بطالً حقيقياً 

»هناك  مرة:  ذات  رميون  يل  قال  مبالغة...  بال 

اأنا  بعد،  عليها  تتعّريف  مل  �سخ�سيتي  يف  ناحية 

وطني لأبعد حّد. �ساألته عن معنى ذلك براأيه وعما 

حتزين،  »ل  فقال  مني،  اأكرث  وطنه  يحب  كان  اإذا 

نعم!«.

واأنه  الأمــر،  عنى  اأنه  تاأكدت  ا�ست�سهاده  »يوم 

ل حّب لبنان على حبنا الذي دام اأكرث من ت�سع  ف�سّ

حبّينا  »لوما  واأ�ساف:  حينها،  حامالً  كنت  �سنوات. 

وطّنا يا ليال ما كنتي ع�ستي ل اإنت ول اإبنك«.

»�سعبة فكرة وجودي يف بيتنا من بعده، اأنا مل 

هذا  ا�ست�سهاده.  منذ  جبيل  يف  البيت  عتبة  اأطاأ 

البيت الذي كان »�سقى عمره« والذي عمل طوال 
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الويل ملن مي�ّش الوطن

 ي�سمخ اعتزازاً ب�سهادة ابنه، والد العريف ال�سهيد روين الّنجار يقول: 

»تاريخنا يف الن�سال معروف وحمفور يف ذاكرة الوطن... �سعارنا: الويل 

فلذة  الأثمان،  اأغلى  دفعناه  الذي  الثمن  كان  واإن  الوطن،  مي�ّس  ملن 

الكبد... اإمنا يف �سبيل الوطن تبخ�س اأثمان الت�سحيات«.

والدة املعاون ال�سهيد

رميون عي�سى ووالده



حياته ليوؤمنه لنا«.

عينيها  يف  ترتقرق  دمــوع  خالل  من  ونظرت 

وقالت: »قد ما بحكي عن رميون ما بعطيه حقه. 

كان يحب رفاقه بطريقة م�س طبيعية وكان يخاف 

على اجلميع اأكرث من خوفه على نف�سه. ومل اأَر يف 

حياتي حباً اأعظم من حبه لالآخرين«. 

اأ�سوات  على  باكراً  ا�ست�سهاده  يوم  »ا�ستيقظت 

�سجيج غري اعتيادي يف منزل اأهلي يف ال�سمال، 

ال�سجيج  هذا  �سبب  عن  اأخي  �سوؤال  اىل  فبادرت 

فقال يل اأن رميون قد اأ�سيب )كان يكذب ليخفف 

الأمر  اأن  به  فكرت  ما  اأول  ال�سدمة(،  وطاأة  علّي 

�سيتيح يل روؤيته بيننا بعيداً عن يوميات القتال 

واأخطار املخيم. ولكني ما لبثت اأن تنبهت لل�سواد 

الذي ات�سحت به الن�ساء يف املنزل، اأيقنت حينها 

اأن رميون قد ا�ست�سهد«.

وتتذّكر متنهدة: »اآخر مرة اأو�سله فيها اأخي اىل 

لقريبة  مرة  وقالها  ومبي�سال.  بي  اأو�ساه  املخيم 

يل: »خايف اإتعلق بال�سبي«، وكاأنه كان يعرف اأنه 

لن يراه طويالً وي�سبع من براءته«. 

ما  »جـــّل  لتقول:  جهد  بعد  لــيــال  ومتا�سكت 

يعزيني اليوم اأن رميون حقق معظم اأحالمه التي 

بالب�ساطة  ات�سمت 

والتي عمل على جعلها 

ومنها  ملمو�ساً  واقعاً 

وروؤية  عائلة  تاأ�سي�س 

اإبنه قبل ا�ست�سهاده«. 

ثم  هنيهة،  �سكتت 

مدّر�سة  ــا  »اأن تابعت: 

�ساألني  اأحياناً.  واأكتب 

ــتــب  اأك ل  مــــرة ملــــاذ 

ــت يف  ــن لــلــجــيــ�ــس وك

ــه  ــل مـــرة اأجــيــبــه اأن ك

ا�ستجابة  اأول  ويف 

الغايل  للجي�س وبالتحديد لبطلي  لطلبه �ساأكتب 

اأكتبها  اأن  يوماً  اأمتّن  مل  كلمات،  ال�سهيد  وزوجي 

تي عليك  وغ�سّ لوعتي  قلم  اأن تخرج من حرب  ول 

يا رميون!«.

»بطل«،  رميــون  اأن  يل  يقولون  عندما  »اأفــرح 

الدرع  ت�سلمي  لدى  �سعوري  و�سف  اأ�ستطيع  ول 

ولكني  رميــون،  يا  فيك  قلبي  بيكرب  والأو�سمة. 

اأحزن... مل يع�س لريى اإبنه يكرب اأمام نظريه«.

من  منهم  ع�سكريني،  اأ�سقاء  اأربــعــة  لرميون 

اأبناوؤه خلدمة املوؤ�س�سة  تقاعد ومنهم من تطّوع 

دماءهم يف  هوؤلء  يهب  والتي  الرائدة  الع�سكرية 

�سبيلها.

طابا  ال�سيخ  وبلدة  عموماً  لبنان  �سمال  وي�سّكل 

خ�سو�ساً اأكرب مثال عن العطاء وال�سخاء من اأجل اأن 

يحيا لبنان.

�سبعة  وبفارق  واحد  �سهر  يف  رفعت  التي  هي 

اأبناء العائلة  وع�سرين يوماً �سهيدين بطلني من 

�ساأن  �ساأنها  والنت�سار.  اخللود  جّنة  اىل  الواحدة 

العديد من البلدات والعائالت اللبنانية التي زّينت 

راية  �ساحاتها �سَور �سهداء مقدامني، رفعوا عالياً 

ال�سهادة  لبنان، وقادوا قافلة  اإ�سم  اجلي�س، وخالداً 

م�سرية  امــتــداد  على 

والت�سحية  الــ�ــســرف 

والوفاء...

ت�سوير: 

اجلندي الأول

بلل العرب

تريزمن�سور

را�سيل تابت

و�سار اإ�سمك

»ال�سهيد البطل« 

دّماتو كــل  �ــســّفــوا  قــّنــا�ــس،  بر�سا�سة 

ون�سفوا الب�سمة اللي ما فارقت يوم �سفافو

برية بــقــلــوب  تــنــهــ�ــس  عـــم  وحـــو�ـــس 

ق�سية اأي  كـــرمـــال  ـــو،  �ـــس كـــرمـــال 

ب�سبابو تــهــّنــت  ــا  م اإّم  قــلــب  ــوا  ــرق ح

دّياتو كتري  �سقيت  بــي  هــّمــة  وهـــّدوا 

ــوؤال الــ�ــس بيفيد  ول  حــكــي  بينفع  ل 

عــلــّي ـــايل  ـــغ ال راح  الـــبـــطـــل،  ــــل  رح

ــدار ال زّيــنــت  الــلــي  ل�سحكتك  ا�ستقت 

ــت خلـــوفـــك وحــنــّيــتــك عــلــّي ــق ــت ــس ا�

الرب وبعاتب  ب�سَعف  الكفر  ب�ساعة 

مني خطفتوا  لي�س  بحرقة  وبــ�ــســرخ 

ــدو طــفــل �سغري ــع ب ــو«  »مــيــ�ــس ــو  ــن اب

بّيي« »يــا  كلمة  مــن  بكري  ع  انــحــرم 

ــي ــوع ــة الإميـــــــان بـــــردين ال ــاع ــس ــ� وب

ــــّوان ـــرة �ــــس ـــخ ـــس ـــي � ـــن بــيــخــلــق م

ـــام الأي ريـــح  بتتحمل  قــهــر  بتتحمل 

ــل يـــوم تــهــب علّي ــلــي مــعــر�ــســة ك ال

النهدات وتــتــوّجــع  يــنــزف  اجلـــرح  مّلــا 

الكلمات كـــل  ــــت«  ري »يـــا  وتــ�ــســبــق 

قــدرو« »هيدا  وبيقول  �سوت  بي�سرخ 

ربو عند  قدي�س  �سهيد  بيموت  واللي 

ــال« بــطــل الأبـــطـــال ــ�ــس ــك يـــا »مــي ــّي ب

ب�سهادتو وبــفــتــخــر  ـــي  را�ـــس ــي  ــّل ــع ب

الّدمات ينهدروا  وما  بكرامة  وتنعي�س 

ر�سالتو ــي  ــّف ــك ي ــ�ــس  اجلــي ع  واجــــب 

ــول: ــق ــت ت ــن ــو ك ــس ـــر � ـــذك بــيــبــقــى ات

ـــــــــــــي... »اأنــــــــــــــــــــــــــا وطـــــــــــــن

ــب ع حــبــي لإلـــك ــال وحـــب الـــوطـــن غ

لبنان ـــا  وطـــّن عـــن  دافــعــنــا  مـــا  ولــــو 

ال�سبي« بريبا  ول  بكرامة  منعي�س  ل 

زوجتك

التي لن تفارقها اأبداً

ليال
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العريف  والد  نلتقي  الّنجار،  روين  ال�سهيد  والد  عن  بعيداً  ولي�س 

متقاعد  ع�سكري  »اأنا  يقول:  الأمل  يع�سره  بقلب  اأيوب  ال�سهيد حممد 

على  فا�ست�سهد  لإبني  ثم  وحّملتها من  عاماً   25 لبنان  ق�سية  حملت 

بلدنا ون�سر  كانوا ينوون تدمري  الإرهابيون  �سريفاً.  الوطن بطالً  مذبح 

وبدماء  املحدودة  باإمكاناته  عليهم  ق�سى  اجلي�س  اأهله،  بني  الذعر 

�سهدائه. لكن من اأجل هذه الدماء، نريد حقيقة كل ما جرى«.

زوجة املعاون  ال�سهيد رميون عي�سى

حتت�سن درع ال�سهادة
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ت�رشين الأول

خلف كل بطل... اأبطال

حتقيق:

اإلهام ن�سر تابت

البارد عن جتربة الرتقب واالنتظار عائلت �ضباط يف نهر 

حياتنا حمفوفة بالقلق...

واي�ساً بالفخر والعتزاز

بطل  كل  خلف 

يف �ساحة املعركة 

عائلة  بطلة.  عائلة 

ال��واج��ب  اأداء  يف  ت�سارك 

املقد�ش و�سناعة الن�سر.

واأخوة،  اأخوات  واأب،  اأم  واأولد،  زوجة  بيوتهم  من  بيت  كل  جنبات  بني 

ليظّل  احلياة، يت�سدون خلوفهم  لكي ت�ستمر  ينت�سرون على قلقهم 

اأمراً  النتظار  و�سائل جتعل  يبتكرون  بطلً.  املعركة  �ساحة  البطل يف 

ممكناً احتماله بينما رّب العائلة اأو اإبنها على خط النار.

يف حالت ال�سلم وال�ستقرار، قد ل يكون حا�سراً يف اأذهان الكثريين مّنا 

اأن حياة الع�سكريني وعائلتهم ل ت�سبه كثرياً حياة �سواهم، اأّما عندما 

يدق نفري اخلطر، فالفارق ي�سبح فاقعاً، جلياً ل يحتاج اىل تظهري ول 

يحيطه لب�ش.

نعود اىل بيوتنا ويعود اأزواجنا واأولدنا واأخوتنا. ولكن، ثمة بيوت اأخرى 

يف جوار كل منا، ي�سيجها ال�سوق اىل الأحباء واخلوف عليهم.

مذ يعتمر الع�سكري واجبه ومي�سي اىل اخلدمة، يدرك اأهله اأن الوطن بات 

�سريكهم يف الإبن الذي اأحاطوه برمو�ش عيونهم لي�سبح رجلً. وتدرك 

زوجة الع�سكري اأنها اختارت حلياتها �سريكاً قد ل يكون حا�سراً اىل جانبها 

يف كثري من الأوقات ال�سعبة، واأنها م�سطرة اىل النهو�ش مب�سوؤوليات 

والعائلة.  البيت 

الأولد  وي���لح���ظ 

م�سغول  وال��ده��م  اأن 

اأك���رث م��ن اآب����اء رف��اق��ه��م، 

الذي  العيد  ماأذونيته  فت�سبح 

ينتظرونه.

هذا يف الأ�سا�ش ويف الأحوال العادية، اأما يف اأحوال كتلك التي وّلدتها 

رى كيف متّر الأيام يف  معارك نهر البارد، فقد كان ال�سوؤال يلح علينا: ترُ

بيوتهم؟ انطلقنا ومعنا ال�سوؤال، دخلنا العديد من املنازل. ولكن كان 

من ال�سعب اأن ن�ساأل فاكتفينا من الكلم مبا يعرّب عن ت�سامننا ودعمنا 

وتقديرنا ملا تقا�سيه كل عائلة يف ظل وجود الزوج اأو الأب اأو الأخ يف 

�ساحات البطولة واخلطر.

�ساحات  من  ميتد  والعنفوان  البطولة  عبق  اأن  وجدنا  بيوتهم  يف 

املعركة اىل جنبات البيوت بخط متوا�سل متني ل يقطعه اخلوف ول 

يوهنه حجم الت�سحيات.

يف بيوتهم التقينا ن�ساء موؤمنات باأن جي�سنا يحمي بالعرق والدم بقاء 

النريان  الفخر ينت�سر على جحيم  لبنان وكرامته. ويف بيوتهم عاينا 

التي ين�سجها كل ع�سكري بني عائلته  الروابط  واخلطر، ومل�سنا عمق 

وقطعته، بني عائلته وجي�سه، وبينها وبني الوطن.

نحزن ونقلق لكننا ل ننهزم

على تلة جميلة منزل العميد الركن نبيل ن�سر، 

هدوء تام يلف املكان واملنزل معاً، وكاأن ال�سكون 

من عالمات الإنتظار.

تطل ال�سيدة هناء زوجة العميد الركن ن�سر مرّحبة 

باإبت�سامة كبرية: اأهالً بكم، يعطيكم العافية، اأنتم 

اأي�ساً ت�ساركون الع�سكريني تعبهم وجهودهم.

ن�سكرها ون�سعر ب�سيء من احلرج: اإّن اأي جهد قد 

يبذله الواحد منا ل ي�ساوي نقطة عرق على جبني 

ع�سكري يف املعركة، فما الذي قد ي�ساهي دمهم 

الذي �سال من اأجلنا؟ اأو ما الذي قد يخفف من قلق 

طفلة ت�ساأل: »متى يعود البابا اإىل البيت؟«.

عن  يخفف  ما  اإّن  هناء  ال�سيدة  اإىل  بالن�سبة 

عائالت الع�سكريني وطاأة اخلوف والقلق هو الإميان 

مقّد�س.  بواجب  يقوم  اجلي�س  باأن  والإميــان  باهلل 

فواجبه اأن يحمي الوطن من اخلطر اأياً كان م�سدره. 

بقاء  معركة  هي  اليوم  يخو�سها  التي  واملعركة 

لبنان.

واخلوف  بالقلق  �سعورنا  الرغم من  تقول: على 

والفخر  بالإعتزاز  ن�سعر  فاإننا  طبيعي،  اأمر  وهذا 

لبنان  بــقــاء  ي�سنعون  الــذيــن  ــطــال  الأب بــهــوؤلء 

ب�سجاعة  ويــواجــهــون  ودمــائــهــم،  بت�سحياتهم 

اأمن  الذين غدروا بالع�سكريني وهّددوا  الإرهابيني 

لبنان وا�ستقراره وا�ستمرارية كيانه.

وت�سيف قائلة: ما يريحنا ويجعلنا نتحّمل هذه 

املرحلة مبعنويات عالية هو دعم ال�سعب اللبناين 

للجي�س، واإجماعه على تثمني ت�سحياته واعتباره 



»خ�سبة اخلال�س«، ن�سعر بذلك يف كل حلظة ويف 

كل مكان.

ب�سيافة  وتعود  للحظات  هناء  ال�سيدة  ت�ستاأذن 

جداً  مرتفعة  كانت  التي  الطق�س  حرارة  تنا�سب 

ذلك النهار.

يف  اأنهم  ن�سعر  مل  الذين  الأولد  عن  ون�ساألها 

عند  اإّنهن  بنات،  ثالث  عندنا  فتقول:  املنزل. 

اأعود  اإذ  اليوم  اأن نخرج معاً  اأهلي، كنت وعدتهن 

يوم اجلمعة باكراً من عملي، اأّجلت امل�سروع بعد 

اإت�سالكم بي، يف اأي حال ل رغبة يل باخلروج، مع 

اأين اأ�سعر بالتق�سري يف هذا املو�سوع مع الفتيات، 

ذلك  حرمن  وقد  بالعطلة  يتمّتعن  اأن  حّقهن  من 

ال�سيف املا�سي وهذا ال�سيف اأي�ساً...

كيف   •
ح�سل  ع��ن��دم��ا  عليك  اخل���رب  وق���ع  ك���ان 

العتداء على اجلي�ش؟

�سباحاً  ال�ساد�سة  يف  زوجي  بي  ات�سل  يومها   -

ليبلغني اأنه لن ياأتي اىل املنزل كما كنا نتوقع. 

اأمر  هناك  قــال:  ملــاذا؟  و�ساألته  باخلوف  �سعرت 

طارئ... عادة ل يتحدث عن تفا�سيل تخ�س عمله.

جل�ست اأمام جهاز التلفزيون ورحت اأنتظر خرباً ما. 

اىل اأن علمت باملجزرة التي ارتكبها الإرهابيون. 

كان الأمر فظيعاً، ل ميكن و�سفه. �سعرت بالغ�سب 

الوطن.  ي�ستهدفون  اإنهم  باخلوف،  واي�ساً  واحلزن 

كل  �سنيع، حزنت على  لغدر  الع�سكريون تعر�سوا 

واحد منهم، هوؤلء ال�سهداء ورفاقهم افتدوا لبنان 

بدمائهم.

اإىل  زوجك  ياأتي  ل  م�سوؤولياته  • بحكم 
البيت اإلّ قليلً، كيف تتعاي�سون مع الأمر؟

الع�سكري لها متطلباتها. وقد  اأن حياة  - ندرك 

املا�سي  ال�سيف  مماثلة  ظروفاً  ع�سنا  اأن  �سبق 

اإ�سرائيل.  لإعتداءات  اللواء  مراكز  تعّر�ست  عندما 

زوجي،  يتحّملها  التي  امل�سوؤوليات  حجم  اأقّدر  اأنا 

واأقّدر �سعوره، كل ع�سكري هو مبثابة ابن له وقد 

اأن  واجبي  من  اأن  اأ�سعر  كثريون،  منهم  ا�ست�سهد 

اأ�ساركه كل ذلك.

باخلطر،  دائماً  حمفوفة  الع�سكري  • حياة 
وحياة عائلته حمفوفة بالقلق واخلوف...

واإمنــا  نعم،   -

تعودنا  والعـــتـــزاز،  بالفخر  كــذلــك 

النت�سار على امل�ساعر ال�سلبية، نحن نتاأثر، نحزن 

بزوجي  ات�سل  عندما  ننهزم.  ل  لكننا  ونقلق، 

الدعم  تقدمي  واجبي  من  اأن  اأ�سعر  اليه  لأطمئن 

له، لي�س عادلً اأن يكون يف موقع امل�سوؤولية على 

اجلبهة ويكون اي�ساً م�سغول البال على عائلته.

• والفتيات؟
�سديدات  لكّنهن  كثرياً.  والدهن  اىل  ي�ستقن   -

اإبنتي  اجلي�س،  عيد  ــان  ك بــالأمــ�ــس  ــه،  ب الفخر 

يا  »ت�سلم  النهار:  طوال  ترندح  كانت  ال�سغرية 

ع�سكر لبنان«.

مغاويرنا

الركن  العقيد  املغاوير  فوج  قائد  منزل  نق�سد 

�سالح قي�س. ت�ستقبلنا زوجته ال�سيدة دلل وهي 

تفي�س حيوية على الرغم من اأنها بالكاد ت�ستطيع 

ا�ستوجب  ب�سعر  امل�سابة  قدمها  على  ال�سري 

ال�سيافة  بواجب  القيام  على  ت�سّر  واإذ  جتبريها. 

باألّ  نرجوها  التفا�سيل،  ــاأدّق  ب مهتمة  بنف�سها 

تتعب نف�سها.

ماذا  قليالً،  توؤملني  قدمي  اأنا؟  بي  وما  تقول: 

يعني ذلك بالن�سبة اإىل ما يعانيه ال�سباب... اإّنهم 

يرتاحون  بدقيقة  يحظون  ل  اخلطر،  يف  يقيمون 

فيها، بالأم�س �سقط من �سبابنا �سهيد، نحن يف 

بيوتنا ل ينق�سنا �سيء.

فيه،  �سك  ل  • مما 
انكم تعي�سون مرحلة قا�سية...؟

- يف البداية كان وقع الأحداث األيماً جداً، �سعرت 

بكثري من القلق، اأم�سيت نحو اأ�سبوعني واأنا اأ�سرية 

معركة  يخو�س  اجلي�س  والهاتف،  الأخبار  ن�سرات 

�سر�سة �سد اإرهابيني جمرمني ل �سوابط لإجرامهم، 

اإّنها معركة مل ي�سبق اأن خا�س اجلي�س مثيالً لها.

البلد،  مب�سري  باجلرحى،  بال�سهداء،  اأفّكر  كنت 

قلت  ــر... يف حلظة  ــط اخل يــواجــه  الـــذي  زوجـــي 

يف  ي�سارك  زوجــك  امـــراأة،  يا  انه�سي  لنف�سي: 

وعلى  قوية  تكوين  اأن  يجب  لبنان،  بقاء  معركة 

م�ستوى امل�سوؤولية، ثمة عائلة اأنت م�سوؤولة عنها 

و�سعرت  هلّل  اأمري  �سّلمت  متا�سكت،  غيابه..  يف 

اأنني اأختزن من ال�سجاعة وال�سالبة قدراً مل اأعهده 

يف نف�سي.

عندما اأحّدثه، اأمازحه، اأحاول اأن اأخفف عنه وطاأة 

قا�سية  هي  كم  جيداً  اأدرك  يعي�سه،  الذي  ال�سغط 
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ال�سيدة هناء عقيلة العميد الركن نبيل ن�سر

ال�سيدة دلل زوجة العقيد الركن �سالح قي�ش



الظروف التي يعي�سونها: �سراوة القتال، اإ�ست�سهاد 

والإنفجارات،  الق�سف  دوّي  اآخرين،  اإ�سابة  رفاق، 

القن�س، الغبار... كل ذلك ي�سعرين باأنني معنية 

جوارحي،  وبكل  فيها  متوّرطة  بل  املعركة  بهذه 

هي  للم�ساركة  اأمامي  املتاحة  الوحيدة  والو�سيلة 

ال�سعور  هــذا  وع�سكرييه.  زوجــي  دعــم  خــالل  من 

ميّدين بال�سجاعة.

عند  القلق  بك  ا�ستبّد  اإذا  تفعلني  • ماذا 
اإ�ستداد املعارك؟

- )ت�سحك( عندي »عميل �سّري« هناك اأت�سل به 

)وت�سّمي اأحد مرافقي زوجها( يخربين بتفا�سيل 

اأحتا�سى  اأنا  حال  اأي  على  زوجــي،  بها  يخربين  ل 

الت�سال عندما تكون املعارك حامية، زوجي يّت�سل 

يف الوقت املالئم من دون اأن يقول الكثري، اأحياناً 

اأعرف من نربة �سوته اأّن اأحد الع�سكريني اإ�ست�سهد 

اأو اأ�سيب.

على  اللبنانيني  اإجماع  لك  يقول  • ماذا 
الوقوف  اإىل  واإندفاعهم  اجلي�ش  تقدير 

بجانبه؟

- يقول يل الكثري، هذا الإجماع 

اأهم م�سادر  هو من 

اأنف�سهم،  والع�سكريني  الع�سكريني  عائالت  قوة 

يكرب قلبنا عندما نعاين مظاهر الدعم ونرى علم 

ال�ساحات.  ويف  ال�سرفات  فوق  مرتفعاً  اجلي�س 

ت�سحيات  فعالً  يقّدرون  املواطنني  اإّن  يقول  هذا 

الع�سكريني ويدركون اأهمية هذه املعركة.

وقفته  التقدير،  كل  ي�ستحق  جي�سنا  وت�سيف: 

اإمكاناته فهو مل  توا�سع  الرغم من  وعلى  رائعة، 

الذي  الباهظ  الثمن  الواجب.  اأداء  يرتّدد حلظة يف 

والإنق�سامات  مهامه،  متابعة  عن  يثنه  مل  دفعه 

ال�سيا�سية يف البلد مل توؤثر باأي �سكل على اأدائه 

ومناقبيته. جي�سنا رائع ب�سجاعته ومتا�سكه ووعيه 

حلجم امل�سوؤولية امللقاة على عاتقه، وقد اأكد مّرة 

جديدة اأنه اأهل لها.

كون  لأولدهما  يعني  عّما  دلل  ال�سيدة  ون�ساأل 

املعركة،  ي�سارك يف هذه  مغواراً  �سابطاً  والدهما 

فتجيب:

يخاطبانه  عندما  بوالدهما،  جداً  فخوران  اإنهما 

يقولن له »يا بطل«، اأكرث من ذلك فهما ي�سعران 

حني  متاماً.  والدهما  مثل  بالأمر  معنيان  اأنهما 

يتعّذر عليه القيام بواجب التعزية باأحد ال�سهداء اأو 

زيارة اجلرحى، فاإّن ال�سباب يتوّلون الأمر.

عنـد  يــتــوقـــــف  ل  ــهــداء  الــ�ــس عـــــن  ــث  احلــديـــ

حول  تفا�سيل  دلل  ال�سّيدة  تذكر  العموميـات، 

وتخربنا  بع�سهم،  ا�ست�سهاد  ـــروف  ظ

من  بعائالتهم.  متعّلقة  اأخــرى  تفا�سيل 

عمق  ون�ست�سعر  تقوله  ما  عند  نتوقف  جهتنا 

الروابط التي تن�ساأ بني عائلة الع�سكري وقطعته. 

و�سرعان ما ياأتينا تاأكيد جديد، اإذ ت�ستعمل عبارة 

»مغاويرنا« للدللة على الفوج الذي يقوده زوجها. 

ن�ساألها اإن كان املق�سود من العبارة التمييز بينهم 

ذلك،  اأكرث من  الأمر  فتقول:  البحر،  مغاوير  وبني 

اأ�سعر اأن كل واحد منهم جزء من عائلتنا.

وتروي لنا:

منذ اأيام �سافر ابني، قبل �سفره ذهب اإىل نهر 

البارد ليوّدع اأباه، اأم�سى معه النهار، يف اأعماقي 

قلت: هذا جنون اأن يكونا معاً يف اخلطر، هذا كثري؛ 

يف املقابل �سعرت كم من املهم له اأن يعي�س ما 

يعي�سه والده والع�سكريون هناك ولو ل�ساعات، فلم 

اأعرت�س.

اأجنز  وقد  اأن نلتقي جمّدداً  اأمل  ن�ستودعها على 

اجلي�س مهمته بالإنت�سار. تقول: الن�سر اأكيد، اأكيد، 

ل �سك يف ذلك، املهم اأن يحمي اهلل ال�سباب. لقد 

دفعوا من دمهم اأغلى الأثمان.

هذا واجبه

واإىل منزل اآخر، حيث مي�سي قائد الفوج املجوقل 

عائلته، فرتة  و�سط  الفغايل  �سربل  الركن  العقيد 

بقاءه  اإ�ستوجبت  بليغة  اإ�سابة  اإثر  النقاهة  من 

غرفة  يف  اأيــام  عدة 

العناية الفائقة اإىل اأن زال عنه 

اخلطر.

واأولدهما  فاديا  ال�سّيدة  الفغايل  العقيد  زوجة 

يتحّلقون حوله. لقد عا�ست العائلة اأياماً من القلق 

ت�ساوي كل حلظة فيها دهراً. ت�ستذكر ال�سّيدة فاديا 

الأيام ال�سعبة وتقول:

لكّنه  خطرة،  اإ�سابته  كانت  حماه..  �سبحانه  اهلل 

يهاب  ل  هو  جّيداً  زوجي  اأعــرف  هلّل...  واحلمد  جنا 

اخلطر، كنت اأقول له دائماً: اإنتبه لنف�سك، فيقول: 

املواقع  دائماً يف  هو  نهزمهم..  �سوف  تقلقوا  ل 
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ال�سيدة فاديا زوجة العقيد الركن �سربل الفغايل

العقيد الركن �سربل الفغايل مع افراد عائلته خلل فرتة النقاهة بعد الإ�سابة
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به،  جداً  فخورة  اأنا  ع�سكرييه  جانب  اإىل  الأمامية 

لكنني اأقلق عليه خ�سو�ساً بعد ما ح�سل.

كل  احلامل  وجهه  واإىل  العقيد  اإىل  نظرنا  يتجه 

يعيد  بهدوء  فيقول  والإميـــان،  الثبات  عالمات 

ال�سكينة اإىل نفو�س اأفراد العائلة:

املعركة  رجايل يف  جانب  اإىل  اأكون  اأن  طبيعي 

الإندفاع  يزّودهم  اأنا م�سوؤول عنهم، قربي منهم 

اأن  يجب  والإطمئنان،  الر�سى  ويــزّودين  والثبات 

اأتفّقدهم باإ�ستمرار... يف اأي حال مل اأ�سب لأنني 

يف  كنت  واحلـــذر،  احليطة  مبــبــادئ  اإ�ستخففت 

اإرادة اهلّل. الأمر كان �سيح�سل  و�سعية تدروؤ، لكّنها 

بطريقة ما، حتى لو كنت يف منزيل و�سريري... 

اإ�سابتي جعلتني بعيداً  اأن  ما يزعجني فقط، هو 

و�سرا�سة  ب�سجاعة  يقاتلون  الذين  ــايل  رج عن 

وعنفوان على الرغم من كل �سيء.

التي ت�سّلم مبا يقوله  ال�سيدة فاديا  اإىل  ونعود 

به  ت�سعر  ما  اإخفاء  ت�ستطيع  اأن  دون  من  زوجها 

فتقول:

وطننا،  على  اإعتدوا  جي�سنا،  على  اإعتدوا  لقد 

من  ــان  وك �سنيع  غــدر  �سحية  وقعوا  ع�سكريونا 

كرامته  عن  للدفاع  اجلي�س  يهب  اأن  الطبيعي 

الإرهابيني  يــردع  ولكي  الوطن.  ي�سقط  ل  لكي 

وي�ستاأ�سل خالياهم.

• عندما يتعافى العقيد ويعود اإىل اجلبهة 
ماذا �ستقولني له؟

اإنتبه  اجلي�س،  ويحمي  يحميك  اهلّل  له  اأقــول   -

به  اأمت�سك  اأن  ميكنني  هل  اأفعل؟  ماذا  لنف�سك، 

واأقول له ل تذهب جمّدداً! هذا عمله وهذا واجبه. 

ت�سمت قليالً لتعود وتقول: عندما بداأت املعارك 

بنهر  الفوج  اإلتحق  بريوت،  يف  زوجي  مركز  كان 

البارد ومل يخربين. طوال اأ�سبوع كامل كنت اأت�سل 

اأنتم فيجيبني: ما زلنا يف  اأين  به واأ�ساأله يومياً 

بريوت، مل اأكن اأ�سّدقه، بعد ذلك عرفت من الأخبار 

واأمره  اأمري  �سّلمت  باملعركة.  اإلتحق  الفوج  اأن 

اأتابع  وعملي.  عائلتي  �سوؤون  اإىل  وان�سرفت  هلّل 

الأخبار، اأ�سّلي، واأنتظر اأن يّت�سل بي لأطمئن اإىل 

اأنه بخري... يف اأي حال هذه لي�ست التجربة الأوىل 

، منذ تزّوجنا اأدركت اأّن اخلطر له ح�سة  بالن�سبة اإيلَّ

كبرية يف حياتنا. اأيام معارك �سهر الوح�س عانينا 

الكثري  وجرح  اإ�ست�سهد  �سغاراً.  الأولد  كان  الكثري، 

م�سريه... يف  اأعرف  ل  اأّياماً  وظللت  رفاقه،  من 

والقلق  التجارب  احتمال  ن�ستمر يف  نحن  حال  اأي 

املواطنني  تعاطف  من  نلم�سه  ومبــا  بــالإميــان، 

معنا. عندما كنا يف امل�ست�سفى اأتى كبار الأطّباء 

يعلنون رغبتهم يف الإلتحاق مبراكز طبية قريبة 

للحالت  ال�سريعة  العناية  لتقدمي  املخيم  من 

قلبنا  يكرب  بريوت،  اإىل  نقلهم  من  بدلً  اخلطرة 

اإزاء ما نلم�سه من تعاطف، ويكرب اإمياننا بقد�سية 

املهمة التي يوؤّديها اجلي�س.

اأبي رفع العلم واأنا راأيت ال�سور

عن  جميعهم  يعربون  الفغايل،  العقيد  اأولد 

يخفون  ل  لكّنهم  البطل.  بالوالد  الكبري  فخرهم 

اأن  بعد  خ�سو�ساً  عليه  خوفهم 

ن�ساأل  واإذ  لــالإ�ــســابــة.  تــعــّر�ــس 

ت�سعرين  هــل  ال�سبايا،  اإحـــدى 

�سابط  ــدك  وال لأن  ظلمت  ــك  اأّن

تقول:  للخطر؟  معّر�س  مقاتل 

اأ�سعر  اإّنني  بالظلم.  اأ�سعر  ملاذا 

فخورة  اأنـــا  والإعـــتـــزاز،  بالفخر 

اأن  واأمتّنى  جّداً  اأحّبه  باأبي،  جداً 

الأ�سغر  البن  اأّما  لنف�سه.  ينتبه 

بحما�سة  فيخربنا  �سنوات(   9(

اأحد  يف  العلم  ــع  رف والـــده  اأن 

�ساهدت  يقول:  املهمة  املراكز 

الع�سكريني(  )اأحــد  حنا  ال�سور، 

هل  ون�ساأله:  باخلليوي.  �سّوره 

تعلم ماذا يعني اأن يرفع العلم 

على موقع ما؟ يقول: يعني اأن 

اجلي�س اإحتّله... وهل تخاف على 

اأنا اأقوى  والدك؟ »اأبي يقول يل 

منهم ل تخف، اإّنه بطل، لكّنني 

خفت عندما اأ�سيب«.

اأكــرث،  والـــده  مــن  يقرتب  واإذ 

ببطلها،  الفخورة  العائلة  نوّدع 

متمّنني له ال�سفاء التام وال�سالمة 

والن�سر القريب للجي�س وللبنان.

واليوم اأي�ساً...

حني  اأنه  الفغايل  العقيد  نذّكر  املغادرة  وقبل 

�ساألناه عن اأحوال الع�سكر اإثر اإنت�سارهم على املعابر 

احلدودية حيث ل مراكز تاأويهم، قال: »ع�سكرنا ما 

يف منو بالدين. اأطلب من الع�سكريني اأن يجّهزوا 

دقائق يكونون  اأنف�سهم ملهمة يف بريوت، خالل 

جاهزين. تاأتي اأوامر اأخرى للتوجه اإىل اجلرد، واأي�ساً 

خالل دقائق يكونون جاهزين. ل �سكوى، ل تاأّفف، 

كل  يف  دائمة  جهوزية  بل  تخّلف،  ول  تذّمر،  ل 

الظروف والأحوال«. 

�سقط  اأن  وبعد  اأي�ساً،  واليوم  وقال:  براأ�سه  هّز 

من �سقط من ال�سهداء واجلرحى، وبعد كل التعب، 

يقاتلون  بالدين«.  مّنو  يف  ما  »ع�سكرنا  اأقــول: 

اليوم وكاأن املعركة بداأت للتو... ي�ستمّرون �سجعاناً 

ل ي�ساهيهم ع�سكر �سالبة ومتا�سكاً وب�سالة.

