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تكرمياً لل�شهداء الذين ا�ست�شهدوا
خالل معارك خميم نهر البارد،
ولأرواح ال�شهداء الذين �سقطوا
خالل العدوان الإ�سرائيلي على
لبنان يف متوز � ،2006أقامت
قيادة اجلي�ش �إحتفاالً �أ ّكد خالله
قائد اجلي�ش العماد مي�شال
�سليمان ،ان دماء ال�شهداء
�صنعت جمد لبنان.

احتفال تكرميي لل�شهداء

19

ّ
نفذ الأمر وعادوا �أبطاال ً
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للبطولة بهاء
ولل�شهادة وفاء

بني ايديكم ،عدد �آخر من اعداد «اجلي�ش» امل�ضمخة بعطر ال�شهادة والبطولة .مل يكن كافياً عدد ،وال اثنان،
وال ثالثة ،ورمبا اكرث ملواكبة تلك الأ�شهر وما عا�شه ع�سكريونا الأبطال خاللها ،ومن خلفهم عائالتهم ورفاقهم
يف الوطن ب�أ�سره� .ضغط املواد اال�ستثنائي يف العدد ال�سابق ،ح ّتم ت�أجيل الكثري من املقابالت التي كانت
اجريت يف مواكبة معركة نهر البارد .وعليه ،ي�أتيكم هذا العدد حامالً النب�ض احلي ملقاتلني �صنعوا البطولة
وجمدها ،وامل�شاعر التي �أف�صح عنها رفاق لهم ،واي�ضاً غ�صة عائالت وقلق احباء ،وامنا اكرث من اي �شيء �آخر،
عنفوان املنت�صرين على جراحهم ليبقى الوطن� ...إنه بحق عدد خا�ص.
التحرير
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الع�سكريون ليبقى الوطن.
يف املعركة كانوا قرب رجالهم،
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له�ؤالء الرجال بعد �أن �أجنزت
املهمة الأ�صعب يف تاريخ
اجلي�ش بالن�صر النهائي؟
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توزيع:
«النا�شرون» �ش.م.م.
لتوزيع ال�صحف واملطبوعات

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

ت�رشين الأول

ا�ستقباالت الوزير

وزير الدفاع الوطني
ي�ستقبل ال�سفري الأمريكي

�إ�ستقبل وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ اليا�س املر� ،سفري الواليات املتحدة الأمريكية ال�سيد جيفري فيلتمان،
وتركز البحث خالل اللقاء ،على اخلطوات املقبلة الواجب اتخاذها لدعم اجلي�ش اللبناين.
وبعد اللقاء ،قال ال�سفري الأمريكي�« :إن البحث تناول طريقة بناء اجلي�ش اللبناين ،وامل�ساعدات التي ق ّدمناها
اليه خالل معركته يف نهر البارد ،ونحن نفتخر �أننا �ساعدنا اجلي�ش ودعمناه ،واملهم الآن �أن نبني جي�شاً للم�ستقبل
من �أجل �إ�ستقرار لبنان و�إ�ستقالله».
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ت�رشين الأول

ا�ستقباالت القائد

قائد اجلي�ش
ي�ستقبل
ال�سفري الدامنركي
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ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد
مي�شال �سليمان يف مكتبه يف
الريزة� ،سفري الدامنرك ال�سيد
جان توب كري�ستن�سن يف زيارة
بروتوكولية.

 ...وال�سفري
امل�صري

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف
مكتبه يف الريزة� ،سفري جمهورية
م�صر العربية ال�سيد �أحمد ف�ؤاد
البديوي يرافقه امللحق الع�سكري
العقيد ح�سام الدين م�صطفى ،يف
زيارة بروتوكولية.

 ...ورئي�س �أركان
هيئة مراقبة
الهدنة

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف
مكتبه يف الريزة ،رئي�س �أركان
هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم
املتحدة اللواء �أيان غوردون .وقد
تناول البحث الو�ضع العام يف
البالد ،والتعاون بني هيئة مراقبة
الهدنة واجلي�ش اللبناين .وكان
اللواء غوردون قد تف ّقد خالل زيارته
فريق املراقبني الدوليني العاملني
يف اجلنوب.
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 ...ورئي�س هيئة
الأركان امل�شرتكة
جلمهورية
كوريا اجلنوبية

 ...وم�ساعد رئي�س
�أركان الدفاع
الربيطاين

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

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف الريزة ،رئي�س هيئة الأركان
امل�شرتكة جلمهورية كوريا اجلنوبية
اجلرنال كوان جيم كيم يرافقه وفد
ع�سكري .وجرى التداول يف �سبل
تفعيل التعاون بني اجلي�شني
ال�صديقني ومهمة الوحدة الكورية
العاملة يف �إطار «اليونيفيل».

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد
�سليمان ،يف مكتبه يف الريزة،
م�ساعد رئي�س �أركان الدفاع
الربيطاين الأمريال �آل ريت�شارز
يرافقه امللحق الع�سكري الربيطاين
املقدم �ستيفان �أندروز .وجرى
البحث يف �سبل تفعيل التعاون
بني اجلي�شني اللبناين والربيطاين.

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

اجلي�ش  -العدد رقم 268
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ت�رشين الأول

ا�ستقباالت القائد

 ...ومدير مكتب
منظمة التحرير
الفل�سطينية

 ...وقائد قوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة
يف لبنان

 ...وامللحق الع�سكري
الأمريكي
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ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف الريزة ،مدير مكتب منظمة
التحرير الفل�سطينية يف لبنان
ال�سيد عبا�س زكي على ر�أ�س
وفد فل�سطيني .وجرى البحث
يف ال�ش�ؤون املتعلقة باملخيمات
الفل�سطينية يف لبنان وخ�صو�صاً
يف خميم نهر البارد.

ا�ستقبل العماد مي�شال �سليمان،
يف مكتبه يف الريزة ،قائد قوات
الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان
اجلرنال كالوديو غراتزيانو ،وتناول
البحث الأو�ضاع املتعلقة مبهمة
اليونيفيل ،و�سبل تعزيز التن�سيق
والتعاون بني اجلانبني اللبناين
والدويل.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد
مي�شال �سليمان ،يف مكتبه يف
الريزة ،امللحق الع�سكري الأمريكي
الرائد دايڤيد �آيل.

 ...وامللحق الع�سكري
الهولندي

 ...ورئي�س �أ�ساقفة
البقاع
للروم امللكيني
الكاثوليك

 ...ووفداً
من حركة حما�س

ا�ستقبل العماد مي�شال �سليمان،
يف مكتبه يف الريزة ،امللحق
الع�سكري الهولندي املقدم
كري�ستيان الدرهور�ست يف زيارة
وداعية ق ّدم خاللها خلفه املقدم
البحري بول فلو�س.

ا�ستقبل العماد �سليمان ،يف
مكتبه يف الريزة ،رئي�س �أ�ساقفة
الفرزل وزحلة والبقاع للروم
امللكيني الكاثوليك املطران
اندريه حداد ،الذي ق ّدم له التعازي
بالع�سكريني وهن�أه باالنت�صار
الكبري ،كما ق ّدم هبة مالية ل�صالح
عائالت �شهداء اجلي�ش واجلرحى
واملعوقني.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف الريزة ،وفداً من حركة حما�س
برئا�سة ال�سيد �أ�سامة حمدان،
وتناول البحث �سبل ت�سهيل عودة
الأهايل اىل خميم نهر البارد
وتعزيز الت�ضامن بني ال�شعبني
اللبناين والفل�سطيني.
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ت�رشين الأول

ا�ستقباالت القائد

 ...ووفد نقابتي �أطباء
لبنان يف بريوت
وال�شمال

 ...ووفداً
من جتار البارد

 ...ووفداً من احتاد
موظفي امل�صارف

10
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ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف
مكتبه يف الريزة ،وفد نقابتي
�أطباء لبنان يف بريوت وال�شمال،
الذي �أعلن ت�أييده املطلق لكل
اخلطوات التي تقوم بها قيادة
اجلي�ش ،وا�ضعاً كل �إمكانات
النقابتني يف ت�ص ّرف هذه القيادة.
كما ق ّدمت كل من النقابتني هبة
مالية مبوجب �شك ل�صالح خزينة
اجلي�ش.
ا�ستقبل العماد �سليمان ،يف
مكتبه يف الريزة ،وفداً من جلنة
جتار نهر البارد� ،أعرب عن ت�ضامنه
مع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،وا�ستعداده
م�شاطرة اجلي�ش و�أهايل عكار،
ما حلق بهم من �أ�ضرار مادية
وج�سدية.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف الريزة ،وفد احتاد موظفي
امل�صارف برئا�سة ال�سيد جورج حاج،
مهنئاً باالجناز الوطني الذي ح ّققه
اجلي�ش بانت�صاره على الإرهاب يف
خميم نهر البارد ،وق ّدم هبة مالية
مبوجب �شك م�صريف ل�صالح خزينة
اجلي�ش.

 ...ووفد
علماء فل�سطني

 ...ووفداً من الهيئة
التنفيذية العامة
للمدار�س الكاثوليكية

 ...ووفداً من نقابة
املهند�سني

ا�ستقبل العماد �سليمان ،يف
مكتبه يف الريزة ،وفد علماء
فل�سطني يتق ّدمهم ال�شيخ �أياد
العردات ،الذي بحث معه يف
ال�ش�ؤون املتعلقة مبخيم نهر البارد.

ا�ستقبل العماد مي�شال �سليمان،
يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س
الهيئة التنفيذية العامة للمدار�س
الكاثوليكية الأب مروان ثابت
يرافقه وفد من �أع�ضاء الهيئة.
وهن أ� الوفد قائد اجلي�ش بالن�صر
الذي حتقق على الإرهاب ،و�أعرب
عن ثقته بالتدابري املمكن اتخاذها
لت�أمني �سالمة الطالب يف حميط
مدار�سهم.

ا�ستقبل العماد �سليمان ،يف
مكتبه يف الريزة ،وفداً من نقابة
املهند�سني برئا�سة النقيب �سمري
�ضومط الذي هن�أه بالن�صر الذي
حققه اجلي�ش على جماعة «فتح
اال�سالم» ،وق ّدم هبة نقدية اىل
خزينة اجلي�ش.
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ت�رشين الأول

ا�ستقباالت القائد

 ...واملمثل املقيم
لل�صندوق الكويتي
للتنمية الإقت�صادية
العربية

12

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف الريزة ،الدكتور حممد �صادقي
املمثل املقيم لل�صندوق الكويتي
للتنمية الإقت�صادية العربية،
الذي هن�أه بانت�صار اجلي�ش على
الإرهابيني.

 ...والآن�سة
راي جاك با�سيل

ا�ستقبل العماد �سليمان ،يف
مكتبه يف الريزة ،الآن�سة راي جاك
با�سيل الفائزة بامليدالية الربونزية
يف رماية الأطباق �ضمن بطولة
العامل لل�سيدات التي جرت يف
قرب�ص بتاريخ  .2007/9/8وهي
�أول �سيدة عربية تت�س ّلم ميدالية
لبطولة عاملية يف هذا املجال،
وقد �أهدت امليدالية للعماد قائد
اجلي�ش.

 ...وعائلة
النائب ال�شهيد
�أنطوان غامن

ا�ستقبل العماد مي�شال �سليمان،
يف مكتبه يف الريزة ،عائلة النائب
ال�شهيد �أنطوان غامن التي �شكرته
على تقدمي واجب العزاء.
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ت�رشين الأول

ا�ستقباالت رئي�س الأركان

رئي�س الأركان
ي�ستقبل وفد قيادة
املعهد امللكي
الربيطاين

 ...ووفداً
ع�سكرياً �إيطالياً

 ...واملطران
�أندريه حداد

ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء
الركن �شوقي امل�صري ،يف مكتبه
يف الريزة ،اللواء �سيبا�ستيان
روبرت�س من قيادة املعهد امللكي
الربيطاين للدرا�سات الدفاعية،
على ر�أ�س وفد مرافق من جن�سيات
خمتلفة ،حيث ّمت البحث يف
العالقات امل�شرتكة بني اجلي�شني
اللبناين والربيطاين.
ا�ستقبل رئي�س االركان ،يف
مكتبه يف الريزة ،رئي�س العمليات
امل�شرتكة يف هيئة الأركان العامة
الإيطالية الفريق مورو دل فتي�شيو
يرافقه رئي�س �أركانه الأمريال
جيو�سيبي دو جورجيو على ر�أ�س وفد
ع�سكري مرافق .وجرى التداول يف
العالقات امل�شرتكة بني اجلي�شني
اللبناين والإيطايل ومهمة وحدة
بالده العاملة �ضمن قوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان.

ا�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه
يف الريزة ،رئي�س �أ�ساقفة الفرزل،
زحلة والبقاع للروم امللكيني
الكاثوليك املطران �أندريه حداد.
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ت�رشين الأول

وقفة وفاء

برعاية العماد
�سليمان وح�ضوره

قدا�س لراحة �أنف�س
ال�شهداء يف جبيل
الأب قدوم:
ال�شهادة حتمل
بذاتها عزا ًء
برعاية وح�ضور قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان وح�ضوره اىل جانب
زوجته ال�سيد وفاء� ،أقامت رعية منطقة جبيل قدا�ساً �إحتفالياً لراحة �أنف�س
�شهداء اجلي�ش ،تر�أ�سه رئي�س الأنط�ش الأب مارون قدوم يف كاتدرائية مار
يوحنا مرق�ص  -جبيل.
�شارك يف القدا�س ح�شد من �أبناء الرعية وعدد من ال�شخ�صيات الر�سمية
والوطنية وفعاليات املنطقة ،و�أهايل � 21شهيداً من فوج مغاوير البحر.
و�ألقى الأب قدوم كلمة يف �أثناء القدا�س �أ�شاد فيها بت�ضحيات �شهداء
اجلي�ش الذين افتدوا ب�أرواحهم لبنان ليبقى موطن الر�سالة واحل�ضارة ،ون ّوه
ج�سدت بوحدتها �صورة عن وحدة الوطن
بدور امل�ؤ�س�سة الع�سكرية التي ّ
الع�صية على التفرقة والت�شرذم.
ومما قاله:
ً
«نلتقي اليوم لنتذكر ون�ستح�ضر �شهداء جي�شنا احلبيب� ،إنه �أوال موقف
�صالة ،فيه فعل �إميان باهلل كما بالإن�سان ،وموقف رهبة قدر رهبة املوت،
ولي�س �أي موت ،بل موت من بذلوا �أنف�سهم من �أجل �أحبائهم ،كي يبقوا يف
وطن الفرادة احل�ضارية ،وطن الر�سالة ،وموقف ثقة مب�ؤ�س�سة �إخت�صرت يف
بوتقتها كل �ألوان الوطن ،فك ّثفتها يف م�سرية �صائرة �أبداً اىل الرتقي نحو
الوحدة الوطنية ،من دون التبا�س ي�س ّو�س متا�سك مداميكها� ،أو مت ّخ�ض يف
عقيدتها� ،أعني بها م�ؤ�س�سة جي�شنا احلبيب .وتراين �أخت�صر املواقف الثالثة
بالإميان بوطن وجي�ش يوحد الإميان والوطن بدم �أبنائه».
و�إذ تطـرق اىل معنى اال�ست�شهـاد يف الدين امل�سيحي ويف الأديـان الأخرى،
تناول الأب قدوم «�شراكة الإن�سان مع �أخيه الإن�سان ،يف زمن اخلال�ص� ،شراكة
16
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ال�صورة الإلهية ،التي ال ميكنها �أن ترتقي اىل م�ستوى بذل الذات من
�أجل الآخر� ،إال لأن الآخـر هو �أي�ضاً �صـورة اهلل على الأر�ض ،ولأن الأر�ض بفعـل
ال�شراكة واحلب املتبادل هذا مدعوة لأن تكون �صورة لل�سماء ،وطن ال�شراكة
الإلهية ،فال �شراكة مع اهلل من دون �شراكـة مع الآخر ،وال ا�ست�شهاد �إال من
�أجل الآخر ،وال ح�ضارة لقاء �إال ح�ضارة بذل الذات املجانية ب�شعاع نور على
�أيقونة الوطن».
و�أ�ضاف قائالً:
«وتراين هنا� ،أمام م�ؤ�س�سة اجلي�ش اللبناين ،نواة الأيقونة الوطنية،
ومركزيتها وحمورها وعمادها .مدر�سة هي هذه امل�ؤ�س�سة ،نعم ،ال بل �أكرث،
جت�سدات الوطن .و�إن �ضاعت �صورة الوطن يف ما يجب �أن تكون،
�إنها �أرقى ّ
ً
فلننرث واقع جي�شنا بذارا يف �أرجائه ،فتكتمل ال�صورة .وكيف ال ،وتناغم
متا�سكها عثار مل�ؤامرات التفرقة والتجزئة ،ودعوة �صارخة لكل نية �صادقة
كامنة يف عمق ال�صادقني مع الوطن� ،صرخة تقول� :أكملوا امل�سرية ،لأن
وطناً له جي�ش كجي�شنا احلبيب يليق به الوجود وي�ستحقه.
ويف الإبحار عرب �أمواج �صريورة وطننا ،نتم�سك بجي�شه خ�شبة خال�ص ،وكي
ال ت�ضيع البو�صلة على خط الأفق الهارب من الو�صول ،تطلع علينا ل�ؤل�ؤات
دم �شهدائنا ،جنمات �صبح تقول لنا :من هنا الطريق.»...
وتوجه اىل العماد �سليمان بالقول:
«�سيكتب التاريخ يوماً �أن رجالً من منطقتنا احلبيبة ،احتد بامل�ؤ�س�سة التي
يدين لها لبنان ببقائه .ف�إن بقي لبنان واحداً ،لأن جي�شنا واحد مو ّحد ،ولأن
قائده َ�ص َل َب كل �أنانية وم�صلحة ذاتية وك�أنه تر ّهب لتتجلى وحدة اجلي�ش

خ�شبة قيامة لوحدة لبنان� .أعطيت �إيقاع الوحدة من تناغم �شخ�صيتك
ور�سوخ وطنيتك و�صدق تعاطيك وكرب توا�ضعك وحنكة قيادتك.
لقد ا�ستقيت من عائلتك وبيتك ومن رحم امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �صالبة
ال�صمود على ال�صدق مع الوطن ،فبادلتها مب�صداقية قائد ومرافقة �أخ.
مرافقة و�صلت اىل حد الت�ضامن مع كل من انتمى اىل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
و�أحب الوطن يف رحمها ومن خاللها .ت�ضامن و�صل بكم اىل درجة �أنكم كنتم
اجلريح مع كل جريح �أ�صابه حديد احلقد والغدر ،وكنتم �شهيداً حياً مع كل
�شهيد وك�أن نب�ضة من نب�ض قلبكم تن�سلخ لينب�ض قلب الوطن .وعندما
حانت �ساعة الن�صر كان لتوا�ضعكم القوي �أن ي�شرق تعزية على احلزن اجلاثم

على قلب �أهل ال�شهداء و ُيهدي للم�ؤ�س�سة الع�سكرية ثمار موا�سم الن�صر
علها ت�ضمد جراحها وتزداد وحدتها وحدة...
ح�ضوركم اليوم لن�شارك بال�صالة لراحة �أنف�س �شهداء جي�شنا الأبرار هو
برهان �ساطع ،وعذراً من توا�ضعكم� ،أن كل قائد ينحني لدماء �شهدائه هو
قائد ي�صل اىل حد ال�ضمانة على �أن دماءهم لن تذهب هدراً .فال�شهادة هنا
حتمل بذاتها عزا ًء...
لي�شع على
فليكن جرحكم وحزنكم كوة رجاء ينطلق منها نور �إميانكم ّ
حا�ضر الوطن وم�ستقبله ،وترفعونه �صالة اىل �ساكن الأعايل ليتغ ّمد �شهداءنا
برحمته وح ّبه».

قائد اجلي�ش
العماد
مي�شال �سليمان
يزور جامعة
الروح القد�س
يف الك�سليك

زار قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان ،جامعة الروح القد�س يف
الك�سليك وذلك بدعوة من رئي�سها الأب الدكتور هادي حمفوظ الذي كان
يف ا�ستقباله حماطاً بنوابه مع عمداء الكليات ومدراء املعاهد.
بد�أ العماد �سليمان زيارته ،بجولة قام بها برفقة م�ستقبليه على
�أرجاء اجلامعة تع ّرف خاللها على املن�ش�آت اجلديدة .وا�ستمع اىل �شرح
عن املكتبة اجلامعية وما حتويه من مطبوعات وخمطوطات والطرق
احلديثة لل�صيانة واحلفظ.

كذلك ،تع ّرف العماد �سليمان على �إمكانات كلية العلوم وتقنياتها
وقدرتها على مواكبة �أحدث تطورات الع�صر .كما التقى الرئي�س العام
للرهبانية اللبنانية املارونية الأباتي اليا�س خليفة ،وبنهاية الزيارة
�أقيمت على �شرفه م�أدبة ع�شاء تكرميية.
وقد �أثنى العماد قائد اجلي�ش على املجهود املبذول لتطوير اجلامعة
وجعلها يف م�صاف اجلامعات احلديثة يف لبنان واملنطقة ،ومبتناول
خمتلف الطبقات الإجتماعية.
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ت�رشين الأول

قيادة اجلي�ش
ك ّرمـت ال�شهداء يف احتفـال حا�شد

�إحتفال تكرميي
�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي

العماد �سليمان:

اجلي�ش حقق الوعد
الذي قطعه �أمام ال�شعب
ودماء ال�شهداء �صنعت جمد لبنان

�إحتفا ًء باالنت�صار على الإرهاب ،وتكرمياً لل�شهداء الذين ا�ست�شهدوا خالل معارك خميم نهر البارد التي امتدت من
� 20أيار وحتى � 2أيلول  ،2007وتكرمياً لأرواح ال�شهداء الذين �سقطوا خالل العدوان الإ�سرائيلي على لبنان يف متوز ،2006
جممع ف�ؤاد �شهاب الريا�ضي  -جونيه ح�ضره دولة نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
�أقامت قيادة اجلي�ش �إحتفاالً يف ّ
الدفاع الوطني الأ�ستاذ اليا�س املر ،وقائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان ،ورئي�س الأركان اللواء الركن �شوقي امل�صري،
وقادة الأجهزة الأمنية ،اىل جانب عائالت ال�شهداء وح�شد من ال�شخ�صيات الر�سمية والوطنية والإجتماعية والثقافية،
وعدد من ال�سفراء وامللحقني الع�سكريني الأجانب.
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وقائع الإحتفال
بعد انتهاء جهوز القوى امل�شاركة ومتركزها يف الأمكنة املخ�ص�صة لها ،وانتهاء و�صول املدعوين من
مدنيني وع�سكريني ،وو�صول علم اجلي�ش ،ورئي�س الأركان اللواء الركن �شوقي امل�صري وقائد اجلي�ش العماد
مي�شال �سليمان ،ووزير الدفاع الوطني اليا�س املر ،بد أ� الإحتفال يف متام ال�ساعة العا�شرة من �صباح يوم
ال�سبت يف  ،2007/10/6بو�ضع �إكليلني من الزهر من قبل وزير الدفاع وقائد اجلي�ش على الن�صب
التذكاري ل�شهداء اجلي�ش ،على �أنغام معزوفة املوتى والزمة الن�شيد الوطني ون�شيد ال�شهداء .وعلى وقع
�ضربات الطبل الثالث ،كانت القوى امل�شاركة تردد عبارة «لن نن�ساهم �أبداً» ،يف كل مرة كان يذكر فيها قائد
العر�ض العميد الركن نبيل ن�صر عبارة «لنتذ ّكر �شهداءنا».
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ث���م وق����ف اجلميع
دقيقة �صمت حداداً على
�أرواح ال�����ش��ه��داء ،قبل
تقليد الأو�سمة لقادة
الوحدات التي �شاركت
يف معارك نهر البارد،
من قبل وزي��ر الدفاع
الوطني والعماد قائد
اجلي�ش وال��ل��واء الركن
رئي�س الأرك��ان ونوابه،
على �أن��غ��ام مو�سيقى
اجلي�ش الوطنية.
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و�سبقت ت�سليم ال���دروع اىل ذوي ال�شهداء،
والكت ّيبات التي تت�ضمن �صور ال�شهداء املئة
والثمانية وال�ستني مع نبذة مف�صلة عن كل
�شهيد ،باال�ضافة اىل كلمة قائد اجلي�ش وكلمة ذوي
ال�شهداء ،كلمة ملدير التوجيه العميد الركن �صالح
حاج �سليمان جاء فيها:

24
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« 168
�����ش����ه����ي����داً
�����س����ق����ط����وا
ب�����الأم�����������س
ال��ق��ري��ب على
م��ذب��ح ال��وط��ن
يف م���واج���ه���ة
الإره��������������اب،
ل���ي���ن�������ض���م���وا
اىل م����ن
�سبقهم على
طريق ال�شهادة قبل �سنة خالل الت�صدي للعدو
الإ�سرائيلي ،واىل كل �شهداء اجلي�ش الذين �سقطوا
يف معارك ال�سيادة والكرامة الوطنية على امتداد
م�سرية ال�شرف والت�ضحية والوفاء».
ثم قر�أ مدير التوجيه �أ�سماء ال�شهداء بح�سب

الرتب الع�سكرية ،فتق ّدم ذووهم من العماد قائد
اجلي�ش واللواء الركن رئي�س الأركان والعميد �أنطوان
بانو وقادة الوحدات وت�س ّلموا منهم الدروع التي
حملت عبارة «ا�س ُت�شهد يف مواجهة الإرهاب دفاعاً
عن لبنان عام  ،»2007وكت ّيبات ذهبية اللون
ت�ض ّمنت نبذة عن حياة ال�شهداء الـ 168بعنوان «ال
ثمن لدماء ال�شهداء �إال بقاء الوطن  -معركة نهر
البارد .»2007
تن�س قيادة اجلي�ش يف احتفالها التكرميي
ومل َ
م�سعفي ال�صليب الأحمر اللبناين الذين «هم
�أي�ضاً جاهزون دوماً لتلبية النداء ،و�أحياناً كثرية
ال يتوقفون عند بذل العرق بل يتجاوزونه اىل
بذل الدم ،ف�سقط لهم �شهيدان :بول�س معماري
وهيثم �سليمان ،هما �أي�ضاً ملء الوجدان والقلوب،
متاماً كما �شهداء اجلي�ش الأب���رار» كما ج��اء يف
الكت ّيب اخلا�ص باملنا�سبة.
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على هام�ش
الإحتفال
• عندما و�صل قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان اىل مكان
االح��ت��ف��ال ،ع�لا الت�صفيق احل���اد م��ن ك��ل ح��دب و���ص��وب ،وا�ستمر وهو
ي�ستعر�ض القوى امل�شاركة يف العر�ض.
• راف��ق حلظة ت�لاوة �أ�سماء ال�شهداء لت�سليم ذويهم ال��دروع
والكت ّيبات الت�صفيق احل��ار عند ذكر كل �إ�سم والبكاء وال�صراخ وم�شاعر
احلزن والأ�سى ،فاجلرح مل يندمل بعد ،وقد ال يندمل.
• لوحـظ �أن عـدداً مـن النواب وال�شخ�صيـات ال�سيا�سيـة قـد ح�ضـروا
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االحتفـال ،مـن دون �أن تو ّجـه اليهـم دعـوات ر�سميـة ،حيـث اقتـ�صـرت
الدعـوات الـتي وجهتهـا القيادة على أ�ه��ايل ال�شهداء وممثلي هيئات
املجتمع املدين ،ووزيري الدفــاع الوطني والداخليـة .كذلك ح�ضر عدد من
الفنانني.
• لفتت زينة مكان االحتفال والأبنية املجاورة الكثريين ،حيث
�س َّيج بالأعالم اللبنانية و�أع�لام اجلي�ش تتو�سطها �صور ال�شهداء ووردة
«من جي�ش الوطن اىل �أهله».
• حر�صت بلدية جونيه على تعليق اليافطات املعز ّية واملر ّحبة
على طول الطريق امل�ؤدي اىل مكان االحتفال.
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كلمة ذوي ال�شهداء
بعد ذلك �ألقى الدكتور �ضاهر �أبو
غزالة والد النقيب ال�شهيد روي �أبو
غزالة كلمة با�سم �أهايل ال�شهداء جاء
فيها:
دولة نائب رئي�س جمل�س الوزراء معايل وزير
الدفاع الوطني الأ�ستاذ اليا�س املر
�أ�صحاب ال�سعادة واملعايل وال�سيادة والف�ضيلة
ح�ضرة العماد مي�شال �سليمان قائد اجلي�ش
�أيها احلفل الكرمي
املقام جلل واملقال �صعب
ما �أ�صعب الكالم يف مقام يعجز فيه الل�سان �أن
يعبرّ عما يجول يف خاطر الإن�سان ،و�أنا ال �أ�ستطيع
مهما غاليت يف القول �أن �أفيكم جزءاً من حقكم.
�أيها اجلنود ،الأحياء منكم وال�شهداء ،لقد �أق�سمتم
فوفيتم! لقد حت ّديتم الزمان وطمحتم اىل املجد،
فكان لكم ما �أردمت.
ً
وها �أنا �أقف خا�شعا لأحتدث با�سم اجلموع الذين
أ�ب��وا �إال �أن يرثوا �أنف�سهم يف ذكرى �شهادتكم،
���ش��ه��ادة �أب��ط��ال اجلي�ش امل��ي��ام�ين اليافعني،
ف�أنطلق بكلمات مل�ؤها الأ�سى واحلزن ،وعنوانها
الطموح والأمل .حقيقة راهنة مثلت بني ط ّيات
ما نتغ ّنى به يف الن�شيد الوطني اللبناين «�أُ ْ�س ُد
فتج�سدت واقعاً
��اب متى �ساورتنا الفنت»ّ ،
غ ٍ
ً
ملمو�سا يف انت�صار م�ؤ�س�ستكم الع�سكرية الأبية،
قياد ًة و�ضباطاً وجنوداً ،على منظمة �إرهابية
كافرة متكاملة الع ّدة من حيث التدريب والعتاد
والتقنية احلديثة.
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م��ا �أق���رب الأم�����س ،اىل
اليوم ،لقد ُ�صعق الوطن بنب�أ ا�ست�شهاد
فهب �أ�سودكم �أي���ل���ول  2007يف
بع�ض �أ�شبالكم ،غ��دراً وخيانةّ ،
يقت�صون من املجرمني ال َك َفرة ،مق ّدمني دماءهم م�شهد وطني م�ش ّرف ال مثيل له.
ّ
الزكية قرابني على مذبح ال�شهادة يف �سبيل لقد غابت �أج�سادكم� ،أيها ال�شهداء الأبرار� ،أما
فباق ال يزول.
انت�صار الوطن ...فتج ّلى ذلك فجر الثاين من نهجكم ٍ