عدوى 

البطولة

فوج  قائد  زوجــة  �سرمي  رامــونــا  ال�سّيدة  تبدو 

مغاوير البحر كتلة من احلما�سة، كالمها، اإ�ساراتها 

واإنخراطها  اإندفاعها  مدى  د  يج�سّ فيها  ما  وكل 

الرغم  وعلى  اجلي�س.  يخو�سها  التي  املعركة  يف 

عينيها،  يف  حا�سرة  تظل  القلق  مالمح  اأن  من 

ال�سيدة �سرمي وابنتاها
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فلي�س من ال�سعب اأن نكت�سف كيف تنت�سر عدوى 

البطولة يف بيت �سابط مغوار، وزوجة �سجاعة اأمام 

ال�سغر  منذ  ترعرعت  اأنها  خ�سو�ساً  م�سوؤولياتها، 

يف بيئة ع�سكرية بامتياز:

والدها ع�سكري متقاعد، �سقيقها �سابط �سهيد، 

يف  العمليات  يف  ي�سارك  �سابط  الآخر  و�سقيقها 

التي  الروابط  بعمق  ت�سعر  البارد.  نهر  معركة 

ت�سّدها اإىل اجلي�س ومن خالله بعمق الإنتماء اإىل 

الوطن.

هذا  �سقيقك،  واأي�ساً  اجلبهة  يف  • زوجك 
اأمر �سعب كيف تواجهينه؟

ما  خاللها  نعي�س  التي  الأوىل  املــّرة  لي�ست   -

اأّيام  التجارب،  من  بالكثري  مررنا  اليوم.  نعي�سه 

معركة ال�سنية كنت اأقول يف نف�سي: كل ما اأريده 

اأن يعود زوجي، اأريد اأن اأم�سك بيده واأتاأكد اأنه ما 

زال هنا.

نعي�س  الآن  �سعبة.  اأخــرى  ظــروف  علينا  مــّرت 

اأق�سى.  ب�سكل  التجربة 

معركة  لها،  �سابق  ل  معركة  اإنها 

م�سريية. كل ما اأفّكر فيه الآن هو اأّن من واجبي اأن 

اأدعم زوجي باأي و�سيلة، واأن اأ�سعره مبدى تقديرنا 

ومن  اأجلنا،  من  ع�سكرييه  وت�سحيات  لت�سحياته 

البيت  عن  وغيابه  عليه،  قلقنا  اأّمــا  لبنان.  اأجل 

و�سوقنا اإليه فاأمور نحتملها بالإتكال على اهلّل. اإنه 

بواجبه، هذا عمله وهذه حياته  �سابط وهو يقوم 

حال يف  اأي  على  �سريكته.  اأكــون  اأن  اإخــرتت  واأنــا 

ظروف كهذه لو اأتى اإىل املنزل فاإّن عقله وقلبه 

�سيكونان مع ال�سباب يف املعركة، اأعرفه جّيداً، ل 

ي�ستطيع الإبتعاد ول يرتاح اإلّ اإذا كان قرب رجاله. 

بالنهاية عندما يتعّر�س الوطن للخطر من واجب 

اجلي�س اأن يحميه ويت�سّدى للخطر. وهذا ما يفعله 

الع�سكريون اليوم، اإّنهم يوؤّدون واجبهم املقّد�س.

لزوجك؟ كلمة  توّجهي  اأن  حتّبني  • هل 
فخورة  اأنا  كم  عاٍل  وب�سوت  له  اأقول  اأن  اأحّب   -

للكلمة  ما  بكل  اأب  وهو  بطل  اإّنه  اأحّبه..  وكم  به 

كل  واإمنا  اأولده  ت�سمل فقط  ل  اأبّوته  من معنى، 

ع�سكرييه. حر�سه على كل واحد منهم يوازي حر�سه 

علينا، وهم يبادلونه اأعمق م�ساعر احلب والإحرتام. 

ي�سعرين  مـــا  وهــــذا 

لقد  بــالإطــمــئــنــان. 

اإّتكلت على اهلّل منذ 

ــة واإميـــاين  ــداي ــب ال

ـــاً.  ـــوي ــتــمــر ق يــ�ــس

اجلي�س  �سينت�سر 

وينت�سر معه لبنان.

ل��دي��ك��م   •
كيف  اأولد،  اأربعة 

حيال  يت�سّرفون 

اإىل  ���س��وق��ه��م 

وقلقهم  والدهم 

عليه؟

فخورون  اإّنــهــم   -

بــــــه، يـــــقـــــّدرون 

ونحن  ت�سحياته، 

باإ�ستمرار  نــذهــب 

اإىل ال�سمال لنم�سي 

الوقت،  بع�س  معه 

ولو �ساعة.

ت�سمت قليالً وتتابع:

يكّلمهم  عندما  قلقهم،  على  يتغّلبون  اإّنهم 

ي�سعرون بالإطمئنان، وهم بدورهم يحاولون دعمه 

باأوقات  منّر  حزين،  اأنه  ي�سعرون  عندما  خ�سو�ساً 

الأمر  هذا  ع�سكريينا.  اأحد  ي�ست�سهد  ع�سيبة حني 

هو اأ�سعب ما نواجهه على الإطالق، فزوجي يح�ّس 

الإح�سا�س  ن�ساركه  ونحن  راح،  عمره  من  جزءاً  اأّن 

يكّلم  اإبني  �سمعت  مّرة  ندعمه.  اأن  ونحاول  ذاته 

والده، كان يقول له: اأنت عّلمتنا اأنه يجب اأن نكون 

اأقوياء يف مواجهة ال�سعاب، ونحن نريدك اأن تظل 

على  تنت�سر  واأن  �سيء،  كل  من  الرغم  على  قوياً 

الإرهابيني.

حتب�س ال�سّيدة رامونا دمعة قبل اأن ت�سرح: كان 

الفوج،  رجال  خرية  من  اأربعة  اإ�ست�سهاد  بعد  ذلك 

مل  والــدك  له:  وقال  بطوين  اإّت�سل  زوجي  �سائق 

يذق طعاماً منذ يومني، كّلمه وخّفف عنه... كم 

�سعرت بالفخر، اإبني اأ�سبح رجالً مثل اأبيه.

بابا انتبه َع حالك وَع ع�سكرك

والدتها،  تاأّثر  مبدى  �سنوات  الأربع  اإبنة  ت�سعر 

تبدو  التي  �سقيقتها  تفعل  وكذلك  منها  تقرتب 

عيناها خّزاناً من احلنان.

للبابا؟ م�ستاقة  قّدي�ش  ال�سغرية:  • ن�ساأل 
- »كتري، كتري«.

يوم؟ كل  تكّلمينه  • هل 
- »ل، اأوقات ب�س، فاأبي م�سغول كتري، عم يحارب 

لأّنو يف اأ�سرار قتلوا الع�سكر وبدن يخّربو لبنان«.

اإىل  ويعود  احل��رب  تنتهي  عندما   •
البيت ماذا �ستقولني له؟

واأنا  بطل  اأنت  وقللو  كتري،  كتري  بو�سو  »بّدي   -

بحّبك«.

له: تقولني  ماذا  • والآن 
- »اإنتبه َع حالك وَع ع�سكرك«.

قبل اأن نوّدع عائلة العقيد الركن �سرمي ونتمّنى 

كلمة  رامونا  ال�سّيدة  حتملنا  ال�سمل،  جمع  لها 

اأخرية:

اجلي�س  هذا  ت�سحيات  تقّدر  اأن  نتمّناه  ما  جّل 

البطل واأن حترتم دماء �سهدائه، في�سار اإىل اإيجاد 

حّل لالأزمة التي يعي�سها لبنان. حرام اأن ي�ست�سهد 

ي�ستطيع  ل  بينما  وطنهم  عن  دفاعاً  الع�سكريون 

ال�سيا�سّيون اإيجاد حل لالأزمة.

اخرتت هذه احلياة بحلوها ومّرها 

موعدنا مع ال�سّيدة جومانا زوجة النقيب حممد 

قرب  منزلهما  كان يف  املغاوير،  فوج  من  �ساهر 

ال�سائق  العنوان، ا�سطر  التب�س علينا  واإذ  بريوت، 

الع�سكري اإىل ال�سوؤال اكرث من مّرة. 

منزل  عن  ي�ساأل  ع�سكرية  �سيارة  يف  ع�سكري 

ال�سيدة رامونا زوجة العقيد الركن جورج �سرمي
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�سابط! الأمر اأثار يف نفو�س من �ساألناهم القلق 

والتخّوف. 

اإحدى ال�سّيدات تطّوعت ملرافقتنا ويف الطريق 

اأف�سحت وقالت: »خري؟ اإن�ساهلل ما يف �سي مكروه 

خري  باألف  النقيب  طماأّناها،  النقيب..؟«،  على 

زيارة  اإلّ  لي�س  ب�سدده  نحن  وما  بواجبه،  يقوم 

للعائلة، تقول: احلمد هلّل، وتدّلنا اإىل املنزل.

زوجة النقيب �ساهر و�سقيقته ترّحبان بنا بحرارة 

لكن وطاأة القلق والإنتظار تبدو جلية يف العيون 

ويف جنبات البيت.

النقيب املغوار يوؤّدي واجبه يف �ساحة املعركة، 

اإىل  ذهبا  �سنوات(  و6  ون�سف  �سنوات   7( ولداه 

بيت جّدهما يف بنت جبيل.

بـــــــنـــــــت 

جبيل... البلدة التي كانت يف مثل هذا الوقت 

اأر�س  والدمار،  النار  من  كتلة  املا�سي  العام  من 

البطولة والن�سال...

ها هو اأحـد اأبنائهـا يقـوم بواجبـه يف ال�سمال... 

وها هم اأولده يف اأح�سان البلدة والأهل يقتن�سون 

اأياماً من الّلهو والفرح باإنتظار عودة الوالد.

ذنب  ما  حــار.  الطق�س  جومانا:  ال�سّيدة  تقول 

النظيف،  والهواء  اللعب والطبيعة  الأولد ليحرموا 

اأر�سلتهما اإىل بيت جّدهما، مي�سيان هناك ب�سعة 

اأّيام، هنا �سجر وحّر. ل طاقة يل على مرافقتهما 

كل  اخلطر  يواجه  وزوجي  اللهو،  واأماكن  البحر  اإىل 

حلظة. ملاذا ل تذهب هذه ال�سّيدة مع ولديها اإىل 

اجلنوب؟ هناك اأهل زوجها واأهلها...

من دون كالم نفهم اأّن القلق والرتّقب ل يتيحان 

لها جمالً لالإبتعاد عن املنزل.

هـي هنـا تتابـع التطـّورات والأخـبـار، قـد يحظـى 

اأن  ويجب  قريباً  املعركة  تنتـهي  قد  مباأذونية، 

تكون يف املنزل.

الواحدة  اإنتظارها،  رفيقة  تبدو  �سقيقته  رميا 

منهما تدعم الأخرى وت�سّد عزميتها.

»اإّتكالنــا على اهلل« تقول الأوىل وتوؤّكد الثانية، 

»هذه حياة الع�سكري«.

والدهما  غياب  الولدان  يفهم  كيف   •
وكيف يتقّبلنه؟

- ي�ستاقان اإليه ويكّلمانه، ال�سبي 

اأن  باأبيه »البطل«. بداأت املعركة قبل  متاأّثر جّداً 

عن  املعّلمة  يخرّب  كان  الدرا�سي.  العام  ينتهي 

اأبيه، ويوؤّلف ق�س�ساً من وحي ما ي�سمعه، املعّلمة 

اأر�سلت بطلبي ظّنت اأن ثّمة م�سكلة ما، مل تكن 

تعلم اأن والده يف نهر البارد.

�س ال�سبي ال�سغري  وت�سف لنا رميا كيف يتح�سّ

ج�سم والده عندما يعود اإىل البيت ليتاأّكد فعالً اأنه 

عن  فت�ساأل  البنت  اأّما  اأذى.  باأي  ي�سب  ومل  بخري 

والدها وعندما يكون يف املنزل ل تفارقه.

كتري«  م�سغول  »بالهم  رميــا:  جتيب  والأهـــل؟ 

اأخي  حماية  وي�ساألونه  اهلل  على  يّتكلون  لكّنهم 

وجميع الع�سكريني.

نحاول اأن جند �سيئاً نقوله، لكّننا نكت�سف �سعوبة 

ولوج خ�سو�سية امل�ساعر التي تعي�سها عائلة يف 

ظروف مثل هذه، و�سعوبة اإيجاد كلمات مطمئنة 

وم�سّجعة. تاأتي القهوة، وير�سو هام�س من الوقت 

بني جنبات الكالم.

فّكرت  هل  �سابطاً  تزّوج�ت  عندم�ا   •
يف  تواجهينها  قد  التي  الع�سيبة  بالأوقات 

ظروف كاّلتي اأنِت فيها اليوم؟

احلياة بكل  واخــرتت معه هذه  اإخــرتت زوجــي   -

ما فيها، حلوها ومّرها. كان �سريحاً معي منذ اأّول 

الطريق، قال يل، قد تاأتي اأّيام حتتاجني اأن اأكون 

بجانبك وقد ل اأكون هنا. اأنا 

حياته،  اأ�ساركه  اأن  اإخرتت 

اأكرث،  اأقــّدره  جتعلني  الع�سكرية  احلياة  �سعوبة 

اأنا فخورة بزوجي،  الرغم من القلق واخلوف  على 

والإّتكال على اهلل.. يف النهاية زوجي يقوم بواجبه 

جتاه وطنه. هذا واجب اجلي�س. اأحياناً اأفّكر بعد كل 

ما تك�سف حول هذا التنظيم الإرهابي وما ميلكه 

ويالحق  ب�سرعة  اجلي�س  ــرّد  ي مل  لو  �سالح.  من 

يقّوي  »اهلل  بلبنان؟  �سيحّل  كان  ماذا  الإرهابيني 

اجلي�س وين�سره على جميع اأعدائنا«.

ال�سطر  على  النقطة  و�سعنا  العبارة  هذه  مع 

اأن  منتظرين  مكاتبنا  اإىل  عدنا  جلولتنا.  الأخــري 

يكتب جي�سنا البطل ال�سطر الأخري يف معركته �سد 

الإرهاب.

ت�سوير: را�سيل تابت

ولدا النقيب �ساهر

زوجة النقيب املغوار حممد �ساهر و�سقيقته
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ت�رشين الأول

اإعداد:

نينا عقل خليل

اأخبار ون�ساطات

مترين

قتايل م�سرتك

بني اجلي�ش

والقوة الإيطالية

التعاون  تفعيل  اإطــــار  يف 

والتن�سيق بني اجلي�س اللبناين 

املوؤقتة  املتحدة  الأمم  وقــوات 

يف لبنان، نّفذت وحدة من اللواء الثاين ع�سر بال�سرتاك 

مع الوحدة الإيطالية �سمن قوات »اليونيفيل« متريناً 

قتالياً حول الت�سدي لعمل اإرهابي حمتمل داخل بقعة 

جنوب  فل�سيه  طــري  منطقة  يف  ــك  وذل العمليات، 

الليطاين.

ن�ساطات  �سل�سلة  �سمن  من  التمرين  هذا  وياأتي 

امليداين  التعاون  م�ستوى  رفع  اىل  تهدف  م�سرتكة 

على  معاً  قدراتهما  مــن  والتحقق  اجلانبني،  بــني 

مواجهة اأي طارئ، بال�سافة اىل تعزيز الكفاءة القتالية 

لدى الع�سكريني. 

ويف الإطار نف�سه، نّفذت قوى م�سرتكة من اجلانبني، 

قانون  دير  بني  ما  املنطقة  يف  واإنقاذ  بحث  مترين 

�ساركت فيه وحدات من �سالحي  وحانويه،  العني  راأ�س 

متخ�س�سة  جمموعات  اىل  بال�سافة  وامل�ساة  اجلــو 

ت�سمن  وقد  والت�سالت.  والهند�سة  الطب  جمال  يف 

التمرين عمليات التن�سيق والبحث والإنقاذ الالزمة لدى 

التمرين  مراحل  تنفيذ  وجرى  مروحية.  طائرة  حتطم 

كافة بدقة ومهنية عالية. وي�سكل هذا التمرين خطوة 

اأوىل يف م�سرية تعزيز القدرات ملا فيه اإجناح املهام 

املوكولة للقوى العاملة يف اجلنوب.
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للعام  املقررة  الأمريكية  امل�ساعدات  برنامج  اإطــار  يف 

اجلي�س  من  مقدمة  هبة  اللبناين  اجلي�س  ت�سّلم   ،2007

وبع�س  خمتلفة،  عيارات  من  ذخائر  كمية  قوامها  الأمريكي 

متابعة  امل�ساعدة،  هذه  و�ستلي  اخلفيفة.  الفردية  الأ�سلحة 

وال�سنة  ال�سنة  لهذه  الربنامج  املتبقية من  املراحل  تنفيذ 

املقبلة.

ذخائر واأ�سلحة فردية هبة اأمريكية اىل اجلي�ش
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يف  النداف  ميالد  ثكنة  يف  جرى 

وتوزيع  تخريج  حفل  م�ستيتا، 

�سهادات على ع�سكريني من فوجي 

املغاوير ومغاوير البحر الذين تابعوا 

اخلا�سة  التدريبية  الـــدورة  بنجاح 

باإ�سراف فريق تدريب اأمريكي.

تراأ�س الحتفال العقيد الركن جورج 

�سرمي قائد فوج مغاوير البحر ممثالً 

قائد اجلي�س العماد مي�سال �سليمان، 

اجلي�ض  قيادة  من  �ضباط  وح�ضره 

الأمريكي  التدريب  فريق  ورئي�س 

واأع�ضاوؤه وعدد من ال�ضباط.

الوطني  بالن�سيد  الحتفال  ا�ستهل 

الركن  العقيد  وجــه  ثــم  اللبناين، 

�سرمي الكلمة الآتي ن�سها:

اأيها املتخرجون

اأن  بعد  بتخرجكم  اليوم  نحتفل 

دورة  عالية  وكفاءة  بنجاح  اأنهيتم 

تدريبية خا�سة، اأثبتم خاللها قدرتكم 

وتخطي  املــ�ــســقــات  ــل  حتــّم عــلــى 

ثمار  الآن جتنون  اأنتم  وها  ال�سعاب، 

وعرق،  وتعب  جهد  من  بذلتم  ما 

وكماً  بالنف�س،  الثقة  من  مــزيــداً 

النظرية  الع�سكرية،  املعلومات  من 

اأكرث يف فنون  والتطبيقية، ومتر�ساً 

ع�سكريني تخريج 
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القتال، مبا يتالءم مع طبيعة املهام 

املوكلة اىل فوجي املغاوير ومغاوير 

بواجباتكم  للقيام  وتوؤهلكم  البحر، 

على اأف�سل ما يرام.

ــرتايف  الح التدريب  اأن  واعلموا 

ــقــوة  ــــوع ب ــ�ــس املــــدف ــخــ�ــس املــت

ي�سكل  ــــان،  الإمي و�ــســالبــة  الإرادة 

خاللها  من  التي  الأ�سا�سية  الركيزة 

بجدارة  مهامكم  اأداء  ت�ستطيعون 

رفاقكم  اأظــهــر  كما  متــامــاً  عالية، 

الأبطال يف الألوية والأفواج بالأم�س 

مميزة  قتالية  كفاءة  عن  القريب، 

يف املعركة التي خا�سها اجلي�س يف 

فّعالة  ب�سورة  واأ�سهموا  البارد،  نهر 

يف حتقيق الن�سر على الإرهاب.

اأيها املتخرجون

ال�سعب  فيما  الــيــوم،  تتخرجون 

اىل  الــوطــن  اأق�سى  مــن  اللبناين 

اأق�ساه، يقف بكل فخر واعتزاز اأمام 

حتقق  ــذي  ال الكبري  الإنت�سار  هــذا 

الع�سكريني،  ت�سحيات  بف�سل 

افتدوا  الذين  الأبرار  ال�سهداء  ودماء 

اأهلهم  حياة  الــطــاهــرة  بــاأرواحــهــم 

واملواطنية،  الوطن  يف  واإخوتهم 

وكذلك بف�سل التفاف اللبنانيني كل 

م�سهد  يف  اجلي�س  حول  اللبنانيني 

و�سّكل  الــعــامل،  اأذهــل  ــع  رائ وطني 

يقظة  مظاهر  من  م�سّرفاً  مظهراً 

امل�سريية  املحطات  اإبــان  ال�سعوب 

التي متر بها. وكونوا على ثقة باأن 

اىل  ال�سجاعة  الأبــيــة  الوقفة  هــذه 

حجم  من  �ست�ساعف  اجلي�س،  جانب 

عاتقنا،  على  امللقاة  امل�سوؤوليات 

م�سى  وقــت  اأي  من  اأكــرث  وجتعلنا 

واأمن  الوطن  �سالمة  على  موؤمتنني 

التم�سك  اىل  اأدعوكم  لذا  املواطن، 

االن�ضباط  والتزام  الوطنية  بالثوابت 

التدريب  على  واملثابرة  الع�سكري 

دائماً  لتكونوا  املعارف،  واكت�ساب 

اآماله  وحمــط  ال�سعب  ثقة  مو�سع 

وتطلعاته.

مي�سال  العماد  اجلي�س  قائد  با�سم 

اأتوجه بتحية �سكر وتقدير  �سليمان، 

الأمريكي  التدريب  فريق  لأع�ساء 

فرتة  طوال  املبذولة  جهودهم  على 

لكم  بالتهنئة  اأتوجه  كما  الـــدورة، 

اليوم  هــذا  يف  تخرجكم  مبنا�سبة 

كل  لكم  متمنياً  الــواعــد  امل�سرق 

التوفيق والتقدم والنجاح. 

م��ن فوج��ي مغاوي��ر البح��ر واملغاوي��ر اأنه��وا دورة تدريبي��ة خا�س��ة

اأقامت جمعية »لبنان العطاء اخلريية« - فرع عاليه، احتفالً للجي�س يف دارة الأمري في�سل اأر�سالن، ح�سره ممثل 

قائد اجلي�س العقيد جورج العتل، ورئي�سة اجلمعية الأمرية حياة اأر�سالن، وروؤ�ساء بلديات وفاعليات روحية 

واإجتماعية.

املجاملة  �سئمنا  ال�ستزلم، فنحن مواطنون،  »�سئمنا  فيها:  قالت  كلمة  اأر�سالن  الأمرية  واألقت 

اأجيالنا... فالتجدد �سمة  الآنية فنحن موؤمتنون على م�ستقبل  فنحن �سادقون، �سئمنا امل�سالح 

احلياة و�سفاء الأحياء، بكم تتحقق اآمالنا وتطلعاتنا. اأنتم الثقة و�سمودكم هو الأ�سا�س ونفو�سكم 

الكبرية قاومت و�سمدت فا�ستحقت احلياة«.

وانتهى الحتفال بتخريج 208 فتيات اأنهني تدريبهن على مهن يدوية وحرفية.

جمعية »لبنان العطاء اخلريية« كّرمت اجلي�ش
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حما�سرة يف كلية فوؤاد �سهاب للقيادة والأركان

العميد بارا�س نهرا  الدولية »اليونيفيل«  نّوه م�ساعد قوات الطوارئ 

)هندي اجلن�سية( بقدرات اجلي�س اللبناين وبالطاقات والت�سحيات التي 

يبذلها يف �سبيل الوطن، لفتاً اىل تعاونه الوثيق مع اليونيفيل، يف 

حماية املواطنني يف اجلنوب واحلفاظ على الأمن على طول اخلط الأزرق.

كالم العميد نهرا جاء يف اأثناء حما�سرة األقاها حول »اأهمية العالقات 

املجتمع  يف  الأمــن  على  واحلفاظ  اللبناين  واجلي�س  اليونيفيل  بني 

�سهاب  فــوؤاد  كلية  مبنى  يف  املحا�سرات  قاعة  يف  وذلك  اللبناين«، 

للقيادة والأركان، بح�سور قائد الكلية العميد الركن اليا�س فرحات ممثالً 

العماد قائد اجلي�ض وعدد كبري من �ضباط القيادة وقادة االألوية وخ�ضو�ضاً 

املنت�سرة يف اجلنوب.

بعد الن�سيد الوطني، األقى عريف الحتفال العقيد الركن حممد �سبيتي 

)مدرب يف الكلية( كلمة تطرق فيها اىل دور اليونيفيل يف اجلنوب، 

ت�رشين الأول

حما�رشات ودرا�سات

التعاون بني اجلي�س واليونيفيل براً وبحراً يف حما�سرتني

العميد نهرا حول واقع احلال جنوباً: 

ل خروقات مهمة على اخلط الأزرق

العقيد متيز واملقدم �سركي�س عن املراقبة البحرية: 

العمليات ت�سمل امللحقة واملواكبة واملنع
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واىل التعاون الوثيق بينها وبني اجلي�س اللبناين يف احلفاظ على الأمن 

اليونيفيل،  قوات  عنا�سر  اجلي�س على حماية  بحر�س  وال�سالم، م�سيداً 

متحدثاً عن دور الكتيبة الهندية وخرباتها العديدة.

ومن ثم بداأ املحا�سر العميد نهرا حما�سرته التي ا�ستهلها بكلمة اإعجاب 

بال�سعب اللبناين املعطاء املحب، وبهذا البلد اجلميل الذي تتوافر فيه 

املقومات اجلمالية وال�سياحية، وكذلك باجلي�س اللبناين الذي بذل ويبذل 

الت�سحيات، م�سرياً اىل املعتقد الهندي القائل اإن »كل جندي ي�ست�سهد 

يف املعارك، يدخل اجلنة فوراً«.

وتطرق اىل فل�سفة مفهوم الأمن املتعدد الأبعاد الذي يحافظ على 

والإ�ستعداد  والع�سكرية  والإقت�سادية  الدبلوما�سية  الدورة  اإ�ستمرارية 

حلالت الطوارئ.

على  احلفاظ  حيوي يف  الوطني  الأمــن  اجليو�س يف  دور  »اإن  وقــال: 

ال�سيادة وال�سلم الداخلي، ويف الإ�ستجابة عند حالت الطوارئ والكوارث 

الطبيعية وكذلك املوجبات الدولية«.

وحتدث نهرا عن البيئة العاملية، حيث تظهر اأقطاب جديدة اىل جانب 

الوليات املتحدة يف ظل العوملة، م�سرياً اىل اإنتقال العامل من احلرب 

لها  تتعر�س  التي  الكبرية  التقلبات  واىل  الإرهــاب،  حرب  اىل  الباردة 

ال�ساحة الإقليمية، ل �سيما ق�سية ال�سيطرة على الطاقة النفطية الكبرية 

يف منطقة ال�سرق الأو�سط.

وتطرق املحا�سر اىل غياب الدميقراطية يف املنطقة والتي حت�سر 

والإ�سرتاتيجي، معترباً  اجلغرايف  الذي ميتاز مبوقعه  لبنان،  بقوة يف 

و�سع  كما تطرق اىل  اآن.  الطائفي م�سدر قوة و�سعف يف  تنوعه  اأن 

الإقت�ساد اللبناين ال�سعيف وموؤ�س�ساته املتعرثة واىل واقع املوؤ�س�سات 

الإعالمية.

من  املمتد  عملها  ونطاق  اليونيفيل  دور  املحا�سر  تناول  ثم  ومن 

الليطاين �سمالً اىل اخلط الأزرق جنوباً، اإ�سافة اىل املناطق على طول 

اخلط الأزرق ومنها مزارع �سبعا وبلدة الغجر.

واأ�سار اىل الواقع الدميوغرايف يف اجلنوب واىل �سرورة تاأهيل البنى 

التحتية.

القرارين  بناًء على  لبنان  اىل  اليونيفيل  »جاءت  نهرا:  العميد  وقال 

ال�سادرين عن جمل�س الأمن 425 - 426 يف 14 اآذار 1978. ومن ثم 

تو�سع نطاق عملها العام 1982، وكذلك العام 2000 اإثر اإن�سحاب اجلي�س 

الإ�سرائيلي.    

اأما التغيري الأخري فطراأ اإثر �سدور القرار 1701 عن جمل�س الأمن نتيجة 

الإعتداءات الإ�سرائيلية على لبنان.

واأنها �ساهمت يف  الإعتداءات  نالت ن�سيبها من  اليونيفيل  اإن  وقال 

الأمن  الأ�سخا�س ويف معاجلة اجلرحى وت�سهيل عمل قوى  اإنقاذ مئات 

الداخلي يف مرجعيون.

اجلي�س  م�ساعدة  يف  تنح�سر  الأ�سا�سية  اجلي�س  مهام  »اإن  واأ�ساف: 

من  خالية  منطقة  اإقامة  اىل  الآيلة  ـــراءات  الإج اإتخاذ  يف  اللبناين 

دخول  ومنع  احلــدود  اأمن  و�سمان  ال�سرعية،  غري  والأ�سلحة  امل�سلحني 

الأ�سلحة، بطلب من احلكومة. واتخاذ كل اخلطوات ال�سرورية ومراقبة اأية 
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حماولة تهدف اىل �سوء اإ�ستخدام هذه املنطقة، وحماية املدنيني من 

اأي ظهور يهددهم... وكذلك ت�ساهم اليونيفيل يف نزع الألغام والقنابل 

العنقودية التي خلفها العدوان الإ�سرائيلي على جنوب لبنان«.

اليونيفيل وعديدها املوؤلف من  وتطرق املحا�سر اىل هيكلية قوات 

نبالية،  كورية،  اإيرلندية،  بولونية،  اإيطالية،  هندية،  فرن�سية،  قوات 

يف  انت�سارها  مراكز  واىل  وماليزية...  اإماراتية  اإ�سبانية،  املانية، 

املنطقتني ال�سرقية والغربية والبالغ عددها نحو 63 مركزاً. واأ�سار اىل 

بوا�سطة  البحرية  التدخل  قوة  اىل  بال�سافة  مراقبة،  نقطة  وجود 137 

البوارج الأملانية التي مّت خف�س عددها منذ فرتة.

وحتدث العميد نهرا عن »الإجنازات التي حققتها اليونيفيل واأهمها، 

اإقامة الهيئة الثالثية الأطراف بني اجلي�س اللبناين واليونيفيل واجلي�س 

الإ�سرائيلي... وهذا بال�سافة اىل الإ�سراف على عملية اإن�سحاب اجلي�س 

اأية  دون  ومن  ب�سالم  التي مّتت  اللبناين،  اجلي�س  وانت�سار  الإ�سرائيلي 

حينها«.  اليونيفيل يف  عديد  الرغم من حمدودية  على  تذكر،  حوادث 

كما اأكد العميد نهرا اأنه مل ت�سجل خالل عام اأية خروقات هامة عرب اخلط 

الأزرق، واأنه يف حال اكت�ساف تهريب اأ�سلحة، ُيعلم اجلي�س بذلك، وهو 

يت�سرف بالطريقة املنا�سبة.

ومن املهام التي نّفذتها اليونيفيل، مراقبة احلدود البحرية اللبنانية 

واخلط الأزرق، واإنقاذ 11 بحاراً.

وعن التعاون مع اجلي�س قال: »التعاون وثيق جداً بني قيادة اليونيفيل 

وقيادة اجلي�س اللبناين، والف�سل يعود يف ذلك اىل قائده احلكيم العماد 

»اإننا  واأ�ساف:  �سليمان«.  مي�سال 

منلك القدرة الكافية مل�ساعدة اجلي�س، وهكذا فاإن دوريات عديدة ت�سرّي 

بالتن�سيق معه، و�سوف نزيد عدد هذه الدوريات عندما ت�سبح البيئة 

مالئمة لذلك«.

على  نهرا  العميد  املحا�سر  فرحات  الركن  العميد  �سكر  اخلتام  ويف 

حما�سرته القيمة، وقدم له درع الكلية با�سم العماد قائد اجلي�س. كما وّقع 

العميد نهرا على ال�سجل الذهبي يف الكلية.  

حما�سرة يف قاعدة جونية البحرية

يف قاعة املحا�سرات يف قاعدة جونية البحرية األقى العقيد ماثيو�س 

متيز من البحرية الأملانية يعاونه املقدم الركن البحري جوزف �سركي�س 

العمليات  واأهمية  »دور  حول  حما�سرة  اللبنانية،  البحرية  القوات  من 

البحرية يف مراقبة املياه الإقليمية«، وذلك بح�سور ممثل قائد اجلي�س 

العميد الركن البحري بطر�س اأبي ن�سر قائد القوات البحرية وعدد من 

ال�ضباط من خمتلف قطع اجلي�ض.

بداأت املحا�سرة مبداخلة العقيد ماثيو�س الذي عّرف مببداأ املراقبة 

بوا�سطة  تنّفذ  والتي  اخل�سو�س  وجه  على  البحرية  واملراقبة  عامة، 

والوحدات  اأنواعها،  خمتلف  على  والطائرات  الإ�سطناعية  الأقمار 

فريق  جمهود  نتيجة  بذلك  وهي  والـــرادارات،  والغوا�سات،  البحرية، 

متكامل.

تت�سمن  والتي  املعّرفة«  البحرية  »ال�سورة  ماثيو�س  العقيد  و�سرح 
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لة عن كل باخرة اأو �سفينة اأو و�سيلة بحرية تدخل املياه  معلومات مف�سّ

الإقليمية، وم�سدرها، والتقنيات والو�سائل امل�ستعملة فيها كافة.

اإنها  قال  الإقليمية  املياه  يف  الوطنية  واحلقوق  امل�سالح  وعن 

الإنقاذ  ومنظمات  الب�سائع  وتبادل  املنطقة  واأمن  �سالمة  تت�سمن 

والبحث، وال�سيد البحري، والتلوث البيئي والإ�ستعمال التجاري للبحر. 

حماربة  يف  تتمثل  والتي  البحرية  الأمنية  التحديات  عن  وحتدث 

البحر  وتلويث  الأ�سلحة  وجتارة  والقر�سنة،  الرقيق  وجتارة  التهريب 

واجلرائم املنظمة بوا�سطة البحر، وال�سراع على احلدود البحرية وال�سيد 

غري ال�سرعي.

بعدها كانت مداخلة للمقدم البحري �سركي�س الذي تطرق اىل البيئة 

البحرية يف لبنان، وعمليات املراقبة البحرية ملياهه الإقليمية، والتي 

تنفذها قوات البحرية يف اجلي�س اللبناين خ�سو�ساً، لفتاً اىل اأن حواىل 

75 يف املئة من جتارته اخلارجية تتم عرب مرافئه البحرية ما ي�سّكل 

حتدياً كبرياً ل�سبط احلدود البحرية، والتي متتد حواىل 210 كلم على 

طول ال�ساطئ.

التي  البحرية  العمليات  عن  فتحدث  ماثيو�س  العقيد  تابع  ثم 

وحماية  القانون  لتطبيق  واملدنية  الع�سكرية  ال�سلطات  تنّفذها 

تهديدات  ومنع  والدولية،  الوطنية  امل�سالح  على  واحلفاظ  املدنيني 

اإن هذه  البحري... وقال  القانونية يف املجال  الن�ساطات غري  وخماطر 

الوقائية،  واملالحقة  واملواكبة  واملالحقة  املراقبة  ت�سمل  العمليات 

وطرقه  املنع  هذا  م�سببات  �سرح  يف  م�ستفي�ساً  البحري،  واملنع 

اليونيفيل  تعطي  والتي  احلالية  الظروف  ظل  يف  خ�سو�ساً  وتدّرجه، 

مهمات مراقبة وتن�سيق مع القوات البحرية اللبنانية، كما قّدم ملحة 

اإح�سائية عن اأعمال املراقبة التي متت خالل �سنة.   