النهج م�ستمر! الأرزة ال تهوي! الرمز دائم!
كيف ال ،ومرجعيتكم باقية ،را�سخة ،حية،
متج�سدة يف عماد عماد ،يف مي�شال �سليمان،
ّ
ناريّ
يف بطل مقدام �س ّيج �ألويتكم بزنار الهب
للذود عن لبنان ،كل لبنان...
ا�ست�شهدمت �أيها الأ�شبال� ،إال �أنكم مل متوتوا...
�ستبقى �أ�سما�ؤكم المعة ك�سيف احلق والت�ضحية
والوفاء...
ً
�إليكم نلج�أ دائما لنتز ّود من �أرواحكم الطاهرة
معاين ال�صمود والعزم واملثابرة ،ومغازي الأمل
والطموح واحللم...
�أيها ال�شهداء! يا �أ�صحاب القلوب الكبرية! ما
�أجدركم بالتكرمي يف هذا الزمن الرديء ،فع�سى
امل�شتتون يتعظون في ّتحدون .لقد ا�ستبدلتم
�أرواحكم مبدنيي منظمة «فتح الإ�سالم» ن�ساء
و�أط��ف��االً ،ملتزمني القانون ال��دويل الإن�ساين،
الذي بقي حرباً على ورق �إال يف نهر البارد حيث
ال�شهامة والعزة والعنفوان ،حيث انتم يا َمن
ب ّكرمت الرحيل ..ما طلع جنم واحدكم
حتى ذهب ،وهو ال يق َّدر بذهب ...لقد
م�ضى ليبقى نغمة على �شفاه
االحباب ،وترنيمة �صالة يف بيوت
العبادة ،وجرحاً ينزف �أب��داً يف
قلوب الزمالء ،ولوعة حترق نفو�س
الأهل واخلالّن ...رحل ال�شهداء قبل
�أن يحققوا احللم الذي �صبوا اليه...
حلم وح��دة ال��وط��ن وا�ستقالله...
رحلوا قبل طلوع بخ ّور مرمي يف
احلقول...
�سبقوا الزقزقة والن�سمة والربعمة
يف عر�س الأر���ض ...هذه الأر�ض
التي م�شت يف جنازاتكم �أيها
الأب����رار وه��ي ت��ر ّت��لُ :
ر�سل
حمبة ق�����ض��وا!!! ب�سمات
م�شرقة غابت! وبقيت

لنا الذكرى...
فماذا ع�سانا نقول نحن يف غيابكم؟ من �أين
جنمع حروف كلماتنا؟ � ِأمن حبات قلوب �أمهاتكم
و�آبائكم؟ � ِأمن �صدور زوجاتكم وحناجر �أطفالكم؟
�أم من �شرايني ج�سوم اخوتكم و�أخ��وات��ك��م؟ �أم
عن طريق جلجلة الوطن؟ الوطن الذي ما زالت
�أ�صداء �أ�صواتكم تلعلع يف �أرجاء ربوعه ...ما زلتم
تط ّلون على زمالئكم من بني حروف كلماتكم
لت�شاركوهم الآراء واملناق�شات ،وتبثون فيهم
روح احلمية واجل��ر�أة� ...ستبقون �أبداً بني ط ّيات

قلوبنا جميعاً �شعلة م�ضاءة ما دام يف �شراييننا
قطرة دم ...قطرة �إميان ...قطرة حب!
ثقوا �أيها ال�شهداء الأحباء �أن �أحالمكم �سوف
تتحقق ما دام هناك �شعب ي�صرخ ،وب�صوت
واحد :ن�ستودع ال�شهداء على رجاء قيامة الوطن،
ولن نر�ضى بعد ت�ضحياتكم �أن تبقى م�ؤ�س�ستكم
مفتقرة �إىل ال�سالح والذخرية� ،إذ ال يجوز �أن يبقى
الدعم كالماً لأن كل نقطة دم �سقطت وت�سقط من
�أج�سادكم ال تق ّدر بثمن.
ثقوا �أن �أحالمكم �سوف تتحقق ما دام هناك
جت�سدت يف قول قائدكم املقدام
�إرادة �صلبة ّ
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العماد �سليمان يف «�أم��ر اليوم» عند حتقيق
الن�صر:
«�أيها الع�سكريون ،اليوم با�سم الوحدة الوطنية
ترفعون راي��ات الن�صر على الإره���اب بعد �أن
حققتم و�صية رفاقكم ال�شهداء ،و�أجن��زمت بكل
�أمانة و�إخال�ص ما عاهدمت �شعبكم به ،وهو حتقيق
ال��ع��دال��ة كاملة م��ن دون
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نق�صان .اليوم ترتاح �أرواح ال�شهداء يف عليائها،
وتتبل�سم جراح رفاقكم الع�سكريني ،ويطمئن
الأهل �إىل عودة احلق �إىل ن�صابه ،فيما يتطلع
�إليكم الوطن من �أق�صاه �إىل �أق�صاه بكل فخر
واعتزاز وقد �أزحتم بنهر دمائكم وت�ضحياتكم غبار
اله ّم عن ج�سمه اجلريح ،وفتحتم له طريقاً �إىل
رحاب ال�سيادة واحلرية واال�ستقالل».
وها نحن الآن ،اجلموع املحت�شدة با�سم دمائكم
املق ّد�سة نخاطب كل من �س ّولت وت�س ّول له نف�سه
العبث بوحدة الوطن �صارخني ،وب�صوت واحد:
�أم��ا �أنتم ،يا من �أ�شرفتم على خمطط الرعب
والقتل والدمار ،ف�إنكم طغاة! والطغاة �أرقام ال
بد �أن ي�أتي يوم وتتحطم كما حتطمت �أدواتكم!
�ستبقى كلوم اجل��رح��ى و�أرواح ال�شهداء ب��دءاً
بـ«روي» ورفاق له يف ال�سالح ،مروراً بقافلة

املئة والثمانية وال�ستني ،ح ّبذا لو ت�س ّنى الوقت
لتعداد �شهدائها� ..ستبقى ه��ذه االرواح أ�ب��داً
ثقيلة على �ضمائركم املتحجرة! اعلموا �أن دماء
هذه القافلة �ستبقى كابو�ساً خميفاً على عقولكم
مهما حاولتم قلب الوقائع وت�شويه احلقائق
حتى تنجلي �شمو�س احلقيقة وت�سطع �أنوارها...
اعلموا �أن الوطن متيته الدموع وحتييه الدماء...
اعلموا �أن اجلنب رياء وامل�ساومة خيانة.
�أم��ا انتم� ،أيها ال�شهداء يف عليائكم ،ناموا
وعيونكم قريرة ،مطمئنني �إىل �أن الغد امل�شرق
�سي�سطع ،واحل ّ��ق املبني �سينق�شع ،واملجرم
احلقيقي �سيتع ّرى بب�أ�س مي�شالكم وحكمة
�سليمانكم ...واحلكمة تنري ال�سبيل...
ع�شتم  -عا�ش اجلي�ش  -عا�ش لبنان

كلمة قائد اجلي�ش
ثم �ألقى قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان
الكلمة الآتي ن�صها:
دولة نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء معايل وزير
الدفاع الأ�ستاذ اليا�س املر
�أيها احلفل الكرمي
لطاملا �ش ّكلت التجارب القا�سية التي مرت بها
ال�شعوب عرب التاريخ ،اختباراً حقيقياً جلدارة
هذه ال�شعوب يف ا�ستحقاق �أوطانها ،والتمتع
باحلياة الوطنية ال�سليمة،
املتمثلة بقيم ال�سيادة
وال��دمي��ق��راط��ي��ة واحلرية،
التي ال ميكن يف مطلق
االح��وال �أن توهب جماناً �أو
تعطى رخي�صة ،بل تكت�سب
وت�صان ،بالعرق والتعب
وال�سهر ،وبتقدمي الدماء
وال��ت�����ض��ح��ي��ات ال��ت��ي ال
تقدر ب�أي ثمن.
ال��ي��وم ون��ح��ن ن��ك�� ّرم
�شهداء الوطن ،ن�ستذكر
�شهداء الأم�س� ،ضحايا
الغدر والإج���رام اللذين
مل مييزا بني نائب الأمة
و�أبنائها ،بدءاً من ا�ست�شهاد
الرئي�س رف��ي��ق احلريري
حتى النائب انطوان غامن،
كوكبة من اللبنانيني ق�ضوا
على مذبح حرية لبنان وا�ستقراره.
�إ ّن اليد الآثمة هذه لن تبقى طليقة و�سوف تنال
جزاءها العادل ال حمالة.
الثاين من �أيلول ،حمطة تاريخية م�شرقة يف
حياة الوطن� ،إذ حتقق الوعد الذي قطعه اجلي�ش
�أم��ام ال�شعب اللبناين ،انت�صاراً لكرامته ووفا ًء
لدماء ال�شهداء ،وذلك بالق�ضاء على �أكرب تنظيم

�إرهابي عرفه لبنان ،د�أب على التخطيط والتح�ضري
لإقامة �إمارة خا�صة به يف ال�شمال ،واالنطالق منها
لتقوي�ض �أ�س�س الكيان اللبناين والنيل من �صيغته
الفريدة ،ومل يكن من ال�سهولة مبكان لهذا الإجناز
الكبري �أن يب�صر النور ،لوال وحدة اجلي�ش ومتا�سكه،
و�إمي����ان الع�سكريني بق�ضيتهم و�شجاعتهم
وتفانيهم يف �أداء الواجب الع�سكري ،وتقدميهم
ال��دم��اء من دون ح�ساب ،حفاظاً على ال�سيادة
والكرامة الوطنية ،ولوال �أي�ضاً الإجماع الر�سمي

وا ُملح ّبة لل�سالم.
�أيها الأخوة الأعزاء
�إن العربة امل�ستقاة من هذه التجربة ،تكمن
�أوالً و�آخراً يف �أهمية احلفاظ على الوحدة الوطنية.
فبهذه الوحدة ا�ستطاع الوطن �أن ينت�صر على
العدو الإ�سرائيلي يف ح��رب مت��وز  ،2006كما
على الإره��اب يف نهر البارد بالأم�س القريب،
وبها ن�ستطيع يف امل�ستقبل �أن نحقق �أعظم
الإنت�صارات ،ال بل ن�صنع املعجزات؛ ال �سيما

وال�شعبي على دور اجلي�ش ،مكلالً باالحت�ضان
املعنوي وامل���ؤازرة العملية امل�ستمرة ،من قبل
معايل وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ اليا�س املر،
والتفاف اللبنانيني مبختلف انتماءاتهم الطائفية
واملذهبية واملناطقية حوله ،يف م�شهد وطني
رائع مل ي�سبق له مثيل ،اىل جانب الدعم الفوري
من قبل ال��دول ال�صديقة املناه�ضة للإرهاب

وقد �أظهر االخوة الفل�سطينيون اعلى م�ستويات
التعاون ،من خالل ت�أييدهم اجلي�ش يف معركته
�ضد الإره��اب ،وم�شاطرتهم ابناء عكار وال�شمال
ب�صرب وم�س�ؤولية عالية ،ما حلق باجلميع من
خ�سائر مادية وب�شرية ،اىل جانب مبادرتهم
لت�سليم اجلي�ش �إرهابيني فارين ،م�ؤكدين بذلك
ت�صميمهم على عدم ال�سماح بجعل املخيمات
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مالذاً لتكوين حاالت �إرهابية مماثلة.
ر�ص
لذا فاملرحلة اليوم تقت�ضي منا جميعاً ّ
ال�صفوف والعمل بكل ال�سبل يف اجتاه حت�صني
وحدتنا الداخلية ،الكفيلة مبواجهة كل املخاطر
والتحديات املحدقة بالوطن ،وه��ذا ال يكون �إال
ب����إدراك معنى ر�سالة لبنان ،وبتح ّمل اجلميع
م�س�ؤولياتهم الوطنية واالرت��ق��اء من امل�صالح
الذاتية والآن��ي��ة ،اىل م�صلحة ال��وط��ن العليا،
والتزام القيم واملفاهيم الإن�سانية قوالً وممار�سة،
ويف مقدمتها الدميقراطية واحلرية والعدالة
وامل�ساواة.
ً
ّ
كذلك يجب �أن نعي جيدا ان القيم الوطنية
والقيم الإن�سانية هما تو�أمان ال ينف�صالن ،ف�إذا
اخت ّلت الواحدة اختلت الأخ��رى وخرج الوطن عن
طريقه ال�سليم.
ويف ه���ذا الإط�����ار ،ال ب��د من
الإ���ش��ارة اىل �أن الإجن���از الذي
حققه اجل��ي�����ش ،ال تقت�صر
�أه��م��ي��ت��ه ع��ل��ى النتائج
امل��ي��دان��ي��ة ف��ح�����س��ب ،بل
ت��ت��ع��دى ذل���ك يف اجلوهر
اىل �أداء اجلي�ش الذي قاتلت
وح��دات��ه الع�سكرية ب�شرف
وان�ضباط كلي ،وبالتزام قانون
النزاعات امل�سلحة و�سائر املواثيق
التي ترعى حقوق الإن�سان التزاماً
دقيقاً .وهذا ما جت ّلى يف احلر�ص على
�أرواح املدنيني اللبنانيني والفل�سطينيني،
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ويف �إجالء عائالت امل�س ّلحني ،ويف تكرار النداءات
املوجهة له�ؤالء ،بوجوب ت�سليم �أنف�سهم ،مع الوعد
مبحاكمة عادلة �أمام الق�ضاء للت�أكيد على �أن هدف
اجلي�ش هو �إحقاق احلق ولي�س الث�أر والإنتقام.
�أيها احلفل الكرمي
لل�شعب اللبناين وجلي�شه وللم�ؤ�س�سات الأمنية
وم�ؤ�س�سة ال�صليب الأح��م��ر وخمتلف الهيئات
الإن�سانية وال�سيا�سية والإجتماعية والثقافية ،كل
الفخر واالعتزاز بالنجاح امل���ؤزر يف احلرب على
الإرهاب ،الذي نت ّوجه اليوم يف هذا احلفل الوطني
الكبري ،وقد تقاطرمت اليه من كل مناطق الوطن
ومدنه وق��راه ،معبرّ ين بكل �صدق وحمبة عما
يختلج يف �صدوركم من م�شاعر وطنية نبيلة،
وت�ضامن مع اجلي�ش ،ومن على هذا املنرب الكرمي
�أح ّيي �أرواح �شهدائنا الأبرار ال�شاخمة يف جنة اخللد
و�أقول :لقد �صنعتم بدمائكم الزكية وبعنفوانكم
وعطائكم ال�سخي ،جمد لبنان وجي�شه ،وافتديتم
ب�أرواحكم الطاهرة �أهلكم يف الوطن واملواطنية،
وج�سدمت ب�شهادتكم احلمراء كل معاين ال�شرف
ّ
والت�ضحية والوفاء ،ف�أنتم �إرث اجلي�ش ولهب الدم
الناب�ض يف عروقه ،و�أنتم ال�شعلة التي ال تنطفئ
على طريق �أجياله ال�صاعدة.
ولأف��راد عائالت ال�شهداء� :أمهات و�آب��اء ،زوجات
و أ�ب��ن��اء� ،أخ��وة و أ�خ���وات ،الذين ا�ستقبلوا فلذات
�أكبادهم يف �أعرا�س ال�شهادة ،بعيون متتزج فيها
دموع الأمل بزغاريد االنت�صار ،وبوجوه ت�شرب احلزن
وهي ت�شع عزماً وكربياء ،لهم �أقول� :إن �صربكم
العظيم ال يوازيه �سوى حجم �إميانكم بالق�ضية،
ف�أنتم بحق �شجرة الوطن بجذورها و�أغ�صانها
وثمارها� ،شجرة الوطن الدائمة االخ�ضرار والعطاء،
الع�صية على رياح الزمن و�صروف
الدهر ،بكم نرى ظل وجوه

�شهدائنا التي لن تهجرنا �أبداً ،ولكم من اجلي�ش �أن
يكون عائلتكم الكربى ومالذكم الدائم يف كل ما
حتتاجونه وت�صبون اليه.
وللع�سكريني جميعاً ،اجلرحى منهم ،والذين
�شاركوا يف �ساحة القتال� ،أو كانوا يف املواقع الأخرى
ي�سهرون على ت�أمني كل م�ستلزمات املعركة
�أقول :كما بذلتم اجلهود امل�ضنية وقاتلتم ب�شرف
و�شجاعة وبطولة ،وحت ّليتم باملناقبية واالن�ضباط،
ووفيتم بالق�سم والعهد الذي قطعتموه ل�شعبكم
و�شهدائكم وجرحاكم� ،أدعوكم اليوم اىل موا�صلة
الطريق نف�سه بكل عزم وحما�س واندفاع ،واىل
مزيد من التم�سك بالأنظمة والقوانني ،ومبادلة
مواطنيكم بح�سن الت�صرف وبروح املحبة والعطاء
والإخال�ص.
أبي �أقـول:
واىل ال�شعـب اللبنـاين ال ّ
�إن وقفتك الوطنية ال�شجاعة اىل جانب اجلي�ش،
ودعمك له معنوياً وم��ادي��اً ،واحتفاءك بجنوده
العائدين من ميدان الت�ضحية والفداء ،هي �أمانة
يف �أعناقنا حت ّتم علينا �أكرث من �أي وقت م�ضى
م�س�ؤولية بذل امل�ستحيل يف �سبيل احلفاظ على
�أمنك وا�ستقرارك ،و�ضمان حقك الثابت يف العي�ش
بكرامة وحرية و أ�م���ان ،فمن �أجلك
ترخ�ص املهج والأرواح وتهون كل
الت�ضحيات.
ً
ختاماً ،عهدا نقطعه �أمام
ك��ل م��واط��ن ب����أن تبقى
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ح�صن
لبنان املنيع و�صمام �أمنه
وا�ستقراره ،وال�صخرة ال�صلبة
التي تتحطم عليها كل الفنت
وامل�ؤامرات.
ع�شتم
عا�ش اجلي�ش
عا�ش لبنان

العر�ض الع�سكري
بعد كلمة قائد اجلي�ش بد�أ العر�ض الع�سكري الذي
�شاركت فيه ف�صائل ووحدات رمزية من اجلي�ش
توزعت على جمموعتني:
املجموعة الأوىل �ض ّمت :علم اجلي�ش ،قوة من
لواء احلر�س اجلمهوري ،ال�شرطة الع�سكرية ،لواء
امل�شاة الأول ،ل��واء امل�شاة الثاين ،ل��واء امل�شاة
الثالث ،لواء امل�شاة ال�ساد�س ،لواء امل�شاة ال�سابع،
لواء امل�شاة التا�سع ،لواء امل�شاة العا�شر ،لواء
امل�شاة احل��ادي ع�شر ،فوج املدرعات الأول،
فوج الأ�شغال امل�ستقل� ،أفواج التدخل :الأول،
الثاين ،الثالث ،الرابع واخلام�س.
�أما املجموعة الثانية ف�ض ّمت ف�صائل رمزية من
الوحدات التي �شاركت يف معارك نهر البارد وهي:
القوات البحرية ،القوات اجلوية ،مقر عام منطقة
ال�شمال ،الطبابة الع�سكرية ،اللواء اللوج�ستي،
ف���وج امل��دف��ع��ي��ة الأول ،فوج

امل��دف��ع��ي��ة ال��ث��اين،
فوج املدرعات الثاين ،لواء امل�شاة
الثامن ،ل��واء امل�شاة الثاين ع�شر ،ل��واء امل�شاة
اخلام�س ،لواء الدعم (فوجا الهند�سة والإ�شارة)،
فوج املغاوير ،الفوج املجوقل ،فوج مغاوير البحر،
ومديرية املخابرات (فرع القوة ال�ضاربة).
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وتخلل ال��ع��ر���ض الع�سكري ،ال��ذي
رافقته مو�سيقى اجلي�ش بقيادة
النقيب �أبولو �سكر ،ب�أنا�شيد وطنية
حما�سية ،م��رور ت�شكيالت جوية
من الطوافات الع�سكرية يف �سماء العر�ض خالل امل�شاركتني يف العر�ض.
الدقائق الفا�صلة بني مرور كل من املجموعتني كما جابت زوارق القوات البحرية مياه
ال�شاطئ مقابل جم ّمع ف�ؤاد �شهاب.
ويف اخلتام ،تق ّدم قائد العر�ض العميد الركن
نبيل ن�صر من العماد قائد اجلي�ش معلناً انتهاء
االحتفال.

34
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ت�رشين الأول

م�ؤمتر �صحايف عقب �إعالن احل�سم يف نهر البارد
م�ؤمتر �صحايف

«ن ِّفذ الأمر،

ح�سم اجلي�ش معركة البارد ،و�سحق
�أوكار الغدر والإرهاب ،مل يرتكوا �أمام
اجلي�ش خياراً ،ت�صوروا �صربه �ضعفاً،
ظنوا حكمته تردداً ،ح�سبوا �إنذاره
كالماً فكان القرار وا�ضحاً وحا�سماً�« :إما
ان ي�ست�سلم القتلة الإرهابيون و�إما
احل�سم الع�سكري»! رف�ضوا ،فاقتحم
اجلي�ش �أوكارهم ،و�أ�سقط كل مراكزهم
الع�سكرية»...
هذا الكالم جاء على ل�سان وزير الدفاع
الوطني اليا�س املر خالل امل�ؤمتر
ال�صحايف الذي عقد يف قاعة العماد
جنيم يف مبنى وزارة الدفاع يف
الريزة� ،إثر انتهاء املعركة ،وقد كان
بح�ضور رئي�س الأركان اللواء الركن
�شوقي امل�صري ،مدير املخابرات
العميد الركن جورج خوري ،مدير
العمليات العميد الركن فران�سوا
احلاج ،وح�شد من ال�ضباط وعدد كبري
من و�سائل الإعالم املحلية والعربية
والأجنبية.

وزير الدفاع:
اجلي�ش �إقتحم �أوكار الإرهابيني
ولكم �أن ترفعوا ر�ؤو�سكم
وتعتزوا بال�ضباط واجلنود
رئي�س الأركان ومديرو املخابرات
والعمليات والتوجيه �شاركوا
و أ��سئلة ال�صحافة
وجدت لديهم الأجوبة
كلمة مدير التوجيه
�إفتتح امل�ؤمتر بالن�شيد الوطني اللبناين ومن
ثم الوقوف دقيقة �صمت �إج�لاالً لأرواح �شهداء
اجلي�ش والوطن الذين �سقطوا نتيجة االعتداءات
اال�سرائيلية يف حرب متوز ويف مواجهة الإرهاب
يف نهر البارد وكل �شهيد �سقط وهو يدافع عن
لبنان.
ثم �ألقى مدير التوجيه العميد الركن �صالح حاج
�سليمان كلمة ن ّوه فيها بت�ضحيات �أبناء امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ،م�شدداً على �أن «وحدة اللبنانيني هي
ال�س ّد املنيع الذي يحول دون ت�سلل الأمرا�ض �إىل

ج�سم الوطن ،واخلالفات هي املناخ املنا�سب لكي
تنمو الطفيليات وتنت�شر الأوبئة وتفتت اجل�سد».
ومما قاله يف كلمته:
«يف الع�شرين من �شهر �أيار ،امتدت يد الغدر
حماولة النيل من �إ�ستقرار لبنان ،وتهديد الكيان،
هب اجلي�ش
با�ستهدافها حرا�س هذا الوطن الأوفياءّ .
م�ستنداً �إىل قوة حقه و�إرادة اللبنانيني اجلامعة،
وبقرار حا�سم من قيادته ومواكبة م�ستمرة من
ال�سلطة ال�سيا�سية والت�أييد ال�شعبي العارم
والت�ضامن من ال�شعب الفل�سطيني ال�صابر على
�آالمه ،لينت�صر للوطن ويقطع دابر الفتنة التي
حاولت �أن متد ر�أ�سها وتبث �سمومها انطالقاً من
منطقة ال�شمال ،هذه املنطقة الأبية ،التي ترفد
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اجلي�ش بخرية �شبابها والتي روت جذور الأرز بدماء
�أبنائها ،فا�ستطاع اجلي�ش بوحدته �أن يقف �سداً
منيعاً بوجه العوا�صف ويربح كل الرهانات عليها.
لقد زرع �أبناء امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �أج�سادهم
على م�ساحة الوطن ،ومنحوا جمد ال�شهادة كل
بيت وعائلة وقرية .من كل الوطن ج��ا�ؤوا ولكل
الوطن بذلوا الدماء ب�سخاء من �أجل وحدته و�أمنه
وا�ستقراره.
�إن وحدة اللبنانيني هي ال�سد املنيع الذي يحول
دون ت�سلل الأمرا�ض �إىل ج�سم الوطن ،واخلالفات
هي املناخ املنا�سب كي تنمو الطفيليات وتنت�شر
الأوبئة وتفتت اجل�سد.
اليوم ،ونحن نعلن الإنت�صار على الإره���اب ال
بد �أن ننحني �أمام جالل �صانعي الن�صر� ،شهداء
الوطن من اجلي�ش والقوى الأمنية وال�صليب الأحمر

مدير التوجيه
مفتتحاً امل�ؤمتر ال�صحايف

احل�ضور وقوفاً
للن�شيد الوطني

واملواطنني الأبرياء والإخوة الفل�سطينيني الذين
�أب��وا �إال �أن ي�ساهموا يف عطاء الدم لإبعاد �شبح
الإره��اب عنهم ،واعتبار اجلميع ك�شهداء اجلي�ش
قرابني على مذبح الوطن.
كما ال بد �أن نهدي هذا االنت�صار لعائالت ال�شهداء
الأب��ط��ال ،ولكل ال�شعب اللبناين ال��ذي عبرّ عن
ت�ضامنه مع اجلي�ش كما مل يعرف تاريخنا مثيالً
له ،وللأخوة الفل�سطينيني لأنه انت�صار لوحدتهم
و�إبعاد ل�شبح اخلالفات والتجاذبات عنهم ولي�س
انت�صاراً عليهم.
لقد ا�ستطاع اجلي�ش �أن ينهي «تنظيم فتح
38
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اال�سالم» ويجت ّثه نهائياً ويق�ضي على م�شاريعه
امل�شبوهة للتغرير باملواطنني وجعلهم من
�ضحاياه.
و�إن ما بذله الع�سكريون من ت�ضحيات ج�سام من
�أجل حتقيق العدالة وعودة هيبة الدولة وجتنيب
املدنيني ويالت احلرب ،ال ميكن مقارنتها باخل�سائر
الب�شرية مع عنا�صر هذا التنظيم االرهابي ،الذين
نالهم امل�صري املحتوم ليكونوا عربة ملن ت�س ّول
له نف�سه التعدي على �صيغة لبنان الفريدة يف
العامل ،والتي �أثبتت الوقائع �أن هذا التنوع هو
غنى للبنان».

كلمة وزير الدفاع
ب���د�أ وزي���ر ال��دف��اع ال��ي��ا���س املر
كلمته باالنحناء �أمام �شهداء اجلي�ش
الأبطال ،و�أم��ام اجلرحى وكل جندي
و�ضابط ق ّدم حياته لأجل لبنان�« :إن
الق�ضية التي ا�ست�شهد من �أجلها
�أب��ط��ال اجلي�ش ودف��ع اجلرحى من
دمائهم قد انت�صرت وانت�صر لبنان».
وا�ستهل كلمته بالقول:
�أيها اللبنانيون،
ن ّفذ االمر.
ح�سم اجلي�ش معركة البارد ،و�سحق
�أوكار الغدر والإرهاب .مل يرتكوا �أمام
اجلي�ش خياراً .ت�صوروا �صربه �ضعفاً،
ظنوا حكمته ت��ردداً ،ح�سبوا �إنذاره
كالماً ،فكان القرار وا�ضحاً وحا�سماً:
«�إما ان ي�ست�سلم القتلة االرهابيون
و إ�م���ا احل�سم الع�سكري»! رف�ضوا،
فاقتحم اجلي�ش �أوكارهم و�أ�سقط كل
مراكزهم الع�سكرية من اخلان �إىل
النور�س والوح�ش و�صامد والتعاونية
وجم ّمع مدار�س الأون��روا ،وبالتايل،
�أعل ّنا انتهاء العمليات الع�سكرية يف
حينه ،يف املخيم اجلديد.
مل يتجاوبوا مع دع��وة القيادات
الفل�سطينية لت�سليم �أنف�سهم.
ف�� ّروا �إىل داخ��ل املخيم القدمي،
ات��خ��ذوا املدنيني دروع���اً ب�شرية،
وا�صلوا حربهم اخلبيثة ،مدمرين ما
تبقى من منازل �أبناء املخيم.
فكانت املرحلة الثانية من احل�سم
الع�سكري ،حيث طاردهم اجلي�ش جم��دداً ،وحقق
الن�صر الكبري .بلغ عدد القتلى الإرهابيني 222
�إرهابياً منذ بداية املعارك .وبلغ عدد املوقوفني
� 202إرهابياً� ،إ�ضافة �إىل عدد غري حمدد بعد من
القتلى الإرهابيني ،طمرهم رفاقهم يف مقابر
جماعية خالفاً لكل دين و�شرع و�إن�سانية.
�أيها اللبنانيون ،لكم �أن ترفعوا ر�ؤو�سكم باجلي�ش،
لكم �أن تعت ّزوا ب�ضباطكم واجلنود ،لكم �أن ت�ؤمنوا
م�شرق لأوالدكمّ ،
�سطره ال�شهداء ب�أرواحهم،
بغد ٍ
ٍ
واجلنود ببطوالتهم.
مئة و�ستة �أيام ،قيل فيها الكثري:
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«�إذا دخلتم� ،سوف ينك�سر اجلي�ش �أو ينق�سم»...
«�إذا دخلتم� ،إن اجلي�ش لن يقدر على احل�سم»...
«�إذا دخلتم� ،سيغرق اجلي�ش يف م�ستنقع كما
غرقت جيو�ش كثرية يف ظروف م�شابهة»...
� 106أيام،
ً
ً
ّ
� 168شهيدا بطال خطوا بدمائهم �صفحات م�ش ّرفة
يف تاريخ لبنان واجلي�ش .حيث �أن كل �شهيد
افتدى بحياته مئات املدنيني ،كان الإرهابيون
ّ
يح�ضرون ال�ستهدافهم يف الأماكن العامة.
هذا الإنت�صار� ،إ�ست�أ�صل �أكرب تهديد واجه ال�شعب
اللبناين ،لأن تنظيم «فتح اال�سالم» كان ليمتد
وينت�شر كما اخلاليا ال�سرطانية� .إن �أي كلفة لتعزيز
اجلي�ش تبقى �أقل ثمناً من �أي خطر يهدد ا�ستقرار
لبنان.
ّ
وع ّدد الوزير امل ّر �سل�سلة م�سلمات بعد انت�صار
وزير الدفاع
يلقي كلمته

اجلي�ش:
بعد انت�صار اجلي�ش ،بات الت�سليح والتحديث
�أولوية وطنية وواجباً دولياً .لي�س مقبوالً بعد
اليوم� ،أن يعاين اجلي�ش من نق�ص نوعي وكمي
يف ال�سالح والتجهيز ،فيقاتل جنودنا باللحم احلي.
بعد انت�صار اجلي�ش ،جندد التزامنا حماية اجلنوب
من العدو الإ�سرائيلي ،وتطبيق القرار ،1701
ومراقبة احلدود اللبنانية ال�سورية ،ومراقبة املياه
الإقليمية ،وتعزيز الأم��ن والإ�ستقرار ،وحماية
�إتفاق الطائف.
بعد انت�صار اجلي�ش ،ن�ؤكد عزمنا على الإ�ستمرار

دفاعاً عن احلرية واالن�سان.
و�إىل �أهايل ال�شهداء قال:
«ارفعوا ر�ؤو�سكم عالياً
�أبنا�ؤكم مل ينحنوا ومل يركعوا ،منعوا �سقوط
لبنان ،ر�سموا العزة والكرامة لكل اللبنانيني،
ا�ست�شهدوا ليبقى الوطن ،ع�صياً �شاخماً ،ال تهزه
ريح وال ي�سقطه عدو.
و�إىل اللبنانيني جميعاً� ،أقول فخوراً:
ال تخافوا،
اجلي�ش معكم ،اجلي�ش معكم ،اجلي�ش لكم».
عا�ش اجلي�ش ،عا�ش لبنان