ويف مداخلته الثانية حتّدث املقدم �سركي�س عن نظام مراقبة البحرية 

اللبنانية وال�سلطات التي ت�سهم بتنفيذه ومنها، الأمن العام واجلمارك 

ويف  اللبناين.  اجلي�س  يف  البحرية  والقوات  البحري  النقل  ومديرية 

هذا الإطار �سرح و�سع املراقبة يف القوات البحرية واملعدات والطرق 

امل�ستعملة، مع الأخذ بعني الإعتبار املبادرة الأملانية لتح�سني وتطوير 

هذا النظام من خالل �سبكة رادارية، وتقدمي قاربي دورية كهبة، اىل 

اإتفاقيات لتدريب العنا�سر اللبنانيني من قبل البحرية الأملانية.

طريقة  متناولً  املحا�سرة  ماثيو�س  الأملاين  العقيد  ختم  جهته  من 

القوات  مع  بالتن�سيق  ال�سرعية  ملهماتها  اليونيفيل  قوات  تنفيذ 

املياه  على  ال�سيادة  مبداأ  تطبيق  تت�سمن  والتي  اللبنانية،  البحرية 

الإقليمية، ومنع دخول الأ�سلحة واملعدات الع�سكرية عرب البحر، ون�سر 

ونتائج  املعلومات  وتبادل  التن�سيق  مع  املطلوبة  البحرية  القوات 

يف  اليونيفيل  قــوارب  اإ�ستقبال  كذلك  الطرفني؛  قبل  من  املراقبة 

والتن�ضيق  االإرتباط  �ضباط  وتبادل  احلاجة،  عند  اللبنانية  املرافئ 

املعلومات لتغطية �سالمة املياه الإقليمية اللبنانية.

ويف اخلتام قدم العميد الركن البحري اأبي ن�سر اىل العقيد الأملاين 

�سليمـان  مي�سـال  العمـاد  اجليـ�س  قائد  با�سـم  درعاً  متيز  ماثيو�س 

عربون �سكر.
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ت�رشين الأول

العوايف يا وطن

»العوايف يا وطن من كل الوطن«.

 بهذه العبارة توجهت »اجلي�ش« اىل الع�سكريني املنت�سرين من بريوت 

اىل مرجعيون.

ا�ستطلعت مهامهم واأحوالهم، وحملت انطباعاتهم.

ومن بريوت اىل مرجعيون كان للع�سكريني �سوت واحد، �سوت الواجب معقوداً 

»يا  واأمنية:  البارد،  نهر  الإرهاب يف  يواجهون  الذين  الرفاق  اىل  على حتية 

ليتنا كنا هناك«. لكن »هون باخلدمة وهونيك باخلدمة«.

من  كل  رك��زت  التي  جولتها  يف  »اجلي�ش«  به  ع��ادت  ما  هنا 

حمطاتها على املهام التي ميار�سها اجلي�ش تبعاً خل�سو�سية 

عام  مرور  منا�سبة  كانت يف  اجلولة  اأن  علماً  كل قطاع، 

على عدوان ال�سيف املا�سي وما اأعقبه من تطورات 

تو�سع مبوجبها انت�سار اجلي�ش جنوباً لي�سمل 

جنوب الليطاين.

من بريوت اىل مرجعيون

الواجب علينا...

وحتياتنا اىل 

الرفاق

يف نهر

البارد



جهوزية تامة

يــقــول قــائــد فــوج 

العقيد  الثاين  التدخل 

بطر�س:  جــورج  الركن 

اأمت  على  الــفــوج  »اإن 

اجلهوزية للحفاظ على 

 -7  -10 منذ  ـــن  الأم

نحو  مــنــذ  اأي   2005

ال�سنتني، حيث ح�سلت 

متعددة  ــرات  ــاه ــظ ت

و�سط  يف  واعت�سامات 

حميط  ويف  العا�سمة 

بالإ�سافة  هذا  الإ�سكوا، 

ال�سغب  ــال  ــم اأع اإىل 

التي �سهدتها منطقة 

�ضباط  يف  االأ�ضرفية 

2006، وما رافقها من 

اإعتداء على ال�سفارة الدامناركية. 

ولقد تعددت املنا�سبات التي جعلت الفوج على 

ا�ستعداد دائم للت�سدي لأية عملية اإخالل بالأمن.

قتال حي وتدريب

هل  اجل�سام،  املهمات  هذه  اإىل  • اإ�سافة 
�سارك الفوج يف معركة نهر البارد؟

البارد  نهر  معركة  يف  الفوج  �سارك  بالطبع   -

عنا�سرها  تبديل  مّت  م�سفحات  ف�سيلة  خالل  من 

وفوج  املغاوير  فوج  جانب  اإىل  دائمة،  ب�سورة 

الفوج  من  ع�سكريني  اأربعة  واأ�سيب  الهند�سة، 

اأبدى عنا�سر الفوج حما�سة  بجروح طفيفة. ولقد 

التي  املعركة  هــذه  يف  للم�ساركة  �سديدة 

ول  الكبري.  الن�سر  اجلي�س  فيها  حقق 

قام  الفوج  اأن  اإىل  هنا  الإ�سارة  من  بد 

الع�سكريني  وتاأهيل  تدريب  باإعادة 

�سغرية  وحـــدات  �سمن  القتال  على 

و�سعبة.  اآهلة  على م�ستوى ف�سيلة، يف مناطق 

الفرتة عينها بدورة تدريبية  الفوج يف  كما قام 

درو�ساً  ت�سمنت  الداخلي  الأمن  قوى  من  لعنا�سر 

للدروع  امل�ساد  القاذف  ا�ستعمال  كيفية  حــول 

رماة  الدورة  و�سارك يف هذه  اليدوية.  والرمانات 

القاذفات يف الفوج وختمت بالرماية احلية التي 

نفذت يف حقل رماية املغيتة يف منطقة �سهر 

تدريب  دورات  تنفيذ  اإىل  بالإ�سافة  هذا  البيدر. 

يف مدر�سة القوات اخلا�سة تدخل للمرة الأوىل يف 

الفوج املجوقل، حاز يف نهايتها  مناهج تدريب 

الع�سكريون الناجحون ال�سهادات و�سعار التدخل. 

عملية  �سمن  اأنــه  اإىل  هنا  الإ�ــســارة  من  بد  ول 

احلفاظ على الأمن مّت تنفيذ دورات تتمحور حول 

كيفية التعاطي مع املدنيني املخّلني بالأمن يف 

املظاهرات، ل �سيما اأن هناك تدرجاً يف ا�ستعمال 

يدي  بــني  املــتــوافــرة  ال�سغب  مكافحة  و�سائل 

من  دقيقة  م�سريية  ظ��روف  يف 

التدخل  فوج  ينّفذ  الوطن،  عمر 

اإليه  املوكلة  اجل�سام  املهام  الثاين 

حمافظاً  ال�ساعة،  مدار  على  وثبات  بحزم 

املراقبة،  نقاط  خللال:  من  االأمللن  على 

الدوريات  واملتحركة،  الثابتة  احلواجز 

املمتد  قطاعه  �سمن  واملوؤّللة،  الراجلة 

اجلميل  بيار  جادة  �سرقاً،  بريوت  نهر  من 

غرباً  والبحر  جنوباً  �سلم  �سائب  وج��ادة 

و�سمالً مرفاأ بريوت. 

قرار  ووفق  القيادة  تعليمات  على  وبناء 

جمل�ش الوزراء، تقوم �سرايا الفوج ال�سبع 

ع�سر،  الثاين  اللواء  �سرية من  اإىل  اإ�سافة 

ال�سا�سية،  املراكز  اأم��ن  حفظ  مبهمات 

الأجنبية،  وال�سفارات  ب��ريوت،  كمرفاأ 

حميط  يف  الأم��ن  توفري  اإىل  بالإ�سافة 

ال�سراي احلكومي وجمل�ش النواب.

ويتمركز بع�ش ال�ضرايا يف نقاط ثابتة 

احل�ضا�ضة  النقاط  بع�ش  جانب  اإىل 

ال�سهيد  الرئي�ش  �سريح  كمحيط 

حميط  ويف  احل��ري��ري  رف��ي��ق 

»امل�ستقبل«  تلفزيون  منطقة 

�سيا�سية  تيارات  توجد  حيث 

منعاً  خمتلفة،  وح��زب��ي��ة 

حل�سول ت�سادمات.

ت�رشين الأول

اإعداد:

تريز من�سور

ليال �سقر

العوايف يا وطن
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العقيد الركن جورج بطر�ش

جهوزيتنا يف اأعلى درجاتها

ونحن دائماً م�ستعدون للمهمات
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الع�سكريني.

الع�سكريني  »اإن  بطر�س:  الركن  العقيد  واأ�ساف 

وال�ضباط يف فوج التدخل الثاين منت�ضرون باأعداد 

جمهوداً  ويبذلون  خمتلفة  مهمات  ويف  كبرية 

كبرياً، لدرجة اأنه قد ميّر �سهر والع�سكري ل يذهب 

يف ماأذونية اإىل منزله، وت�سادف يف العديد من 

اأن ينهي مهمة معينة حتى يبداأ  اأنه ما  الأحيان 

بني  الثانية  املرتبة  الفوج  احتل  ولقد  باأخرى. 

وحدات اجلي�س كافة يف تقييم القيادة ونال درع 

وختم   .»2005 للعام  العمالنية  للجهوزية  تقدير 

بها  منّر  التي  التجارب  هذه  علمتنا  »لقد  اأخــرياً: 

حيث  البارد،  نهر  معركة  خ�سو�ساً  الكثري  الكثري 

حمور  يف  اأ�سبحت  ال�سغرية  الأمـــور  بع�س  اأن 

تدريباتنا. وان الظروف التي ميّر بها الوطن حتّتم 

التدريب  من  تامة  جهوزية  على  الإبقاء  علينا 

واليقظة لكي متّر هذه املرحلة ال�سيا�سية الدقيقة 

ب�سالم«.

مهام الفوج

يف اأماكن النت�سار

منذ  الفوج  ينت�سر 

يف   2005 الـ  حزيران 

هناك  املرفاأ،  منطقة 

جورج  النقيب  التقينا 

املــــر و�ــســاألــنــاه عن 

ينفذها  التي  املهام 

وكيفية  الع�سكريون 

تــفــاعــل املــواطــنــني 

اآخر  من  فقال:  معها، 

نّفذها  الــتــي  املــهــام 

حماية  تاأمني  الفوج 

الواقع  الثالثاء  يوم  الرئا�سي  ال�ستحقاق  جل�سة 

فيه اخلام�س والع�سرين من �سهر ايلول املا�سي، 

و�سولً  حداد  جورج  �سارع  النت�سار  حميط  و�سمل 

لربج الغزال.

على  حفاظاً  تدابري  عدة  تنفيذ  الفوج  يتوىل 

بدورهم  يقّدرون  وهم  و�سالمتهم  املواطنني  اأمن 

تاأمني  �سبيل  يف  الفوج  به  يقوم  الذي  املجهود 

فرتاهم  لهم.  امل�ستقر  واملناخ  الآمنة  الأجـــواء 

يف  الع�سكريون  يتخذها  التي  الإجراءات  يتقّبلون 

تنفيذ مهامهم من تفتي�س وتدقيق على احلواجز 

ما  اأن  يدركون  اإنهم  اإذ  امتعا�س،  اأي  يبدون  فال 

يقوم به العنا�سر ي�سّب يف نهاية الأمر يف دائرة 

م�سلحتهم و�سالمتهم.

�سارك الفوج يف العمليات التي دارت يف خمّيم 

�سهر  ملدة  املعركة  �ساحة  يف  وظّل  البارد،  نهر 

التي �ساركت  الأفواج  اأيام. كذلك كان من  و�سبعة 

اأ كلٌّ من النقيب جورج  يف م�سرية النت�سار وقد هنَّ

الذي  بالن�سر  اجلي�س  عيد،  �سامر  والنقيب  املّر 

قه على الرهاب. حقَّ

وعرّب الثنان عن �سعور واحد:

املوؤ�س�سة  ولكـّن  �سهلـة  تكن  مل  املعـركة 

ا�ستطاعت  البوا�سل  عنا�سرها  وبف�سل  الع�سكرية 

ويٍد  واحــد  وبقلب  واحــد  هدف  اأجــل  من  ال�سمود 
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حفاظاً على الأمن

واحدة جامعة.

مربوك

للجي�ش ولبنان

عيتاوي  حممد  املعاون  نلتقي  اآخــر  مكان  يف 

والعريف جوزيف رحمة وهما راميا م�سّفحات، اأكدا 

اأن املهمة التي األقيت على عاتق الفوج مل تكن 

كانت  �ساملة،  خاللها خربة  كّونوا من  وقد  �سهلة، 

جتربة ذات فائدة موؤّكدة. 

يف  املقامة  احلواجز  على  تفّقدّية  جولة  ويف 

نطاق عمل الفوج، كان لنا اأي�ساً حديث مع كل 

الأول  والرقيب  الأول جرج�س هيفا  الرقيب  من 

ابراهيم القزويني اللذين كانا موجودين على 

املدينة،  و�سط  منطقة  يف  اأقيما  حاجزين 

حفظ  يف  اجلي�س  دور  اأهمية  اأكــدا  بدورهما 

وعرّبا  ح�سا�سة،  مناطق  يف  خ�سو�ساً  الأمن 

املواطنني  تعاطي  لطريقة  ارتياحهما  عن 

الع�سكريون  بها  يقوم  التي  الجــراءات  مع 

للحفاظ على ال�ستقرار. اأما الكلمة الخرية 

فكانت: مربوك للجي�س ولبنان الن�سر الذي 

ت�سحيات  بف�سل  البارد  نهر  يف  حتقق 

الع�سكريني الذين كانوا »قّدا وقدود«.

ت�سوير:

را�سيل تابت

م�سفحات

تابعة للفوج







ندرك حجم م�سوؤولياتنا

قال العقيد الركن �سمحات:

اليهم  املوكلة  املهام  ينّفذون  الع�سكريني  »اإن 

فاجلميع  كبرية،  وحما�سة  مرتفعة  مبعنويات 

يدرك حجم امل�سوؤولية امللقاة على عاتقه يف هذه 

الظروف امل�سريية يف 

تاريخ اجلي�س والوطن. 

الأ�سا�سية  املهام  ومن 

انت�سر  الـــذي  للفوج 

املذكور،  القطاع  يف 

ـــواء  ـــل حـــيـــث كـــــان ال

قبل  ينت�سر  املجوقل 

معارك  يف  امل�ساركة 

نهر البارد، حفظ الأمن 

به.  املخّلني  ومالحقة 

هذه  �سمن  ــدرج  ــن وي

احلفاظ  مهمة  املهام 

الإنتخابات  اأمــن  على 

التي جرت يف بريوت 

ــك اأمــن  ــذل مـــوؤخـــراً وك

الريا�سية  املباريات 

واملظاهرات...

ــــرى قــائــد فــوج  وي

التدخل الرابع اأن مهمة التعاطي مع املدنيني 

الظروف  هذه  يف  خ�سو�ساً  جــداً  �سعبة 

الوطن  يعي�سها  ــتــي  ال الــدقــيــقــة 

واجلي�س. مثالً عند ح�سول اأية عملية 

اأو  مظاهرة  اأثناء  يف  بالأمن  اإخــالل 

لدى عدم المتثال لأمر الوقوف على احلاجز، فاإن 

النار  اإطالق  للع�سكري  جتيز  ل  القيادة  تعليمات 

توجيه  عليهم  بل  بالأمن،  املخّلني  على  مبا�سرة 

باأدوات  املتظاهرين  تفريق  ثم  ومن  اأولً  الإنذار 

امل�سّيلة  والقنابل  كالهراوات  ال�سغب  مكافحة 

ولكن  النار،  اإطالق  مرحلة  تاأتي  واأخــرياً  للدموع. 

بهذه  القيام  عليهم  الذين  العنا�سر  تعيني  بعد 

املهمة وكذلك الهدف، على اأن يكون اإطالق النار 

الكثري  املرحلة تقت�سي  الأرجل فقط. فدقة  على 

املواطنني.  مع  التعاطي  يف  واحلكمة  احلذر  من 

العقيد الركن عبد ال�سلم �سمحات 

حفظ الأمن عملية بالغة الدقة

الع�سكريون 

�سهرنا على الأمن

يدعم رفاقنا يف نهر البارد
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ت�رشين الأول

اإعداد:

تريز من�سور

العوايف يا وطن

»اإن عملية قتال العدو، على الرغم 

من  بكثري  اأ�سهل  خماطرها،  من 

اأن  باعتبار  الأم��ن،  حفظ  عملية 

الع�سكري ميكنه ا�ستعمال جميع الو�سائل 

يف اأثناء املعارك، ولكن ل ميكنه التعاطي 

وتعليمات  اأ�س�ش  وفق  اإل  املواطنني  مع 

مذكرات  يف  القيادة  حددتها  دقيقة، 

الأم��ن  حفظ  عملية  اأث��ن��اء  يف  خدمة 

وملحقة املخّلني به«.

التدخل  فوج  قائد  ب��داأ  الكلمات  بهذه 

�سمحات  ال�سلم  عبد  الركن  العقيد  الرابع 

حديثه اىل جملة »اجلي�ش« متناولً مهام 

الظروف  ظل  يف  الأمن  حفظ  يف  الفوج 

ال�ستثنائية التي يعي�سها لبنان.

ي�سم فوج التدخل الرابع �ست �سرايا قتال 

و�سرية قيادة وخدمة منت�سرة يف قطاع 

كورني�ش  من  حدوده  تبداأ  الذي  الفوج، 

فرن  اجلديدة،  بطريق  مروراً  املزرعة 

ال�����س��ب��اك، ع��ني ال��رم��ان��ة، 

و�سولً  اجلنوبية  ال�ساحية 

اىل حي ال�سلم.
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واأ�ساف قائالً: القتال واحلفاظ على الأمن مهمتان 

اليه  املوكلة  املهمات  ينفذ  واجلي�س  تتكامالن، 

عالية  مبعنويات  كافة،  اللبنانية  املناطق  يف 

املوؤ�سرات  توؤكده  ما  وهذا  له،  مثيل  ل  واندفاع 

التي ن�ستند اليها يف تقييم املعنويات، كحالت 

الفرار والتهرب من اخلدمة...

املواطنون متجاوبون

الأمن  فر�س  عملية  مع  املواطنني  جتاوب  عن 

ملتزم  »اجلي�س  �سمحات:   الركن  العقيد  قــال 

اىل  ي�سّلم  بالأمن  خمّل  وكل  والد�ستور  القانون 

املراجع املخت�سة. والنا�س يتجاوبون لأنهم عرفوا 

ما معنى فقدان الأمن. فالأمن قبل الرغيف«.

حالة  خلقت  البارد  نهر  خميم  »اأحداث  واأ�ساف: 

ي�سبق  مل  اجلي�س،  مع  والتعاطف  الت�سامن  من 

لها مثيل واملواطنون يتعاونون اىل اأق�سى درجات 

التعاون معنا ويبلغون عن اأي حادثة اإخالل بالأمن 

التي  والعبوة  م�سبوه،  ج�سم  اأي  عن  اأو 

وجدت يف حميط اجلامعة العربية كانت 

واحداً من الأمثلة على هذا التعاون.

تدابري اأمنية وحواجز ودوريات

املدينة  اىل  ــة  املــوؤدي الطريق  يف 

للجي�س  حــواجــز  ت�سادفك  الريا�سية 

اآمر  ن�ساأل  ــلــة،  ومــوؤّل راجــلــة  ودوريــــات 

ال�سرية  يف  املوؤّللة  الأوىل  الف�سيلة 

املهام  حول  رزق  نا�سر  النقيب  الثالثة 

انت�سرنا  »لقد  فيقول:  اليهم  املوكلة 

الفوج  مكان  القطاع  هــذا  يف  حديثاً 

البطولية  احلرب  يخو�س  الذي  املجوقل 

نهر  خميم  يف  ــاب  الإره �سد  امل�سريية 

تقّل  ل  هنا  املهمة  اأن  علماً  ــبــارد،  ال

اأهمية باعتبار اأننا مبحاذاة خميمي �سربا 

و�ساتيال لالجئني الفل�سطينيني. مهمتنا 

من  القطاع،  يف  الأمن  حفظ  الأ�سا�سية 

خلل ت�ضيري دوريات واإقامة نقاط مراقبة وحواجز 

ح�سول  اأثــنــاء  يف  وخ�سو�ساً  ومتنقلة،  ظرفية 

ن�ساطات تقت�سي وجود جتمعات«.

تاأدية  يف  عــوائــق  اأي  تواجهنا  »ل  ــاف:  ــس واأ�

املواطنني  فاإن  العك�س  على  بل  الوطني،  واجبنا 

يتعاونون مع اجلي�س اىل اأق�سى درجات التعاون، 

الثقة  الأر�س يبعث  والثقة عميقة فوجودنا على 

يلجاأون  املواطنني  اإن  النفو�س.  يف  والطماأنينة 

املتنوعة،  وخالفاتهم  نزاعاتهم  حــّل  يف  الينا 

اليهم  ترد  التي  املعلومات  يزودوننا  اأنهم  كما 

غريب.  ج�سم  باأي  ال�ستباه  عند  فوراً  ويبلغوننا 

واملالحظ اأنه بعد اأحداث نهر البارد ارتفعت ن�سبة 

الوعي والتعاون عند النا�س وكربت الثقة باجلي�س، 

كربت،  عاتقنا  على  امللقاة  امل�سوؤولية  وبالتايل 

رفاقنا  جتاه  وثانياً  الطّيب  ال�سعب  هذا  جتاه  اأولً 

ت�سّهل  التي  ال�ساهرة  العني  اإننا  البارد.  نهر  يف 

عليهم املهمة ال�سعبة والدقيقة.

اإننا نوؤكد اأنه كلما �سقط لنا �سهيد يف نهر البارد، 

وب�سط  الأمن  وعزماً يف حفظ  و�سالبة  ازددنا قوة 

يف  امل�ساركة  يف  يرغب  واجلميع  الدولة.  �سلطة 

الأبطال،  الرفاق  جانب  اىل  البارد  نهر  معركة 

برفاقهم  لاللتحاق  البع�س  ت�سكيل  مّت  اأنه  علماً 

طلب  على  بناًء  ال�سمال،  يف 

القيادة«.

ــرياً  اأخ رزق  النقيب  ومتنى 

وال�سحة وعودتهم  القوة  لرفاقه 

�ساملني  وعائالتهم  اأهلهم  اىل 

الن�سر  حمــقــقــني  مــتــعــافــني 

للجي�س ولبنان.

»اهلل معك يا وطن«

اأحد احلواجز  عند  نتوقف قليالً 

ابت�سامات  نــر�ــســد  الــثــابــتــة 

التي  والــتــحــيــات  املــواطــنــني 

يوؤدونها للع�سكريني »اهلل معك 

يحميكم«،  »اهلل  وطــــن«،  ــا  ي

»فت�سوا  العافية«،  »يعطيكم 

ـــم يــرد  ـــدوره مـــنـــيـــح«.... وب

يـــوؤدون  التحية،  الع�سكريون 

واجبهم بكل ان�ضباط وتبدو على 

وجوههم عالمات الرتياح.

الأوىل  ال�سرية  العكاري من  بدوي  الأول  الرقيب 

يخربنا اأن ل �سعوبات يف تنفيذ املهام، املواطنون 

يتعاملون معنا بكل احرتام وتهذيب وثقة. نحن 

على احلواجز ليالً ونهاراً للحفاظ على الأمن، ولكن 

اأمنيتنا اأن نكون اليوم مع رفاقنا يف نهر البارد. 

نحن اليوم العني التي ت�سهر لت�ساندهم فين�سرفوا 
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اىل املعركة وهم مرتاحون اىل اأن الأمن م�ستتب 

يف باقي املناطق.

بدوره يوؤكد الرقيب الأول رائف اأ�سمر من ال�سرية 

كبرية،  وامل�سوؤولية  �سعبة  »املهمة  اأن  الأوىل 

على  نكون  اأن  وعلينا  بنا  ثقتهم  و�سعوا  فالنا�س 

ويزودنا  معنا  يتعاون  اجلميع  الثقة.  هذه  قدر 

املعلومات املتوافرة لديه«.

البارد  نهر  يف  الأبطال  رفاقه  اىل  حتية  ووّجــه 

على  واحلــر�ــس  وال�سمود  ال�سرب  اىل  ودعــاهــم 

ال�سهداء واعترب دماءهم  اأرواح  حّيا  �سالمتهم. كما 

التي هدرت يف نهر البارد و�سام �سرف على �سدر 

كل لبناين.

نف�سها:  ال�سرية  جابر من  العريف منري  ويقول 

»امل�سوؤولية اليوم كبرية جداً واملواطنون متجاوبون 

اىل اأق�سى احلدود معنا ويتقبلون التدابري الأمنية 

الذي  الزدحـــام  من  بالرغم  ريا�سية،  روح  بكل 

احلواجز،  التفتي�س على  يح�سل من جراء عمليات 

بل اإنهم يدعوننا اىل املزيد من التدقيق واحلزم. 

اأحّيي رفاقي يف نهر البارد واأدعوهم اىل ال�سمود 

واأقول لهم قلوبنا معكم، كما اأحّيي اأرواح ال�سهداء 

واأمتنى الن�سر للجي�س الذي هو �سمام الأمان«.

ت�سوير: الرقيب وليد نقول 

فوج التدخل الرابع 

�ضباط وع�ضكريو الفوج يف مهمة حفظ امن

جاهزون للتدخل

للمخلني بالأمن باملر�ساد

احد العنا�سر على احلاجزمييناً وي�ساراً... عينهم على الوطن
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�سيدا،   - زغيب  حممد  ثكنة  يف 

حممد  الركن  العميد  نلتقي 

اللواء  قائد  احلجار  �سبحي 

ن�ستعيد  ومعه  الثالث، 

حمطات عاي�ستها قطع اللواء خلل 

ون�ستعر�ش  املا�سي،  متوز  عدوان 

ت�ستمد  ال��ت��ي  احل��ال��ي��ة  مهامه 

خ�سو�سيتها يف جمال حفظ الأمن من 

وجود خميمي عني احللوة واملية 

ومية يف قطاع انت�ساره.

ت�رشين الأول

اإعداد:

با�سكال معو�ش بو مارون

ماري احل�سري

العوايف يا وطن

ث
ال

لث
 ا
اء

لو
العميد الركن حممد احلجار ال

جاهزون للت�سدي

يقول العميد الركن احلجار:

لأي  الت�سدي  الأ�سا�سية،  مهامنا  معلوم  هو  كما 

وحفظ  الإ�سرئيلي،  العدو  به  يقوم  قد  اعــتــداء 

املخيمني  اأمــن  حفظ  على  الت�سديد  مع  الأمــن 

)عني  قطاعنا  يف  املوجودين  الفل�سطينيني 

احللوة واملية ومية(، اإىل مكافحة التهريب الربي 

والب�سائع.  والأ�سلحة  لال�سخا�س  واجلوي  والبحري 

كما اأننا نتابع الدور اخلدماتي والإن�ساين والإمنائي 

اللبنانية،  املناطق  الذي ميار�سه اجلي�س يف كل 

وخ�سو�ساً املناطق التي حتتاجه اأكرث من �سواها.

الذي  الو�سع  احلجار  الركن  العميد  ي�ستذكر  واإذ 

حتت  عام  منذ  اجلنوب  وخ�سو�ساً  لبنان  عا�سه 

وطاة العدوان ال�سرائيلي يقول:

يف  املنت�سرة  مــراكــزنــا  تعر�ست 

فــقــد ق�سف  لــالعــتــداءات،  الــقــطــاع 

وج�سر  الويل  ج�سر  املعادي  الطريان 

احل�سبة ومركز تلة مار اليا�س، وقد اأ�سيب بنتيجة 

بامكاناتنا  لها  ت�سدينا  التي  العــتــداءات  هــذه 

املتوافرة، عدد من الع�سكريني، كما اأ�ساب ال�سرر 

من�ساآتنا وعتادنا.

واأ�ساف: يف تلك الفرتة قمنا بدورنا الطبيعي، 

كل  وبذلنا  واإن�سانياً.  واأمنياً  دفاعياً 

وطاأة  من  للتخفيف  و�سعنا  يف  ما 

املعاناة التي �سببها العدوان.

الإنقاذ  اأعمال  لقد كان لنا دور يف 

والإغاثة وم�ساعدة النازحني واإي�سال 

املوؤن وامل�ستلزمات احلياتية اليهم، 

وتاأمني احتياجاتهم.

على  عملنا  العدوان  انتهاء  وبعد 

اأمــا  ــــاره.  اآث اإزالــــة  يف  امل�ساهمة 

والت�سجري  احلرائق  اإطفاء  عمليات 

ــات  ــان ــرج ــة املــه ــاي ــم وتـــاأمـــني ح

والحتفالت، فهي يف جدول اأعمالنا 

اليومي، كما بقية قطع اجلي�س.

خ�سو�سية اأمنية

حفظ  ملهمة  ان  فيه  �سك  ل  مما 

وجود  ب�سبب  خ�سو�سيتها  القطاع  هذا  يف  الأمن 

خميم عني احللوة الذي �سهد الكثري من التوترات، 

اليه  اإىل خميم املية ومية، هذا ما ي�سري  اإ�سافة 

متخذة  الالزمة  التدابري  كل  اأن  موؤكداً  اللواء،  قائد 

ملواجهة اأي طارئ يف هذا املجال.

اللواء  كّلف  الثاين  كانون   29 بتاريخ  وي�سيف: 

الثالث النت�سار داخل حي التعمري على حدود خميم 

اإلّ  املخالفني،  وتوقيف  الأمن  حلفظ  احللوة  عني 

اجلديدة  املراكز  تعّر�ست  النت�سار  اأثناء  ويف  اأنه 

م�سلحني  عنا�سر  قبل  مــن  كثيف  ــار  ن لإطـــالق 

حيث رّد اجلي�س على م�سادر النريان وا�ستبك مع 

امل�سلحني، ونتج عن ذلك اإ�سابة ع�سكريني بجروح 

قمنا بدورنا الطبيعي دفاعياً 

واأمنياً واإن�سانياً

العلم يرفرف فوق احد املراكز



املهمة  نّفذ  اجلي�س  لكن  طفيفة، 

املوكلة اإليه.

املا�سي،  متــوز  من  الثالث  ويف 

ــدور  ت احلــامــيــة  املــعــارك  وبينما 

عنا�سر  ا�ستهدف  الــبــارد،  نهر  يف 

وب�سكل  املخيم،  داخل  من  م�سّلحون 

املحيطة  الـــلـــواء  ــز  ــراك م مــفــاجــئ 

غزيرة  نــاريــة  بر�سقات  باملخيم 

واملتو�سطة،  اخلفيفة  الأ�سلحة  من 

وبقذائف �ساروخية ورمانات يدوية، 

حماولني اقتحام هذه املراكز يف حي 

على  اجلي�س  عنا�سر  فرّد  التعمري، 

املنا�سبة  بالأ�سلحة  النريان  م�سادر 

ومتكنوا من �سّد امل�سلحني.

وختم العميد الركن احلجار بالقول:

التدابري  من  املزيد  اتخذنا  لقد 

م�ستمرة  وجهودنا  يلزم،  مبا  وقمنا 

حلفظ اأمن القطاع وردع اأي حماولة 

للتخريب والرهاب.

الواجب واجب يف كل الظروف

من ثكنة حممود زغيب توجهنا يف جولة على 

بع�س مراكز اللواء حيث كانت لنا وقفة مع بع�س 

الع�سكريني.

ظافر  النقيب  التقينا   341 لل�سرية  مركز  يف 

مراد اآمر ال�سرية.

كيف  النقيب،  ح�سرة  العافية  • يعطيكم 

خ�سو�ساً  الع�سكريني  اأح��وال  هي 

قطاع  يف  تنت�سرون  اأن��ك��م 

مرتفعة  ج��ه��وزي��ة  يتطلب 

و�سهراً دائماً؟

يف  بكم  واأهــــالً  يعافيكم  اهلل   -

كما  بواجبنا  نقوم  نحن  اجلــنــوب، 

خمتلف  يف  بواجبهم  رفاقنا  يقوم 

املناطق اللبنانية.

تعّر�ست  املا�سي  العام  • يف 
ال�سرائيلي،  للعدوان  مراكزكم 

الأم��ن  على  ت�سهرون  وال��ي��وم 

ح��رج��ة ويف  يف ظ��ل ظ���روف 

منطقة لها خ�سو�سيتها؟...

الظروف،  كل  واجب يف  الواجب   -

املعطاة  الأوامر  كانت  العدوان  خالل 

وقد  للعدو،  بالت�سدي  تق�سي  لنا 

قوات  وجــود  ومــع  اليوم  نّفذناها. 

تعمل  ــتــي  ال ــة  ــي ــدول ال ـــطـــوارئ  ال

اأن  ن�سعر  اجلي�س  مع  بالتن�سيق 

خطر  لكن  ا�ستقراراً.  اأكــرث  الو�سع 

قائماً.  يزال  ما  الإ�سرائيلي  العدوان 

القرارات  يلتزم  ل  عدونا  اأن  التجارب  عّلمتنا  لقد 

ف�سوف  اهلل،  �سمح  ل  العدوان  تكرر  واإذا  الدولية. 

نقوم بواجبنا كما فعلنا يف ال�سابق.
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يف  بالتوتر  الع�سكريون  ي�سعر  هل   •
ظل اخلطر؟

غاية  وهم يف  بر�سالتهم  يوؤمنون  ع�سكريونا   -

اأن  ونعلم  مبهامنا  نقوم  واإياهم  نحن  الندفاع، 

اأن نقوم بواجبنا  كل مهمة قد تكّلف دماً. املهم 

نحن  اأخرى  جهة  من  الوطن،  ليبقى 

تدابري  اتخاذ  على  دومــاً  حري�سون 

احليطة واحلذر.

مهامكم  اإىل  ا���س��اف��ة   •
لكم  ك��ان  والأم��ن��ي��ة  الدفاعية 

دور  املا�سي  العام  ح��رب  خ��لل 

اإن�ساين، حدثنا عنه.

- لقد اأدى الع�سكريون واجبهم يف 

يواكبونهم  كانوا  املواطنني.  حماية 

قطاع  اإىل  و�سولهم  حلظة  منذ 

اللواء، فيوجهونهم اإىل املراكز التي 

توفري  على  ويحر�سون  ت�ستقبلهم 

الأ�سا�سية  اليومية  واحلاجات  الأمــن 

لهم.

قبل اأن نودع النقيب مراد �ساألناه 

عن التح�سينات والد�سم حول املراكز، 

فقال: لقد اأقمنا التح�سينات والد�سم 

حول املراكز لتاأمني احلماية للجنود، 

العمليات  خطط  طــّورنــا  اأنــنــا  كما 

على  و�سددنا  اعتداء،  اأي  ملواجهة 

فواجبنا  التدريب.  يف  معينة  نواٍح 

اأن نكون جاهزين دوماً.

مواجهة العدو اأ�سرف مهمة

املعاون  مع  قليالً  نتوقف  نف�سها  ال�سرية  يف 

اإزاء  �سعوره  عن  ون�ساأله  نحييه  ابراهيم،  بــالل 

اعتداءات  �سهدت  التي  املنطقة  هذه  يف  وجوده 

اإ�سرائيلية متكررة، فيقول:

هذا موقعي الذي اأحب اأن اأكون 

مواجهة  مهمة  من  اأ�سرف  مهمة  من  وهل  فيه، 

العدو؟ نحن »ع�سكر« وواجبنا الدفاع عن لبنان يف 

وجه الأخطار �سواء اأتت من اخلارج اأو 

من الداخل.

لنا حمطة  كانت  ال�سرية 313  يف 

عما  الأمــر  يختلف  مل  حيث  اأخــرى 

حيث  من  �سواء  قبل،  من  عايناه 
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 عند خمارج املخيمات

دبابات متمركزة ا�ستعداداً للمهمات

املعاون بلل ابراهيم

�ساهرون على اأمن 

املنطقة



باملركز  املحيطة  التح�سينات 

احلقول  يف  اأو  مدخله  عند  املتواجدة  والد�سم 

املجاورة له.