يف مكافحة الإرهاب.
بعد انت�صار اجلي�ش ،ن�ؤكد على �أهمية الدولة
فتح�صن اال�ستقالل ،وحتمي
ال��ق��ادرة امل��وح��دةّ ،
الكرامة الوطنية.
وح�� ّذر امل�� ّر من �أن يذهب البع�ض بلبنان �إىل
حكومتني فلبنانني ،ف ُي ِذه َب هدراً ت�ضحيات �أبطال
لبنان.
وحذار �أن مي ّر موعد الإ�ستحقاق الد�ستوري من
ِ
دون رئي�س للجمهورية فتكتمل اجلرمية بحق
لبنان وح��ق اجلي�ش و�شهدائه .فالدولة التي
انت�صرت على الإحتالل والإرهاب ال يجوز �أن تهدر
�إجنازاتها على حلبة ال�صراع ال�سيا�سي يف دوامة
�شريط م�صور و�شرح من مدير العمليات
التجاذب واالنق�سام.
ووجه الوزير املر حتية �إىل كل الأ�شقاء والأ�صدقاء بعد كلمة ال��وزي��ر امل��ر ُعر�ض �شريط م�ص ّور
الذين وقفوا �إىل جانب لبنان ،من اململكة العربية لبع�ض امل�شاهد احل ّية خالل عمليات نهر البارد
التي ن ّفذها اجلي�ش ،وم��ا رافقها
م��ن ن�شاطات وت�شييع لل�شهداء
واحتفاالت �شعبية.
ثم توىل مدير العمليات العميد
الركن فران�سوا احل��اج عر�ض �إيجاز
ل�سري العمليات يف نهر البارد
والأح���داث الأمنية ،وق��ال�« :أن�شئ
املخيم ال��ع��ام  1948يف �شمال
مدينة طرابل�س وتبلغ م�ساحته
 14كيلومرتاً مربعاً تقريباً على
ام��ت��داد ال�شاطئ ال��ب��ح��ري �شمال
ن��ه��ر ال���ب���ارد ،و�أق���ام���ت الف�صائل
الفل�سطينية العديد من املالجئ
والتح�صينات والأنفاق للحماية من
�أخطار اعتداءات العدو الإ�سرائيلي،
ومتكنت من تخزين كميات كبرية
ال�سعودية �إىل الإم��ارات العربية املتحدة وم�صر من الأ�سلحة والذخائر حيث مل يكن هناك �أي وجود
والأردن والواليات املتحدة الأمريكية واملجموعة للجي�ش اللبناين �أو لقوى الأمن الداخلي».
وتابع« :بعد انتهاء حرب متوز  2006ظهر �شاكر
الأوروبية.
العب�سي مع عنا�صر يف خميم �شاتيال وانتقل
وحتية من القلب �إىل قائد اجلي�ش،
�إىل خميم نهر البارد و�سيطر على مراكز «فتح
�أب ال�شهداء،
االنتفا�ضة» فيه ،ثم بد�أت تظهر �أفكاره الدينية
حتية �إىل كل جندي ورتيب و�ضابط،
املت�شددة ،مما �أث��ار حفيظة بع�ض الف�صائل
حتية �إىل �أركان اجلي�ش،
الفل�سطينية يف املخيم .و�صدرت بيانات تتهمه
حتية �إىل قوى الأمن الداخلي و�شهدائها،
حتية �إىل ال�صليب الأح��م��ر وال��دف��اع املدين ،بالإنتماء �إىل تنظيم «القاعدة» ،طلب العب�سي
على �أثرها من بع�ض عنا�صره الإنتقال �إىل خميم
و�شهدائهما،
حتية �إىل رجال الإعالم يف امليدان وكل مكان ،البداوي.
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يف  23ت�شرين الثاين  2006وقع ا�شتباك بني
«اللجنة الأمنية» يف البداوي وبع�ض عنا�صر �شاكر
العب�سي ،و�أقدمت اللجنة على طردهم و�أوقف
اجلي�ش يف حينه �إثنني منهم �أحيال على الق�ضاء.
وعلى الأث��ر� ،أعلن العب�سي والدة تنظيم «فتح
الإ�سالم» ،و�أخذ ي�ستقدم منا�صرين من جن�سيات
عربية و�أجنبية خمتلفة بلغ عددهم التقريبي
نحو  300عن�صر خ�ضعوا لدورات ع�سكرية كثيفة
داخل مراكز هذا التنظيم ،وكانت تظهر عليهم
عالمات التط ّرف الديني� .إىل ذلك ،عمد العب�سي
�إىل جتميع الأ�سلحة احلربية والذخائر والعتاد
بكميات كبرية خ�صو�صاً من بودرة الأملنيوم التي
كانت ت�ستقدم بطريقة التهريب ،وا�ستخدمت
الح��ق��اً يف تفجري العبوات النا�سفة وت�صنيع
املتفجرات ،و�ضبط اجلي�ش كميات كبرية منها.
وليل � 20-19أي��ار � ،2007أقدمت
قوى الأم��ن الداخلي على تطويق
عنا�صر م�سلحني من هذا التنظيم
يف حي الزاهرية و�شارع املئتني
يف طرابل�س ،كانت �سطت على
م�صرف يف بلدة �أم��ي��ون .و�صباح
� 20أيار قامت جمموعة من عنا�صر
ه��ذا التنظيم ر ّداً على تطويقها
مبهاجمة �أماكن اجلي�ش يف منطقة
املح ّمرة �شرق خميم نهر البارد».
�سري العمليات الع�سكرية
و���ش��رح العميد ال��رك��ن احل��اج �أن
املعركة الع�سكرية ق�سمت �إىل �ست
مراحل اعتباراً من � 20أيار املا�ضي
وحتى تاريخه ،رفعت يف املرحلة
الأوىل منها جهوزية اجلي�ش وع ّززت الوحدات يف
املنطقة بالوحدات اخلا�صة والقوات البحرية حيث
�أقفلت القطاع البحري بكامله.
ويف املرحلة الثانية التي ا�ستغرقت �شهراً،
ا�ستمر اجلي�ش يف التقدم نحو املخيم اجلديد،
فاحتل مركز �صامد والنور�س وا�سرتاحة الوح�ش
والتعاونية وحميط جممع ناجي العلي ،يف وقت
ق�صف امل�سلحون مواقع مدنية يف حميط خميم
نهر البارد ،وهددوا ب�شن عمليات �إرهابية ب�سيارات
مفخخة �ضد مراكز اجلي�ش و�أهداف مدنية ومراكز
«اليونيفيل» .ويف نهاية هذه املرحلة �سيطر
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اجلي�ش على كل املخيم اجلديد.
املرحلة الثالثة ا�ستمرت ع�شرة �أيام بد�أت خاللها
مهاجمة املخيم القدمي من اجلهة ال�شرقية ،ومتت
ال�سيطرة عليها �سيطرة تامة خالل ع�شرة �أيام،
و�أخفقت يف حينه م�ساعي ا�ست�سالم امل�سلحني.
�أما يف املرحلة الرابعة ،فتابع اجلي�ش مهاجمة
اجلزء الغربي من املخيم القدمي وت�ضييق اخلناق
على املقاتلني.
ّ
ويف املرحلة اخلام�سة مت ت�ضييق اخلناق
و�أخرجت عائالتهم وبلغ عدد �أفرادها � 22أمر�أة و43
طفالً.
وتك ّللت املرحلة ال�ساد�سة والأخرية من العملية
بعد تكثيف الق�صف اجل���وي مبحاولة يائ�سة
للإرهابيني للفرار عن طريق مهاجمة مراكز
اجلي�ش الذي ت�صدى لهم ،موقعاً يف �صفوفهم 45

القياعة يف �صيدا ،رمي رمانات يدوية على مراكز
اجلي�ش يف حميط خميم عني احللوة� ،إنفجار عبوة
نا�سفة خلف كني�سة مار تقال � -سد البو�شرية،
تفكيك عبوات على �شاطئ �صور و�إنفجار عبوة يف
ذوق م�صبح� ،إطالق النار على ال�شيخ حممد احلاج
ع�ضو «جتمع علماء فل�سطني» داخل املخيم� ،إنفجار
عبوة يف حملة املنارة �أدت �إىل �إ�ست�شهاد النائب
وليد عيدو وجنله و�أربعة مدنيني� ،إطالق �صواريخ
كاتيو�شيا من خراج بلدة عدي�سة باجتاه الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة� ،إ�شتباك بني عنا�صر اجلي�ش
وامل�سلحني �إثر دهم �أماكن م�شبوهة ومقتل خم�سة
م�سلحني وم�صادرة �أ�سلحة� ،إنفجار عبوة نا�سفة يف
دورية �إ�سبانية على طريق نبع الدردارة  -اخليام،
دهم قوى اجلي�ش كهوفاً يف منطقة ددة وقتل
خم�سة م�سلحني من جن�سيات خمتلفة وم�صادرة

اللواء الركن امل�صري متو�سطاً العميد الركن جورج خوري والعميد الركن فرن�سوا احلاج
خالل الرد على ا�سئلة ال�صحفيني

قتيالً و� 24أ�سرياً ،وتتابع وحدات اجلي�ش مالحقة �أ�سلحة و�ألب�سة ،فيما نظمت مظاهرات يف خميم
البداوي احتجاجاً على معارك نهر البارد تخللها
الفارين خارج املخيم.
�إطالق نار باجتاه عنا�صر اجلي�ش ،مما ا�ضطر اجلي�ش
�إىل �إطالق النار يف الهواء لتفريق املتظاهرين.
�أحداث �أمنية متفرقة
لفت العميد الركن فران�سوا احلاج �إىل �أن «هذه
أ��سلحة الإرهابيني وخال�صة املعارك
املرحلة تزامنت مع �أحداث �أمنية مهمة ،الغاية
منها �إ�شغال اجلي�ش مبهمات �أخ��رى ،ومتثلت و�أ�شار العميد الركن احلاج �إىل �أن الأ�سلحة التي
بالعديد من التفجريات منها� :إنفجار عبوة قرب كان ي�ستعملها تنظيم «فتح الإ�سالم» تت�ضمن
حمالت « »ABCيف اال�شرفية� ،إنفجار عبوة حتت بنادق خفيفة ور�شا�شات متو�سطة وبنادق قن�ص
�سيارة يف فردان� ،إنفجار عبوة يف مدينة عاليه ،من عيارات خمتلفة ،وقاذفات «�آر .بي .جي»،
�إق��دام جمهول على رمي عبوة يدوية يف حملة و�أ�سلحة م�ضادة للطائرات و�صواريخ كاتيو�شيا عيار
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 107ملم ،ومدافع هاون من خمتلف العيارات
( 60ملم  81 -ملم 120 -ملم) ،وخمتلف �أنواع
املتفجرات املتطورة منها �أو امل�صنعة يدوياً،
ورمانات يدوية ،وتركزت عملياتهم على القن�ص
وا�ستعمال املتفجرات والأفخاخ ب�شكل كثيف.
�أم��ا احل�صيلة الب�شرية للجي�ش فبلغت 168
�شهيداً ،ومئات اجلرحى اختلفت �إ�صاباتهم بني
بليغة وطفيفة .كما ���ص��ادرت القوى املقاتلة
يف املخيم كميات كبرية من الأ�سلحة والذخائر
واملتفجرات يجري جتميعها و�إح�صا�ؤها ونقلها �إىل
الثكنات للك�شف عليها.
وختم العميد الركن فران�سوا احلاج بالقول�« :إن
انتهاء املعارك ال يعني انتهاء الأعمال الع�سكرية
يف هذا املخيم ،وال يعني �أن احلرب على الإرهاب
انتهت لأنها عملية م�ستمرة تق�ضي بدميومة
اجلهوزية واليقظة واحل��ذر والت�صدي لأي �أعمال
�إرهابية م�ستقبلية».
الرد على �أ�سئلة ال�صحافيني
بعد عر�ض العمليات الع�سكرية ونتائجها توىل
كل من رئي�س الأركان اللواء الركن �شوقي امل�صري
ومدير املخابرات العميد الركن جورج خوري ومدير
العمليات العميد الركن فران�سوا احلاج الر ّد على
�أ�سئلة ال�صحافيني و�شرح ا�سرتاتيجية املعارك
الع�سكرية بالتف�صيل.
بداية كان �س�ؤال« :فهمنا من دول��ة الرئي�س
اخلطر ال��ذي ك��ان ميثله ه���ؤالء ،ولكن مل نعرف
حتى ال�ساعة املرجعية التي تقف وراءه��م .هل
هم تابعون للقاعدة؟ لأجهزة ا�ستخبارات عربية
وغريها؟ وكيف دخلوا �إىل لبنان؟ وما الأحداث
التي تورطوا فيها بالفعل؟ وه��ل يقفون وراء
اغتيال ال�شهيد بيار اجلم ّيل؟ وما هو خمططهم؟
وهل �صحيح �أنهم كانوا ينوون ويح�ضرون الغتيال
البطريرك �صفري؟» ،ف�أتت �إجابة مدير املخابرات
العميد الركن جورج خوري على ال�شكل التايل:
«�أك��دت التحقيقات �أن تنظيم «فتح الإ�سالم»
مرتبط بتنظيم القاعدة ،و�أنه على عالقة وات�صال
دائمني به وبخا�صة مع امل�س�ؤولني .تبني الأمر
من خالل التحقيقات ال�سابقة ومن خالل املوقوفني
وع�بر الإت�صاالت التي متت مع خاليا القاعدة
خارج لبنان؛ وتبني الأمر �أي�ضاً من جراء اعرتافات
املوقوفني»� .أم��ا بالن�سبة اىل مو�ضوع دخول

تنظيم «فتح الإ�سالم» �إىل لبنان فقال« :لي�س
هناك من �شك �أن عدداً من الأ�شخا�ص دخلوا عرب
املرافق الر�سمية .وقد دخل �أ�شخا�ص غري معروفني
عرب املطار من خالل احلدود الدولية .هذا باال�ضافة
�إىل الأ�شخا�ص الذين دخلوا بطريقة التهريب �إىل
لبنان» .و�أ�ضاف� ،أن التحقيق م�ستمر ،و�أن حادثة
عني علق ما زال التحقيق فيها جارياً من قبل
الق�ضاء اللبناين الذي �سيعلن نتيجة التحقيقات
كاملة .و�أكد �أن التحقيق مل ينته بعد من ق�ضية
�إغتيال الوزير بيار اجلميل.
ث ًّم �أو�ضح �أن «�أحداث مدينة طرابل�س الأخرية يف
�آذار �سمحت بتوقيف بع�ض الأ�شخا�ص مع الأ�سلحة
والعتاد االلكرتوين املتطور الذي كان بحوزتهم،
ومن خالل التحقيقات تبني �أنهم ينتمون �إىل
تنظيم «فتح الإ���س�لام» وبالتايل �إىل القاعدة
وثبت �ضلوعهم بالتفجريات املتنقلة التي
ا�ستهدفت املناطق اللبنانية والتي ارتبطت
متاماً بالتطورات الع�سكرية يف نهر البارد .فنجد
�أن التزامن لهذه التطورات أ�ت��ى مع الأعمال
الع�سكرية يف املخيم».
و�سئل عن املعلومات التي حتدثت عن �سيارة
مر�سيد�س كانت يف حميط املخيم عند خروج
عائالت امل�سلحني و�إمكان وج��ود موكب ملالقاة
من ي�ستطيع الفرار ،قال العميد الركن جورج
خ��وري« :نحن متفاجئون مثلكم متاماً من �أين
�أتى هذا اخلرب� ،إذ لي�س لدينا �أية معلومات حول
موكب ل�سيارات كانت تنتظر يف املنطقة حلظة
جار حول
هروب امل�سلحني من املخيم .والتحقيق ٍ
هذه ال�سيارة ،و�أما بالن�سبة اىل الأ�شخا�ص الذين
�ضبطوا داخلها ،فهم من املخيم؛ �صاحب ال�سيارة
رجل ّ
م�سن من عائلة الرفاعي وهو �سائق �أجرة
اعتاد القيادة يومياً يف ال�ساد�سة �صباحاً .وكان
الرجل يق ّل العمال باكراً �إىل مزارعهم .و�صودف
�أن ا�ستعان الفارون من املخيم به ليق ّلهم خارج
املنطقة فتفاج�أوا بحاجز اجلي�ش اللبناين يف
طريقهم وح�صل الإ�شتباك».
و�أما عن �س�ؤال حول ما �إذا كان هنالك تخ ّوف من
�إندالع معارك �أخرى يف املخيمات الفل�سطينية،
وحول ما �إذا كان هنالك من �شكوك يف �ضلوع ن�ساء
«فتح الإ�سالم» يف نقل املعلومات خارج نطاق
خميم نهر البارد ف�أجاب العميد الركن خوري:
«يف ما يتعلق بخروج ن�ساء «فتح الإ�سالم» ،كان

الأمر واجباً �إن�سانياً على اجلي�ش ُن ّفذ فور الطلب
الذي �صدر عن «فتح اال�سالم»� .أما يف ما يتعلق
بالعالقة بني خميم عني احللوة وخميم نهر البارد،
فلي�س هنالك من �شك �أن �أبو هريرة كان على
عالقة ب�أ�شخا�ص من خميم عني احللوة.
و�أما بالن�سبة اىل الن�ساء اللواتي خرجن من نهر
البارد فهن ل�سن من خميم عني احللوة ،و�أنه لو
كان لهن �أي ارتباط باملخيم يف عني احللوة لوجدن
فيه .ولكن امل�ؤكد �أن لبع�ض الأ�شخا�ص من «فتح
الإ�سالم» عالقات تربطهم بتنظيمات داخل خميم
عني احللوة».
ت�سا�ؤالت حول التعاون والتن�سيق
و�أمن املخيمات
عن مو�ضوع الذخائر والأ�سلحة �أجاب اللواء الركن
�شوقي امل�صري« :مبدئياً قبل حرب البارد ،كان
ثمة �إتفاق مع اجلي�ش ال�سوري بتقدمي بع�ض
الذخائر واملحروقات ل�صالح اجلي�ش اللبناين.
متت الإتفاقية قبل ان�سحاب اجلي�ش ال�سوري من
لبنان وا�ستمرت لفرتة ما بعد ان�سحابه وخالل فرتة
�أحداث نهر البارد� .أي �أن الأمر مل يكن م�ستجداً،
بقي الأم��ر على حاله يف مو�ضوع امل�ساعدات
ال�سورية للجي�ش اللبناين».
و�سئل اللواء الركن امل�صري ملاذا مل ي�شكر وزير
الدفاع �سوريا ،فقال« :امل�ساعدة منبثقة عن
الإتفاقية بني اجلي�ش ال�سوري واجلي�ش اللبناين،
لي�س املو�ضوع مو�ضوع م�ساعدة ،بل �إتفاق
�سابق ولي�س بجديد .و أ�م��ا ال��دول التي �شكرها
معايل الوزير فهي الدول التي ق ّدمت م�ساعدات
خ�لال املرحلة الراهنة .أ�م��ا بالن�سبة اىل الدور
ال�سوري فهو خمتلف متاماً �إذ �أنه �إتفاق �سابق
ال يزال �ساري املفعول ،و�سي�ستمر حتى توقف
العمليات يف منطقة نهر البارد».
وحول الرتكيز والت�سا�ؤالت حول �أمن املخيمات
بعد معركة نهر البارد و�إمكان وجود خاليا نائمة،
�أكد اللواء الركن �شوقي امل�صري يف هذا ال�صدد
على الكالم ال�صادر عن امل�س�ؤولني ال�سيا�سيني
على اختالفهم ،فيما �أو���ض��ح مدير املخابرات
العميد الركن جورج خوري�« :أن مواقف القيادات
الفل�سطينية خالل فرتة الأحداث كانت مبعظمها
م�ؤيدة للجي�ش اللبناين �ضد «فتح الإ�سالم» ولي�س
�ضد الفل�سطينيني ،وبالتايل ف�إن حرب اجلي�ش
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�ضد تنظيم «فتح الإ�سالم» الإرهابي لي�ست حرباً
�ضد الفل�سطينيني ،و�أنه لي�س من ال�ضروري �أن
ين�سب ما ح�صل يف خميم نهر البارد اىل باقي
املخيمات ،لأن تنظيم «فتح الإ�سالم» �أخذ من نهر
البارد من دون �سواه ملج أ� له ،فتح ّتم على اجلي�ش
الدخول داخل نطاق خميم نهر البارد للق�ضاء على
هذه الظاهرة الإرهابية بعد �أن رف�ضت الإ�ست�سالم
وجعلت من املخيم مكاناً للإعت�صام متخذة من
املدنيني دروعاً ب�شرية �إحتمت فيها ،وا�ستفادت
من التح�صينات الكثرية وا�ستعانت بكامل الأ�سلحة
املوجودة هناك والتي كانت متتلكها التنظيمات
ّ
فا�ضطر اجلي�ش �إىل
والف�صائل الفل�سطينية،
دخول املخيم للق�ضاء على هذا التنظيم الإرهابي.
والأم��ر ال يعني �أب��داً �أن هذا �سي�ؤدي بال�ضرورة
�إىل دخ��ول اجلي�ش �إىل املخيمات الفل�سطينية
الأخرى ،لكنه �سيمنع �أي عمل �إرهابي يقع يف �أي
منطقة يف لبنان �سواء داخل خميم فل�سطيني �أو
خارجه� .إذا ح�صلت عمليات �إرهابية ثانية ،والتج�أ
�أ�صحابها �إىل املخيمات� ،سن�سعى طبعاً مل�ساعدة
الف�صائل الفل�سطينية لو�ضع اليد على الإرهابيني
وت�سليمهم لل�سلطة .و�أم��ا �إذا �شعر اجلي�ش �أن
املنظمات الفل�سطينية حت��اول �أن ت�سهل على
الإرهابيني عملهم ووج��وده��م داخ��ل املخيمات،
عندها �سيت�صدى اجلي�ش لهذا املو�ضوع وبغطاء
�سيا�سي بطبيعة احلال».
و�أ�ضاف العميد الركن جورج خ��وري« :مو�ضوع
اخلاليا النائمة الإرهابية قيد املتابعة� ،إنتهاء ملف
«فتح الإ�سالم» ال يعني �إنطواء ملف الإره��اب.
فنحن يف حرب دائمة مع الإرهاب .ولهذا ال�سبب
نحن ب�صورة دائمة نتحقق ونتق�صى املعلومات
عن وجود �أي خلية ونتابع الأمر ،و�سنكافح �أي �أمر
يطر أ� يتعلق بالإرهاب و�سنق�ضي عليه على غرار
ما حدث يف خميم نهر البارد».
ا�ستطراداً ،طرح �أحد ال�صحفيني ال�س�ؤال التايل:
«�أكد قائد اجلي�ش �أن ال عالقة للمخابرات ال�سورية
بتنظيم «فتح الإ�سالم» .ولكن هناك ت�سا�ؤالت حول
�آليات متويل هذا التنظيم� ،إذ مل تقدم حتى ال�ساعة
معلومات ر�سمية حول املو�ضوع فهل �سيتم يف
امل�ستقبل الك�شف ع ّمن �ساعد هذا التنظيم داخل
لبنان و�س ّهل عملية م��روره وبالتايل طريقـة
تزويـده الأ�سلحـة وامل�صارف التي م ّولته؟».
فرد رئي�س الأركان اللواء الركن �شوقي امل�صري
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ق��ائ�لاً�« :أث�ير ك�لام يف ه��ذا ال�صدد منه ما كان
�صحيحاً ومنه ما اتخذ طابع ال�شائعات .نحن يف
هذا الإطار نتمنى �أن نعطي املعلومات م�ستقبلياً
على �أ�سا�س نتائج التحقيقات .و�إننا ومن خالل
املعلومات التي �ستتوافر لدينا من خالل التحقيق
مع املوقوفني ال�سابقني واحلاليني �سنتو�صل �إىل
معلومات مهمة و�سنحيل هذه املعلومات �إىل
الق�ضاء املخت�ص ،وعلى �ضوء النتائج النهائية
للق�ضاء �سوف نت�صرف .نتمنى عدم الغو�ص يف
تفا�صيل هذا املو�ضوع قبل �صدور عوامل حمددة
من قبل الق�ضاء».
ورداً على �س�ؤال �آخر قال اللواء الركن امل�صري :مل
تتوافر لدينا �أية معلومات ت�شري �إىل عالقة تنظيم
«فتح الإ�سالم» باملخابرات ال�سورية .و�أكد من جهة
ثانية �أن «التحقيقات مع املوقوفني بد�أت ومل
تنته بعد .بل على العك�س ،مرحلة التحقيقات
�أمامنا طويلة خ�صو�صاً مع �إلقاء القب�ض على
جمموعة كبرية من امل�سلحني يف اليوم الأخري
من املعارك �أي يف الثاين من �أيلول� .ست�ستمر
التحقيقات و�ستك�شف حقيقة املو�ضوع».
جهوزية اجلي�ش وت�سليحه
ورداً على �س�ؤال يتعلق ب�إمكان تعطيل الأجهزة
اخللوية واخلطوط الهاتفية داخل خميم نهر البارد
التي ك��ان ي�ستخدمها عنا�صر «فتح الإ�سالم»
والتي �سهلت عملية االت�صال يف ما بينهم داخل
املخيم وخارجه ،قال مدير املخابرات العميد الركن
ج��ورج خ��وري�« :أوق���ف ع��دد كبري من خطوطهم
اخللوية وب��ق��رار ر�سمي ،و�أم���ا اخل��ط��وط الأخ��رى
فرتكت لأغرا�ض تكتيكية وملعرفة �سري العمليات
وجمرياتها داخل املخيم» .و�سئل بعدها �إذا كانت
قيادة اجلي�ش توافق على ت�شكيل جلنة حتقيق
ق�ضائية وع�سكرية ونيابية مو�سعة للتحقيق يف
الأح��داث ،ف�أجاب« :هذا املو�ضوع عائد �إىل وزير
الدفاع ،ويف حال بحث يف جمل�س الوزراء وتق ّرر
�إن�شاء جلنة حتقيق ،ف�إن وزير الدفاع هو املعني
وقيادة اجلي�ش �ستكون جاهزة للم�ساعدة يف هذا
التحقيق وو�ضع كل �إمكاناتها يف ت�صرفه».
وحول جهوزية اجلي�ش من حيث العتاد والأ�سلحة
ملواجهة أ�ي��ة حالة ت�شبه حالة «فتح الإ�سالم»،
ومن تراه يتحمل م�س�ؤولية نق�ص الأ�سلحة والعتاد
لدى اجلي�ش وعدم ت�س ّلمه� ،أعلن مدير العمليات

العميد الركن فرن�سوا احلاج عن �إ�ستعداد اجلي�ش
الدائم ملواجهة �أي طارئ و�أ�ضاف« :لدى اجلي�ش
جهوزية عالية ،والدليل على ذلك ،ما ح�صل يف
البارد فعلى الرغم من النق�ص ومن املهام الكثرية
امللقاة على عاتق امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،ما يزال
عنا�صر اجلي�ش على �إ�ستعداد ملواجهة �أي طارئ.
ورداً على ���س���ؤال ع�� ّم��ن يتح ّمل امل�س�ؤولية
بالتق�صري يف ت�سليح اجلي�ش ،قال اللواء الركن
امل�صري« :نحن كقيادة جي�ش ل�سنا بوارد �أن نقول
الآن من يتحمل امل�س�ؤولية لأن الأمر لي�س جديداً.
املهم الآن هو �أن اجلي�ش ك��ان و�سيبقى جاهزاً
لتنفيذ �أية مهمة تطلب منه �سواء توافر ال�سالح
الالزم �أو مل يتوافر ،ويف حال عدم توافره �سيتح ّتم
على اجلي�ش متابعة عمله بالطرق املتاحة والتي
تكفل �إمت��ام املهام .وه��ذا ما ح�صل متاماً يف
البارد ،وقد �أمت اجلي�ش ما طلب منه بالأ�سلحة التي
ت�أمنت لديه .كما ط ّور بع�ض اخلرباء والتقنيني
من اجلي�ش بع�ض الأ�سلحة والقذائف التي �أطلقت
للمرة االوىل يف تاريخ احلروب من الطوافات وهذا
�إجن��از نعت ّز به ،ونفخر بقدرات عنا�صرنا �ضباطاً
ورتباء و�أفراداً للجهود التي قاموا بها .ونتمنى �أن
ت�صلنا التجهيزات الالزمة يف القريب العاجل».
وطرح يف ما بعد� ،س�ؤال عن م�صري املوقوفني
وعن نتائج التحقيقات التي ّمت التو�صل اليها
�إث��ر عمليات الدهم يف مدينة طرابل�س ،فر ّد
العميد الركن خوري �أنه مل يطلب من اجلي�ش �أي
حتقيق حول مو�ضوع دهم ال�شقة يف طرابل�س
وكيف مت الأم��ر ،و�أن من طلب الأم��ر كان بع�ض
ال�سيا�سيني� .أما يف ما يتعلق بق�ضية املوقوفني
ف���إن��ه يتم التحقيق معهم عدلياً و�سيحالون
للق�ضاء وال�سلطات املخت�صة والتي �ستبت بدورها
باملو�ضوع.
ويف اخلتام� ،شكر رئي�س الأركان ال�شعب اللبناين
كله ال��ذي التف ح��ول اجلي�ش يف ه��ذه املعركة
�ضد الإرهابيني« ،ونحن يف قيادة اجلي�ش نعترب
�أن هذا الن�صر حققه ال�شعب اللبناين كما حققه
اجلي�ش اللبناين حتديداً ،ونعتز بانتماء اجلي�ش
�إىل هذا ال�شعب ونعتز بوقوف ال�شعب اللبناين
بجانب جي�شه ،ونتوجه من خاللكم بتحية �إكبار �إىل
�شهداء اجلي�ش و�شهداء الوطن كلهم واىل اجلرحى
والع�سكريني ،وال نن�سى ال�صليب الأحمر والدفاع
املدين».

ت�رشين الأول

رفاق ال�سالح
�إعداد:
تريز من�صور

قبل �أن يح�سم اجلي�ش املعركة كانت معامل الن�صر وا�ضحة وقد ظهّ رتها دماء الأبطال وت�ضحياتهم.
رفاق ال�سالح الذين باتوا يف التقاعد عا�شوا املعركة بكل جوارحهم .هنا كلمات الثنني من قادة اجلي�ش
وثمنوا ت�ضحياتهم ،معتربين �أن اجلي�ش
ال�سابقني اىل عدد من كبار ال�ضباط ،وقد ح ّيوا بطوالت رفاقهم ّ
خا�ض معركة بقاء الوطن ،و�أنه �سوف يبقى عمود الهيكل و�ضمانته.