ا�سطفان،  عفيف  الأول  الرقيب  ال�سرية  رتيب 

يتذكر حرب متوز 2006 مبرارة واإمنا اأي�ساً بفخر، 

يقول: كان الو�سع ماأ�سوياً، اأبرياء ي�سقطون، دمار، 

عائالت م�سّردة... وح�سية العدوان مل توفر اإن�ساناً 

اأو منطقة.

وي�سيف: تعّر�ست مراكزنا للق�سف، واأ�سيب اأحد 

اإ�سراراً  اأكرث  جعلنا  لكنه  موؤملاً  الأمر  كان  رفاقي، 

على القيام بواجبنا.

الأول  الــرقــيــب  ــال  ق ــوم،  ــي ال معنوياته  ــن  وع

قبل،  ذي  من  واأكرث  جداً  مرتفعة  اأنها  ا�سطفان، 

اأمن  اأي معركة تهّدد  ا�ستعداد خلو�س  ونحن على 

لبنان واأر�سه و�سعبه.

الثالث  اللواء  ع�سكرّيي  نوّدع 

لهم  متمنني 

الثبات الدائم وال�سالمة. وننطلق اإىل قطعة اأخرى 

ويف نفو�سنا الكثري من العتزاز بهوؤلء الع�سكريني 

للت�سحية  امل�ستعدين  ــداء  ــس ال�

باأرواحهم فداء للبنان.
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قبل اأن تنق�سي اأربع وع�سرون 

�ساعة على بدء العدوان، كان ن�سيب 

اللواء الثاين من حمم العدو 

ووح�سيت�ه وافراً. قائ�د اللواء 

العميد الركن جان قهوجي الذي 

ا�ستقبلنا يف مقر قيادة اللواء 

)عقتنيت( تذّكر الأوقات الع�سيبة 

التي مّر بها ع�سكريوه 

واجلنوب ولبنان، وكان معه 

هذا اللقاء.

العميد الركن

جان قهوجي

العتداءات 

طاولتنا منذ 

اليوم الأول 

للحرب
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تنذكر ما تنعاد

يف  اإنــه  الــثــاين،  الــلــواء  قائد  يو�سح  بــدايــة، 

على  الق�سف  بداأ  متوز  من  ع�سر  الثالث  �سباح 

عدد  واأ�سيب  الزهراين  منطقة  يف  اللواء  مراكز 

حالة  فاأعلنت  القذائف،  ب�سظايا  العنا�سر  من 

ال�ستنفار وعمل اجلنود على حفر اخلنادق واحُلفر 

الهجوم  للرد على هذا  الأ�سلحة املنا�سبة  وحت�سري 

�سربا  ثكنة  ا�ستهدفت  لحق  وقت  املعادي. ويف 

وق�سفت على عدة مراحل حتى مّت تدمريها ب�سكل 

الزرارية،  لثكنة  بالن�سبة  الأمر  وكذلك  كامل، 

مبا�سراً  هدفاً  كانا  اللذين  اأرنون  ومركز 

اأنه وبف�سل  اإلّ  الإ�سرائيلية،  للقذائف 

املعطاة  والتوجيهات  الع�سكر  وعي 

بني  �ضحايا  �ضقوط  جتنبنا  لهم، 

الع�سكريني.

واأ�ساف: اأذكر اأنني اأعطيت الأمر باإخالء مركز ج�سر 

6 �ضباط من الع�ضكر واالنت�ضار يف ُحفر فردية يف 

حميطه، وما اإن اأنهى الع�سكريون الإخالء والتمركز 

يف اخلنادق واحلفر حتى ق�سف العدو الإ�سرائيلي 

اجل�سر ودمره ب�سكل �سبه كامل، لكن اأياً من اجلنود 

مل ي�سب باأذى واحلمد هلل. 

�سهيد وجرحى يف �سربا

اأغار  اإذ  �سهيداً،  اللواء  قّدم  فقد  �سربا  يف  اأما 

الطريان احلربي الإ�سرائيلي على موقعنا يف ثكنة 

فردية  حفر  يف  نون  يتح�سّ كانوا  العنا�سر  �سربا. 

بقذيفة  اأ�سيب  اخلنادق  اأحد  الثكنة،  حميط  يف 



حتت  جنود  ثالثة  طمر  اىل  اأّدى  ما  مبا�سرة 

كان  بينما  لنجدتهم  رفاقهم  �سارع  الــرتاب. 

طريان العدو يحلق فوقهم والق�سف يهددهم 

يف اأية حلظة، فا�ستطاعوا اإنقاذ اثنني منهم 

بعد  جثته  وانت�سلت  الثالث  ا�ست�سهد  بينما 

نحو 4 �ساعات. 

واأ�ساف قائد اللواء:

اإن�ساء  اىل  عــمــدنــا  ـــداء  ـــت الع عــقــب 

اخلنادق  ومنها  قطاعنا  يف  حت�سينات 

هذا  خالل  اأثبتت  التي  الفردية  واحلفر 

للدفاع  و�سيلة  اأف�سل  اأنــهــا  ــعــدوان  ال

ن واإطالق النار منها. كما يتدّرب  والتح�سّ

جمموعات  �سمن  القتال  على  اجلــنــود 

فعاليتها  اأثبتت  التقنية  �سغرية، فهذه 

ما  البارد  نهر  يف  الإرهابيني  و�سد  اإ�سرائيل  �سد 

يجعل التدّرب عليها حالياً من اأولويات اجلي�س.

حفظ الأمن مهمة دائمة

عن مهام اللواء حالياً، قال العميد الركن قهوجي: 

»الأوامر وا�سحة واأهمها الت�سّدي لأي خرق اأو تعٍد اأو 

اإنزال ميكن اأن يقوم به العدو الإ�سرائيلي.

فهي  القطاع  داخل  يف  الأمن  حفظ  مهمة  اأما 

اأ�سا�سية ودائمة، وانت�سار عنا�سر اللواء بكثافة يف 

ال�ستقرار  يوؤمن  القطاع  يف  املحورية  الأماكن 

وي�سعر الأهايل بالإطمئنان.

ولفت العميد الركن قهوجي اىل م�سكلة القنابل 

يوليها  التي  املنفجرة  غري  والقذائف  العنقودية 

واإزالــة  تفجري  مّت  حيث  كــبــرياً،  اإهتماماً  الــلــواء 

18468 قنبلة عنقودية و123 قذيفة خمتلفة. 

الأهايل يف  لقد حر�سنا على م�ساعدة  واأ�ساف: 

م�سدر  اأ�سبحت  التي  اليومية  حاجاتهم  خمتلف 

قلق وهّم لهم.

ون�ساأله، هل من كلمة اأخرية يختم بها فيقول:

الأمن  حلفظ  بالن�سبة  القيادة  توجيهات  »اإن 

وم�ساندة الأهايل واحلر�س على امل�ساعدة يف 

ننّفذها  ونحن  وجلّية  وا�سحة  املنطقة،  اإمناء 

بحرفيتها لأن لبنان وطننا و�سعبه اأهلنا ونحن 

منه وله دائماً«.

يف �سربا

مواقع  بني  ت�سّرراً  الأكرث  هو  �سربا  موقع 

اإذ  العدو  ا�ستهدفها  التي  الثاين  اللواء 

دّمرت الثكنة ب�سكل �سبه كامل، وتوا�سل 

ا�ستهدافها حتى بعد اإ�سابتها.

بطبيعة  فن�ستمتع  مبغدو�سة  منــّر 

الزهر  مبــاء  امل�سهورة  اجلميلة  البلدة 

انت�ساراً  ــالحــظ  ون الــلــذيــذ،  وبــالــعــنــب 

املراقبة.  مهمة  يتوّلون  لع�سكريني 

�سالمة  يوؤمن  ب�سكل  �سّيدت  حت�سينات  وتلفتنا 

العنا�سر وكذلك احلفر الفردية واخلنادق.

رئي�س  �سفري،  جــورج  املقّدم  مع  حديٍث  يف 

الفرع الثاين يف الكتيبة 22 حول دور اجلي�س خالل 

الأ�سا�سية  مهمتهم  اإن  قال:   ،2006 متوز  حرب 

كانت الت�سدي لأي اعتداٍء اإ�سرائيلي على املنطقة، 

كانت هناك حماولة اإنزال يف املنطقة، وا�ستطعنا 

وزيادة  املراكز،  تعزيز  اىل  اإ�سافة  لها.  الت�سدي 

عدد التح�سينات واحلفر الفردية التي كانت مبثابة 

منازل للع�سكريني خالل الق�سف.
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م�ساعدة  يف  اجلي�س  بــدور  يتعلق  ما  يف  اأّمــا 

الع�سكريني  اأن  �سفري  املقّدم  فيخربنا  املدنيني، 

اجلثث،  وانت�سال  اجلرحى  لإنقاذ  يتدخلون  كانوا 

ويوؤّمنون الطريق للنازحني من املناطق خ�سو�ساً 

بعد ا�ستهداف اجل�سور لقطع اأو�سال البالد، كما كانوا 

للمدنيني.  والطعام  املياه  تاأمني  يف  ي�ساهمون 

يف املقابل، يوؤكد املقّدم �سفري اأن املدنيني كانوا 

اأن  ويالحظ  لتوجيهاتهم،  وميتثلون  ي�ساندونهم 

اأكرب،  بات  حالياً  اجلي�س  مع  املواطنني  تعاطف 

خ�سو�ساً مع ما يجري يف خميم نهر البارد، وهذه 

الفرتة �سهدت تالحماً بني النا�س واجلي�س.

وحول التغيريات احلا�سلة منذ نهاية حرب متوز 

2006 حتى اليوم، يقول املقّدم �سفري اإن الرتكيز 

الت�سدي  اىل  بال�سافة  الأمن،  م�ساألة  على  حالياً 

لأي اعتداٍء حمتمل، ويخربنا اأنه مّت ترميم الثكنة 

يف �سربا، كما رممت اأي�ساً احلفر واخلنادق.

املالزم عامر احلجار �سابط اآلوي يف الكتيبة 22 

وكان  متوز،  حرب  خالل   2232 الف�سيلة  اآمر  كان 

طريان  ا�ستهدفها  ماللة  يف  اجلنود  مع  موجوداً 

العدو الإ�سرائيلي.

بفخر يقول املالزم »ان ل �سيء اأقد�س من القيام 

بواجب الدفاع عن الوطن«. وعلى �سعيد م�ساعدة 

املدنيني، كان اجلنود يردمون احلفر على الطرقات 

ويقومون  املدنيني،  مرور  لت�سهيل  امل�ستهدفة 

بكل الأعمال املتعلقة بالإغاثة وامل�ساعدة.

هذا  عن  اليكم،  بالن�سبة  عام  منذ  تغري  مــاذا 

ال�سوؤال يجيب قائالً:

جديدة،  بــطــرٍق  الــتــدريــب  على  تركيز  ثمة 

وحتديث العتاد وزيادة عدده.

اأربعة من الع�سكريني الذين �ساركوا يف الت�سدي 

اللواء  مراكز  ــد  اأح يف  كانوا  ال�سرائيلي  للعدو 

الثاين، نحييهم ونقول لهم اإننا نقّدر ت�سحياتهم 

ون�ساألهم عن �سعورهم حيال ما مّروا به �سابقاً وما 

جماعياً،  جواباً  البت�سامة  تبدو  اليوم.  يعي�سونه 

واخلجل،  التوا�سع  من  �سيء  فيه  خمت�سر  وبكالم 

يقولون: »ما نقوم به لي�س �سوى الواجب«.

ال�سرية  رتيب  اإ�سماعيل،  اأحمد  الأول  فالرقيب 

عن  يعرّب  الأربعة،  الع�سكريني  من  واحد  هو   22

�سعوره قائالً: »اأنا معتّز بالقتال �سّد العدو والدفاع 

عن وطني و�سعبي«.

 12 يف  برجله  اأ�سيب  اإ�سماعيل  الأول  الرقيب 

الإ�سرائيلي على  الطريان  اآب املا�سي حني ق�سى 

مركزه باإحدى الهجمات.

اجلندي الأول يو�سف تي�سوري يف�سح بدوره اأنه 

فخور لتاأدية واجبه وخو�س تلك احلرب.

عن  �سلهب  بــالل  الأول  اجلندي  عــرّب  حني  يف 

ال�سعور نف�سه.

و�سّدد اجلندي نادر �سحادة على ا�ستعداده لل�سهر 

يف  وللت�سحية  و�سعبه،  واأر�سه  لبنان  اأمن  على 

�سبيل بقاء الوطن.

ت�سوير: را�سيل تابت 
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ن�ساأة القطاع

الركن مطر بالقطاع  العميد  البداية عّرفنا  يف 

فقال:

اأن�سئ قطاع جنوبي الليطاين وق�ساءي حا�سبيا 

م/  330/ع  الرقم  خ  م،  مبوجب  ومرجعيون 

مهامه:  ومن   2007/1/20 تاريخ  عمليات 

والإ�سراف  والتخطيط  القيادة،  قرارات  تنفيذ 

�سد  اللبنانية  احلدود  عن  الدفاع  عمليات  على 

العتداءات الإ�سرائيلية.

يف  العمل  انطلق   2007 اآذار  من  الأول  ويف 

الألوية  جميع  عمالنياً  له  تتبع  الذي  القطاع 

وجهاز   )12.11.10.6 )الألوية  فيه  املنت�سرة 

االرتباط بني قيادة اجلي�ض اللبناين وقوات االأمم 

املتحدة املوؤقتة يف لبنان الذي اأنا رئي�سه اأي�ساً.

املتحدة  الأمم  قوات  انت�سار  بعد  اآخر،  وبكالم 

اليوم  هو  عام  قائد  بقيادة  لبنان  يف  املوؤقتة 

موّحدة  قيادة  من  بد  ل  كان  غراتزيانو،  اجلرنال 

لألوية اجلي�س املنت�سرة جنوبي الليطاين.

بقائد  الأربعة  الألوية  هذه  ترتبط  وهكذا 

يف  عمالين  ع�سكري  عمل  واأي  عمالنياً،  القطاع 

اأي منها كالدوريات والتمركز، وكذلك العمل على 

كاأي خرق له مثالً، جميع هذه متر  الأزرق،  اخلط 

بقيادة القطاع. 

ومن ناحية اأخرى، تبقى اخلطط العمالنية 

من مهام قطاع جنوبي الليطاين، الذي 

ق بني اللوية، واأهم هذه اخلطط:  ين�سّ

وخمطط  والن�سفيات،  التح�سينات، 

للدروع،  امل�ساد  وخمطط  النريان، 

وخمطط امل�ساد للطائرات، واملخطط اللوج�ستي، 

وطريقة القتال غري التقليدية.

العنقودية القنابل 

اأبرز ال�سعوبات

منذ  واجهتكم  التي  ال�سعوبات  هي  • ما 
بداية انت�سار اجلي�ش جنوبي الليطاين؟

- مع بدء انت�سار األوية اجلي�س برزت عقبة كاأداء، 

العنقودية  القنابل  من  الهائل  بالعدد  متّثلت 

التي األقتها اإ�سرائيل قبل وقف الأعمال العدائية 

اجلي�س  يف  الهند�سة  وحدات  على  وكان  بقليل. 

وا�سعة  �سخماً يف عملية تنظيف  اأن تبذل جهداً 

املوؤدية  بالطرقات  ثم  اجلنوبيني  مبنازل  بداأت 

اليها، ومن ثم بالأرا�سي الزراعية. وهنا اأ�ستطيع 

من  الأكرب  العدد  نزع  من  هو  اجلي�س  باأن  القول 

هذه القنابل. 

اجلي�س  وحدات  اعرت�ست  ثانية،  ناحية  من 

اأماكن للتمركز. فاحرتاماً  اإيجاد  املنت�سرة �سعوبة 

الذي  الكبري  التدمري  اإىل  ونظراً  اخلا�سة  لالأمالك 

املوا�سالت  بطرق  الإ�سرائيلي  العدوان  اأحلقه 

الوحدات،  )تدمري ج�سور وطرقات( ا�سطرت هذه 

النت�سار،  لأمر  ال�سريع  للتنفيذ  البدء، وطلباً  يف 

اإىل التمركز املوؤقت، غري الع�سكري اأحياناً، وحتى 

ذلك،  بعد  الع�سكرية.  الآليات  يف  املبيت  اىل 

وارتياحهم  املواطنني  جتاوب  مع  الأمر  �سّوي 

التمركز  اللبناين، وما يزال  الع�سكري  الوجود  اإىل 

ن يف م�سروع طويل الأمد.  يتح�سّ
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اإىل  »اجلي�ش«  جملة  دخ��ول  قبل 

قطاع جنوبي الليطاين، ا�ستقبلنا 

قائد  �سور  ثكنة  يف  مكتبه  يف 

وق�ساءي  الليطاين  جنوبي  قطاع 

الركن  العميد  ومرجعيون  حا�سبيا 

الباب  اأمامنا  ليفتح  مطر،  بول�ش 

على م�سراعيه حول واقع القطاع 

والأحداث التي عرفها بعد عام واأكرث 

حّيز   1701 القرار  من دخول 

وال�سعوبات  التنفذ، 

املعرت�سة.

العميد الركن

بول�ش مطر 

التن�سيق مع 
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لوج�ستية  �سعوبات  اعرت�ستنا  ثم 

)تغذية،  القطاع  يف  امل�سافات  ُبعد  جّراء  من 

الأو�ساع  هذه  ت�سّحح  وحالياً  طبابة(.  حمروقات، 

اأننا  �سيما  ول  لوج�ستية،  لمركزية  خالل  من 

مطبخ  عن  عبارة  هي  اإيطالية  هبة  ت�سّلمنا 

وحمطة وقود.

الأمم  وقوات  بينكم  العلقة  هي  • كيف 
املتحدة املوؤقتة يف لبنان؟

امل�سرتكة  فالتمارين  يرام،  ما  اأح�سن  على   -

الكامل  بالتن�سيق  تنفذ  القيادتان  تقّررها  التي 

وكان اآخرها مترين م�سرتك بني الوحدة الإيطالية 

واجلي�س اللبناين حول »فر�سية عمل عدائي 

املحا�سرات  وكذلك  العمليات«،  بقعة  داخل 

امل�سرتكة حول دور اجلي�س ودور قوات اليونيفيل 

بداأت  اأيلول   15 من  واعتباراً  وغريها.  مثالً، 

الدوريات املتجاورة على اخلط الزرق. 

من  دورية  تقوم  القيادة  توجيهات  فح�سب 

الوقت  اليونفيل يف  واأخرى من  اللبناين  اجلي�س 

بالنظر،  ومت�سلتني  متجاورتني  وتبقيان  نف�سه 

وكل ذلك تعزيزاً للتعاون يف الدوريات والتدريب 

بالتجديد  املتعّلق   1773 الرقم  للقرار  تنفيذاً 

لقوات اليونيفيل.

التي  الأحداث  اأهم  هي  ما   •
عرفها قطاع جنوبي الليطاين؟

الإ�سبانية،  القوات  التفجري �سد  الأحداث:  اأهم   -

القا�سمية،  واإنفجار  ال�سواريخ،  اإطالق  وعملية 

اىل  الوا�سلني  اأول  اجلي�س  كان  كلها  هذه  ويف 

الالزمة.  التدابري  يتخذ  كان  حيث  احلدث  مكان 

اآخر كان ذا وقع كبري وذلك يوم خرق  وثمة حدث 

العدو الإ�سرائيلي ال�سريط ال�سائك املتطابق مع 

مارون  منطقة  يف  الأزرق  واخلط  الدولية  احلدود 

التي  املخرتقة  للقوة  اإنذاراً  اجلي�س  وّجه  الرا�س. 

فاأطلق  الدخول،  على  اأ�سّرت 

اجلرافة  على  النار  اجلي�س 

فانكفــاأت  املتـقـّدمــة، 

وعادت  الإ�سرائيلية  القوة 

اأدراجها اإىل داخل فل�سطني 

املحتلة.

الركـن  العميـد  وختـم 

اىل  بال�سارة  حديثه  مطـر 

جنوبي  قطاع  جتربة  اأن 

فريدة  جتربة  هي  الليطاين 

فـي اجليــ�س، وهـي اأول قـوة 

بهـذا  تاريخـه  عرب  تت�سّكـل 

فرقــــة  بحــجــم  اأي  احلجــم 

)4 األوية وتعزيزاتها(.

مركز للجي�ش يف قطاع النت�سار 

املحاذي للحدود

ا�ضاك �ضائكة عند نقاط حدودية

منطقة الغجر
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ر�سلن حلوي

اأف�سلنا

اإنزال العدو 

يف جل البحر 

وقّدمنا �سهداء وجرحى

ت�سّدى للإعتداءات الإ�سرائيلية ببطولة 

هذه  وت��ّوج   ،2005 العام  منذ  فائقة 

البطولة يوم اإف�ساله الإنزال يف منطقة 

جّل البحر خلل حرب متوز 2006، معّمداً 

الن�سر بالدم وال�سهداء.

�ساعد الأهايل النازحني وما زال، وتقا�سم معهم 

�سّنها  التي  املدّمرة  احلرب  خلل  اخلبز  رغيف 

ال�سحايا،  انت�سال  يف  �ساهم  الإ�سرائيلي.  العدو 

الدفاع  ومبنى  قانا  جم��زرة  �سحايا  خ�سو�ساً 

املدين يف �سور، فكان �سورة م�سرقة للجي�ش 

انت�ساره  نطاق  الدولة يف  �سلطة  ب�سط  الذي 

الوحيد  اللواء  وهو  للمواطنني.  �سند  خري  وكان 

قبل  اجلنوب،  منطقة  يف  منت�سراً  كان  الذي 

الأخرى على  الألوية  القرار 1701 وانت�سار  اإ�سدار 

احلدود ويف كامل القرى والبلدات اجلنوبية.

املوكلة  املهام  ينّفذ  ع�سر،  الثاين  اللواء  اإنه 

اإليه بدّقة وفعالية خالية ل تعيقه �سعوبات اأو عراقيل. فما من م�ستحيل اأمام �سباطه  

وع�سكرييه، كل الأمور ممكنة و�سهلة مع توافر العزم والإرادة.

ينت�سر اليوم هذا اللواء يف قطاع ميتد من الليطاين حتى خميم الر�سيدية جنوباً اأو 

برك راأ�ش العني مروراً بالقا�سمية، الربغلية، �سور، الب�ّش وراأ�ش العني. وميتّد 

البازورية، وادي جيلو وجوّيا. وباجتاه  ال�سرقية من جوّيا،  الناحية  القطاع من 

ال�سمال ال�سرقي ميتّد على طول ج�سر 6 �ضباط دردغّيا ومعركة. اأما باإجتاه 

اجلنوب الغربي في�سمل بلدات حناويه، حو�ش ب�سمة وبرك راأ�ش العني.

عام على الكابو�ش

يف طريقنا اىل مدينة �سور، حيث مقر قيادة 

ا�ستعادت  وقد  املدينة  نتاأّمل  ع�سر،  الثاين  اللواء 

م�ساحتها وحركتها العمرانية والإمنائية، وهي التي 

كانت يف مثل هذا الوقت من العام املا�سي تعي�س 

كابو�س العدوان الإ�سرائيلي املرّكز زهاء 33 يوماً. 

وعلى طول الطرق املوؤّدية اإليها، دوريات للجي�س 

اللبناين وحواجز ثابتة تدّقق بال�سيارات، وتبعث 

يف نفو�س املواطنني م�ساعر الأمان والإطمئنان.

قائد اللواء الثاين ع�سر العميد الركن ر�سالن حلوي 

ا�ستقبلنا يف مقر قيادة اللواء ومعه ا�ستعدنا اأبرز 

عام.  منذ  اإنت�ساره  قطاع  �سهدها  التي  املحطات 

من  اإعــتــبــاراً  ع�سر  الثاين  الــلــواء  »ينت�سر  قــال: 

ي�سطلع  �سور،  قطاع  يف   ،2005 العام  متــوز 

ـــدفـــاع عن  ــام ال ــه مب

اأي عدوان  القطاع �سد 

يحفظ  ــي،  ــل ــي ــرائ اإ�ــس

�سلطة  ويب�سط  الأمــن 

ـــة والـــقـــانـــون.  ـــدول ال

ــواء  ــل ــّدى ال لــقــد تــ�ــس

لالإعتداءات الإ�سرائيلية 

حرب  يف  لبنان  على 

و�سقط   ،2006 متــوز 

له خم�سة �سهداء و�ستة 

اأحبط  ـــو   وه جــرحــى. 

للعدو  اإنــــزال  عملية 

يف منطقة جّل البحر، 

حيث اإ�ست�سهد املعاون 

الذي  �سقرا،  اأبــو  ــداء  ن

ك�سف  مــن  اأول  كـــان 

الإنزال وت�سّدى له.

ـــرتة احلـــرب  ـــالل ف خ

كان اللواء حا�سراً مل�ساعدة املواطنني حيث �ساهم 

الإغاثة و�سوى ذلك من مهام فر�ستها  اأعمال  يف 

الظروف املاأ�سوية ب�سبب العدوان.

مهام خمتلفة

منذ  مهامكم  يف  تغرّي  ماذا   •
عام اإىل اليوم؟

اإنت�سرت   1701 القرار  �سدور  فور   -

وو�سعت حتت  و12   11 ،10 ،6 الألوية 

جنوبي  لقطاع  العمالنية  ال�سيطرة 



الركن  الليطاين الذي يقوده العميد 

بول�س مطر. وهكذا فاإّن رقعة اإنت�سار 

عت. قطاع اللواء الثاين ع�سر قد تو�سّ

الطوارئ  قوات  قوافل  و�سول  مع 

الدولية، واكبناها براً وبحراً من خالل 

عمليات اإنزال.

فتتلّخ�س  اليوم  اللواء  مهام  اأّمــا 

بالآتي:

ــني من  ــن ــواط امل اأمــــن  - حــفــظ 

ونقاط  وحواجز  دوري��ات  اإقامة  خلل 

مراقبة وتوقيف مطلوبني بناًء على 

مذكرات �سادرة يف حقهم من قبل 

قيادة اجلي�س.

- توفري الأمن يف حميط املخيمات 

القطاع  �سمن  الواقعة  الفل�سطينية 

وهي خميم الر�سيدية الب�س - وبرج 

ال�سمال. ولهذه الغاية تتمركز حواجز 

عملية  ل�سبط  مداخلها  على  ثابتة 

وو�سع  منها،  واخلروج  اليها  الدخول 

نقاط مراقبة يف حميطها، وتدوين 

جميع  �سائقي  واأ�سماء  واأنواع  اأرقام 

املخيمات  من  تعرب  التي  ال�سيارات 

واإليها.

نهر  يف  املواجهات  اإنــدلع  ومــع 

البارد، وبناًء على توجيهات القيادة، 

عّززنا وجودنا ملنع ح�سول اأّية حوادث 

م�سابهة.

�سرية يف نهر البارد

اللواء  َلت �سرية من  اإىل ذلك، ُف�سِ

ــس  ــو� ــخ ــت ل
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البارد.  نهر  ال�سالح يف  رفاق  جانب  اإىل  املعارك 

للواء يف بريوت لدعم  تابعة  اأن هناك �سرية  كما 

فوج التدّخل الثالث يف احلفاظ على الأمن.

الركن حلوي، دخل  العميد  اأثناء حديثنا مع  يف 

لأخذ  »اأتيت  وقــال:  ب�سار،  �سربل  املــالزم  علينا 

توجيهاتك �سّيدي قبل اأن اأتوّجه اإىل نهر البارد«.

تن�َس  ل  واإمنــا  �سجاعاً،  كن  معك،  »اهلل  فاأجابه: 

ال�سرب والتاأيّن«.

و�سائر  للمالزم  ال�سالمة  بــدورنــا  متّنينا  واإذ 

الركن  العميد  الع�سكريني، تابعنا حديثنا فاأ�ساف 

حلوي: »يف اإطار احلفاظ على الأمن، التن�سيق تام 

بني اللواء وقوات الطوارئ الدولية املنت�سرة �سمن 

قطاعنا وهي القوى الإيطالية والكورية اجلنوبية. 

لها  تعّر�ست  التي  الأخرية  التفجري  حادثة  وعقب 

مراقبة حلماية  نقاط  تركيز  مّت  االإ�ضبانية،  القوى 

اأننا  كما  �ضكنها.  ونقاط  القوات  هذه  وجود  اأماكن 

ن�ساطاتهم  يف  ن�سارك 

والثقافية،  الريا�سية 

دورات  يف  وخ�سو�ساً 

التي  الإيطالية  اللغة 

لل�ضباط  ي��ع��ّدون��ه��ا 

حد  على  وللع�سكريني 

�سواء.

دوركم  عن  • ماذا 
الأل���غ���ام  ن����زع  يف 

والقنابل العنقودية؟

ف�سيلة  تـــ�ـــســـارك   -

الهند�سة يف اللواء الثاين 

املهمة  هـــذه  يف  عــ�ــســر 

ولقد  الــكــربى،  الإن�سانية 

ع�سكري  لــنــا  اإ�ــســتــ�ــســهــد 

هذه  خــالل  �سابط  واأ�سيب 

التاأكيد  وميكننا  املهمات. 

الق�سم  تنظيف  مّت  اأنـــه 

يف  الأماكن  هذه  من  الأكــرب 

قطاعنا قبل و�سول ال�سركات 

الألــغــام  بــنــزع  املتخ�س�سة 

بالتن�سيق  تــعــمــل  ــي  ــت وال

لالأعمال  اللبناين  املركز  مع 

)املكتب  بالألغام  املتعّلقة 

الوطني لنزع الألغام �سابقاً(.

الع�سكريني  معنويات  وعــن 

الــتــي يتخذها  الــتــدابــري  الأهــــايل مــع  ـــاوب  وجت

اجلي�س قال: �سور مدينة التعاي�س بني الطوائف 

اجلي�س  يحّبون  اأهلها  الجتماعية،  والطبقات 

اللبناين وين�ساعون لأوامره وتعليماته ويتعاونون 

معه ويزّودونه الأخبار واملعلومات حول ما قد يخّل 

العارمة التي يكّنها  بالأمن. ونحن ن�سعر باملحّبة 

املواطنون جلي�سهم ومبدى تعاطفهم معه.

لننطلق يف  حلوي  الركن  العميد  نوّدع  اأن  قبل 

جولة ميدانية، �ساألناه كلمة اأخرية فقال: »اأمتّنى 

فح�سب  بالإنت�سار  لي�س  البارد  معارك  تنتهي  اأن 

املناطق  يف  الإرهــاب  ظاهرة  على  بالق�ساء  بل 

اللبنانية كافة«.

ال�سرية 1206 يف زمن العدوان

التوجـيه  �سابـط  برفقـة  هنـا  توّجّ ذلــك،  بعد 

ال�سرية  مركز  اإىل  �ساهـر  احلكيم  عبد  املقـّدم 

ف�ي  االإحتي�اط  �ض�رية  ت�ضّمى  كانت  التي   1206

مازن  املقّدم  قائدهـا   .2006 متوز  حـرب  زمـن 

التي  ال�سرية  هذه  »اأّن  واأخربنا  بنا  رّحب  �سليمان 

مهمـات  نّفذت  قانا،  مفرق  على  تتمركز  كانـت 

اإن�سانية �سعبة للغاية، من اإنت�سال اجلثث وتاأمني 

اأمام امل�سعفني عقب ح�سول جمزرة  فتح الطرق 

املدين  الدفاع  ومبنى  قد�سي  ڤيالّ  وجمزرة  قانا 

يف �سور«. 

واأ�سار اإىل اأن بلدة قانا كانت خارج قطاع اللواء، 

قائد  اإىل  اجلي�س  قائد  من  مبا�سر  وبطلب  ولكن 

اللواء، نّفذت ال�سرية 1206 هذه املهّمة الأليمة، 

اإرتفاع  اىل  ا�ستغرقت نحو 20 �ساعة، نظراً  التي 

عدد ال�سهداء الذين دفنوا حتت الأنقا�س.

املواد  اللواء  تقا�سم  احلرب  خالل  قائالً:  واأ�ساف 

الغذائية التي كانت بحوزته منا�سفة مع الأهايل 

الذين مل يتمّكنوا من املغادرة.

الأجانب  ترحيل  يف  ال�سرية  �ساعدت  ولــقــد 

خالل  الأجنبية  اجلن�سيات  حاملي  واللبنانيني 

اإنتظارهم  واأماكن  تنّقالتهم  اأمن  ووّفــرت  احلرب 

البواخر، وكذلك �ساهمت يف عملية الدفن اجلماعي 

لل�سهداء.

وعن مهام ال�سرية حالياً قال:

طول  على  كمائن  تنفيذ  بعملية  اليوم  نقوم 

ولقد  ــرار.  اإب عمليات  اأي  حل�سول  منعاً  ال�ساطئ 

القا�سمية  اإىل قطاع  احلرب  بعد  ال�سرية  اإنتقلت 

حفظ  وعمليات  واحلواجز  املراكز  تنظيم  واأعــادت 

يف  للم�ساهمة  بــريوت،  اإىل  اإنتقلت  ثم  الأمــن، 

حفظ الأمن يف حميط �ساحة ال�سهداء. وهي اليوم 

مكّلفة توفري الأمن يف حميط خميم »الر�سيدية«، 

ا�سافة اإىل مهّمات اأمنية يف �سور.

وختم بالقول:

بقناعة  متــوز  حــرب  خــالل  الأوامـــر  نّفذ  اجلي�س 
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را�سخة ومعنويات عالية. وهو اليوم يقوم بواجبه 

الوطني بالروحية ذاتها، ورمّبا اأكرث، لأن املواطنني 

ي�سعروننا باأننا »خ�سبة اخلال�س«، وهذا ما يحّملنا 

على  وعزمية،  اإ�سراراً  ويزيدنا  الكربى  امل�سوؤولية 

فر�س الأمن وعدم تخييب اآمال النا�س.

فخر باملهّمة وحتّيات للرفاق

ويف  اللواء،  اإنت�سار  مراكز  على  جولتنا  تابعنا 

جــرادي،  خليل  املــوؤّهــل  اإلتقينا   1200 ال�سرية 

احلال  كيف  وطــن«  يــا  ــوايف  ــع »ال ــه:  ل قلنا  واإذ 

واملعنويات، قال:

وامل�ساعر  للجي�س،  الكبرية  النا�س  »حمــّبــة 

ال�سادقة التي اأحاطونا بها، حتّملنا م�سوؤولية كبرية 

العطاء املتزايد، خ�سو�ساً يف عملية  وحتّثنا على 

نحن  الإ�سرائيلي...  للعدو  والت�سّدي  الأمن  حفظ 

جاهزون لأي مهّمة.

وتقدير  حمّبة  »حتّية  حّملنا  نغادر  اأن  وقبل 

لرفاقي املنت�سرين يف املناطق اللبنانية كاّفة«.

زياد  الأول  العريف  اإلتقينا  نف�سها  ال�سرية  ويف 

املا�سي  متوز  حرب  خالل  »نّفذنا  قال:  الذي  بالل 

مهّمات لوج�ستية، فاأمّنا عتاداً ومعدات من بريوت 

بهذه  نقوم  زلنا  وما  �سور،  ثكنة  اإىل  وكفر�سيما 

املهّمة لغاية اليوم.

الأو�ساع،  اأف�سل  يف  اليوم  اجلي�س  اأن  اأ�سعر 

و�سعت  التي  الــبــارد،  نهر  معارك  يف  خ�سو�ساً 

املدماك الأ�سا�سي يف تاريخ اجلي�س احلديث.

يف  والن�سر  وال�سرب  ــقــّوة  ال لرفاقي  ــى  اأمتــّن

معركتهم امل�سريية يف نهر البارد ويف املناطق 

اللبنانية كافة«.