ح��� ّي���وا �أرواح ال�����ش��ه��داء وت�����ض��ح��ي��ات الع�سكريني

بطوالت الع�سكريني
�ضباط
متقاعدون � رُستوى من جيل اىل جيل
واجلي�ش عمود الهيكل و�ضمانة لبنان

العماد خوري:
اجلي�ش �أعطى �أف�ضل الأمثوالت
متنى ق��ائ��د اجلي�ش الأ�سبق
ال��ع��م��اد ڤكتور خ���وري للجي�ش
حماربة الإره��اب وتعزيز ق��درات اجلي�ش تدريباً
ولرفاق ال�سالح املزيد من التقدم والنجاح يف جعله يف م�صاف اجليو�ش الكبرية».
ً
وعما ميكن �أن يقدمه املتقاعدون للجي�ش ،وجتهيزا ،وكذلك �إعداد املقاتلني للقتال اخلا�ص».
احلفاظ على وحدة البلد و�سائر مهامه الوطنية.
وقال« :يعي�ش لبنان اليوم على فوهة بركان قال العماد خ��وري�« :إن ثمة نخبة من الطاقات
العماد طنو�س:
يغلي ،ومل يكن م�ستح�سناً �إلغاء خدمة العلم يف املتنوعة ،مل يتم ا�ستثمارها لغاية اليوم .فحبذا
اجلي�ش ل ّقن الع�صاة در�ساً �سيكون عربة
قائد اجلي�ش الأ�سبق ورئي�س رابطة قدماء القوى
امل�سلحة العماد �إبراهيم طنو�س قال« :لقد ورث
اجلي�ش نظام ال�صامت الأكرب ،الذي كان معتمداً
عند جي�ش ال�شرق وعند اجليو�ش الأوروبية التي
حت��ررت يف ما بعد من هذا الأم��ر ،بينما حافظ
اجلي�ش اللبناين عليه .وبالتايل ظ ّ��ل ميار�س
العماد
مهامه ب�صمت.
ڤكتور خوري
ون ّوه العماد طنو�س مبناقبية اجلي�ش الذي خا�ض
معركة نهر البارد و�سط ظروف بالغة ال�صعوبة من
دون �أن يتخلى عن قواعد االن�ضباط ،الأمر الذي
جت ّلى ب�شكل خا�ص من خالل حر�صه على املدنيني.
ميكننا الت�أكيد اليوم �أن ال��ذي قام به العماد
مي�شال �سليمان يف معركة نهر البارد ات�صف
باحلكمة والدراية واحلفاظ على �أرواح املدنيني.
وهذه التدابري جعلت من املعركة تطولّ ،
لكن �أداء
مثل هذه الظروف» ،وت�ساءل« :ملاذا يحرم اجلي�ش لو يت ّم جمع هذه اخل�برات يف مدر�سة الأرك��ان ،اجلي�ش املمتاز ل ّقن الع�صاة در�ساً �سيكون عربة
من الأ�سلحة والعتاد ،وقد ارتفع عديده من  28لإعداد الدرا�سات الالزمة للدفاع عن م�صالح لبنان للع�صاة الآخ��ري��ن ،وك��ان ال�صمت �سيد املوقف،
�ألف ع�سكري اىل نحو � 60ألفاً ،من دون �أن ي�ضاف الع�سكرية والإقت�صادية والرتاثية والثقافية .»...على الرغم من �أن عدد ال�شهداء يتزايد يومياً.
اىل عتاده ما مي ّكن ه�ؤالء من القيام بواجباتهم؟ و�أ�ضاف العماد خوري قائالً« :من واجبنا كلبنانيني وامللفت هنا ا�ستعداد �أه��ايل ال�شهداء لتقدمي
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ذل��ك �أع��ط��ى اجلي�ش �أف�ضل دعم اجلي�ش اللبناين بقوة ،واملطالبة مبتابعة املزيد من �أبنائهم لل�شهادة ،وه��ذه القناعة
الأمثوالت يف املهنية والإن�ضباطية والإندفاع ما ما يجري من �إدخال �أ�سالبيب جديدة على طرق بالإ�ست�شهاد ليبقى اجلي�ش والوطن الكيان ،ح ّملت
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و�إذ ح ّيا قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان،
«هذا الإن�سان اخللوق الذي �أنقذ لبنان»� ،أ�ضاف
قائالً« :امل�سلحون يحاربون يف نهر البارد بالأ�سلحة
املتطورة ،فيما اجلي�ش يحارب بعقيدته و�إرادته
وحلمه ودمه ،ولن يرتاجع ،قبل حتقيق الن�صر».
و�أكد اللواء �أبو �ضرغم «�أن الإلتفاف حول امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية واجب وطني جامع».
ودع��ا امل�س�ؤولني اىل قلب �صفحة اخلالفات
ال�سيا�سية وفتح �صفحة امل�صاحلة واحللول التي
حتمل اخلري والإزدهار لهذا البلد ،لأنه من املعيب
�أن ت�ستمر اخل�لاف��ات ال�سيا�سية ،بينما يق ّدم
الع�سكريون الدم يف خميم البارد.

العماد
ابراهيم طنو�س

اجلي�ش امل�س�ؤولية الأكرب .كما �أطلب من املعار�ضة
واملواالة تقدير الأخطار املحدقة ،للمحافظة على
لبنان املوحد والإجتماع يف جمل�س النواب وو�ضع
خطة �إنقاذية مل�ساعدة اجلي�ش ولبنان.
واذ دعا العماد طنو�س اىل تعزيز قدرات اجلي�ش،
طالب امل�س�ؤولني ال�سيا�سيني بخطوة �إنقاذية
ت�ضمن وحدة الوطن وكيانه.
اللواء الركن �أبو �ضرغم:
الوقوف حول اجلي�ش واجب وطني جامع
رئي�س الأركان الأ�سبق ورئي�س املجل�س الوطني
طي
لقدامى موظفي الدولة اللواء الركن حممود ّ
�أب��و �ضرغم ق��ال�« :إن جي�شنا م�ؤ�س�سة وطنية،
وق��دره��ا �أن جتعل من جوهر ر�سالتها وطبيعة
مهامها ال�ضمانة احلقيقية لإميان �شعبنا بوطنه
وحقه يف احلياة �سيداً حراً م�ستقالً .هذا اجلي�ش
لي�س �سياج الوطن فح�سب بل عموده الفقري الذي
بدونه قوياً ،ق��ادراً ،متح ّفزاً ،كم كانت �ستعرتي
اله�شا�شة ج�سم الوطن وت�ضنيه ،فمهما تقلبت
الظروف وتتالت ال�صعاب ،يبقى اجلي�ش املالذ
والأمل لأنه عمق املواطنية ال�سليمة الذي تتال�شى
فيه فوارق املجتمع اللبناين وتتحول اىل دوافع
وطنية يلتف حولها اجلميع ،لتحقيق الغايات
والأهداف الإيجابية مل�صلحة ال�شعب والوطن».
و�أ�ضاف�« :أح ّيي رفاقي الأع��زاء الذين ي�ؤدون
الواجب يف نهر البارد ،و�أحيي فيهم وقفتهم
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ال�شجاعة ومناقبيتهم و�أداءه��م الوطني املميز
من �أجل حتقيق ر�سالة اجلي�ش يف حفظ الوطن
وكل حبة تراب من ترابه ،وكذلك يف احلفاظ على
أ�ه��ل الوطن الذين ينظرون اليهم بعني الأمل
والرجاء ،ليبقى العلم الوحيد الذي يرتفع فوق
تراب لبنان .و�أنحني بخ�شـوع و�إجـالل �أمام �أرواح
ال�شهداء ودمائهم الزكية التي متازجت يف �ساحة
ال�شرف ،ونعدهم ب�أننا �سنبقى �أوفياء لذكراهم،
حفاظاً على الأر�ض التي ا�ست�شهدوا يف �سبيلها
على م ّر الزمن».

اللواء الركن
حممود طي
�أبو �ضرغم

اللواء الركن تقي الدين:
اجلي�ش �أ�سقط الرهانات اخلاطئة
رئي�س الأركان الأ�سبق اللواء الركن ريا�ض تقي
الدين اعترب «�أن اجلي�ش ي���ؤدي ال��دور الأ�صعب
والأهم يف حياته .فاخلالف القائم يف البلد اليوم
هو على مفهوم ال�سيادة واال�ستقالل والوحدة
يج�سدها اجلي�ش اللبناين
الوطنية ،وهذه العناوين ّ
اليوم بدمه».
ً
ُ
و�أ�ضاف قائال« :لقد ظل َم اجلي�ش يف املا�ضي
لإن��ه ُمنع من �أداء دوره الوطني ،واليوم راهن
البع�ض على انق�سام هذا اجلي�ش لتخريب لبنان،
لكنه واحلمد هلل� ،أ�سقط الرهانات اخلاطئة وحافظ
على وحدته وقاتل بالأ�سلحة املتوا�ضعة وبعطاء

ي�سبب خ�سائر فادحة يف �صفوف الع�سكريني».
وختاماً تو ّجه اىل الع�سكريني امل�شاركني يف
املعركة بالقول�« :إن البلد ينظر اليكم وي�أمل
بخال�ص البلد من خالل ت�ضحياتكم».

اللواء الركن
ريا�ض
تقي الدين

مميز ،جعله الأف�ضل �أداء بني جيو�ش املنطقة
العربية» .ودعا رفاقه يف ال�سالح «اىل امل�ضي
قدماً على طريق الت�ضحية والوفاء ،معترباً �أن
بقاءهم متكاتفني� ،ضمانة لبقاء الوطن و�صونه
من الأعداء».
و�إذ �أكد �أن اجلي�ش ع ّمد وحدته بالدم يف نهر
البارد ،قال�« :إن اجلي�ش اللبناين على م�ستوى
راق من الإن�ضباط واملناقبية ،و�أدا�ؤه الفني ممتاز
ٍ
جدا»ً.
و�أعرب عن فخره باجلي�ش قائالً:
«�إنني فخور اليوم بكل ع�سكري لبناين �أثبت
�صدقيته الوطنية مبمار�سته وبفعله ودمه .و�آمل
�أن تزهر الأر�ض التي �سقاها ال�شهداء الأبرار دمهم
حياة و�إ�ستقالالً وازدهاراً ووحدة وطنية».
وو ّجه اللواء تقي الدين حتياته احلارة اىل قائد
اجلي�ش «احلكيم اخللوق واجلي�ش البطل متمنياً
�أن يبقى �ضمانة للوحدة الوطنية وال�سيادة
والإ�ستقالل ،و�أن يكون هذا فعل �إميان يومياً عند
كل ع�سكري».

الإح�ترايف العايل من اجلوانب كافة ،وقد فاج�أ
اجلي�ش اجلميع بكفاءته العالية».
كما اعترب اللواء الركن القا�ضي �أنه «كان ميكن
للقيادة �أن ت�ستدعي ق�سماً من الإحتياط� ،إال �أنها
مل تفعل ،ما ي�ؤكد �أن اجلي�ش مرتاح ج��داً يف
معركته».
وق ّدر اللواء الركن القا�ضي «احلكمة التي �أديرت
بها هذه املعركة واملنهجية التي اعتمدها اجلي�ش
للتعاطي مع واقع احلال ،خ�صو�صاً لناحية التق ّدم
املدرو�س بدقة وحتا�شي الإقتحام ال�سريع الذي

العميد الركن �سعد:
بطوالتهم � رُستوى من جيل اىل جيل
قائد املدر�سة احلربية الأ�سبق العميد الركن
�أديب �سعد ،و ّجه بدوره حتية �إجالل و�إكبار «اىل
الذين يقومون حالياً باحلفاظ على الأم��ن يف
منطقة ال�شمال ،ويقومون ب�أعمال حربية تت�سم
بالق�سوة والعنف ،وق��د ل ّقنوا الأع���داء �أق�سى
الأم��ث��والت و�أدم��اه��ا .لقد ّ
�سطر ه���ؤالء الأبطال
بدمائهم �أ�ساطري �سترُ وى من جيل اىل جيل .لقد
�ض ّحوا بدمائهم حفاظاً على الأرواح الربيئة ،وذوداً
عن عنفوان اجلي�ش وكرامة الوطن».
وق��ال�« :إن ازدي��اد املخاطر ،ما كان لينال من
عزميتهم ،بل ليزيدهم �صالبة وت�شبثاً بالأر�ض
والوطن .و�إذا كان الثمن مرتفعاً ج��داً ،فالأثمان
ترخ�ص عندما ت��ك��ون م��ن �أج���ل ب��ق��اء الأوط���ان
وخلودها».
العدو تنظيم �إرهابي مهنته زرع املوت والدمار
يف كل مكان ،وال قيمة لدى عنا�صره حلياة الغري
وحلياتهمُ .غ�سلت �أدمغتهم و ُح�� ّج��رت قلوبهم
حم�صن
و�أر�سلوا ليقتلوا و ُيقتلوا .ت�س ّربوا اىل خميم ّ
ومف ّخخ مملوء بالأ�سلحة والذخائر واملتفجرات،

اللواء الركن
�سمري القا�ضي

اللواء الركن القا�ضي:
الوطن ب�أ�سره يتطلع اليكم
�إعترب رئي�س الأركان الأ�سبق اللواء الركن �سمري
القا�ضي� ،أن اجلي�ش �أظهر يف معركة نهر البارد
كفاءة قتالية عالية ،وقال« :لقد ظهر ذلك ب�شكل
جلي يف �أداء الع�سكريني الذي مت ّيز بامل�ستوى
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جت ّلت فيها اجلر�أة ومزايا اجلندي اللبناين .لقد
�أثبتوا اي�ضاً �أن الرجل يبقى ال�سالح الأول يف
املعركة ،وال ميكن التعوي�ض عنه ب�سالح مهما
كان متطوراً».
والحظ «�أن الأع��داء يف اخل��ارج والإرهابيني يف
الداخل ،خربوا وط�أة هذا اجلي�ش ،وال �شك �أنهم باتوا
يهابونها .وعلى الذين ورث��وا ثمار هذه اجلهود
والت�ضحيات �أن يحفظوا الإرث وال يفرطوا به».
وختم �أخرياً�« :أتقدم من اجلي�ش قائداً و�ضباطاً
ورتبا َء و�أفراداً ب�أح ّر التهاين بهذا الإجناز ،و�أنحني
�أم��ام �أرواح �شهدائنا الأب���رار ،و�أمتنى للجرحى
ال�شفاء العاجل ولذويهم بل�سم العزاء».