الأول املغوار  الرقيب  التالية كانت مع  حمطتنا 

الهند�سة  ق�سم  يف  متفجرات  )خبري  العلي  عزام 

»�سّل  اللواء  يف  مهمته  اأن  اأو�سح  الــلــواء(،  يف 

غري  والتفخيخات  العنقودية  والقنابل  العبوات 

النظامية والألغام على اأنواعها«.

واإذ ن�ساأله عن �سعوره حيال قيامه مبهّمة خطرة 

يجيب:

اأقوم  التي  الإن�سانية  باملهّمة  جداً  فخور  »اإّنني 

بـــــــهـــــــا، 

اخلطر  من  النا�س  حياة  اإنقاذ  على  ترتّكز  والتي 

الذي يحيط بهم يف كل مكان، والذي يظهر مدى 

همجية العدو وحقده.

�سعبة،  واملهمة  جــّداً  كبرية  اليوم  امل�سوؤولية 

على  تخّيم  زالت  ما  اآثارها  ولكن  اإنتهت  فاحلرب 

اإىل  بال�سكر  اأتوّجه  اأن  اأوّد  وهنا  اجلنوب.  اأر�ــس 

الذين يتعاونون معنا ب�سكل  املزارعني والأهايل، 

اإليهم  ترد  التي  املعلومات  بكل  ويدلون  جــّدي 

ت�سادفهم  التي  امل�سبوهة  الأج�سام  عن  ويبّلغون 

يف جوار م�ساكنهم ويف حقولهم«.

ت�سوير: را�سيل تابت

املللة التي ق�سفت اثناء الت�سدي للنزال

املعادي على مفرق العبا�سية
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ت�رشين الأول

اإعداد:

با�سكال معو�ش بو مارون

ندين البلعة

العوايف يا وطن

يف  ع�سر  احل��ادي  اللواء  يتمركز 

اجلنوب،  من  الأو���س��ط  القطاع 

وحول  العدي�سة  من  ميتد  والذي 

مروراً  اجل�سر  وقعقعية  الغندورية  اإىل 

مبارون الراأ�ش وبنت اجلبيل.

املواجهات  اأق�سى  �سهدت  منطقة 

اأروع  جنباتها  يف  و�سجلت  العدو،  مع 

هذا  يف  انت�ساره  اجلي�ش  بداأ  البطولت. 

على  وو�سعه  املا�سي  اآب  يف  القطاع 

من  الثاين  يف  ا�ستكمل  اأن  اإىل  مراحل 

ت�سرين الأول.

و�سط  الأو���س��ط  القطاع  اجلي�ش  دخ��ل 

بني  ومتركز  والأنقا�ش  الدمار  م�ساهد 

املواطنني الذين عانوا الأهوال واملاآ�سي، 

امتدت  التي  اليد  كان  و�سوله  ومنذ 

يف  وللم�ساعدة  اجل���راح  لبل�سمة 

احلياة،  مقومات  ا�ستعادة 

ال�ساهرة  العني  كان  كما 

على الأمن وال�ستقرار. 
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العميد الركن 

رفيق حمود 

كّنا اليد التي امتدت لبل�سمة 

اجلراح يف قطاع �سهد اأق�سى 

املواجهات مع العدو

ا�ست�سهاد 4 ع�سكريني خلل نزغ الألغام

ا�ستقبلنا  تبنني،  يف  الــلــواء  قيادة  مقر  يف 

العميد الركن رفيق حمود قائد اللواء الذي اخت�سر 

املنطقة  تلك  اإىل  اجلي�س  و�سول  وقت  امل�سهد 

بالقول:

كان الدمار كبرياً، عملنا بداية على اإزالة الركام 

مقفالً  بع�سها  كان  التي  والطرقات  ال�ساحات  من 

بينما  املكّد�سة  والأتــربــة  الركام،  ب�سبب  متاماً 

اأ�سبح  حتى  بالكامل  تدمريه  مّت  الآخــر  بع�سها 

�سلوكه م�ستحيالً.

املاء  وجــود  عــدم  بــواقــع  ا�سطدمنا  كذلك 

لدينا  يكن  ومل  والت�سالت  والكهرباء 

العمل  بــداأنــا  لــلــتــمــركــز.  مــوا�ــســع 

اخليم  داخــل  متركزنا  اأن  بعد  ــوراً  ف

وال�سوادر الع�سكرية ومن ثم البيوت 

البال�ستيكية، لأن الو�سع العام كان مزرياً.

املتوافرة،  الإمكانات  و�سمن  متركزنا  اأن  وبعد 

غري  القذائف  من  القطاع  بتنظيف  العمل  بداأنا 

من  والقذائف  العنقودية  والقنابل  املنفجرة 

خمتلف العيارات والذخائر املختلفة، وقد ا�ست�سهد 

خالل تنفيذ هذه املهمة �سابط ورتيبان وجندي، 

ونحن ما زلنا م�ستمرين يف العمل.

وحول املهام الأخرى املكلف بها اللواء قال:

والت�سّدي  قطاعنا  عن  الدفاع  مهمتنا  تقت�سي 

الدولة  �سلطة  وب�سط  اإ�سرائيلية  اعــتــداءات  لأي 

امل�سّلحة  املظاهر  ومنع  الأمــن  وحفظ  والقانون 

واإزالة اآثار العدوان، وتنفيذ مهام مع قوات الأمم 

املتحدة املوؤقتة العاملة يف لبنان. 

تدابري  تنفيذ  على  دائم  ب�سكل  اللواء  ويعمل 

اأمنية على طول اخلط الأزرق من العدي�سة وحتى 



يارون وو�ضع نقاط مراقبة على طول اخلط، مع 

احلر�س على الت�سدي لأي خرق يقوم به العدو، مع 

القتال  العنا�سر على كيفية  الرتكيز على تدريب 

�سد العدو الإ�سرائيلي، اإ�سافة اإىل متارين ع�سكرية 

م�سرتكة مع بع�س عنا�سر القوات الدولية.

ويف قطاع كل �سرية اأقيمت حت�سينات وخنادق 

وحفر فردية للت�سدي لأي هجوم اإ�سرائيلي.

الإ�سرائيلية  التهديدات  عن  م��اذا   •
املتتالية يف املنطقة؟

خرق  ح�ضل  املا�ضي  �ضباط  م��ن  ال�ضابع  يف 

اإ�سرائيلي يف حميط بلدة مارون الراأ�س ت�سّدت له 

العدو  فاأرغمت  بالأ�سلحة املنا�سبة  اللواء  قوة من 

على الرتاجع. 

العدو  وبــني  بيننا  الــقــدرات  يف  التفاوت  اإن 

هائل جداً اإل اأننا موؤمنون بق�سيتنا وحقنا، ولدينا 

العزم على تنفيذ مهامنا مهما بلغت ال�سعوبات 

والت�سحيات.

من هنا تنك�سف احلدود

به  يقوم  الذي  املهم  الدور  نلم�س  اأن  ميكن  ل 

اللواء احلادي ع�سر اإل اإذا توّجهنا اإىل 

مركز مراقبة اللواء على تلة مارون 

الراأ�س والقوقاز. 

العدو  مع  احلــدود  تنك�سف  هناك 

حمفورة  رملية  طــريــق  واأر�ـــســـه. 

يحّدها �سياج �سائك. جاء اللواء احلادي 

اإىل اجلنوب، منذ �سنة تقريباً،  ع�سر 

فيما كان بع�س قوى العدو الإ�سرائيلي 

ما يزال متمركزاً يف املنطقة. الأوامر 

ق�ست بالتقدم من بنت جبيل و�سولً 

اإىل مطعم ا�سرتاحة القد�س يف مارون 

الراأ�س.

ال�سرية  قائد  �سعب  عاطف  املقّدم 

لنا  احلادي ع�سر يروي  اللواء  1101 يف 

اإىل تلة  انتقلنا  »لقد  ما ح�سل يومها: 

مارون الراأ�س يف حني كان الإ�سرائيليون 

راقبنا  لقد  املنطقة،  يف  يــزالــون  مــا 

عظيمة،  حلــظــات  كــانــت  ان�سحابهم، 

ين�سحب  وعدونا  حدودنا  عند  نقف  نحن 

مهزوماً«.

اأقمنا  القد�س،  اإ�سرتاحة  »يف  ويتابع: 

نقاط  مبثابة  ه��ي  التلة  على  من�ضاآت 

حتركات  ر�ضد  النقاط  هذه  مهمة  مراقبة. 

العدو على طول اخلط الأزرق حيث الطريق 
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والتي  لالإ�سرائيليني«،  الفني  »ال�سياج  امل�سّماة 

ي�سرّي عليها العدو دورياته يف هذا القطاع«.

يو�سح  املــركــز،  يتولّها  التي  املهمات  وعــن 

»الدفاع  هي  الأ�سا�سية  املهمة  اأن  �سعب  املقّدم 

عن املركز، ومنع العدو من اخرتاق اخلط الأزرق، 

الأزرق  اخلط  طول  على  كل حتركات  عن  والإفــادة 

ويف اجلبهة«.

اأبداً... متاأهبون

مراكز  بني  يتنّقلون  التاأّهب  دائمو  الع�سكريون 

لك  »الويل  العدو  نحو  �ساخ�سة  اأعينهم  املراقبة، 

اإنت�سار  اأن  على  يجمعون  القــرتاب«!!  حاولَت  اإن 

اجلي�س اللبناين غرّي الواقع.

اأهمية  على  ي�سّدد  متــراز  وائــل  الأول  الرقيب 

من  قريبة  نقاط  اإىل  اللواء  اأح��رزه  الذي  التقّدم 

احلدود. »اأ�سبحنا نعي�س اللحظة متيقظني عيوننا 

ـــرة  ـــس ـــ� ع

التي ندخل  على ع�سرة حلماية حدودنا واملناطق 

اإليها ملراقبة التحّركات الإ�سرائيلية كافة«.

الف�سيلة  اآمر  مو�سوي،  حممد  املالزم  ويرافقنا 

 1101 ال�سرية  يف  الثالثة 

الراأ�س  لنتابع جولتنا على تلة قريبة من مارون 

اإنت�سار  اأهمية  مدى  وليظهر  القوقاز.  تلة  هي 

اأحرزها  التي  والتغيريات  املنطقة  يف  اجلي�س 

اللواء احلادي ع�سر خ�سو�ساً، ي�سرد حادثة 7 �ضباط 

اإ�سرائيلية  لدورية  اجلي�س  ت�سّدى  حيث   ،2007

حاولت جتاوز اخلط الأزرق.

دقيقة  و45   11 ال�ضاعة  �ضباط وحتديداً  »يف 7 

»مركز  يف  التعزيزات  الإ�سرائيلي  الــعــدو  ــداأ  ب

ال�ساعة  الرا�س، ويف  مارون  تلة  ال�ساحلة« مقابل 

ال�ساد�سة بعد الظهر كانوا قد رّكزوا جّرافة وحّفارة 

خرقتا اخلط الأزرق.

الإفادات عن الو�سع كانت تردنا وتتتابع. وعلى 

الفور وّجهنا دورية اإىل نقطة اخلرق، كانت عبارة 

عن ف�سيلة من ال�سرية 1101 بوا�سطة مالّلة واآلية 

يف  موجودة  كانت  وهــواويــن  دبابات  ع�سكرية، 
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اآليات للواء يف قطاع النت�سار



مطعم التحوير - بنت جبيل«. 

»ال�ساعة  احلادثة:  �سرد  مو�سوي  املالزم  ويتابع 

الثامنة ليالً كان الو�سع على ال�سكل الآتي: دبابتان 

املكان،  مــن  بالقرب  تتمركزان  اإ�سرائيليتان 

حّفارة  الإ�سرائيلي،  احلربي  للطريان  وحتليق 

ت�سيري  اإىل  بال�سافة  هذا  جند.  وناقلة  وجّرافة 

الدوريات على طول اخلط الأزرق. الوامر املعطاة 

اأي  لــدى  العدو  على  بالرمي  تق�سي  كانت  لنا 

حماولة لتجاوز اخلط الأزرق. اأطلقنا عليهم طلقات 

حتذيرية من الأ�سلحة اخلفيفة فلم يتجاوبوا، واأخرياً 

رمينا عليهم مبا�سرة بالر�سا�سات عيار 12.7ملم 

فاأ�سيبت اآليات العدو باأ�سرار اأّدت اإىل تراجعه بعد 

اأن كان قد اخرتق 20م تقريباً«.

العلقة مع 

املواطنني

املــواطــنــني يف  الــعــالقــات مــع  يف مــا يخ�س 

املنطقة ل ينكر املالزم مو�سوي ال�سعوبات التي 

واجهها اجلي�س يف بداية النت�سار، في�سري اإىل اأن 

ال�سعوبة البرز هي اأن املنطقة منكوبة ومدّمرة، 

اإىل  وطنه  حامي  وجود  على  معتاد  غري  وال�سعب 

بالن�سبة  التحدي  كان  املنطقة.  هذه  يف  جانبه 

مل�ساعدتهم  الأهـــايل  ثقة  ك�سب  كيفية  اإلينا 

واإثبات وجود اجلي�س يف املنطقة.

الأجواء  وي�سف  تدريجي.  ب�سكل  ح�سل  التاأقلم 

حالياً بالقول: »الو�سع متام«.

فخورون  هناك  التقيناهم  الذين  اللواء  ع�سكريو 

اأن  اإىل  ي�سري  خري  اأبــو  جــان  الرقيب  مبهمتهم، 

ولكنهم  يتجنبوننا  كانوا  البداية  يف  النا�س 

الآن يتجاوبون.

عن  اللواء  من  اأفــراد جمموعة  ويعرّب 

التي  بــالإجنــازات  فخرهم 

حتققت مع انت�سار اجلي�س يف اجلنوب:

نعمل يف  كّنا  حلماً.  اجلنوب  انت�سارنا يف  »كان 

اإىل مرحلة  انتقلنا  الآن  الأمن،  الداخل على حفظ 

ا�ستطعنا  وقــد  العدو،  بوجه  فيها  نقف  جديدة 

ال�سمود«.

الأمن  اأن  مبا  اجلميع  عنها  يعرب  واحــدة  اأمنية 

قد ا�ستتّب يف املنطقة: الإنتقال اإىل نهر البارد 

مل�ساندة رفاقهم يف املعركة »هذه واجباتنا ويجب 

الأخرية،  والأمنية  دعمهم«.  يف  دور  لنا  يكون  اأن 

انت�سار الرفاق على الإرهاب و»اهلل يحميهم«.

ت�سوير:

را�سيل تابت
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معنويات جد مرتفعة

اللواء ال�ساد�س يف خراج بلدة  يف موقع قيادة 

ينّفذ  واجلميع  تهداأ،  ل  احلركة  قانا،   - عيتيت 

ومعنويات  وا�سحة  بحما�سة  اليه،  املوكلة  املهام 

اللواء العميد الركن  عالية تفوق كل و�سف. قائد 

مي�سال هيدمو�س يوؤكد لنا »اأن معنويات الع�سكر 

الواجب من دون تذّمر  يوؤدون  واأنهم  جد مرتفعة 

اأو كلل«.

الت�سدي  ــن،  الأم حفظ  هنا  »مهمتنا  ويقول: 

للعدو الإ�سرائيلي منع عمليات تهريب الأ�سخا�س 

عددها  )بلغ  العنقودية  القنابل  نزع  والب�سائع، 

خمتلفة  وذخائر  املنفجرة  غري  والقنابل   )5222

اإىل  اإ�سافة  والب�ساتني  احلقول  من   )1150(

الألغام امل�سادة لالآليات و�سواريخ )عدد 3(.

باإطفاء  اللواء  ويقوم 

ومب�ساعدة  ــق  ــرائ احل

ــري  ــوف ــت ـــــــايل وب الأه

قيام  اأثناء  يف  الأمــن 

اإجتماعية  ن�ساطات 

ودينية وثقافية �سمن 

القطاع«.

»يعالج  ـــاف:  واأ�ـــس

اأية  ال�ساد�س  ــواء  ــل ال

لها  تتعر�س  حــادثــة 

دوريات قوات الطوارئ 

يتم  حيث  ــيــة،  ــدول ال

الت�سال بوا�سطة جهاز 

االرتباط.

مهمة �سعبة

تغري  م����اذا   •
اليوم  اإىل  عام  منذ 

يف اجلنوب؟

الدولة  هيبة  عــودة  هو  والأهــم  الأبــرز  ــر  الأم  -

ومفهومها اإىل املنطقة، التي غاب عنها اجلي�س 

للغاية،  �سعبة  املهمة  هذه  عاماً.  ثالثني  زهاء 

الفو�سى  على  اإعتادوا  املواطنني  اأن  خ�سو�ساً 

يف ظل امليلي�سيات والحتالل، فخالل هذه 

العقود ن�ساأت اأجيال باأكملها مل تتعرف 

مثالً:  ــــة.  الإداري الــدولــة  اأنظمة  اإىل 

خمالفات  ال�سيارات،  ت�سجيل  قانونية 

ال�سري، النظام العام، اخلالفات العقارية 
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العميد الركن 

مي�سال هيدمو�ش

اجلي�ش اإ�ستعاد 

هيبة الدولة 

يف اجلنوب 

وعّزز ثقة املواطنني به

انت�سر  النتظار،  من  عقود  ثلثة  بعد 

 17 ففي  اجلنوب.  يف  اللبناين  اجلي�ش 

اآب من العام املا�سي حتقق حلم طاملا 

انتظره اجلنوبيون الذين هّللوا وزغردوا 

عاد  فقد  والأرز،  بالورد  الع�سكريني  وا�ستقبلوا 

رّب املنزل.

ميار�ش  اجلي�ش  النت�سار،  على  م�سى  ع��ام 

مهامه املختلفة، واملواطنون يتفاعلون معه 

مقدرين ت�سحياته متعاونني اإىل اأق�سى حد.

التي  الأربعة  الألوية  بني  من  ال�ساد�ش  اللواء 

متركز  وقد  احلدودية،  املناطق  يف  انت�سرت 

انت�ساره  وعّزز  قانا،   - عيتيت  بلدة  خراج  يف 

حتى  النهر  قانون  دير  من  ميتد  قطاع  يف 

راأ�ش الناقورة غرباً، ومن راأ�ش الناقورة اللبونة 

عني  جنوباً،  رمي�ش  اإىل  ال�سعب  عيتا  مروحني 

قانون  دير  عيتيت  اإىل  �سرقاً  عام�ش  دير  اإبل 

النهر �سمالً.

تدخل بلدة قانا، ت�سعر بالرهبة، فا�سم البلدة ارتبط ب�سورة املجازر الب�سعة التي 

التي  البيوت  ينبثق من  الأمل  �سعاع  ما ترى  �سرعان  ولكن  اإ�سرائيل،  فيها  ارتكبتها 

نف�ست عنها غبار املوت وبداأت تعيد تاأهيل نف�سها، وقد كانت للجي�ش م�ساهمة يف 

هذا املجال.

طول  على  وظرفية  ثابتة  حواجز  وهناك،  هنا  من  متّر  ع�سكرية  اآليات 

الطريق، تبعث فيك روح الفتخار بهذا اجلي�ش، ول ي�سعك �سوى ترداد 

عبارة »اهلل يحميكن«.
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ول  ع�سائرية.  بطريقة  تعالج  كانت  التي 

قوى  خمافر  اأن  اإىل  ال�ــســارة  من  هنا  بــّد 

هذه  يف  مــوجــودة  كانت  الــداخــلــي  الأمـــن 

املناطق ولكن باأعداد قليلة )3 خمافر(.

بالتدقيق  اكتفينا  ــــر،  الأم ــة  ــداي ب يف 

مع  توقيفها،  دون  مــن  ولكن  بال�سيارات 

القانونية.  اأو�ساعها  ت�سوية  ب�سرورة  التحذير 

بعد �ستة اأ�سهر بداأنا بتوقيف بع�س ال�سيارات 

ال�سيارات  توقيف  فيتم  اليوم  اأمــا  املخالفة، 

املخالفة كلها.

والأخذ  الوقت  اإىل  يحتاج  امل�ساكل  ان حل هذه 

بها  مّر  التي  املاأ�سوية  الظروف  الإعتبار،  بعني 

لكن  ونكبات  وتهجري  جمازر  من  املنطقة  اأهايل 

القانون بداأ ياأخذ جمراه يف هذه القرى، وامل�ساكل 

ذكرنا،  كما  ع�سائرياً  تعالج  كانت  التي  الداخلية 

اىل  وت�سليمهم  الطرفني  بتوقيف  حتل  بــداأت 

ال�سلطات املخت�سة.

 

الثقة تعززت

»اإ�ستقبل  هيدمو�س:  الركن  العميد  واأ�ــســاف 

بالرتحاب  اجلي�س  والبلدات  القرى  هذه  اأهــايل 

ناحية  من  كافة  الت�سهيالت  له  قدموا  والزغاريد، 

تاأمني املراكز وامل�ساكن والكهرباء واملاء... اأو من 

ذلك  مع  الهند�سية.  والآليات  البناء  مواد  ناحية 
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الواقع  عن  الناجمة  ال�سعوبات  بع�س  اعرت�ستنا 

ال�سعب يف هذه املنطقة. اأّما اليوم فقد اأ�سبحت 

اجلي�س هو  اأن  اجلميع  اأدرك  جداً.  اإيجابية  العالقة 

عن�سر اأمن واأمان لكل اللبنانيني على حد �سواء.

الدعم  كرب  والإعــتــداء،  البارد  نهر  اأحــداث  وبعد 

ل  قــوة  ــه  اأن اجلميع،  واأيــقــن  للجي�س  املعنوي 

وهو  للجميع  الأمن  توفري  وميكنه  بها،  ي�ستهان 

املتوافرة  بالو�سائل  احلدود  عن  للدفاع  م�ستعد 

اللواء  بت�سدي  ال�ستعداد  هذا  د  ج�سّ وقد  لديه. 

ب�سعة  الراأ�س منذ  مارون  للعدو يف  ع�سر  احلادي 

اأ�سهر.

الذين  رفاقهم  حيال  الع�سكريني  �سعور  وعن 

يرغبون  »جميعهم  قال:  البارد  نهر  يقاتلون يف 

هناك  اأن  علماً  رفاقهم  جانب  اإىل  القتال  يف 

جمموعات �سغرية من اللواء ال�ساد�س ت�سارك«.

اأي  نتلَق  »مل  اليوم،  ولغاية  عام  منذ  اأنه  واأكد 

القدرة  لزيادة  القيادة  طلبته  مما  جديد،  �سالح 

املقابل  ويف  الإ�سرائيلي«.  العدو  �سد  الدفاعية 

تاأدية  على  م�سمم  اجلي�س  اأن  ال�سعب،  طماأن 

بكل  اإليه  املوكلة  املهام 

حزم، ومبا يتوافر لديه من 

اإمكانات وو�سائل.

قلوبنا يف نهر البارد

قانا   - عيتيت  خــراج  من 

بلدة  نحو  �سعوداً  توجهنا 

مركز  اإىل  و�ــســلــنــا  قــانــا، 

ا�ستقبلنا   ،64 الــكــتــيــبــة 

ال�����ض��ب��اط وال��ع�����ض��ك��ري��ون 

رئي�س  وفــرح.  ترحاب  بكل 

والثالث  ــاين  ــث ال الــفــرعــني 

 64 الكتيبة  اأمـــن  و�ــســابــط 

بادرنا  حمفوظ  ع�سام  املقدم 

بالرتحاب موؤكداً لنا اأن »اأرواحنا 

رفاقنا يف  مع  جميعاً  وقلوبنا 

التي  املهمة  اإن  الــبــارد.  نهر 

هامة  اليوم  اجلي�س  بها  يقوم 

الطبيعي  دوره  يوؤدي  وهو  جداً، 

وهو  الوطن،  تــراب  كامل  على 

اأية  يف  للعدو  للت�سدي  جاهز 

بتحذير  وا�ــســتــ�ــســهــد  ــة.  ــظ حل

جـــاء عــلــى لــ�ــســان اأحـــد اخلـــرباء 

ـــذي اعــتــرب اأن  الــربيــطــانــيــني ال

اجلي�س يحقق البطولت يف نهر 

باملعنويات  مت�سّلح  وهو  البارد 

بوطنه،  الكبري  وبالإميان  العالية 

ف�سي�سكل خطراً  ت�سليحه،  مّت  فاإذا 

على الدولة الإ�سرائيلية«.

وتابعنا �سرينا اإىل حيث التقينا 

 63 الكتيبة  يف   631 ال�سرية  اآمر 

اأ�سار  الذي  الدويهي  روبري  النقيب 

املعاون الأول

انطوان ابراهيم

تدقيق وتفتي�ش على احلواجز

اآليات لّلواء يف النتظار



هذه  يف  اليهم  املوكلة  الأ�سا�سية  املهام  اأن  اإىل 

املنطقة، هي حفظ الأمن ونزع الألغام وم�ساعدة 

االأهايل عند الطلب، هذا باال�ضافة اإىل و�ضع نقاط 

مراكز  اأمــام  الطوارئ،  قوات  اأمن  حلفظ  مراقبة 

عملهم. وهذه التدابري اتخذت يف الآونة الأخرية.

بعيد عن العني بعيد عن القلب

اجلي�س  مع  وتعاونهم  الأهــايل  اإنطباعات  عن 

الأوىل  »الفرتة  الدويهي:  النقيب  قال  اللبناين 

هذه  يف  الأهـــايل  �سعبة،  كانت  الإنت�سار  مــن 

املنطقة مل يعتادوا على اجلي�س ول على النظام. 

عن  بعيد  العني  عن  »البعيد  املثل  يقول  وكما 

القلب«. فما كان منا اإل اأن خطونا اخلطوة الأوىل 

واأف�سحنا  بيننا،  الثقة  تعزيز  حاولنا  �سوبهم، 

املجال للتعبري ّعما يخاجلهم من م�ساعر وخماوف، 

اأننا منهم  تقّربنا منهم ليتعرفوا علينا، ليدركوا 

ولهم، ول نبغي �سوى احلفاظ على اأمن عائالتهم 

وبيوتهم واأرزاقهم و�سيادة بالدهم وتعزيز العي�س 

امل�سرتك والإرادة الوطنية اجلامعة. وهكذا تفاعل 

املواطنون معنا، املتحفظ واملرّحب بوجودنا على 

حدٍّ �سواء، خ�سو�ساً بعد عملية الت�سدي لالإعتداءات 

ع�سر يف  احلادي  اللواء  بها  قام  التي  الإ�سرائيلية 

البارد  نهر  اأحــداث  واأن  كما  الرا�س.  مــارون  بلدة 

قّربت الأهايل من اجلي�س، ورفعت ن�سبة التعاون 

تلقائياً  نف�سه  �سّلم  بالأمن  املخّلني  اأحد  معه. 

للجي�س، وهذا دليل ثقة«.

املواطنني  من  العديد  رغبة  اإىل  اأ�سار  ــرياً  اأخ

بالإن�سمام اإىل �سفوف اجلي�س والقتال اإىل جانب 

الع�سكريني. 

واأخرياً متنى لرفاقه يف نهر البارد القوة وال�سرب 

والن�سر وال�سالمة.

واإذ نحيي املعاون الول اأنطوان اإبراهيم )الكتيبة 

64( ون�ساأله عن اإنطباعاته عن اخلدمة يف هذه 

بني  املوجودة  للثقة  ارتياحه  يبدي  املنطقة، 

به  ي�سعر  الذي  والتعاطف  ــايل،  والأه اجلي�س 

م�ساعرنا  كل  يــردف:  لكنه  الع�سكريون. 

اليوم مع رفاقنا يف نهر البارد، 

وادعو  اأحييهم 

عائالتهم  اإىل  ويــرّدهــم  يحميهم  كــي  اهلل  اإىل 

اأبطال، يرفعون راأ�س اجلي�س  �ساملني، متعافني، 

ولبنان عالياً«.

على اأحد احلواجز الثابتة يف قانا التقينا الرقيب 

عرّب  الــذي   631 ال�سرية  من  وهبي  عامر  الأول 

املعطاة  الأوامــر  ننفذ  »اإننا  قائالً:  �سعوره  عن 

احلزينة  املنطقة  هذه  يف  مبهامنا  ونقوم  لنا 

اأهلها  ي�ستقبلنا  اأن  نتوقع  نكن  مل  املــدّمــرة. 

هذه  حّملتنا  لقد  والرتحاب.  باحلفاوة  املعذبون 

املحبة العارمة م�سوؤولية كبرية جتاه هذا ال�سعب 

الذي عانى طويالً من العتداءات الإ�سرائيلية على 

مدى عقود من الزمن. نحن اليوم هنا خلدمة هذا 

اإعتداءات  كل  وملواجهة  وحلمايته  الطّيب  ال�سعب 

العدو«.

ت�سوير: را�سيل تابت
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طليعة  املا�سي  العام  كان  الذي  العا�سر  اللواء  يتمركز  مرجعيون  يف 

اجلي�ش  عنها  غاب  التي  الليطاين  جنوب  مناطق  اإىل  الوا�سلة  الألوية 

طيلة عقود.

قائد اللواء العميد الركن �سارل ال�سيخاين الذي �سبق اأن زرناه غداة انت�سار اللواء 

التي  املتغريات  ا�ستعر�سنا  ومعه  جديدة،  مرة  بنا  رّحب  ال�سرقي،  القطاع  يف 

اأحدثها انت�سار اجلي�ش يف املنطقة خلل عام.

نوؤمن الأمن لي�سعر املواطنون بالأمان

لنت�سار  كان  العا�سر:  اللواء  قائد  قال  بداأية، 

نفو�س  يف  الطّيب  الأثـــر  اجلــنــوب  يف  اجلي�س 

املواطنني اجلنوبيني الذين انتظروا عودة جي�سهم 

بعد 38 �سنة من الغياب، وهذا ما مل�سناه 

يف  اليوم.  حتى  زلنا  وما  لالنت�سار  يوم  اأول  يف 

النهاية، املواطن بحاجة اإىل اأمن لي�سعر بالأمان. 

وحماية  الداخل  يف  الأمنية  املهام  جانب  اإىل 

احلدود من اأي اعتداء، يقوم اجلي�س باأعمال اإمنائية 

مل�ساعدة الأهايل على اإعادة اإعمار ما تهّدم 

يف  وي�ساهم  املا�سي،  متوز  حرب  خالل 

التي  والقنابل  والقذائف  الألغام  اإزالة 

ملهام  م�سابهة  ومهامه  العدو،  تركها 

الألوية الأخرى التي �سبق اأن ذكرناها.

لقد تفاعل املواطنون يف املنطقة مع اجلي�س 

اإىل  عودته  انتظروا طويالً  جداً، فقد  ب�سكل ممّيز 

املنطقة احلدودية.

يريدون اللتحاق برفاقهم

على الرغم من ال�سنة ال�سعبة التي مّر بها لبنان 

واجلي�س معاً بعد حرب متوز 2006، اإل اأن هذا الأمر 

الع�سكر، فهو جاهز  على معنويات  بتاتاً  يوؤثر  مل 

اأكمل وجه من  الوطني على  بواجبه  للقيام  دائماً 

دون اأن ي�سعفه انعدام م�ستلزمات احلياة اليومية 

يف اأول اأيام انت�ساره، وغيابه �سبه الدائم عن اأهله 

العميد الركن

�سارل ال�سيخاين

اأهلً بكم

جمدداً
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واأفراد عائلته.

من جهة اأخرى، اأ�ساد قائد اللواء العا�سر باجلهود 

التي يبذلها اجلي�س يف خميم نهر البارد للق�ساء 

على اإرهابيي »فتح ال�سالم«، والتي اأّثرت ب�سكل 

اإيجابي على معنويات ع�سكريي الألوية املنت�سرة 

يف اجلنوب ما دفعهم اإىل طلب اللتحاق برفاقهم 

ليقاتلوا اإىل جانبهم.

رفع  الألوية  من  القيادة  طلبت  لقد  وي�سيف: 

خميم  اإىل  النتقال  يف  بالراغبني  اإ�سمية  لوائح 

نهر البارد وقد تفاجاأت بعدد الراغبني من عنا�سر 

اللواء العا�سر اإذ بلغ 253 اإ�سماً.

واأ�سار يف هذا ال�سياق اإىل اأن �سباطاً وع�سكريني 

نهر  مبخيم  التحقوا  العا�سر  اللواء  مدرعات  من 

البارد واأ�سيبوا خالل املعارك.

الأمن واليونيفيل

حول الأمن يف قطاعه قال قائد اللواء العا�سر:

و�سول  �ساعد  اجلنوب،  يف  اجلي�س  انت�سار  اإىل 

يف  الأمــن  ا�ستتباب  على  »اليونيفيل«،  قــوات 

القرى اجلنوبية ب�سكل ملحوظ اإىل اأن وقع النفجار 

طريق  على  ال�سبانية  القوات  ا�ستهدف  الــذي 

الدردارة - اخليام، واأّدى اإىل ا�ست�سهاد �ستة وجرح 

اآخرين. وقد اأّدى هذا التخريب الأمني، اإىل تراجع 

العجلة القت�سادية بعد اأن بداأت املنطقة تلتقط 

احلروب  اإثــر  اأنفا�سها 

التي  ــرائــيــلــيــة  الإ�ــس

�سلباً  اأّثر  ما  عا�ستها، 

النا�س  ــال  ــم اأع على 

الــتــي حتــتــاج اأمــنــاً 

تعود  كي  وا�ستقراراً 

املياه اإىل جماريها.

الواجب ميتد على 

م�ساحة الوطن

مرجعيون  ثكنة  من 

العميد  وّدعــنــا  حيث 

ال�سيخاين  ـــن  ـــرك ال

حيث  اإىل  انطلقنا 

ينت�سر »الع�سكر« على 

التاأهب  دائم  الأر�ــس، 

موفور الهمة.

بوابة  مــدخــل  عــلــى 

لواء  من   1007 لل�سرية  مراقبة  مركز  فاطمة، 

وجه  يف  التاأهب  ــم  دائ ع�سكر  العا�سر.  امل�ساة 

ال�سائك  ال�سريط  خلف  حتّركاته  يراقب  العدو، 

منعاً لأي خرق اأو اإعتداء. مير مواطنون »ي�سربون« 

ال�سالم للجي�س ويف ذهابهم واإيابهم يعرّبون عن 

اإطمئنانهم لوجوده واإمتنانهم له.

بانتظارنا  كان  حيث  احلاجز  عنا�سر  من  اإقرتبنا 

م�ساعد قائد ال�سرية 1007 النقيب مازن كالك�س 

ــن مهام  ع حــّدثــنــا  الــــذي 

املركز الأ�سا�سية وهي: 

اعتداء  لأي  الت�سّدي   -

اإ�ــســرائــيــلــي عــلــى احلـــدود 

اللبنانية.

العدو  ن�ساطات  - مراقبة 

مبحاذاة اخلط الأزرق.

ــاظ عــلــى الأمـــن  ــف - احل

ومنع  كفركال  منطقة  يف 

الو�سول  من  امل�سبوهني 

اإىل حماذاة اخلط الأزرق.

الأول  الــرقــيــب  ويــعــتــرب 

طاريا  )مــن  حمية  ح�سني 

يف  ــايل  الأه اأن  -البقاع( 

لوجود  اأكرث  اطماأنوا  اجلنوب 

اجلي�س يف اجلنوب ويقول: 
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ي�سعر  اجلنوب،  وجودنا يف  على  �سنة  مرور  »بعد 

مرتفعة  معنوياتهم  اأكــرث،  بــالأمــان  املواطنون 

باأننا  ن�سعر  فال  لهم،  كاأبناء  يعاملوننا  وهم  جداً، 

اأحببُت  البقاع، وقد  اإبن  اأنا  يف غربة عن وطننا. 

اخلدمة يف اجلنوب. طبيعة املنطقة خالبة واأهلها 

واجب  حال،  كل  على  الأهــوال،  عانوا  وقد  طّيبون 

الع�سكري ميتد على م�ساحة كل الوطن«.

املحاربني  لرفاقه  حمية  الأول  الرقيب  ويتمّنى 

الإرهاب، ويقول  اأن ينت�سروا على  البارد  يف نهر 

اإذا  اإليهم  انه لن يتاأخر حلظة واحدة يف الإن�سمام 

دعت احلاجة و»اهلل يحميهم«.

الهامة  مرفوع  يقف  طنو�س  يو�سف  اجلندي 

من  الإقــــرتاب  الــعــدو  على  ممنوع  م�ستنفراً: 

الأرا�سي اللبنانية، واجبنا حماية كل �سرب من اأر�سنا 

اأتت.  جهة  اأي  من  والتعديات  اخلروقات  ومنع 

باملوؤ�س�سة  اللتحاق  اختار  ومن  ع�سكريون  نحن 

و�سرخة  الواجب  نداء  يلّبي  اأن  عليه  الع�سكرية، 

الوطن عندما يتعّر�س 

للخطر.

اجلندي طنو�س يختم 

يف  رفاقه  اإىل  بكلمة 

كنت  كم  الــبــارد:  نهر 

ـــون يف  اأك اأن  اأمتــنــى 

�سفوفكم.

ــعــريــف  ــرب ال ــت ــع وي

كل  اأّن  نعيم  عــاطــف 

بها  يـــقـــوم  ــة  ــم مــه

من  هــــي  ـــس  ـــ� اجلـــي

واجباته فيقول: حيثما 

اإىل  ن�سعى  فيه،  نكون  موقع  اأّي  ويف  متركزنا 

اإمتام واجبنا على اأكمل وجه. نهر البارد اأو اجلنوب 

اأو غريه، كّلها اأجزاء من وطننا ولن يردعنا اأحد عن 

اأر�سنا واملحافظة عليها. وما يدعمنا  الدفاع عن 

هو  هنا  وجودنا  اأن  و�سعورهم  الأهــايل  تعاون  هو 

حلمايتهم وتاأمني ال�ستقرار لهم.

املجند املمّددة خدماته خالد مرعي يالحظ بدوره 

اأن الأهايل ي�سعرون باأمان ويتنّقلون يف املناطق 

يقرتبوا  مل  والتي  احلدودي  ال�سريط  من  القريبة 

منها قط خوفاً من العدو. وهذا ال�سعور بالإطمئنان 

التي  والب�سمة  يبدونه  الــذي  بالتعاطف  ُيرتجم 

ت�سع من اأعينهم لدى روؤية الع�سكريني. ويتمنى 

اأنه اإىل جانب رفاقه يف نهر البارد داعياً لهم  لو 

بالن�سر على العدو حتى ي�ستتّب الأمن يف جميع 

املناطق اللبنانية كما هي احلال يف اجلنوب.

ت�سوير: را�سيل تابت
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العريف عاطف نعيم

املجند املمددة خدماته اجلندي يو�سف طنو�ش
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يف اأثناء وجودنا يف مكتب قائد اللواء العا�سر العميد الركن �سارل ال�سيخاين، و�سل قائد 

اأقام اجلي�س  اأمنية، حيث  الركن بول�س مطر يف مهمة  العميد  الليطاين  قطاع جنوب 

وللمرة الوىل نقطة مراقبة على م�سخة الوزاين املتنازع عليها بني لبنان وا�سرائيل. 

عهدة  يف  امل�سخة  اأ�سبحت  املتحدة  والأمم  اإ�سرائيل  بني  جرت  التي  املفاو�سات  فبعد 

ومل  الإ�سبانية(،  القوات  )وحتديداً  الدولية  القوات 

طالب  اجلي�س  لكن  منها.  بالقرتاب  لأحــد  ُي�سمح 

ال�سرائيليون  ذلك  على  يحتج  ومل  املوقع  بت�سّلم 

فكان لنا ما اأردنا يوم 23 اأيار 2007، اإل اأن اأحداث نهر 

البارد خطفت الأ�سواء عن هذا احلدث الذي انتظرناه 

طويالً، كما اأو�سح العميد الركن بول�س مطر. 

»اجلي�س« رافقت اأي�ساًَ العميدين مطر وال�سيحاين 

يف جولة اإىل الوزاين حيث اأ�سبح اجل�سر الذي يربط 

�سفتي النهر يف عهدة اجلي�س اللبناين.

ومن ثم قمنا مع الوفد الع�سكري بزيارة ميدانية 

الإجــراءات  العني  بــاأم  �ساهدنا  حيث  ــوزاين  ال لنهر 

اأن  بعد  اجلي�س  اتخذها  التي  اجلديدة،  امليدانية 

عهدته.  يف  النهر  على  يقام  الــذي  اجل�سر  اأ�سبح 

كان  النهر  على  بناوؤه  يتّم  الذي  اجل�سر  باأن  وتابعوا 

يف ال�سابق من ناحية ال�سمال مع اجلي�س ومن ناحية اجلنوب ممنوع الدخول اإليه، واليوم 

اأ�سبح يف عهدة اجلي�س من الناحيتني.

الوزاين

امل�سخة واجل�سر

يف عهدة اجلي�ش

نهر الوزاين

وا�سبحت خالية من اللغام بف�سل �سواعدهم

اجلنوب  يف  اجلي�س  مهام  عن  نتحدث  عندما 

الأكرث  املهمات  اإحــدى  فــوراً  الأذهـــان  اإىل  تتبادر 

حيوية، األ وهي مهمة تنظيف الأرا�سي واملمتلكات 

زارعاً  الإ�سرائيلي  العدو  تركها  التي  املخلفات  من 

كل  يف  والألغام  الإنفجارات  مواجهة  خطر  بوا�سطتها 

حقل وب�ستان، م�سبباً املاآ�سي لكثري من العائالت من بني 

املدنيني والع�سكريني.

عمليات نزع الألغام والقنابل العنقودية والذخائر املختلفة 

بداأت منذ �سنوات وجنحت يف حترير اجلزء الأكرب من الأرا�سي 

من هذه املخلفات. بعد عدوان ال�سيف املا�سي عدنا اإىل الوراء 

�سنوات ب�سبب العدد الهائل للقنابل العنقودية التي وزعها العدو 

على م�ساحة تقارب الـ 38000000 مرت مربع.

ما هو حجم ما اأجنز خالل �سنة؟ املركز اللبناين لالأعمال املتعلقة 

بالأرقام  يجيبنا  �سابقاً(  الألغام  لنزع  الوطني  )املكتب  بالألغام 

)الذي  املجال  هذا  يف  الهند�سة  فوج  اأجنــزه  ما  �سمناً  ت�سمل  التي 

اإ�سافة اإىل  ف بلغ عدد ما عّطله من قنابل عنقودية خالل عام 28576،  ل اآ

الذخائر املختلفة(.

فاإعتباراً من 2006/8/14 ولغاية 2007/9/19 اأجنز ما يلي: نزع 126115 

قنبلة عنقودية، 415 قنبلة طريان، 40 �ساروخ طريان، 7752 قذيفة و�سواريخ 

خمتلفة، 425 لغماً م�ساداً لالفراد، 112 لغماً م�ساداً للدبابات، و10879 ذخائر 

خمتلفة.

ولغاية   2006/8/14 من  اعتباراً  املنظفة  امل�ساحات  اأن  الأرقــام  وتفيد 

نحو 37.900.457  اأ�سل  من  مربعاً  2007/9/19، هي: 22.114.015 مرتاً 

مرتاً مربعاً ملوثة بالقنابل العنقودية.

اإح�ضاءات املركز اللبناين للأعمال املتعلقة باالألغام اإىل �ضقوط 35  وت�ضري 

قتيالً و233 جريحاً خالل الفرتة املمتدة بني 14 اآب املا�سي و25 اأيلول 2007. 

اأما العدد الأكرب من ال�سحايا فهو يف فئة الذكور البالغني 19 عاماً وما فوق.

نزع الألغام

والقنابل العنقودية







اجلي�س  ــادة  ــي ق نــعــت 

يو�سف  نعمة  العريف 

نعمة الذي تويف بتاريخ 

.2007/9/11

مــــوالــــيــــد  ــــــن  م  -

1980/8/15 - القاع - 

حمافظة   - بعلبك  ق�ساء 

البقاع.

اجلي�س  يف  تــطــوع   -

بتاريخ 1998/5/11.

اجلي�س  ـــان  اأرك عـــداد  مــن   -

للتجهيز - مديرية الهند�سة.

- حائز: 

قائد  الــعــمــاد  تــنــويــه   •

اجلي�س.

قائد  الــعــمــاد  تهنئة   •
اجلي�س 7 مّرات.

- عازب.

العريف  اجلي�س  قيادة  نعت 

تويف  الــذي  داود  كامل  حممد 

بتاريخ 2007/9/20.

- من مواليد 1967/10/22 

- حارة حريك - ق�ساء بعبدا - 

حمافظة جبل لبنان.

اجلي�س  يف  تــطــوع   -

بتاريخ 1992/4/9.

- من عداد لواء امل�ساة 

احلادي ع�سر. 

- حائز:

قائد  العماد  • تنويه 
اجلي�س مرتني.

قائد  العماد  • تهنئة 
اجلي�س 20 مّرة.

الع�سكري. التقدير  • و�سام 
اللواء. قائد  • تهنئة 

الكتيبة  قائد  تهنئة   •
ثالث مرات

- متاأهل وله اأربعة اأولد.

يف �سجل اخللود
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العريف

نعمة يو�سف نعمة

العريف

حممد كامل داود

اجلي�س  ــادة  ــي ق نــعــت 

علي  حــ�ــســني  املــجــّنــد 

�سعيد الذي تويف بتاريخ 

.2007/9/2

مــــوالــــيــــد  ــــــن  م  -

1979/1/1 - قرحيا.

اجلي�س  يف  جــّنــد   -

 2004/1/8 من  اعتباراً 

اعتباراً  خدماته  ومــّددت 

من 2006/8/13.

- من عداد فوج التدخل الثاين.

- حائز:

اجلي�س. قائد  العماد  • تهنئة 
- عازب.

املجّند ح�سني علي �سعيد

املجّند  اجلي�س  قيادة  نعت 

الذي  الــبــزال  حممود  يو�سف 

تويف بتاريخ 2007/9/27.

 1983/2/12 مواليد  من   -

- مقنة.

اجلي�س  يف  جــّنــد   -

اعتباراً من 2002/4/17 

اعتباراً  خدماته  ومــّددت 

من 2005/7/1.

- من عداد لواء امل�ساة 

العا�سر.

- حائز:

قائد  العماد  • تنويه 
اجلي�س.

العماد  • تهنئة 
قائد اجلي�س.

- عازب.

املجّند يو�سف حممود البزال
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ت�رشين الأول

من القلب
الكبِد يف  ــــرياُن  ــــن وال ــِب  ــل ــق ال يف  واحلــــــزُن 

تــنــفــردي اخَلــــْلــــِق  دوَن  بــاملــجــِد  اأنـــــِت  كـــم 

ـــاً عــلــى الـــولـــِد ـــع ـــا اأمـــــــــُه... كــفــكــفــي دم ي

ـــــِد ــُد ويــبــقــى طــيــلــَة الأم ــي ــه ــس ــ� ــقــى ال ــب ي

ــــــــِد الأب اىل  ــــٍك  ــــس � ـــــال  ب ـــــــــــام  الأن بـــــــنَي 

ـــــلَّ غـــِد ــــروِق تـــــــزوُر الأهـــــــــَل ك ــــ�ــــس مــــع ال

اأحــــــِد ـــى  ـــل ع تـــخـــفـــى  ل  ـــنَي  ـــن ـــس � ـــِج  ـــل ـــث ك

ــدي« ــي ـــادي ملـــن تـــلـــقـــاُه: »ُخــــــْذ ب ـــن كـــــاأن ت

ـــِد«... ـــع َي ومْل  وىّل  ـــد  »ق الـــكـــثـــريوَن:  ــــاَل  ق

ـــرِب واجلــــلــــِد ــــٌة لـــلـــ�ـــس ــــ�ــــسُ مــــدر�ــــس واجلــــي

ــِد ــح ي مل  ـــــان  ك ـــــذ  ُم الــــوفــــا  دروِب  ــــــْن  وع

كـــالأ�ـــســـِد �ــــســــار  اإن  واثـــــقـــــاً  جمــــــاهــــــداً، 

ــــن الـــــــزرِد ــــالً م ــــرُج خمــــت ــــخ كـــالـــ�ـــســـبـــِع ي

ــمــِد ــ�ــس ــــِق ال تــلــك الــــكــــرامــــاُت عــنــد اخلــــال

ومعتقدي ديــنــي  يف  الــنــا�ــسِ  اأ�ـــســـرَف  يـــا 

الــبــلــِد ـــــــــــاَد يف  والأجم ــــزَّ  ــــع ال �ــســنــعــتــُم 

ــــالأبــــِد ل لــــبــــنــــاَن  يف  ـــــُد  ـــــل واخل تــــبــــقــــوَن 

بلدي يف  الــــيــــوَم  داَر  الـــ�ـــســـهـــادِة  ـــسُ  ـــر� ع

ــــَة طـــربـــاً ــــال ـــــا اأخــــــتــــــُه زغـــــــــردي خمــــت ي

ــــَة ــــي ـــــــــنِّ يــــــا اأمـــــــــــُه لــــلــــمــــجــــِد اأغــــن وغ

ــِه ــف ــوق ـــُت بــــل حـــــيٌّ مب ـــل قــــالــــوا قـــ�ـــســـى، ق

ـــمـــُه والــــــــــــروُح بـــاقـــيـــٌة يـــــا راحـــــــــاًل جـــ�ـــس

منزلها الــ�ــســمــ�ــسِ  قــــرَب  الأرِز  مـــوطـــِن  يف 

�ــســافــيــٌة ـــــوِر  ـــــن ال بــــهــــاِء  ـــٌة يف  ـــاف ـــف ـــس �

نـــاحـــيـــٍة ـــــــلِّ  ك يف  ــــنــــاظــــرهــــا  ل تـــــبـــــدو 

واإن ــِد  ــي ــه ــس ــ� ال طـــيـــَف  ـــظـــرُه،  ـــن ي فـــالـــكـــلُّ 

ــمــهــا قــــوافــــُل املــــجــــِد هـــــذا الــــعــــاُم مــو�ــس

ـــُه �ـــــســـــرٌف يـــ�ـــســـمـــو وتــ�ــســحــيــٌة ـــاق ـــث ـــي م

ــُه ــرف ــع ن ـــاَن  ـــن ـــب ل ـــ�ـــسُ يف  ـــــــْل هــــو اجلـــي اأج

حـــــذُر ول  خــــــــوٌف  ل  واملـــــــــــوُت  يـــ�ـــســـرُي 

ـــرًة ـــخ ـــف ــــسِ م ــــ� ــــي ــــداء اجل ــــه ــــس كــــفــــاكــــم �

م�سكنكم الــــفــــردو�ــــسِ  يف  ــنَي  ــي ــب ــن ال ـــع  م

ـــمـــٍة اأو�ـــس ــــُم خـــــرُي  ــــت اأن ـــبـــنـــاَن  ل يف �ــــســــدِر 

ــنــعــتــِه ــــنــــاُة لـــبـــنـــاَن اأنـــــتـــــم... حــ�ــســُن ِم ُب
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ال�سفا بعهود  اجلي�س  ُحــب  تعّلمت 

ــو كـــل الــّدفــا ــح ــوان ــيــت حتـــت ج وحــ�ــسّ

وكفى بالعمر...  اجلي�س  �سديق  وابقى 

وفا وعــنــدن  ت�سحية  عــنــدن  ــراف  بــاأ�ــس

ت�سلم الــــــدين  ـــــرار  ـــــس اأ� ــــل  ك مــــن 

ـــا بـــــــالأمـــــــن يـــتـــنـــّعـــم ـــن ـــب ـــع ـــس و�

ـــم ـــظ ــة نـــ�ـــســـرك الأع ــم ــي ــق ـــرب ب ـــك ون

ـــــــرم ـــــل الأك ـــــب ـــــــت الأن بـــتـــ�ـــســـل اإن

ــو ــم ــت ــه ي ـــــري  ـــــت وك ـــو  ـــب ـــت ـــك ي رح 

همو مــــن  كــــــان  ـــك  ـــم ه بــــتــــاريــــخ 

يلتمو ـــنـــا�ـــس  ال راأيـــــــو  عــــا  ــا  ــم ــه م

ــــن دمـــو بــــعــــزة وطــــــن �ـــســـربـــان م

ــعــال ــحــمــل املــ�ــس ــا ن ــن ــري فــي ـــا يــ�ــس ت

الأحـــــــــوال ــــة  ــــاف ك يف  ــــا  ــــن ــــدت ووح

ــاقــل النــــذال الــفــيــهــا اقــتــحــمــت مــع

مــطــرح مـــا دمــــك عـــا حـــديـــدن �سال

العيون فّتحت  مــا  اأول  الـــدين  هــا  عــا 

احل�سون عا  ال�سداقة  بنيت  نخوتو  ومع 

يف يل ال�سرف كون ومن املا�سي امل�سون

بــالــدين ممــكــن تكون ــداقــة  اأكــــرب �ــس

يحميك ــــا  ــــالدن ب جـــيـــ�ـــس  ــــا  ي اهلل 

ــل يــبــنــي عـــزمـــك مــدامــيــك ـــا يــ�ــس ت

نهنيك �ـــســـوى  جــيــنــا  بــتــكــرميــك 

ــــّرم وطـــنـــا فيك ــــك ن ــــد مــــا  ق ـــــا  وع

ن�سيخ مـــا  ــد  ــع ب الـــبـــارد  عـــن  بـــكـــرا 

تر�سيخ الأبــــــي  ــر  ــنــ�ــس ال ــو  ــخ ــس ــر� وي

بـــ�ـــس الـــكـــتـــب بـــاحلـــرب لـــلـــتـــاأريـــخ

ــب الـــتـــاريـــخ ــت ــك ــي غــــري الـــبـــدّمـــو ب

ــر لـــالأجـــيـــال ــس ــ� ــن ــت ال ــب ــت بــــدّمــــك ك

ــــا بـــالـــذات ــــالدن ــــك حــمــيــت ب ــــدّم ب

الــــدبــــابــــات �ـــســـفـــنـــا  اذا  وبـــــكـــــرا 

�سميالت ـــر  ـــزّه م ــــــورد  ال مــنــقــ�ــســع 

ــيــك ـــد اجلـــيـــ�ـــس الـــبـــطـــل لــّب ـــائ يــــا ق

جريك حتـــت  بــتــمــيــد  عـــم  ـــــــس  والأر�

ــك ــي ــوال ــــال الـــكـــلـــن ح ــــرج ــل ال ــفــ�ــس ب

عليك ــطــوهــا  هــب ـــو  ل ــمــا  ــس ــ� ال ــى  ــت ح

يـــــا �ـــســـهـــيـــد اجلـــيـــ�ـــس يـــــا غـــايل

ــروح ج فــيــنــا  ــــت  وزرع ــدا  ــف ال ع�سقت 

ــي قــلــك مـــن الــــروح ــمــحــل ــس لــكــن ا�

ــــريوح ب ــــدى  ــــسُ � ــــايل  ــــغ ال ـــــك  دم ل 

ــك ــاف ــس ــــــــل � ـــون الأم ـــي ـــع ـــان ب ـــن ـــب ل

ــك ــاف ــخ ــي ـــــدهـــــر ب انــــــت اجلــــبــــل وال

ــــرب اأو�ـــســـافـــك ـــن ِك ومــــن حــكــمــتــك م

ــافــك ــت ـــى ك ـــتـــقـــدر تـــهـــديـــهـــا عـــل ب

ــة ـــك طـــــول الــــزمــــن هــال ـــطـــورت ـــس اإ�

ـــايل ــــار حـــــدودنـــــا م والــــفــــخــــر �ــــس

ـــة مـــهـــمـــا عــلــيــنــا تــ�ــســعــب احلـــال

الـــعـــايل اأرزنـــــــــا  ــي  ــن ــح ــي ب رح  ول 

ح�سان حممد ح�سانبدّمك كتبت الن�سر للأجيال

مبنا�سبة انت�سار اجلي�س وتكرمياً لأرواح �سهدائه

ــِم ــي ــل ــس ــ� ال ـــنـــهـــج  ال ذي  الـــ�ـــســـعـــب  ــس  ــ� ــي ــج ب

ــــم ــــي ــــك ـــــان احل ـــــم ـــــي ـــــل ـــــس ـــــــده � ـــــــائ ـــــــق ل

ــــــــــي لــــئــــيــــم ــــــــــدائ ـــــــــــــزب ع ـــــــى ح عـــــــل

ـــــــــــــــذارة الـــــعـــــمـــــل الـــــوخـــــيـــــم بـــــكـــــل ق

ـــــــــــــــريء مـــ�ـــســـتـــقـــيـــم ــــــــان ب ــــــــس ــــــــ� لإن

ــــم ومــــــــــن اأفـــــــــعـــــــــال مــــنــــتــــ�ــــســــب ذمــــي

ــــــقــــــومي... ـــــن ال ـــــدي ــــاً عــــلــــى ال ــــدي ــــت ومــــع

ـــــــد رحـــــــــمـــــــــن رحــــــيــــــم ـــــــن ـــــــــــــــــرام ع ك

ـــم ـــي ـــت ـــي ومنـــــ�ـــــســـــح دمــــــعــــــة الـــــطـــــفـــــل ال

ــــوم ــــــائــــــل �ــــــســــــّطــــــروهــــــا بــــاجلــــ�ــــس ر�ــــــس

يــــــــوّحــــــــد بــــــــني اأطـــــــــــــــــراف اخلــــ�ــــســــوم

ــم ــي ــم ــس ــ� ال يف  يـــنـــخـــر  الـــ�ـــســـو�ـــس  كـــمـــثـــل 

ـــــــوطـــــــن الـــعـــظـــيـــم فــــــــــداء الــــ�ــــســــعــــب وال

ــــم ــــي ـــــــب احلــــم ـــــــاحل ــــــان ب ــــــن ــــــب ــــــكــــــم ل ل

ــــــم ــــــي ـــــــت احلــــــــــــّل لــــلــــو�ــــســــع الأل ـــــــاأن ف

الــــنــــجــــوم اىل  ـــــق  ـــــطـــــري ال كــــــــان  ولــــــــو 

ــــب لـــــبـــــنـــــان الــــعــــظــــيــــِم  ــــع ــــس ــــئ � ــــن ــــه ن

ـــــــــات الأزاهــــــــــــــــــــر والـــــتـــــهـــــاين ـــــــــاق وب

اأحــــــــــــــــرزوه املــــــخــــــيــــــم  يف  بــــنــــ�ــــســــر 

ويــــــاأتــــــي مـــنـــتـــ�ـــســـب  ــــــــالم  ال�ــــــــس اىل 

ــــب مـــــالـــــنـــــا ويـــــــحـــــــل ذبـــــحـــــاً ــــه ــــن ــــي ف

بـــــــــريء هــــــــــــذا  مـــــــــن  اهلل  وديـــــــــــــــن 

ـــــــــــــــــراه عـــــــــــاراً ـــــــة ون ـــــــّب ــــــــــــــراه �ـــــــسُ ن

واأمــــــــــــا اجلــــيــــ�ــــس فــــالــــ�ــــســــهــــداء مــنــه

ــــــرداً ــــــف ــــــــــــــرداً ف نـــــــعـــــــّزي اأهــــــلــــــنــــــا ف

ــا ــن نــــــــرى ا�ــــســــتــــ�ــــســــهــــادهــــم بـــــــالـــــــذود ع

ـــٍح ـــل ـــ�ـــس ل ـــــدعـــــوهـــــم  ت ـــــــــداد  ـــــــــس الأ� اىل 

ويـــــــنـــــــزع مــــنــــهــــم خـــــــوفـــــــاً دفــــيــــنــــاً

ـــى ـــّح ـــــــــــــــــالأرواح �ـــس ــــس ب ــــ� ــــي ـــــول اجل ـــــق ت

لـــيـــبـــقـــى مـــــوطـــــنـــــكـــــم  تـــــــفـــــــدون  األ 

يـــعـــوهـــا مل  اإن  جلــــيــــ�ــــســــنــــا  ــــــول  ــــــق ن

ــي ـــث متــ�ــس ـــي ـــي ح ـــعـــب منـــ�ـــس ـــ�ـــس ــــحــــن ال ون

يا جي�سنا...

اأنت احلل

القا�سي حممد �سويد
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مَلِلم جراحك

ـــُر ـــوه ج ر  يـــــــــزوَّ ل  جـــــراحـــــك،  مَلـــــِلـــــم 

ــــات تـــبـــّثـــهـــا ــــرم ــــاملــــك �ـــســـّيـــجـــتـــُه ب

ــَك، طعَم ــي ــف ــت ك مـــن  لــلــ�ــســاراِت  ــــــاأّن  وك

باجلنى غــــرُيك  وعـــــاَث  غــر�ــســَت!  مـــا  يـــا 

مــــن كـــــان يـــحـــمـــُل بـــاجلـــبـــني و�ـــســـامـــُه

لأرزٍة اخلــــلــــوُد  يــنــمــو  ــــِه،  ــــاأ�ــــس ب يف 

ــِه ــخ ــاري ت يف  ـــات...  ـــس ـــ� ـــده ال زارع  ـــا  ي

ــردى، ــع بــال ــّف ــن �ــســرقــنــا الــ�ــســاجــي املــل ع

العلى، ــَب  ــي ط يـــا  ـــاملـــوت،  ب ــسٌ  ــّر� ــم ــت م

عـــّزة تـــغـــرُز يف �ــســلــوعــَك  والـــ�ـــســـوَك 

ــــــروؤى وال ــِة  ــاح ــم ــس ــ� ــال ب ــهــفــهــُف  ت روٌح 

ـــــلَّ بـــواهـــٍر ـــــروِق حتــــــوُك ك ـــــع ـــــن ال وم

�ساحٍر... ري�سَة  تــُقــدُّ  ــلــوِع!...  الــ�ــس ــن  وم

ال�سيوِف اأيُّ  ل،  ُعـــزلـــَت؟  ـــروَك!  ـــّف ن ــم  ك

على  ــٌق«  ــح ــس »ا� »ابـــراهـــيـــم«،  زايــــدوا  اإن 

فحّطِم الــــوعــــوُل،  ــَر،  ــخ ــس ــ� ال تـــوهـــَن  لـــن 

ــا ــقــن ال ــــاَل  �ــــس اإذا  ـــى،  ـــلَّ ـــُج ـــل ل فــــكــــاأنَّ 

تخطها ـــــفـــــداِء،  ال ــُة  ــم ــح ــل م ـــَك،  ـــدي ـــي ب

ــوَن ــت ــف ــا ال ــه ــرج ــس ــ� لـــلـــكـــوِن اأجمــــــــاداً وُت

ـــــريـــــاِح... مبــــارٍق ـــَة ال ـــوه ــفــت وه مـــا خ

ــو الـــعـــاَر ــح ـــس« مت ـــو� ـــروت ــِر »ب ــج ــن عـــن خ

ــٌب« ــل ــع ـــس »ث ـــَت وقــــد حتـــّر� ـــن ـــا وه ل م

ــك الـــ�ـــســـهـــادُة فـــارتـــوت ــي ـــدْت ف ـــّم ـــع وت

تفّلها ــــاِت...  ــــري ــــغ امل ـــل  ك ـــَت  ورفـــ�ـــس

ــــــوارٍح �ــــســــّرعــــَت جـــبـــهـــتـــه، خــــفــــوَق ج

ها وتفتُّ ــنــى  الــ�ــسّ عــلــى  احلـــ�ـــســـاِم،  بــفــم 

ف�سولها ـــــاٍق  رق ــى  عــل الــــطــــواُف  يــحــلــو 

�سح�سحتها خـــــــــوارٍق،  كـــــلَّ  وُتـــــقـــــاُت 

ـــدى ـــن ـــجـــاعـــُة وال ـــ�ـــس احلــــــبُّ ديــــنــــَك وال

ــــري ــــع ـــــــّرب« جــــــاحــــــداً وُي ـــــــغ ــــــذا »ُي ه

ـــٍد ـــائ ــــلِّ وجـــــــٍه ب ــــك ــــحِّ اجلـــــمـــــاَل ب �ــــس

ــا ــن ــراح ـــّم ج ـــل ــــــــداَك، يـــــٌد ت �ـــســـُلـــمـــْت ي

ي�ستنفُر ـــى،  ـــدن ال كــــلَّ  الــعــلــى،  وطـــــُن 

ــُر يــبــ�ــس والــــر�ــــســــوُل  عــــــــرٍق،  ــــل  ك يف 

ــُر ــسَّ ــ� ــف بــــطــــولــــٍة، كـــالـــوحـــي لـــيـــ�ـــس ي

ــُر ــكــّف فــقــ�ــســيــَت، عـــن كـــل اجُلـــــنـــــاِة.... ُت

ــُر ــس ــ� ــع ُي اأرٍز  فــــلــــذاِت  عـــلـــى  جــــرحــــاً 

ــ�ــسُ اخلــــلــــوِد، الأدهـــــُر ــع مـــن عــمــرهــا، ب

ــعــمــُر؟! ــت تــ�ــس عـــــــوامٍل  اأيَّ  الــــنــــديــــان، 

ــُر؟! ــك ــن ــــاُة... فــــاأيُّ اأرمــــــَد، ُي ــــزك اأنــــَت ال

ُتـــقـــهـــُر ل  وهــــــمــــــٌة  يـــــنـــــزُّ  ـــــــــرٌح  ج

ـــُر؟! ـــزهـــوِه َي ل  الــ�ــســوَك  اإّن  ــــال،  ق مـــن 

ــُر ــس ــ� اأن ـــي  ه اأو  ــحــر  ــ�ــس ــال ك اأو  كـــاخلـــمـــِر 

ــرُب ــك ــي ــــن جمــــــِد لـــبـــنـــاَن الـــعـــتـــيِّ ف م

ــــوُر ــــس ــــ� ــــِه وُي ــــرح ــــج نــــهــــٍم يــــغــــطُّ ب

ـــُر؟! ـــّج ـــه ــــاِة، ُت ــــم ــــُك مــــن احلـــمـــائـــل وال

ــُر ــّم ــسَ ــ� ــِب، ُم ــي ــس ــ� ، بــاأخــ�ــســاِب ال ـــمٍّ ـــس و�

يتغرّيُ قـــد  الــ�ــســرِق  وجــــُه  الأ�ــــســــنــــاَم... 

ــُر ــس ــ� ــك ـــنُي ومـــ�ـــســـتـــبـــدا، ُي ـــل �ــســعــبــاً ي

وُتــــ�ــــســــّدُر، ـــفـــارهـــا  اأ�ـــس يف  وتـــعـــيـــ�ـــسُ 

ـــُر. ـــــــداَك، الأعـــ�ـــسُ ــى ُه ــل فــتــ�ــســتــفــيــُق ع

ُي�سهُر ــَك،  ــَف ــي ــس � ــاِء،  ــف ــج ــع ال كــالــلــفــظــِة 

تتخرّثُ ل  ـــاك  دم ـــــَت«،  »اأن الــطــفــِل«  مُّ 
»اأُ

ــُر ــتــنــ�ــس ُمــ�ــس »اأرنــــــــــٌب«  اأو  مـــتـــنـــّمـــٌر، 

ــــرّبُ... ــــخ ــك الـــبـــطـــولـــُة، واجلــــــــراُح ُت ــن م

تـــكـــفـــُر ـــــِد،  ـــــّج ـــــم امل بــــلــــبــــنــــاَن  اإل 

ـــٍل، تــخــ�ــســو�ــســُر، ـــائ ـــم ـــخ طــّيــبــتــهــا ب

ــُر ــط ــق بــــجــــراحــــك الــــغــــيــــنــــاء، عـــــــزاً ت

خــنــجــُر ـــَر  تـــ�ـــســـعَّ اأم  دواٌة،  ـــــــــْت  ُروَي

ــُر ــس ــ� ــن ــــرمــــاٍت ُت مــــن راحــــتــــيــــك، ومــــك

ــهــُر ــ�ــس ـــــديـــــُن، حـــبـــَك، كـــيـــمـــيـــاًء، ُي وال

ـــّعـــُر ــــّرق« حــــاقــــداً وُيـــ�ـــس ــــس ــــ� هـــــذا »ُي

ــُر اأخــ�ــس ـــلـــٌم  ُح ــسَ  ــا� ــغ ف روؤاُه،  ــْت  ــل ــ�ــسُ ن

ت�سهُر وعـــــنٌي  يـــــٌد،  ـــــاِد،  ـــــزن ال ـــى  وعـــل

الدكتور ع�سام حداد

موؤ�س�س ومدير معهد الأبجدية - جبيل

بفرحتني فــرحــة  الن�سر  وعــيــد  عــيــدك 

ــة عــلــى حـــــدودك وعــني ــهــران عـــني �ــس

وجــــودك مــع الأحــــــرار �ــســمــام الأمــــان

والعفنوان الت�سحية  رمـــز  ــا  ي وحـــدك 

ـــــك مــوؤمتــن بــرهــنــت بـــالأفـــعـــال اإن

ــزمــن ــدك والــعــيــد عـــاطـــول ال ــّي ــع ــن م

ــرح ــف ــت ـــعـــيـــدك ب وملـــــا الـــقـــلـــوب ب

ــرح ومتـــرح ــ�ــس ــت ــة ب ــول ــط ــب ــاح ال ــس ــ� ب

معّيدين مــتــلــي  والـــكـــل  عـــّيـــدك  رح 

ــن ــري ــا�ــس ــا ح ــن ــم ــل ـــة ع ـــدم وكـــلـــنـــا خل

ــعــادي ويــــا رمــــز الـــعـــز، يـــا رمــــز الــ�ــس

ــادي ــه ــس ــ� ــى ال ــن ـــــــّدروا مــع والـــلـــي ق

واأكــــرب ن�سري ـــدك  ح واقــــف  والــ�ــســعــب 

وامل�سري الــكــرامــي  �سون  على  حــار�ــس 

ــدان ــي ــرتك امل ــت ـــا ب ــى وم ــم ــي احل ــام ح

ــة الــــغــــدر اخلــطــري ــم ــج ـــا ه بـــــرتد عـــّن

ــن ــوط ـــل ال ــا وعـــلـــى ك ــن ــوط عـــــرتاب م

ــر ــحــري ــت ــر وال ــنــ�ــس ــعــب بــال فـــرحـــة �ــس

بـــيـــ�ـــســـري اإلـــــنـــــا بـــــالـــــدين مـــطـــرح

ــر ــاوي ــغ ـــهـــجـــوم جــــنــــودك م ـــد ال ـــن وع

ــك يـــا جــيــ�ــســنــا �ــســعــلــة حنني ــت وحمــب

نــــواطــــري ــــا  ــــن ــــروم ك ع  ــــا  ــــون ــــي وع

مـــنـــحـــيـــيـــك ونــــهــــنــــي الــــقــــيــــادي

م�ساهري الـــوفـــا  بـــتـــاريـــخ  ــــاروا  �ــــس

فرحة الن�سر

حممد دمج
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ـــاب ـــه ـــس �ــــســــفــــتــــك مبــــلــــعــــب فـــــــــــــوؤاد �

ـــطـــاب ـــمـــعـــتـــك جتـــــاهـــــر بـــــاأحـــــلـــــى خ �ـــس

ـــــودك �ـــســـحـــقـــت الإرهـــــــــاب بـــطـــولـــة جـــــن

ـــــــواب ـــــــل ب ــــر �ــــــســــــّرعــــــت ك ــــ�ــــس ــــن ــــل ول

ـــت الأعـــــتـــــاب ـــي ـــل ـــ�ـــس قـــــيـــــادة ع مبـــجـــل

ــــاب: ــــت ــــــــرد ك لــــلــــقــــائــــد �ـــســـلـــيـــمـــان ف

ـــن مــــــا بـــيـــدخـــلـــو الأغـــــــــــراب ـــه ـــات ـــن ـــي ب

ــــّز ــــع ــــــة تــــ�ــــســــّلــــم لأهــــــــــل ال ــــــم ــــــس الأو�

الأرز... ـــمـــوخ  �ـــس ــه  ــب ــس ــ� ــت ب ـــمـــاتـــك  ـــل وك

ــز ــه ــــدو هــــالــــبــــالد ي ـــــــان قــــ�ــــس الـــــلـــــي ك

ـــت جـــــــرح الــــبــــلــــد يـــــنـــــّز... ـــل ـــب ومـــــــا ق

ــذ ــس � املــــــبــــــدا  عــــــن  جـــــنـــــدي  فــــــــرد  ول 

ـــب وتــــــراب ـــع ـــس د�ــــســــتــــور عـــــن جـــيـــ�ـــس و�

ــــفــــّز... ي الــــقــــانــــون  ـــــوق  ف ـــــدا  ح ـــــا يف  وم

د�ستور عن جي�ش

و�سعب وتراب

ال�ساعر اميل نون

لــبــنــان عـــامـــوطـــنـــي  الأمـــــــن  وّدي  رب  يــــا 

ــرعــيــان ـــق ال ـــراف ــغــنــم وي ــرح قــطــيــع ال ــس ــ� وي

ــاح الــــربج يــتــجــّمــعــوا الخــــوان ــس ويــرجــع عــا �

كان ــا  م مــثــل  يــوقــف  ــن  ــوط ال �سهيد  ــع  ــرج وي

ــا والــــعــــّز والميـــــان ــف ــس ــ� وتــبــقــى لـــيـــايل ال

ــعــمــران ونــنــ�ــســى املـــاآ�ـــســـي �ــســوى وجنـــــّدد ال

�سهران حـــدودنـــا  عــا  ــــي  الأب جي�سو  زال  ومـــا 

�سليمان را�ــســهــا  عـــا  قــــوى  عـــّنـــا  دام  ومــــا 

ــهــر بـــوديـــانـــو ــ�ــس ـــايل الــــفــــرح ت ـــي وخــــّلــــي ل

ــو ــان ــّك ــس ـــل وتــــعــــود � ـــب ـــع اجل ـــي ــك رب ــح ــس ــ� ي

اأحـــمـــد وحـــنـــا وعـــلـــي ومــــن ويــــن مـــا كــانــو

ــــان وجـــدانـــو ـــا خ ــعــب م ــس ــد بــطــولــة � ــسّ ــ� ــج ي

ت���غ���م���ر خ����ي����وط ال���ع���ل���م وت���ع���ي���د األ����وان����و

بنيانو اأحــــجــــار  ـــزح  ـــق ال ــس  ــو� ــق ب وتـــ�ـــســـرب 

ب�ستانو عـــا  ميــــرق  الـــعـــدى  ــف  طــي عــــاد  مـــا 

ــانــو لـــبـــنـــان طـــــول الــــدهــــر مــــرفــــوع نــيــ�ــس

يا رب وّدي الأمن

حممد عادل ال�سيد

برجا - ال�سوف

بليلة عتم فيها الغدر فاق عا�سوت �سباع ملعون اإ�سمها

�سكالها مركبي من حكايا اأ�ساطري اخلراب،

تنه�س بج�سم الوطن الفتي وتزرع جراح 

تودي �سهام م�سمومي بكل اجتاه،

ونقاط دم ت�ضيل عمدبح وطن تقد�ض االأر�ض اللي �ضربت عطرها،

ودمعة حزن تنزل من خد اإم واخلدود ما ت�ساع، 

تنزل عالأر�س ترّج الدين،

و�ضطوط ترق�ض و�ضهول توقف وجبال تنحني، 

وال�سخر يتفجر بغ�سب بوج املعتدي،

والرز مي�سي عكتفو �سالت مرقطة، وجنوم تلمع ب�سدر ال�سما

تخرب ق�س�س بطولة وجمد وغار يكلل رو�س جبال، 

نف�ست عنها تراب الأ�سى،

ووديان تردد �سوات قلوب ما تخاف املوت، 

اأعالم وبيارق نزرعت ور�سمت وطن قد احللم...

اأماين نعد ترابات وطننا نحفظن ون�سون روابينا، 

واإذا ن�ساألنا بلحظة ح�ساب عن الوزنات،

نوقف بوج ال�سم�س ب�سموخ وفخر وما نحكي كلمات،

خّلي �ساحات الوغى تخرّب عن جندي 

حمل �سالحاتو وجرحو وكم�سة تراب ع�سدرو،

وما فارق امليدان...

املعاون يو�سف جرادة / فوج الإ�سارةملوك الأر�ش

بــافــتــخــار الـــتـــحـــيـــة  اأدوا  ـــطـــل  ـــب ال طـــــّل 

ــار ــه ــي ان ــس ـــل � ــقــط ك ــي �ــس ــس ـــل � بـــبـــالدنـــا ك

ـــار ـــ�ـــس ـــت ـــة بـــالـــفـــرح والن ـــطـــول ـــب هــــّنــــو ال

ــار ــد الــعــنــد ربــــو الـــيـــوم �ــس ــهــي ــس ــ� ـــو ال حـــّي

ـــا دايــــــــر مـــــدار ـــرن ـــ�ـــس ـــجـــل ن ـــر �ـــس ـــه يـــــا ن

ـــد مـــوطـــنـــي ـــي ـــس ـــمـــان � ـــي ـــل ـــس ـــد � ـــائ ـــق ـــل ل

ــنــي ـــــارت قـــــــالع حمــ�ــسّ ـــــس بـــــوجـــــودكـــــم �

ال�سلطني انـــتـــو  املـــجـــد  انـــتـــو  ــ�ــس  ــي ج يـــا 

بتنحني كــــال  ــــس  ــــرو� ال ـــهـــادة  ـــ�ـــس ال لأجــــــل 

ــم ــل قـــايـــد جــيــ�ــس مــــقــــدام وعــظــي ــس ــ� ــف ب

طّل البطل

ــــدين�سركي�ش حمفوظ ــــا تـــفـــنـــى ال ـــعـــد م ـــان بــــاقــــي ب ـــن ـــب ل
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ـــوى ـــا ن ـــث مـــوطـــن ـــوي ـــل ومـــكـــروبـــهـــا ت

دوا يف  مــــا  ـــهـــا  ـــول اأ�ـــس اقــــتــــالع  وغـــــري 

ــار ــس ــة عــــنــــوان � ــي ــح ــس ــ� ــت وبـــالـــفـــدا وال

ــار ــس ــ� ــت اإن اأروع  ـــــرب  ال بـــعـــون  ـــــــرز  واأح

ــزمــن ــو ال ــس ــ� ــة وده ــن ــاي ــك بــهــرو عــيــون ال

ولــبــنــان �ـــســـار بــفــ�ــســلــهــم اأعـــظـــم وطــن

ـــدة را�ــســخــة ـــقـــي ـــع مــقــلــع بـــطـــولـــة وال

ــاخمــة ــس � اأرزة  �ــســلــيــمــان  والــــقــــائــــد 

ــا ــده ــهــا مـــ�ـــس ق ــل ــفــع ــــــرب جـــيـــو�ـــس ب اأك

ـــر الـــــديـــــن لـــيـــنـــا رّدهــــــا ـــخ اأجمـــــــــاد ف

ـــا مــــّر الـــزمـــان ــــاج املـــجـــد لــلــجــيــ�ــس ع ت

ــعــيــ�ــس بـــاأمـــان ـــــــاب ون تــايــنــتــهــي الإره

عي�سنا ـــر  ـــرم مت ومـــــا  احتـــــــدوا  كــــانــــوا 

طي�سنا تـــوقـــف  لـــو  طـــالـــت  كــــان  ومــــا 

ـــدى ـــول امل ـــاط ــة نــعــيــ�ــس ع ــى مبــحــب ــت ح

ـــه الـــعـــدى ـــوج ونـــ�ـــســـري قـــــوة مــــوحــــدة ب

ـــو مـــتـــل ا�ـــــســـــوارة بـــاإيـــد ـــول ونـــلـــتـــف ح

ــد ــي ــد ووع ــدي ــه ــى مـــا نــبــقــى حتـــت ت ــت ح

ــهــيــد الــ�ــس ــــــدم  وب ــــعــــّز  ال ــف  ــي ــس ــ� ب اإل 

ــالم ــ�ــس وال ــة  ــرام ــك ــال ع مــنــحــ�ــســل  رح  ومـــا 

ــوى ــت ـــوؤوم جـــرثـــومـــة اح ـــس هـــالـــبـــارد املـــ�

طبيب يف  مــــا  ــا  ــن جــيــ�ــس غــــري  ــو  ــس ــ� ــت ف

ـــرار ق ــتــطــهــري يف عـــنـــدو  ــال ب واجلـــيـــ�ـــس 

املــعــركــة خـــا�ـــس  راح  ـــخ  ـــس را� بــــاإميــــان 

ــقــنن ــة الـــفـــايـــقـــة نـــ�ـــســـور ال ــال ــس ــ� ــب ــال ب

ــا ــن ــث ـــة جــــاهــــدو ونــــالــــو ال ـــاع ـــن عــــن ق

ــــو داوخـــــة ــــس وجــــنــــودنــــا الــــتــــاريــــخ را�

ــلــعــلــى ــــدهــــا مـــــا جتــــاهــــد ل ــــف ب ــــي وك

ــــو مـــ�ـــس كـــتـــرية بــعــّدهــا وجــــنــــودنــــا ل

ــــدام بــاجلــيــ�ــس الأبـــــي ــــق ـــد امل ـــائ ـــق وال

العنفوان ــاغــو  �ــس ـــال  ـــط الأب مـــن  ــو  ــاب ــغ ال

الوطن اأجــــل  مــن  بت�سميم  ا�ــســتــ�ــســهــدو 

بجي�سنا ــيــا�ــســة  الــ�ــس اأهــــل  اقـــتـــدو  لــــول 

ــا الــتــفــرقــة ــه ــت ــب ــب ــس ــــي � ــــل املــــاآ�ــــس ك

وهــــدى ـــي  ـــوع ب مــــّدنــــا  ـــك  ـــل دخ رب  يــــا 

القلوب وت�سفى  لبع�سنا  الأيـــــادي  منــد 

ــا عــــــّدة وعـــديـــد ــن ــ�ــس ـــزز جــي ـــع واجــــــب ن

ــس مــيــلــة مـــا نحيد ــرو� ــف عـــن هـــالأمـــر م

عــــالأكــــيــــد مـــــوطـــــن  اأي  حتـــــــرر  مـــــا 

ــد ــي ــس ـــــــرب ر� ـــا لــــبــــالدنــــا اأك ـــن ـــال ـــب ـــس واأ�
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�سيد ـــود  ـــن ـــج وب بـــا�ـــســـل  بـــقـــائـــد  اإل 

ناطرينو مــ�ــس  عــنــك  هــاخلــرب  »مــيــ�ــســال« 

ـــع ـــوق ــــول ت ــــق ــــع جنــــــــوم الــــ�ــــســــمــــا م

ـــوق احــالمــو »املــــغــــوار« را�ـــســـم حـــــدودو ف

هـــاوي املـــغـــوار  �ــســفــتــو  ــار  ــه ن ــي  �ــس واإذا 

ــم ــس ــا� ــــوار ح ــــغ ـــطـــل م ــــا ب عـــرفـــنـــاك ي

ــامل نـــطـــرنـــاك بــعــد احلــ�ــســم تــتــعــود �ــس

اخـــــــــرتت تـــــكـــــون مـــــع كـــــل الـــــراحـــــو

بــــعــــدنــــا لــــلــــيــــوم مـــــا مــ�ــســدقــيــنــو

ــو ــن ــري ـــــوار مــــا بــــيــــرتك ع ـــس املـــــغ ـــ� ب

ــو مــا نامو ــون ــا�ــس وعــي ــن ال ــون  ــي ــامــت ع ن

ــو ــام ــس ــ� ـــس عــمــيــلــقــط ح ـــ� ـــون ب ـــك ـــي ب

بـــطـــولـــة ومــــــقــــــدرة مـــــعـــــروف عــنــك

ـــة لــدمــك ـــاج ـــح ـــر كــــــان ب ـــس الـــنـــ�ـــس ـــ� ب

ــك وامـــك ــّي ــب ــد« تــعــطــي املــجــد ل ــهــي »�ــس
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ــــايل ــــــــــحــــــــــارب بــــبــــ�ــــس وب

ـــــا بــيــغــال عــلــيــك الـــغـــايل وم

ــــــــــع را�ـــــســـــك يـــــا ابـــنـــو واإرف

ــوا ــن ــب ــي ـــدا مـــــاتـــــوا ل ـــه ـــس ـــ� ال

ــــادوا: ــــن ـــي ب ـــوطـــن ــــال ب ــــب اجل

ــــو وحــــكــــمــــة عــــمــــادو ــــّوت ــــق ب

ــــايل ـــك عـــــنـــــدو ر�ــــس ـــس ـــ� ـــي ج

تـــايـــرفـــع عـــلـــمـــك بـــالـــعـــايل

ــهــيــد الــ�ــس اأم  يــــا  تــبــكــي  ل 

ـــر جــديــد ـــج هــــيــــدا مبــــوتــــو ف

والأعــــــــــــــــــادي لــــــو عــــــــادوا

ـــــــالدو ــــــحــــــرر ب جــــيــــ�ــــســــك ب

ومـــهـــمـــا افــــكــــار احلـــقـــد تــعــْم

واإرهـــــابـــــيـــــي جتـــيـــب تـــلـــْم

ــــاد يــــقــــّدم دم ــــت اإع ــس  ــ� ــي ــج ب

مـــــــوّحـــــــد بـــــــــــذات الـــــبـــــزة

الرزة ـــون  ـــس ـــ� ـــغ ب تــــعــــّمــــد 

ـــــادة بـــــالـــــريزة ـــــي ـــــق مــــــن ال

ـــر الـــــبـــــارد ـــه ـــن والــــــيــــــوم ب

وبــــيــــطــــلــــع طـــلـــعـــة مــــــارد
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ــْم ــغ ـــر ت ـــ�ـــس مـــعـــمـــا غــــيــــوم ال

ــْم ــسَ ــر � ــا الإعـــــــدا تــنــ�ــس ــم ــه وم

ــان ــن ــب اإرفـــــــــع را�ـــــســـــك يـــــا ل

عـــــّزه ــــدو  ــــن ع يف  جـــيـــ�ـــســـك 

ودرزي ــي  ــح ــي ــس ــ� م ــم  ــل ــس ــ� مب

ــهــمــهــا ــل ــت ــيــ�ــس ـــــــارو ب ـــــــك واأف

ــــــحــــــرب متـــــوز ـــــــارح ب مـــــــب

ــفــوز ــي ب رح  ـــــــاً  دوم ــك  ــس ــ� ــي ج

ــوا مـــا يــخــونــوا تــرابــك: وحــلــف

اإيـــــــــــدو دومـــــــــــاً عـــــزنـــــادو

لبنان يـــا  حـــــدودك  تــايــحــمــي 

املعاون املجند املمددة خدماته �سمري احللبي / لواء امل�ساة العا�سراجلي�ش اعتاد يقّدم دم
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ــا ــه ــم ــه ـــد الــــيــــا�ــــس كـــلـــمـــة ب ـــي ـــه ـــس ـــ� ـــــــات ال م

ـــي ـــن ـــس ـــو� ـــس ـــ� مـــــــــات لـــــعـــــمـــــرو مـــــــن عـــــمـــــر ال

ــــني ل حتـــزين ــــا ع الــ�ــســهــيــد عــاغــيــبــتــو ي مـــــات 

ــــــدين ــــح عــــا�ــــســــطــــح ال ــــم ــــة ق ــــب النـــــ�ـــــســـــان ح

ـــا�ـــس �ـــســـاعـــة مــــا انـــتـــهـــى فـــيـــك املـــطـــاف ـــي يــــا ال

ـــك هـــالـــعـــطـــوف ـــب ـــل ـــــا ق ـــــا بـــيـــبـــكـــي ع ومـــــــني م

ذوى  بــــغــــيــــابــــك  الرز  ـــــول  ـــــق ب رح  ــــس  ــــ� م

ــــى مـــــن الـــنـــدى ــــه ــــا�ــــس يـــــا اخــــــــالق ان ــــي يـــــا ال

ـــو ـــت ـــاي ـــــالم حـــك ـــــس ـــــ� بــــتــــبــــكــــي عـــــمـــــر كـــــــــان ال

ــــــزاك ع ــــرة  ــــس ــــ� ح ـــهـــا  ـــت ـــي ـــق ـــس � ــــي  ــــل ي والأم 

ـــالك لـــيـــ�ـــس تـــركـــتـــهـــا غـــ�ـــســـب عـــنـــهـــا تـــبـــقـــى ب

ــــى جـــفـــا ــــق ــــل ـــــــدرو ي ـــــــق ــــعــــبــــة ب ــــــك �ــــس ــــــي وب

ـــــاك ــــوا ر�ـــــس ــــع ــــب ــــس ــــــني الـــــبـــــعـــــد مـــــــا � وخــــــي

عـــ�ـــســـت مــــــني هــــالــــعــــمــــر اطـــــهـــــر مــــــن مــــالك

وراك ترك�س  عيونهم  بدها  قدي�س  وخــالتــك  وخــوالــك 

ـــني عــــذابــــهــــا ـــب ـــي ـــط ـــت ـــس ـــ� ــــــدين امل ــــــال ــــو ه ــــس �

ـــــــــــدوب عــــــــمــــــــرنــــــــا وبـــــيـــــنـــــطـــــفـــــي ـــــــــــي ب

ــــــعــــــامل امـــــــانـــــــة مـــكـــلـــفـــي والـــــــــــــــــروح بــــــال

ويف ــــو  ــــن ك ان  النــــــ�ــــــســــــان  ــــى  ــــل ع وواجــــــــــــب 

ــم ــي ــل ــك ال ـــى  ـــس ـــو� م مــــقــــدرة  عــــنــــدك  بــــقــــول  ول 

كـــــرمي انــــــ�ــــــســــــاين  كـــــنـــــت  ال  ــــــقــــــول  ب ـــــــا  م

ــــــــــس وبــــهــــنــــي الـــنـــعـــيـــم  مبـــــوتـــــك بـــــعـــــزي الر�

ــم ــــان كـــــل مـــــا بـــيـــخـــ�ـــســـر جـــــنـــــدي عــظــي ــــن ــــب ول

ـــــــي وقــــــلــــــبــــــي ملـــهـــا ـــــــاع ـــــــن قــــــالــــــهــــــا ال

مـــــــــات لـــــكـــــانـــــت روحـــــــــــو بـــــــروحـــــــي �ـــســـمـــهـــا

ــــا ــــه فـــــــلـــــــذة كــــــبــــــد رجـــــــعـــــــت ملـــــهـــــجـــــة ام

�ــســبــل بـــتـــعـــطـــي  ول  احلـــــبـــــي  بـــتـــخـــلـــد  ل 

ـــك طــــاف ـــي ـــل ـــــــع املــــــكــــــارم والــــــرجــــــولــــــه ع دم

ــاف ــس ــ� ــن ـــوف ال ـــف ـــى ك ـــل ــــوة وع وعــالــبــ�ــســمــة احلــــل

ـــك هــــوي ـــس ـــ� ـــع ـــان ـــــــــاد اجلـــــبـــــل والـــــنـــــجـــــم ع وم

ــــى املـــ�ـــســـتـــفـــقـــدي ــــس ــــر� بـــتـــبـــكـــيـــك جـــــــــريان ال

ــــوي ــــاه ـــــهـــــدى ت ــــب مــــــا كــــــــان ي ــــل ـــي ق ـــك ـــب ـــت ب

مـــعـــطـــرة ام  بــــالــــفــــعــــل  ا�ــــســــمــــهــــا  ـــــــي  ه

وحــــمــــلــــتــــهــــا بــــــعــــــدك �ــــســــلــــيــــب الــــقــــهــــقــــرة

ـــــرة ـــــوه خــــ�ــــســــر وطــــــــــري الـــــــــــــــدار خــــ�ــــســــر ج

ــــرة ــــاه ــــط ـــــامـــــوا عــــــالــــــزنــــــود ال ـــــو يـــــن ـــــان ـــــك ال

ــرة ــس ــ� ـــوا بــــعــــدك احلــــيــــاة حم ـــف ـــك ود�ـــســـرتـــهـــم ي

ــيــك ــــتــــاقــــوا عــل ـــــل مـــــا ا�ــــس ــــن يــــــروحــــــوا ك ــــده ب

ـــهـــا ـــاب ـــت ــــة مـــــــن ك ــــع ــــاي كــــلــــمــــة رايـــــــحـــــــة �ــــس

ـــــهـــــا ـــــراب ــــــم ت ـــــــع يــــــل ـــــــريج وتــــــــرابــــــــهــــــــا ب

جــــابــــهــــا اهلل  ـــــا�ـــــس  ـــــن ـــــل ل حمـــــبـــــتـــــو  ــــــــن  م

ـــا ـــه ـــاب ـــح ـــس ـــ� ـــــي ل ـــــل ـــــام ـــــــــة ك ــــــــــرد المـــــــــان ي

الـــعـــيـــ�ـــســـوي الــــطــــهــــر  ول  عــــنــــرت  مــــرجــــلــــة  ول 

ــــــــك بــــــاإميــــــانــــــك قـــــوي ــــــــان ــــــــن وامي ــــــــوؤم وم

ـــوي ــــو �ـــــســـــار جـــــوهـــــر حمـــت ـــي الـــــقـــــرب �ــــس ـــن ـــه ب

مــــ�ــــس بــــ�ــــس ار�ـــــســـــو بـــتـــنـــطـــوي مـــــن عـــزهـــا

دمع املكارم

ـــــــــرتاب يـــطـــمـــهـــا ـــــــــال حـــــتـــــى املــــــــــــــــــزارع ب

ــــمــــوا حـــــنـــــانـــــك مـــــــن حــــــجــــــار املـــــقـــــربة ــــ�ــــس ي

ـــــــم يــــنــــطــــوي ــــــا ع ــــــزن ــــا مــــنــــ�ــــســــعــــر ع ــــن ــــح ن

نعمة ح�سون

خال املعاون ال�سهيد ايلي معلوف

يا خي يا ثالثة وع�سرين زهرة منمنمي

فقدناك يا زهرة ربيع مكرمي

يا روح امك يا عمر بيك يا �سو�سني

يا جناح خيك يا �سند اختك بهالدين

بيك يقول جلنان اخللد يا خالد يا مر�سي يا هني

اأمك ت�سيل دموعها �سيول وتقول خذين معك؛

ما بقى بدي هالدين

ويا حلوة احللوين الناطرة البطل ل تزعلي

تاأخر؛ ب�س راجع �سهيد بجروحو تغزيل

و�سلي لأهلل... و�سلك عنو �ساأيل

ول تخفي دموعك.. ل تخجلي

واعتزي يا اأر�س؛ ترابك �سم �سهيد ال�سرف واملرجلي

فار�س �سجاع بجي�س �سامخ

متل الأرز للذل ما بينحني

ال�سهادة... فخر لأهلي للجي�س وللوطن

بعر�سها زغردوا يا نا�س ويا امي هللي

اىل اأخي ال�سهيد

الرقيب الأول اأمين خلف

�سقيق العريف ال�سهيد خالد خلف

الكتيبة 64



اجلي�ش - العدد رقم 268

221

مــوؤمتــن ـــــدك  وح والرزات  ــــــروح  ال عـــا 

الثمن دفــــع  يف  ــبــاق  �ــس ــــت  اأن بــتــبــقــى 

علن ـــقـــول  مـــن البـــــطـــــال  ـــع  ـــان �ـــس ــــا  ي

وطن ــال  ب �سعب  جي�س  فيها  املـــا  ودولــــة 

ــــــــــــــــروح بــــــيــــــفــــــدي كـــــرمـــــالـــــك ال

الــــــقــــــائــــــد حــــــامــــــي ا�ــــســــتــــقــــاللــــك

ـــم ـــت مـــل الرزة  حـــــــــــول  ومـــــــــــن 

ــــــدم ــــــال جـــــيـــــ�ـــــســـــك بـــــ�ـــــســـــحـــــي ب

ـــــــك غــــــــايل ـــــــل ـــــــــــــــايل وبـــــــ�ـــــــس غ

ـــــــك عــــــــايل ـــــــل ـــــــــــــــايل وبـــــــ�ـــــــس ع

ـــــنـــــار ـــــيـــــهـــــاب ال ـــــــا ب بــــيــــهــــجــــم م

مـــــــــا بــــــتــــــنــــــزح مـــــهـــــمـــــا �ـــــســـــار

�سكن حـــبـــك  بــقــلــوبــنــا  ــا  ــن ــس ــ� ــي ج ــــا  ي

ــن ـــروب وحم ـــح ــان ب ــن ــب ــــرق ل ـــا م ــــل م وك

انعجن ـــايل  ـــغ ال بـــدمـــك  الر�ــــــس  تـــــراب 

ــك ــع ــــا نــــحــــنــــا م ــــن ــــل ــــا وك ــــن انــــــــت م

ــــان ــــن ــــب ــــــو يـــــــــا ل ــــــل جـــــيـــــ�ـــــســـــك ك

ـــمـــان ـــي ـــل �ـــس ــــال  ــــس ــــ� ــــي م زال  مـــــــا 

بـــيـــ�ـــســـم رح  ــــــد  مــــــوح اجلـــــيـــــ�ـــــس 

هـــم تـــــعـــــتـــــل  ول  تـــــــخـــــــاف  مــــــــا 

ويـــــــــــا لــــــبــــــنــــــان بـــــهـــــيـــــك حــــــايل

ــــــاليل ــــــت ــــــــــدك ب ــــــــــن رايــــــــــــــــــــة ع

جــــيــــ�ــــســــك حـــــــار�ـــــــس لـــــيـــــل نــــهــــار

دار بـــــيـــــعـــــال  ــــــــا  م دارك  ــــــــا  ع

انطوان �سوبقلوبنا

ــــك ــــال ــــب ــــج ومــــــــــــا بـــــيـــــ�ـــــســـــحـــــي ب

ـــــدر قــــــــــوة تــــطــــالــــك ـــــق ـــــت ومــــــــــا ب

وابــــــــطــــــــالــــــــك اهلل  بـــــــــقـــــــــوة 

ومن�سان والت�سحية  ال�سرف  عــني  كــرمــال 

باإميان وا�ست�سهد  اإجــا  الــواجــب  مذبح  عــا 

الــ�ــســهــادة هان دم  ــوطــن  ال وكــرمــال عــني 

لبنان جي�س  يحيا  وهــتــف  املــجــد  وزّقـــف 

ال�سوان مــن  اأقــ�ــســى  �سلب  جي�سو  لبنان 

ــغــربــان ــودوا ال ــق ــن ــت ــّو طـــري ت ــن ــبــنــان م ل

ـــهـــا الأديــــــان ـــوان ــان لـــوحـــة ُتـــقـــى األ ــن ــب ل

تاأمينو يــخــون  ومـــا  ــا  ــوف ال �ــســعــر  ــد  يــجــ�ــسّ

ــس حـــدا يهينو ــ� ــال يــفــدي وطـــن راف ــرم ك

ومـــا كـــان �ــســائــل عــن الــلــي مــعــتــدي مينو

ميامينو نـــخـــوة  واإبــــــا  ــوخ  ــم ــس � ــا  ــي ــح وي

طينو جــبــل  اهلل  ــــدين  ال طـــني  غـــري  ـــن  وم

لينو ــدعــك  ــخ ي ل  �ــســعــف  حمـــّطـــة  ـــو  ـــّن ول

ولــلــكــل كـــل الـــوطـــن والـــكـــل عـــا ديــنــو

�سهيد الواجب

عبد اللطيف مو�سى

حتية �ساعر

ال�ساعر جان مبارك

ــــوا ــــل ــــاأّم ــــــــل رميــــــــون عـــيـــ�ـــســـى ت ـــــا اأه ي

ــوا ــة لـــكـــن لأجــــلــــو عــمــل ــق ــي ــق ــهــد ح ــس ــ� ــت ــس ا�

ـــد طـــفـــل ودّلــــلــــوا ـــدي ربــــــوا رميــــــون مــــن ج

ــــــــورود ــــــــــــاأزرار ال وزيــــــنــــــوا الــــ�ــــســــورة ب

عيد الـــيـــوم  عـــنـــدو  دمـــــوع  بـــال  حتـــزنـــوا  ل 

عنيد مــقــاتــل  ــــبــــارد  ال ــر  ــه ــن ب ــهــد  ــتــ�ــس ا�ــس

ـــد ـــي نـــحـــنـــا يــــا مــــعــــاون ا�ـــســـتـــقـــنـــالـــك اأك

ـــد ـــوري ال مــــن  ـــــزف  ن هـــــدر  دمـــــك  راح  مــــا 

�سهيد ــط  ــق ــس ــ� ــي ب كـــلـــمـــا  وطــــنــــا  ــــة  ــــرام ك

يا اأهل ال�سهيد

انطوان عبيد

مديرية ال�سوؤون اجلغرافية

ـــر وحــلــو ـــم ـــوا خ ـــف ـــّي ـــس عـــالـــبـــيـــت راجـــــــع �

ـــهـــادة هـــّلـــلـــوا ـــس ـــ� ـــل ـــمـــوا ول ـــي الأفـــــــــــراح ق

ـــري �ـــســـب واإ�ــــــســــــم بـــيـــو حــامــلــو ـــ�ـــس ـــاي ت

ــــوم عــــمــــرو بــــاأولــــو ــــي بــــعــــدو الــ�ــســهــيــد ال

ــو ــل ــّل ــك ــــادة م ــــه ــــس جـــبـــيـــنـــو بــــبــــطــــولت و�

ــو ــل ــّل تــب وعـــــروقـــــا  الأرزة  �ــســقــي  ودمــــــو 

ــــا رفـــيـــقـــنـــا مـــهـــمـــا الـــــظـــــروف تـــبـــدلـــوا ي

ـــو ــر عــاملــعــتــدي فــرحــنــا اإل ــس ــ� ــت اجلــيــ�ــس ان

ـــن بـــــــــاأرز لـــبـــنـــان احلـــلـــو بـــيـــزيـــد غـــ�ـــس

ــهــا وقـــــّوادهـــــا ــس ــ� ــي ــج ــــــالدي الــعــظــيــمــة ب ب

ـــــري ـــلـــيـــوم الأخ ــــن ل ــــدي مــــن عـــهـــد فـــخـــر ال

ــك تـــقـــريـــر املــ�ــســري ــي ــل ــس اإنــــــت ع ــ� ــي يــــا ج

ــفــري ــن ال دّق  عـــلـــى  الأرزة  ــخ  ــم ــس ــ� ت َت 

ـــة بـــذاتـــهـــا ـــال ـــس ـــ� ـــب ــــة وال ــــول ــــرج اإنـــــــت ال

غـــاب ـــاع  ـــب �ـــس جــــنــــود  عــــنــــدك  بــــالــــرب يف 

يـــا �سباب قـــومـــوا  لـــو �ــســاح  الـــوطـــن  ــــي  داع

ال�سحاب  فــــوق  وكــــرت  ـــورة«  »نـــ�ـــس وعـــنـــدك 

قـــادهـــا ــــيــــادة  الــــ�ــــس دروب  عـــلـــى  اهلل 

ــادهــا! ــب ــع ــت ــس ــــدا بــيــقــوى عــلــى ا� ـــا يف ح م

اأجمـــــادهـــــا ـــا  ـــه ل رّجـــــــع  ـــطـــوتـــك  �ـــس ويف 

والــنــ�ــســر يـــرفـــع بـــريقـــو عــلــى عـــمـــادهـــا!!

ــــــا حـــمـــالتـــهـــا ــــــالدن ــــت عــــلــــيــــك ب ــــي ــــق ول

بــــدمــــاتــــهــــا... تـــبـــخـــل  كــــانــــت  يــــــوم  ول 

ــــدى بــهــجــمــاتــهــا ــــع ـــع جـــيـــو�ـــس ال ـــرتاج ـــت ب

ــعــاتــهــا!! ــطــل ــا ب ــم ــس ــ� ــق نـــ�ـــســـور ال ــاب ــس ــ� ــت ب



ح�سرة العماد �سليمان قائد اجلي�س املحرتم

و�سهدائنا  اأحبائنا  كتاب  اأت�سّفح  جال�سة  واأنا 

التكرميي  الحتفال  يف  لنا  ُقّدم  الذي 

يف  غريه  اأني�س  يل  ومن  الأبطال،  لل�سهداء 

وحدتي، اأح�س�ست برغبة كبرية اأن اأكتب لك اأيها 

القائد العظيم الذي اأفتخر به دائماً، وبكل حديث 

عنك مع الأهل والأ�سحاب.

هذه  راودتني  ملاذا  اأعلم  ل�ست  القائد،  �سيدي 

عنك  اأخفف  اأن  واجبي  من  اأنه  راأيت  الفكرة، 

معك  واأ�سعر  بك  اأح�س  واأنا  املتوا�سعة،  بكلماتي 

الوطن  جتاه  الكبرية  وامل�سوؤولية  الثقيل  باحلمل 

وجتاه اللبنانيني عموماً واأهل ال�سهداء خ�سو�ساً.

للم�ستقبل �سقط  واأمالً  غالياً  اإبناً  التي فقدت  اأنا 

قلبي  وكاأن  اأ�سعر  البارد،  نهر  معركة  يف  �سهيداً 

واجلرح  والبهجة  الفرحة  من  مهجوراً  اأ�سبح 

الذي  واأنت  �سيدي  حالك  فكيف  عميق، 

فمنك  ابناً؟  و�ستني  وثمانية  مئة  فقدت 

اأح�س  وبوجودك  القوة،  اأ�ستمد  اهلل  وبعون 

ال�سهيد  واأخوات  اأخوة  اأولدي  على  بالطمئنان 

والأخ  العطوف  الأب  الينا  بالن�سبة  فاأنت  ح�سام، 

احلنون واأمل امل�ستقبل.

اأطلب  بل  �سيئاً  اأطلب منك  ل  فاأنا  �سيدي  عفوك 

لكل  ويحفظك  �سوء  كل  من  يحميك  اأن  اهلل  من 

ن�سر، ودمت لنا قائداً وعزاً وفخراً.
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وطني يـــا  ــهــدُت  ــتــ�ــس ا�ــس ـــارد  ـــب ال بــقــعــة  يف 

ــاً ــزم ــت ــل حــــاربــــُت مــــن اأجــــلــــك الأوغـــــــــاد م

ــــدري حمـــدثـــًة ــــي عـــلـــى �ــــس ـــالـــت دمــــائ �ـــس

مهللًة ــي  ــس ــر� ع يف  الـــنـــا�ـــس  ـــي  ب ـــارت  ـــس �

ظلمته الأنـــــــــــوار  اىل  اأُحــــيــــلــــت  قــــــربي 

ُم�سَطحباً ــك  املــ�ــس مــنــهــا  ــاعــد  تــ�ــس ــــي  روح

ـــمـــًة ــــــــرب بـــا�ـــس ـــاء ال ـــم ـــس ـــ� ـــاقـــة ل ـــت مـــ�ـــس

معتلياً الـــفـــردو�ـــس  جــنــة  يف  اأ�ـــســـبـــحـــُت 

ــــــرمُي الــنــفــ�ــس �ــســارُبــهــا ـــــهـــــاُر خـــمـــر ك اأن

فـــرحـــاً اهـــتـــفـــوا  ــــي  ــــاق رف ــــا  ي ــــوا  ــــزن ل حت

ــة ــل ــل ــــــــي مــك ـــــا اأم ــــهــــادة ي ــــ�ــــس نــــلــــُت ال

ـــنت ـــف اأحـــــمـــــي عــــــالك مـــــن الإرهـــــــــــاب وال

ــــــدن وامل ــــــار  ــــــط الأق يف  ــــــزك  ع بـــ�ـــســـون 

للعلن ــد  ــدي ــن ــس ــ� ال الــبــا�ــســل  ــك  جــيــ�ــس ـــن  ع

تقّبلني ــي  ــس ــ� ــع ن عـــلـــى  اأمــــــي  ـــُت  لمـــ�ـــس

ــنــي ــكــرُم ـــاب ُت ـــالأطـــي ـــة... ب ـــك �ــســحــبــي مـــالئ

ــغــمــرين ــــرميــــاً بــطــعــم الـــــــورد ي عــــطــــراً ك

ـــدن ـــع ـــــاٍت مـــــن ال ـــــن تـــلـــقـــى نـــعـــيـــمـــاً وج

ــهــرين ــب ـــعـــني ُت ــد وحـــــور ال ــهــي ــس ــ� عـــر�ـــس ال

ُي�سبعني ــــات  ب ـــوب  �ـــس ـــل  ك ـــن  م ـــــــزرع  وال

ُتـــخـــلـــدين احلــــــق  وداُر  اأحــــيــــا  فـــالـــيـــوم 

ــــــدي دمــــي لـــالأر�ـــس والـــوطـــن ــر، اأُه ــنــ�ــس ــال ب

انا ال�سهيد

املجند املمددة خدماته 

و�سيم الرفاعي �سّراج

لواء امل�ساة التا�سع - ال�سرية 901

ولـــــيـــــٌد الـــــــوغـــــــى  مبـــــــيـــــــدان  اأودَي 

اهلل عــــنــــد  فــــهــــو  قــــتــــيــــالً  ـــوه  ـــب ـــس ـــ� حت ل 

ــــــد وجـــــرحـــــه ــــــات اخلــــــل ـــــــسٍ جلــــــن ـــــــا� م

كــــلــــمــــاتــــه ــــــــــــــــر  اآخ ــــــــــــــــرب  اأك اهلل 

ـــار ـــ�ـــس ـــــطـــــهـــــور ف ــــــــك ال ــــــــوا دم ــــــــرق اأه

ــَت ــي ــس ــ� ـــــــّون عـــلـــيـــك »اأبــــــــا حمــــمــــد« م ه

ـــّدهـــم ـــ�ـــس وقـــــفـــــت بـــــطـــــاًل مـــــــغـــــــواراً ت

ع�سابتهم الـــعـــريـــَن  تـــلـــَج  اأن  ـــر�ـــسَ  ت مل 

ــــــاُق تــكــتــبــوَن ــــــرف ــــــــَت وال والـــنـــ�ـــســـُر اأن

الـــنـــ�ـــســـِر ــــق  ــــال ــــي ف اإل  ــــــم  ــــــت اأن ــــــا  م

ــُق ــب ــع ـــاكـــنـــه ي ـــــــت �ـــس هـــنـــيـــئـــاً لــــقــــرٍب اأن

طـــهـــٍر بــــيــــت  يف  ولــــــيــــــٍد  خــــــــرَي  يــــــا 

اخلــــلــــِد جــــنــــان  يف  ـــــنِي  ـــــع ال قــــريــــر  من 

ـــــٍن بــــدمــــائــــكــــم ُيـــبـــنـــى ـــــوط ـــاً ل ـــئ ـــي ـــن ه

ــــهــــادِة يـــظـــفـــُر ــــ�ــــس ــــل ـــــــــاٌج ل ــــيــــه ت وعــــل

حـــــــــٌي يـــــــــــرزق والــــــــذنــــــــب ُيــــغــــتــــفــــُر

ــــذا يــنــتــ�ــســُر ــــس ــــ� ـــب فــــــــــواُح ال ـــي ـــط ـــال ب

ـــــــــدُر ــــَم الــــ�ــــســــالُح هـــــو الأعـــــــــــُز الأق ــــع ن

ــُر ــك ــ�ــس ــــسُ فــت ــــا� ــــري ــــراً تــر�ــســفــهــا ال ــــط ع

ــــِة تـــذكـــُر ــــطــــول ــــب واأنـــــــــــَت بــــاملــــجــــِد وال

ـــُر ـــزجم ـــــد الــــغــــ�ــــســــوِب ت ـــــس وكــــوثــــبــــة الأ�

ـــــــنٌي تـــنـــظـــُر ــــــاِء ع ــــــسّ ــــــو� وبــــوجــــهــــك ال

ــّطــُر ــود يــ�ــس ــل ــخ ــل ــــدم الـــ�ـــســـهـــادة ل ـــه ب ـــروف ح

ـــُر ـــدّم ـــي ـــس ـــم � ـــك ـــزم ـــع ـــ�ـــس الــــــغــــــزاة ب جـــي

الب�سُر ُيـــبـــعـــُث  ــى  ــت ح والـــعـــنـــرِب  ــك  ــاملــ�ــس ب

ــُر ــف ــظ ــــُد وطــــــاب املـــــــوُت امل ــــول طــــــاَب امل

ــــــد �ــــســــربوا ـــــــــُة ق ـــــــــب ــــــــُل والأح ــــــــالأه ف

ـــُر الأخـــ�ـــس الأرُز  ـــسُ  ـــر� ـــح ُي وبـــ�ـــســـواعـــدكـــم 

تاج لل�سهادة

علي حممد ديب

اىل روح املوؤهل املغوار 

ال�سهيد وليد �سالح

حرقة ملوؤها الفخر

والدة النقيب املغوار البحري

ال�سهيد

ح�سام بو عرم



اجلي�ش - العدد رقم 268

223

ــــا ــــن ــــس ــــ� ــــف بـــــالـــــنـــــ�ـــــســـــر نـــــهـــــنـــــئ اأن

ـــــر اأعـــــيـــــنـــــنـــــا ـــــم ـــــغ ــــــــفــــــــرحــــــــة ت وال

ــــــــرف حــــكــــمــــتــــه ــــــــع ــــــــا ن ــــــــن مــــــــــا دم

ـــــــان بـــــوحـــــدتـــــه ـــــاً �ـــــــس ـــــ�ـــــس ـــــي ــــــــا ج ي

ـــا ـــه ـــن ـــل ـــع ــــــــــارد ن ــــــــــب ــــــهــــــر ال مـــــــــن ن

مـــــــن يـــــ�ـــــســـــرب مـــــــن نــــــبــــــٍع �ـــــســـــاٍف

قـــــــــالـــــــــوا بــــــالــــــفــــــعــــــل مبـــــعـــــركـــــٍة

ـــوا ـــي ـــق ب اإن  حـــــمـــــمـــــاً  نــــــقــــــذف  لـــــــن 

ــــــــــــاًء عــــــــن �ــــســــعــــٍب لــــــــن نــــحــــجــــب م

ـــــى الأطــــــــــفــــــــــال ملـــــــن َظــــلــــمــــوا ـــــت ح

ــــــــــــــذا مـــــــــــا كـــــــنـــــــا نـــــحـــــ�ـــــســـــبـــــُه ه

ــــهــــا ــــل ــــــــــس بــــوا�ــــس ــــــــــالأر� زرعـــــــــــــت ب

ـــيـــتـــي ـــــــــد بـــــــــــــاأن يـــــبـــــنـــــى ب ـــــــــوع وال

ــــــى عـــلـــمـــي ــــــل عــــــــلــــــــٌم يـــــلـــــتـــــف ع

ـــــــان بـــــوحـــــدتـــــه ـــــاً �ـــــــس ـــــ�ـــــس ـــــي ــــــــا ج ي

ـــا ـــن ـــي ـــــــــد مـــــــــا ف ـــــــــوؤك والــــــــــقــــــــــول ي

ــــــان تــــهــــانــــيــــنــــا ــــــن ــــــب ـــــل ل ـــــّب ـــــق ـــــت ف

ـــــــاٌج... يـــحـــمـــيـــنـــا ـــــــي ـــــــس ــــ�ــــس � ــــاجلــــي ف

ـــا ـــن ـــي ـــط ـــس ـــ� ـــل لــــــبــــــنــــــان و�ـــــــــســـــــــان ف

اأعــــــــاديــــــــنــــــــا الأعــــــــــــــــــــــــــداء  اأن 

طـــيـــنـــا ُيــــــْعــــــِقــــــب  اأن  فــــلــــيــــحــــذر 

ـــــا ـــــن ـــــي ـــــال ــــــــــل اأه ــــــــــالأه �ـــــــــســـــــــرباً ف

ـــــر بـــــاأيـــــديـــــنـــــا ـــــنـــــ�ـــــس ــــــــو كـــــــــــان ال ل

ـــــــرب املــــــــــــــاء مـــــعـــــاديـــــنـــــا ـــــــس لـــــــــو �

ــــــوا بـــــالـــــعـــــطـــــف حمــــاطــــيــــنــــا ــــــل ــــــم ُح

ــــا ــــن ــــي ـــــــــــــــطـــــــــــــــال حتــــي هـــــــــــــــِذ الأب

ــــــا ــــــن ــــــي قــــــراب هلل  ــــــــــدوا  ــــــــــه ــــــــــس ا�

ــــــظــــــم لـــــلـــــبـــــيـــــت قـــــوانـــــيـــــنـــــا ــــــن وي

يـــقـــا�ـــســـيـــنـــا والأرز  ـــــــــوٌن  ـــــــــت زي

ـــا ـــن ـــي ـــط ـــس ـــ� ـــل لــــــبــــــنــــــان و�ـــــــــســـــــــان ف

ل للإرهاب

ال�ساعر الفل�سطيني �سحادة اخلطيب

من نهر البارد

يا جي�س يا جي�سنا الغايل

يا �سر روحي و�سحر موايل

يا جي�س البطولة يل ما لو حدود

بق�سع باأهلك ع الدين بحايل

يا جي�س بالدي يا جي�س يا جي�س بالدي

فيك الغنى فيك املجد

واهلل وولدي

يا جي�س بالدي يا جي�س يا جي�س بالدي

اهلل ي�سونك ويحميك

ومن عندو اهلل يخليك

والعامل يتماتل فيك

يا جي�س بالدي يا جي�س يا جي�س بالدي

يا واقف عل احلدود

حبك بقلبي موجود

�سامد �سامد ع احلدود

بوجه الأعادي

يا جي�س بالدي يا جي�س يا جي�س بالدي

بتعتز بجي�سك لبنان

ع جيو�س العامل كال

مبحبتهم لالأوطان

والأرز العايل واهلل

بطلب من رب الأكوان

ت عنهم ما يتخال

وي�سون اأرزك يا لبنان

ويحميه من الأعادي

يا جي�س بالدي يا جي�س يا جي�س بالدي

كلمات: مارون طانيو�ش م�سّلم         اأحلان وغناء: املعاون اأندريه معيقل يا جي�ش بلدي
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ت�رشين الأول

دورات ريا�سية تكرميية

تكرمياً للجي�ش اللبناين، 

وتخليداً لذكرى �سهدائه الأبرار، 

اأقام العديد من اجلمعيات 

والأندية مباريات ودورات، 

بعنوان »وفاًء ل�سهداء اجلي�ش«، 

يف خمتلف الألعاب الريا�سية، 

و�سارك فريق اجلي�ش يف معظم 

هذه الدورات.

الريا�سيون يكّرمون اجلي�س

مهرجانات ودورات ومباريات 

اإحياًء لذكرى ال�سهداء

كرة القدم

:»AUST«�ال يف  اجلي�ش  �سهداء  • دورة 
الأمريكية  اجلامعة  يف  الريا�سة  مكتب  نّظم 

كرة  يف  دورة   ،)AUST( والتكنولوجيا  للعلوم 

برعاية  اللبناين«،  اجلي�س  »�سهداء  با�سم  القدم 

 - �سهاب  فوؤاد  ملعبي  على  اجلي�س  قائد  العماد 

افتتحت  عاليه.   - الريا�سية  واملدينة  جونيه، 

املباراة الأوىل التي اأقيمت يف جمّمع فوؤاد �سهاب 

الريا�سي بدقيقة �سمت حتية لأرواح ال�سهداء، وقد 

اأ�سفرت عن فوز نادي الرا�سينغ على فريق �سركة 

املباراة  اأما   .1-6 بنتيجة  الأو�سط  ال�سرق  طريان 

الريا�سية -  املدينة  فكانت على ملعب  الثانية، 

فاز  الذي  عاليه  الأهلي  الإخــاء  فريق  بني  عاليه، 

على فريق اجلي�س اللبناين بنتيجة 1- �سفر.

زفتا: • يف 
على ملعب نادي الن�سر الريا�سي - زفتا، اأقيمت 

ت�سمنت  التي  اللبناين  اجلي�س  �سهداء  دورة 

مباريات يف كرة القدم.

ميم�ش: • يف 
اأقيمت دورة ريا�سية بلعبة كرة القدم، بعنوان 

بلدة  نادي  ملعب  على  اجلي�س«،  �سهداء  »دورة 

ح�سر  الثامن.  امل�ساة  لواء  قطاع  �سمن  ميم�س، 

عبداهلل  املــقــدم   ،801 ال�سرية  اآمـــر  الفــتــتــاح 

واألقى  جزيني.  عبا�س  املــالزم  يرافقه  خّمــول، 

كلمة  الدكتور حامت عالمة  رئي�س جامعة »مكات« 

اأ�سادت بدور اجلي�س وت�سحياته. ويف اخلتام قّدم 

�سعار  يحمل  الذي  النادي  درع  القائد  ممثل  اىل 

اجلي�س، وقد ُكتب عليه »حتية اإجالل واإكبار ل�سهداء 

»مكات«  طالبات  اإحدى  نّفذتها  ولوحة  اجلي�س«، 

حيث  البارد  نهر  خميم  من  ق�سماً  عليها  ر�سمت 

ظهرت حاملتا جند ترفعان �سوراً ل�سهداء اجلي�س.

النبطية:  - • كفررمان 
يف كفررمان افتتح نادي التحّرر الريا�سي دورة 

ملعب  على  القدم،  كرة  لعبة  اجلي�س يف  �سهداء 

البلدة، بح�سور ممثل عن العماد قائد اجلي�س.

• العاقبية:
الوفاء  الريا�سي - يارين دورة  الأخوة  اأقام نادي 

كرة  لعبة  يف  اللبناين  الوطني  اجلي�س  ل�سهداء 

العاقبية - جتّمع  النادي يف  القدم، على ملعب 

يارين.

اإبل • عني 
دورة  جبيل  بنت   - ــل  اإب عــني  بلدية  نّظمت 

 ،)Mini Football( القدم  كرة  بلعبة  ريا�سية 

تكرمياً لذكرى املقدم ال�سهيد اإبراهيم �سلوم، على 

ملعب نادي اأبناء عني اإبل. رعى الدورة ممثل عن 

العماد قائد اجلي�س. �سارك يف هذه الدورة فريق 

اللبناين  اجلي�س  من  ع�سر  احلــادي  امل�ساة  لــواء 

الذي فاز يف املباريات كافة �سد فريق عني اإبل، 

وفريق عيناتا، وفريقي الوحدة الفرن�سية والوحدة 
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كاأ�س  اإهداء  ومّت  اليونيفيل.  قوات  يف  الإيطالية 

الفوز اىل عائلة املقدم ال�سهيد اإبراهيم �سلوم.

• قربيخا:
دورة  قربيخا،   - الريا�سي  قربيخا  نــادي  نّظم 

ملعب  على  القدم،  كرة  لعبة  اجلي�س يف  �سهداء 

لواء  فريق  املباريات  يف  تولني.�سارك  بلدة 

بلدة  فريق  على  فاز  الذي  ع�سر  احلــادي  امل�ساة 

فريق  اأمــام  وخ�سر   ،3 مقابل   11 بنتيجة  �سقرا 

قربيخا بنتيجة 1 مقابل 2.

الكرة الطائرة

الكورة:  - • قلحات 
اأقام النادي الثقايف الريا�سي يف قلحات - الكورة 

الطائرة،  الكرة  يف  ال�سنوي  الريا�سي  مهرجانه 

بعنوان »دورة �سهداء اجلي�س«، على اأر�س ملعبه. 

الوقوف  تاله  الوطني،  بالن�سيد  الــدورة  افتتحت 

دقيقة �سمت حتية لأرواح ال�سهداء. واألقيت كلمة 

هّناأت اجلي�س على انت�ساره على الإرهاب، موجهة 

الفتتاح  حفل  يف  �ــســارك  �سهدائه.  اىل  حتية 

اجلي�س،  قائد  العماد  ممثالً  العبد  ب�سام  العقيد 

املركزي،  التفتي�س  اإدارة  يف  العام  املفت�س 

لالأبحاث  العام  املدير 

جمل�س  يف  والتوجيه 

فوزي  املدنية  اخلدمة 

مركز  رئي�س  نعمة، 

يف  اجلي�س  خمــابــرات 

الــكــورة، اىل عــدد من 

ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات 

والإقت�سادية.

ــاراة  اإنــتــهـــــت املــبـــ

اجلي�س  فريق  بفـوز 

الــلــبــنــاين وفــريــق 

اللذين ت�سّلما  الزهرة، 

الدروع.

ح�سام  ال�سهيد  املغوار  النقيب  دورة   •
بو عرم:

نّظم نادي الب�ستان - الدبية، على اأر�س ملعبه، 

بالتعاون مع جمعية الربجني الثقافية الإجتماعية، 



دورة بعنوان »دورة النقيب املغوار ال�سهيد ح�سام 

يوماً   40 مرور  الطائرة، مبنا�سبة  للكرة  عرم«  بو 

على ا�ست�سهاده.

الوقوف  ثم  الوطني،  بالن�سيد  الــدورة  افتتحت 

حتية  �سمت  دقيقة 

لأرواح �سهداء اجلي�س.

حفل  يف  �ـــســـارك 

العقيد  ـــاح  ـــت الفـــت

ممثالً  �سعيد  لبيب 

اجلي�س،  قائد  العماد 

ال�سخ�سيات  من  وعدد 

ال�سيا�سية والإجتماعية 

واألقى  والــريــا�ــســيــة. 

كلمة  �سعيد  العقيد 

اأن  اىل  فيها  اأ�ــســار 

الــــــدورة هي  ــــذه  »ه

لل�سهيد  ــاء  وف تعبري 

ـــره  ـــاآث واعـــــتـــــزاز مب

م�سرية  يف  اجلي�س  لت�سحيات  وتقدير  البطولية، 

الدفاع عن الوطن«.

اجلي�س،  بت�سحيات  امل�سيدة  الكلمات  وتوالت 

اللبناين وقائده  موجهة حتية اىل �سهداء اجلي�س 

العماد مي�سال �سليمان.

كما األقى والد ال�سهيد، حممد بو عرم، كلمة اأ�سار 

وبخور  عطر  قوارير  ال�سهداء  »دمــاء  اأن  اىل  فيها 

فن�سحت  البارد،  نهر  اأر�ــس  على  �سكبت  وم�سك 

كرامة وعنفوان وعزة«. واختتمت الكلمات بق�سيدة 

من وحي املنا�سبة.  

قربيخا: يف  اجلي�ش  �سهداء  • دورة 
دورة  قربيخا،   - الريا�سي  قربيخا  نــادي  نّظم 

�سهداء اجلي�س يف لعبة الكرة الطائرة، على ملعب 

النادي الريا�سي كفردونني.

�سارك يف الدورة فريق لواء امل�ساة احلادي ع�سر 

الدولية  اللبنانية  اجلامعة  فريق  على  فاز  الذي 

كفردونني  فرق  اأمام  وخ�سر   ،1 مقابل   2 بنتيجة 

)1 مقابل 3(، وطالئع دلهون )�سفر مقابل 3(، 

ونادي النجمة ال�سرفند )1 مقابل 2(.

الزعرورية: يف  اجلي�ش  �سهداء  • دورة 
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اأقام نادي الفتيان الزعرورية، على اأر�س ملعب 

النادي، مهرجانه الريا�سي ال�سنوي للكرة الطائرة، 

بعنوان »دورة �سهداء اجلي�س«. ح�سر حفل الفتتاح 

القا�سي املنفرد يف منطقة اجلنوب، العميد الركن 

م�سطفى بو �ساهر، ممثالً العماد قائد اجلي�س.

�سارك يف الدورة فريق لواء امل�ساة احلادي ع�سر 

الذي خ�سر اأمام فريق الزعرورية بنتيجة 2 مقابل 

.3

الأحمر  �سهر  يف  اجلي�ش  �سهداء  • دورة 
- را�سيا - البقاع:

نّظم نادي �سهر الأحمر الريا�سي يف �سهر الأحمر 

- را�سيا - البقاع، دورة »�سهداء اجلي�س اللبناين« 

يف الكرة الطائرة، على امللعب البلدي يف البلدة.

قائد  العماد  عــن  ممثل  الفتتاح  حفل  ح�سر 

اجلي�س.

كرة ال�سلة

ح�سن: • م�ستى 
نّظمت بلدية م�ستى ح�سن، دورة �سهداء اجلي�س 

ح�سن  م�ستى  ملعب  على  ال�سلة،  كرة  لعبة  يف 

البلدي.

�سارك يف حفل اختتام الدورة ممثل عن العماد 

قائد اجلي�س.

• عانوت:
كرة  مباريات  حملت  ال�سوف،   - عــانــوت  يف 

الر�سمية  املدر�سة  ملعب  على  جرت  التي  ال�سلة 

اجلي�س  ل�سهداء  الوفاء  »دورة  ا�سم:  البلدة  يف 

ممثل  بح�سور  ــدورة  ال افتتحت  وقد  اللبناين«. 

للعماد قائد اجلي�س.

مرجعيون: • يف 
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�سارك فريق لواء امل�ساة العا�سر يف »دورة �سهداء 

وامليني  ال�سلة  كرة  بلعبتي  اللبناين«  اجلي�س 

فوتبول، التي نّظمها نادي �سبيبة املرج - جديدة 

اللواء  فريق  واأحرز  ملعبه.  اأر�س  على  مرجعيون، 

العا�سر املركز الأول يف املباراة النهائية يف لعبة 

نقاط   6 النتيجة  جــاءت  حيث  فوتبول،  امليني 

القليعة،  لفريق   2 مقابل  اللواء  فريق  ل�سالح 

وح�سل بالتايل على كاأ�س الدورة.

اأمــا يف مــبــاراة كرة 

ال�سلة، فكانت النتيجة 

فوز فريق بلدة اخليام 

بـ63 نقطة مقابل 40 

فريق  ل�سالح  نقطة 

اللواء العا�سر.

�سباقات املاراتون

ماراتون  • ن�سف 
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تكرمياً  ال��ط��رق«  لعدائي  لبنان  ل���»ع��رب 

للجي�ش:

تزامن النت�سار الكبري للجي�س يف معارك خميم 

املاراتون  ن�سف  �سباق  اإنطالق  مع  البارد،  نهر 

ال�سنوي اخلام�س، الذي نّظمته جمعية »عرب لبنان 

بريوت  جمعية  مع  بالتعاون  الطرق«،  لعدائي 

مزار   - فاريا  و�سركة  كفرذبيان  وبلدية  ماراتون 

كفرذبيان،  يف  و�سوكلني،  الداخلي  الأمــن  وقوى 

للموؤ�س�سة  ــاً  ــم ودع اجلي�س  ل�سهداء  تــكــرميــاً 

الع�سكرية، حتت عنوان »اأم ال�سباقات«.

جــــــرى الـــ�ـــســـبـــاق 

برعاية �سركة »بنكرز« 

وموؤ�س�سة  للتاأمني، 

العاملية،  »نــا�ــســكــو« 

األعاب  اإحتاد  وباإ�سراف 

ــارك فيه  ــقــوى، و�ــس ال

اىل  اجلي�س  منتخب 

جانب عدائني من عدة 

وبلدان  لبنانية  اأندية 

خمتلفة.

اأما نتائج الع�سكريني 

فجاءت  ال�سباق  يف 

على النحو التايل:

�سنة:  34  -  20 •
الأول  ــف  ــري ــع ال  -

ح�سني عوا�سة، الثاين.

- اجلندي الأول حممد 

العجمي، الثالث.

�سنة:  39  -  35 •
- العريف الأول عمر 

عبد اللطيف، الأول.

- العريف الأول علي 

مظلوم، الثاين.

مّت  اخلــــتــــام،  ويف 

توزيع اجلوائز يف منطقة »وردة« يف كفرذبيان.

جونيه: اىل  �سبيه  من  اجلي�ش  • يوم 
اأقيم  اجلي�س،  قائد  العماد  عن  ممثل  برعاية 

بريوت  جمعية  نظمته  الذي  اجلي�س،  يوم  �سباق 

مع  بالتعاون  الطرق،  عدائي  وجمعية  ماراتون 

جمل�س بلدية جونيه.

ال�سباق اإنطلق من املارينا - �سبيه و�سولً اىل 

ملعب فوؤاد �سهاب - جونيه.

�سغبني: • ماراتون 
نّظم النادي الثقايف الريا�سي يف بلدة �سغبني، 

�سباق ماراتون اإحياًء لذكرى �سهداء اجلي�س الأبطال، 

وذلك اإنطالقاً من مفرق بلدة خربة قنافار و�سولً 

اىل �سراي �سغبني، حيث مّت الترّبع بالدم ل�سالح 

جرحى اجلي�س.

�سيف املبارزة

اللبناين يف بطولة �سالح  اجلي�س  �سارك فريق 

اللبنانية  اللجنة  نّظمتها  التي  املبارزة،  �سيف 

بانت�ساره،  واحتفاًء  اجلي�س  ل�سهداء  وفاًء  لل�سالح، 

يف املركز العايل للريا�سة الع�سكرية.

فرو�سية

بعنوان  مباراة  للفرو�سية  اللبناين  الإحتاد  نّظم 

بطولة  �سمن  اللبناين«،  اجلي�س  �سهداء  »كاأ�س 

احلواجز  لقفز  العاملية  والبطولة  الدولية  الأولد 

مرمح  على  املباراة  اأقيمت  وقد   ،2007 للعام 

نادي فقرا.
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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

لل
�ض

• اأفقياً:
1- هم يف قلوبنا.

لكاتب  ــثــاين  ال ــم  ــس الإ� واحلــــني،  ــوقــت  ال  -2

وفيل�سوف فرن�سي راحل، بالدكم، اإ�ستّد الربد.

3- تبا�سرون احلرب، دولة اآ�سيوية، اأعالم. 

�سّوتت  اأوروبــيــة،  دولــة  بالأجنبية،  �سّباك   -4

وطّنت الذبابة، �سّيدة.

5- من الألقاب، اأو�سلت اخلرب اىل، دولة اأوروبية، 

من املكاييل.

نوتة  حــب«،  »ق�سة  بطل  اأمريكي  ممثل   -6

مو�سيقية، حار�س.

7- قِوَي يف َخلِقه، خطاأ وذنب، حرف نداء، نهر 

اأوروبي.

8- يك�سو الطائر، نائب لبناين راحل.

9- �سبابي، األف كيلو، مت�سابهان.

10- ا�سطْب واأبطْل ال�سيء.

لالأمم  �سابق  اأمني عام  الفيلة،  يوؤخذ من   -11

املتحدة، الفوز.

12- م�سيف لبناين، من احللويات.

13- اأوبرات من اأعمال الأخوين رحباين، جزيرة 

اإيطالية يف املتو�سط، اإخترَب.

كثري،  مــاء  البعري،  ن�سَط  �سوته،  خ�سَن   -14

مدينة ومرفاأ نهري يف اأملانيا.

15- �سحايف وكاتب لبناين راحل.

ووثقت،  اىل  مالت  اإكتملت،  على،  لومُه   -16

دولة اأفريقية.

17- الإ�سم الثاين لأديب و�ساعر فرن�سي راحل، 

نهر اأوروبي، جلبة و�سياح.

18- لهو ومرح، �سّنور، يك�سو اجلمل، اأرّدد، اأدّون.

19- عا�سمة ولية وا�سنطن، القرود، �سحم.

اأوروبية،  دولة  بلجيكا،  يف  ومرفاأ  مدينة   -20

الوليات  يف  ال�سرقية  اأبــال�ــس  جبال  �سال�سل 

املتحدة. 

21- من احلبوب، املا�سي ال�سديد، دولة عربية، 

اأبا�سر العمل.

• املعاون ح�سان ابي فراج 
اركان اجلي�س للعمليات - مديرية التعليم.

• الرقيب خلف نعمة
ال�سرطة الع�سكرية.

• العريف الأول فادي يون�ش
مو�سيقى اجلي�س.

• عمر ن�سار قي�ش
بتلون - ال�سوف.

ن
و
ز
ئ
ا
ف
ل
ا

• عمودياً:
1- اأديب فرن�سي راحل، اأحد ال�سهور، يعطيه 

النحل، قلب.

2- عا�سمة اأوروبية، جلاأت اىل، راأى ال�سيء.

م�سري،  كوميدي  ملمثل  الثاين  الإ�سم   -3

ما�سوا.

اخل�سرة،  �سديد  نبات  لبناين،  ممثل   -4

زوجة.

لبناين،  �سينمائي  الثاين ملخرج  الإ�سم   -5

قابلوهم.

اأرجنتيني ُقتل  اأ�سل  6- �سيا�سي كوبي من 

يف بوليڤيا، اأ�سد.

7- للتمني، ممثل اأمريكي، فولذ.

8- بدين، جماعة النا�س، مدينة خليجية.

عطف،  حــرف  لبناين،  واأديـــب  �ساعر   -9

�ساهدت، وِرك .

10- بناء جّيد، نقهره، مقّر حكومي.

�سد  التلقيح  اإكت�سف  اإنكليزي  طبيب   -11

�سرب  فنلندا،  جنوب  يف  منطقة  اجلــدري، 

بيده.

فرن�سية،  مدينة  فرن�سية،  مدينة   -12

مدينة مغربية. 

مو�سيقية،  نوتة  هولندية،  مدينة   -13

طالء، قطع بال�سيف.

راحل،  اأمريكي  ملمثل  الثاين  الإ�سم   -14

ل�سان، اأديب اإنكليزي راحل.

طائفة  لبنانية،  بلدة  العمل،  اأ�سلَح   -15

هندو�سية، اأبعدوا.

راحل،  اإ�سباين  ــب  واأدي ام  ر�سّ اأدّرب،   -16

ال�سوت واجللبة، ما�سٍ بالأجنبية.

بريطاين  وزراء  لرئي�س  الثاين  الإ�سم   -17

راحل، دا�س ف�سدخ، دولة اأوروبية.

18- يحفظ وي�سون، اأر�س، ممثلة م�سرية، 

حيوان قطبي.

ي�ستغيث  اأقراأ،  �سعودي،  نفطي  مرفاأ   -19

وي�ستعني.

20- تغّطى، دولة اأفريقية، مدينة اإيطالية.

داخل  وا�سح  بخط  احلل  ويكتب  املجلة،  من  مقتطعة  غري  م�سابقة  كل  • ت�ستبعد 
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 الثاين  ت�سرين   25 احللول  لقبول  موعد  • اآخر 

حل العدد ال�سابق

اجلي�ش - العدد رقم 268

239



يف رفيف العَلم فوق النهر، »النهر ال�ساخن«، وعٌد بعودة ال�سواقي ال�سافية اىل حقول البلد، 

واأمل بزهور يانعة... وهناء. ويف ذاك الرفيف ح�سرة من العنف الأعمى الذي اأ�سابت �سظاياه اأر�سنا، 

ف�سقط من اأبطالنا �سهيد و�سهيد و�سهيد... وهم يدافعون عن وطن الر�سالت والقيم واجلمال. 

ويف الرفيف انطلق اأبطال جدد يحّلون حمل رفاقهم، يت�سّلمون الأمانة، ويق�سمون اأمام اجلثمان 

الطاهر باأنهم �سيكملون طريق الت�سحية، اىل احلياة الكرمية اأو اىل ال�ست�سهاد.

الهدوء.  ل يعرفون  املتحرك جنود  الظل  العَلم، ويف  ويرتفع  الألوان،  الريح، وتختلط  وتهب 

املهمة لي�ست �سهلة، والإرادة باملقابل لي�ست عادية: ل بّد من �سرب الإرهاب واحلّد من ن�ساطه 

واإزالة �سره... والق�ساء عليه.

اأ�سرب يف الأعايل يا عَلم البلد، مرفرفاً خمتالً �ساحكاً. يف اأبي�سك واأخ�سرك والأحمر زهو اأوفر، 

و�سفاء اأفخر، ونقاء اأ�سهر. من ثلوجنا األوانك، ومن اأرزنا، ومن دماء جنودنا. الدم على الأكف، ويف 

م، وعلى الأكتاف عتاد قدمي يحر�ش اجلنود عليه، وبه يقاومون اآلت الإرهاب اجلهنمي  القلوب ق�سَ

واأدوات التخريب اخلبيث. تنتقل بك ال�سواعد يف اأر�ش املعركة من �سارع اىل �سارع ومن جدار 

اىل جدار ومن مبنى اىل مبنى، فيتجدد ال�ستعداد للت�سحية، يف النفو�ش، وتزداد القدرة على 

البلد  اأبناء  و�سواعد  الأطفال  هامات  وال�ساحات فرتق�ش معك  واملدار�ش  البيوت  اأما يف  النت�سار. 

جميعاً، افتخاراً وزهواً وثقة بالذات الوطنية ال�سامدة.

األ�سَت اأنت عَلم اجلميع؟ وجي�سك هذا، األي�ش جي�ش اجلميع، ينت�سر بهم وينت�سر من اأجلهم؟ 

األي�ست يف اأوىل اأولوياته وحدة البلد �سعباً ومعتقدات واأفكاراً واأحلماً وتطلعات؟ لقد خاف البع�ش 

على وحدته يوماً، وها هو اليوم، ويف كل يوم، يوؤكدها ويعطي من خللها الدرو�ش والعرب، ويدعو 

اىل القتداء بها. وقلق البع�ش على قوته يوماً، وها هو اليوم، ويف كل يوم، يطمئنه ويو�سح 

له بالكلمة ال�سعبية املعرّبة ال�سادقة »العطاء من اللحم احلي« اأنه قوي يف الدفاع وقوي يف 

الهجوم. الإميان بالواجب الوطني هو ال�سلح الأول، والت�سحية بكل غاٍل هي العتاد الأفعل والأكمل 

والأ�سمل. هذا العتاد يخل�ش له اجلندي، ويحافظ عليه، ويتكل على فعاليته املتوا�سعة، معّو�ساً 

عن نواق�سه بالإ�سرار وال�سهر وح�سن الأداء. وهذا اجلندي ل ينتظر توافر العتاد الع�سري املتقدم 

كي ينّفذ املهمة ويحقق الأمل، فالظروف ل حتتمل النتظار. كاد الوطن اأن يكون يف خطر لو 

مل تهب الوحدات ملواجهة براثن ال�سر واأل�سنة النار التي كان يف نية املتاآمرين اأن يحرقوا بها 

خريطة الوطن، لكن الرباثن حتطمت، والنار يتّم اإطفاوؤها، و�سدور الع�سكريني هي التي واجهت 

وهي التي حالت دون و�سول اللهب اىل وجوه املواطنني.

وراأى اجلي�ش اأن ل يحتفل بعيده ل�سبب و�سبب، لكن املواطنني هوؤلء خالفوه الراأي لهذه املرة 

فقط، ففي النفو�ش زغردات يريدون ن�سرها حتية له، ويف القلوب دعوات يريدون اإطلقها حفاظاً 

عليه، ويف العيون ابت�سامات ل ي�ستطيعون ح�سرها، وقد طفح كيلها ول بّد من توجيهها اليه 

يف احتفال هنا ولقاء هناك.

ت�ستاأهل يا جي�ش لبنان، ت�ستاأهل. لك الأمر ولك العيد، ولك الغار واملجد واحلّب، وعلى اهلل وعلى 

جنودك التكال. 

العميد الركن �سالح حاج �سليمان

مدير التوجيه

الَعَلم... 

دائماً
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