العميد الركن
�أديب �سعد

�سيطروا عليه و�أ�صبح كل �شيء بحوزتهم .من هنا
�صعوبة املعركة ،فهي �ضد �إرهابيني يف �أماكن
تعج بكثافة ال�سكان».
مر�صنة وم�أهولةّ ،
ّ
وث ّمن العميد الركن �سعد ق��رار قيادة اجلي�ش
يف مواجهة هذا الو�ضع وقال« :ي ّت�سم قرار قيادة
اجلي�ش يف هذا ال�صدد باحلكمة و ُبعد النظر ،لقد
ّمت �إنتقاء اخليار الأف�ضل يف معاجلة هذه املع�ضلة،
بحيث ّمت منع ف��رار �أف��راد الع�صابة اىل خارج
املخيم ،واحل���ؤول دون و�صول الإم��دادات من عتاد
و�أ�سلحة وعنا�صر اىل داخل املخيم ،مع ترك جمال

العميد الركن
جان فرح

للتفاو�ض بعد كل مرحلة من مراحل القتال التي
ق�ضت بت�ضييق الطوق تدريجياً والطلب اىل
املحا�صرين �أن ي�ست�سلموا بعد كل مرحلة».
كما ن ّوه باحلفاظ على �أرواح املدنيني والتعامل
الإن�ساين معهم يف خمتلف مراحل املعركة.
و�أ�ضاف« :لقد عملت الوحدات املكلفة التنفيذ
و�سط ظروف جد �صعبة ،ومت ّيزت عملياتها بالدقة
وح�سن التن�سيق� ،إ�ضافة اىل حما�سة العنا�صر
واندفاعهم القتحام املخاطر وتفانيهم يف �سبيل
هذه الق�ضية .لقد كتبوا بذلك �صفحات جميدة

العميد الركن فرح :ال�شهداء � ّسطروا
بدمائهم ملحمة ال�شرف والت�ضحية والوفاء
نائب رئي�س الأركان للعمليات الأ�سبق العميد
الركن املتقاعد جان فرح ،و ّجه بدوره كلمة اىل
رفاقه بال�سالح ،وحتية �إج�لال ل�شهداء اجلي�ش
خ�صو�صاً ه�ؤالء الذين �سقطوا م�ؤخراً يف نهر البارد
وهم يدافعون عن �سيادة لبنان وكرامة اللبنانيني،
والذين ّ
�سطروا بدمائهم ملحمة ال�شرف والت�ضحية
والوفاء.
وق��ال« :للجي�ش تاريخ حافل يف املحافظة
على الوطن ،لذلك هو عنوان كرامته وفخر �أبنائه.
وهو يف معركة نهر البارد ي�ؤدي واجب الت�ضحية
املقد�س ،ذوداً عن كرامة لبنان وحرية بنيه.
لقد �أظهر اجلي�ش حكمة ودراي��ة عاليتني يف
اتخاذ القرارات الأمنية املعقدة وتنفيذها .وقد
�أثبت �أنه لي�س لفئة �ضد �أخ��رى ،بل هو جلميع
اللبنانيني من دون �إ�ستثناء».
و�أ�شار العميد الركن فرح اىل �أن «اجلي�ش الذي
يحارب الإرهابيني يف خميم نهر البارد و�أميون
والبقاع الغربي ،ين ّفذ يف الوقت عينه اي�ضاً
مهمات �أخرى يف الأرا�ضي اللبنانية كافة».
�أخ�يراً اق�ترح تخ�صي�ص مكاف�آت للع�سكريني
وا�ست�صدار و�سام خا�ص بهذه املعركة ال�شر�سة،
متمنياً ا�ستدعاء ق�سم من الإحتياط.
ت�صوير:
الرقيب الأول ماهر القا�ضي
العريف الأول فادي �سكر

48

اجلي�ش  -العدد رقم 268

ت�رشين الأول

ّ
نفذ الأمر

�إعداد:
العقيد �أنطوان جنيم
رميا �سليم �ضومط
تريز من�صور

غال عماده عزم
ن�صر ٍ
الع�سكريني والتما�سك والتن�سيق
على م�ستوى القوى امل�شاركة
غال .ن�صر عماده عزم الع�سكريني وعرقهم ودمهم ،لكنه �أي�ضاً الن�صر الذي
نفذ الأمر وانتهت املعركة بن�صر ٍ
حتقق بف�ضل التما�سك والتعاون والتن�سيق ،على م�ستوى كل قطعة ،وعلى م�ستوى القطع امل�شاركة
جميعها� .أياً كان دور القطعة وحجمها.
يف ما ي�أتي من �صفحات ،يتحدث �ضباط قادة عن قطعهم وع�سكرييهم والظروف التي خا�ضوا
فيها املعركة .ويتحدثون اي�ضاً عن و�سائل ّمت ابتكارها «خ�صي�صاً» لتالئم طبيعة الأر�ض و�سري
العمليات ،ومن هذه الو�سائل ما كان بحق اجنازاً ع ّز نظريه يف اجليو�ش ،وكان عن�صراً حا�سماً
يف كتابة �آخر ف�صول املعركةّ � .أما ما قاله البع�ض وما �أحجم عن قوله �آخرون ،فهو ما
احلي ،وهو يحتاج �إىل املعدات وال�سالح.
يعلمه اجلميع :جي�شنا قاتل باللحم ّ
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القوات اجلوية

ابتكرت ،ق�صفت ،انت�صرت

�صغرية ن�سبياً ،يف مالجئ
دخل اجلي�ش معركة
حل ،مل يت�أخر
خميم نهر ال��ب��ارد بالقوى الربية
من اخلر�سانة ،كان ال بد من ٍ
يف البدء ت�ساندها القوى البحرية والقوى اجلوية جلهة ت�أمني مراقبي و�أتى من خالل ا�ستعمال الطوافات كقاذفات قنابل بعد ابتكار قنابل جديدة
املدفعية ،وحماية ال�شاطئ ونقل العتاد واجلرحى� ،إال �أنه بعد تط ّور و�أجهزة حمل و�إطالق .حول هذا املو�ضوع التقت جملة «اجلي�ش» قائد
املعركة وت�أزمها لناحية حت ّ�صن االرهابيني ،بعد ح�صارهم يف بقعة القوات اجلوية العميد الركن الط ّيار نهاد ذبيان وكان هذا احلديث.

يف �إط�لاق حمولتها على الهدف بكل دقة مع
مهمة القوات اجلوية
اجلوية
القوات
قائد
هام�ش خط�أ مل يتع َّد � 10أمتار.
• ما كان دور القوات اجلوية يف هذه
العميد الركن الطيار نهاد ذبيان
ّ
ومن ث َّم مت ت�صنيع قنابل حملية لت�ستعمل
املعركة؟
كذلك ،و�صل وزنها �إىل  250كلغ من املتفجرات،
 يف البدء ا�ستعملت ط��واف��ات القواتّ
وحققنا النتائج املرجوة.
اجل��وي��ة يف عمليات �إخ�ل�اء اجل��رح��ى ،ونقل
ّ
العنا�صر والعتاد ،ولـم ت�ستعمـل كحل يف
ولقد نفـذت القـوات اجلوية  100طلعة جوية
ً
خالل ع�شـرين يومـا� ،شارك فيها جميع الط ّيارين.
ح��رب املخيـم ن��ظ��راً �إىل طبيعـة القتـال
مــن ناحيــة ثانيــة ،وبعدما ت�س ّلمت القوات
وطـرق الإرهابيني يف االختباء� ،إذ �أنهم مل
يعتمدوا على املواجهة و�إمنا على القن�ص
اجلويــة طوافــات «غازيل» هبـة من دولـة
الإم��ارات العربيــة قبــل بدء معـركــة نهر
والت�سلل.
ً
ً
ال��ب��ارد بفتـرة ق�صرية ج���دا ،وم��ع تطور
ولكـن يف املرحلـة الأخيـرة ،وح�سمـا
اال�شتبــاكـات ،تدخلت هذه الطوافات مل�ساندة
ملعـركـة طالت ،تفتـّقـت عبـقريـة طيـاري
واملح�صنــة
القوى الربية ل�ضرب الأهداف احل�سا�سة
و�ضبــاط وعنا�صــر القــوات اجلويـة عن فكــرة
ّ
من م�سافات بعيدة با�ستعمال املدافع الر�شا�شة
ا�ستعمـال القنـابـل املتوافرة يف خمـازن
القـوات اجلويـة والعائدة لطائرتي «مرياج» هذه القنابل و�إطالقها من طوافة « .»UH-1Hو�صواريخ مو ّجهة جو � -أر���ض من نوع «هوت»
ومل نعدم الو�سيلة فكان �أن ابتكر جهاز حمل ( )Hotذات مدى  4كلم.
و«هـوكر هنرت».
ّ
ولكن امل�شكلة كانت يف �إيجاد طريقة حلمل و�إطالق ُركب على الطوافة املذكورة التي جنحت
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ق�صة القنبلة املطيعة

بالأعمال القتالية من �أجل حتقيق
ت��ط��ورت امل��ع��ارك يف خميم
الأهداف املر�سومة.
نهر البارد ،وما انفك �إرهابيو
ويف �أحد االجتماعات مع قائد
اع ّدها :العقيد انطوان جنيم
«فتح الإ��س�لام» مثابرين على
اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان،
�أعمال القتال عن بعد كالقن�ص
ُ
والق�صف بالهواوين والقواذف امل�ضادة للدروع ،وا�ستمروا يف طرحت فكرة �إلقاء قنابل من اجلو ال �سيما �أن اجلي�ش ميلك قنابل
قتال الع�صابات متح ّ�صنني مبالجئ خر�سانية يخرجون منها فقط قدمية تعود لطائرة «املرياج» وعمرها � 40سنة ووزنها  400كلغ،
وقنابـل تعود لطائرة هنرت املحالـة على التقاعد ووزن الواحدة
ملمار�سة غدرهم القاتل.
ونتيجة لهذا الو�ضع التكتي الذي و�صلت اليه وحدات اجلي�ش  250كلغ ،فوافق العماد �سليمان �شرط �ضمان حماية الع�سكريني
�إن يف اجلو �أو على الأر�ض،
امل�شرتكة يف املعركة ،كان
وال��ت���أك��د م��ن فاعلية
ال بد من �إج��راء تعديالت
امل�شروع قبل تنفيذه.
ع��ل��ى ط��ري��ق��ة ال��ق��ي��ام
دون وجود جهاز ت�سديد HEAD-

يف ال���ب���دء ،ك���ان احل���ل �شبه
م�ستحيل ف�لا ط��ائ��رات ن ّفاثة
والطوافات غري جم ّهزة والوقت
ق�صري جداً ،ولكن ال بد من تذليل
امل�ستحيل لي�صبح واقعاً.
اجتمع ط�� ّي��ارو ال��ق��وات اجلوية

فريق ت�صنيع القنبلة

هكذا كانت

ومهند�سوها ودر�سوا الأم��ر فقر
ال����ر�أي يف ال��ب��دء ع��ل��ى حتويل
الطوافة  UH-1Hا ُملع ّدة �أ�صالً
للنقل �إىل طوافة قاذفة قنابل،
ول��ك��ن حت���دي���ات ك��ث�يرة ب���رزت
و�أهمها:
 -1كيفية تعليق القنابل
على الطوافة HUEY UH-1H
ا ُملع ّدة للنقل فح�سب؟
 -2كيفية �إ�صابة الهدف من

) )UP Display - HUDعلى
الطوافة؟
 -3كيفية �إطالق القنبلة و�صلي
�شهابها ال��ذي يتم �أ���ص�لاً بدارة
كهربائية متوافرة يف الطائرات

وهكذا �صارت

وا�صبحت جاهزة لالنطالق

املقاتلة على �سرعات مع ّينة؟
 -4كيفية جتنب الرمايات
الأر�ضية نظراً �إىل �أن الطوافة
 UH-1Hغ�ي�ر ق������ادرة على
املناورة و�سرعتها بطيئة؟
ُق ِّ�سم امل�شروع �إىل عدة مراحل
�ضرورية ال ميكن تخطي �أي منها.
 -1ا�شتغال القنابل:
يف املرحلة الأوىل ّمت الت�أكد من
�إمكان ا�شتغال القنابل املوجودة
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 150عقدة حتى تتم عملية ال�صلي .لذلك،
ومبا �أن القنبلة �ستلقى يف �سقوط حر ،كان
ال بد من ح�ساب ارتفاع الطوافة ،وامل�سافة
من الهدف الواجب اعتمادها لتنفيذ عملية
الإط�لاق .وترتبط عملية حتديد امل�سافة بعدة
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يف املخازن من زمن بعيد .ف�أجريت التجربة
على قنبلة  50كلغ فا�شتغل �شهابها وانفجرت
طبيعياً ،فت�أكد �أن ال�شهابات املوجودة تعمل كما
القنابل املخزونة كلها ب�شكل �صحيح ،وذلك نظراً
�إىل تخزينها بال�شروط املطلوبة.
 -2جهاز احلمل والإطالق:
يف املرحلة الثانية ان�صب االه��ت��م��ام على
طريقة حمل هذه القنابل (قنبلة الهانرت 250
كلغ ،وقنبلة املرياج  400كلغ) على الطوافة.
وبعد الدرا�سات والتجارب متت اال�ستعانة بجهاز
احلمل والإطالق العائد لطائرة هوكر هنرت الن ّفاثة
و�أجريت عليه تعديالت لريكب على الطوافة،
فا�ستبدلت اخلرطو�شة الدافعة التي كانت تطلق
القنبلة يف الطائرة الن ّفاثة ب�ضاغط ()Piston
يعمل بالهواء املخزون يف خزانات هواء و�ضعت
خ�صي�صاً للمهمة على منت الطوافة .وهنا ال بد
من اال�شارة �إىل �أن التعديالت التي �أجريت مل
تت�أثر بها الطوافة ،مبعنى �أنها بقيت �ساملة
م��ن دون �أي تعديل �أو حت��وي��ر .ف�أ�ضيف لوح
�أملنيوم مق ّوى خا�ص (�أر�ضية ماللة ا�سرتجعت
من التنفية) على �أر���ض الطوافة من الداخل
وث ّبت عليه من اخلارج حمور حامل جلهازي احلمل
والإط�لاق (�أُ ِخ��� َذ هذا املحور من خم��ازن القوات
البحرية)ُ .ث ِّبت هذا اللوح على �أر�ض الطوافة
بعد �أن و�ضع بينهما عازل من الكاوت�شوك ملنع
انتقال الذبذبات الناجمة عن اهتزاز الطوافة
�إىل حمور احلمل والإط�لاق ،وذلك ت�أميناً لثباته
وا�ستقراره.
� -3إطالق القنبلة:
ت�أميناً لهذه العملية ،ا�ستبدلت اخلراطي�ش

امل�ستعملة على الطائرات املقاتلة ذات الأجنحة
الثابتة والتي كان ي�شغلها الطيار لإطالق القنبلة،
ب�ضاغط هواء.
يت�ألف جهاز الإطالق من:
 خزان هواء م�ضغوط ( 200بار  )BARويبلغمع ّدل �ضغط الهواء يف املنظم لعملية الإطالق
 10بار ،وقد در�ست هذه الكمية بكل دقة لتتم
عملية الإطالق بنجاح.
ً
 حنفية تعمل على الكهرباء ( 28فولتا �أخذتمن كهرباء الطوافة) وت�سمح للهواء امل�ضغوط
باالنتقال من اخلزان اىل ال�ضاغط وذلك بنا ًء على
�أمر من الط ّيار .واجلدير بالذكر �أن هذا ال�ضاغط هو
نف�سه امل�ستعمل على الطائرات و�إمنا ا�ستبدلت
اخلرطو�شة بالهواء.
� -4صلي �شهاب القنبلة:
�أجريت كامل الدرا�سات البالي�ستية واحل�سابات
الريا�ضية من �أجل ان ُي�صلى �شهاب القنبلة ،وهو
ال�شهاب الأ�صلي امل�ستعمل يف القنابل .ويدخل
يف عملية �صلي ال�شهاب عامال �سرعة الطوافة
وارتفاعها.
ح�سب دليل ال�شهاب يجب �أن ت�صل �سرعته
�إىل  150عقدة بال�ساعة (العقدة حواىل 1.8
كلم) لكي ي�صلي ،ومبا �أن الطوافة تطري
ب�سرعة  90عقدة كان يجب زيادة �سرعة
القنبلة �إىل

عوامل �أهمها :مقاومة الهواء ،ال�شكل االن�سيابي
للقنبلة والت�أخري يف نظام  GPSح��واىل 1/5
جزء من الثانية على �سرعة  90عقدة والت�أخري
يف نظام الهواء امل�ضغوط ،باال�ضافة �إىل ال�سرعة
التي حددت بـ 90عقدة.
وهكذا ُح ّددت امل�سافة للقنبلة  250كلغ بـ650
م�تراً تقطعها القنبلة �إىل هدفها خالل 13.9
ثانية ،مكت�سبة خاللها ت�سارعاً ي�سمح ب�صلي
ال�شهاب .و ُح��� ّدد االرت��ف��اع ال�ضروري للطوافة
ب�ألف مرت (حواىل  3000قدم) .وقد اعتمد هذا
الرقم من �أجل ت�أمني احلماية للطوافة من نريان
الأ�سلحة اخلفيفة ،وتخفيفاً لهام�ش اخلط أ� الناجم
عن االرتفاع وت�أميناً ل�صلي ال�شهاب.
وعند �إطالق القنبلة تتحرر مروحة مثبتة يف
ر�أ�س ال�شهاب من �شريط كان ي�صلها �إىل جهاز
احلمل والإط�لاق ،فيت�سارع دورانها مع ت�سارع
القنبلة لي�صل �إىل  1800دورة (100- +

دورة) .وب�سبب القوة النابذة للمروحة خالل
دورانها ،ت�أخذ جمموعة الناقر الو�ضعية املالئمة
للناقر لي�ضرب ال��ذخ�ّي�رّ عند ارت��ط��ام القنبلة
باالر�ض.
 -5طريقة الت�سديد:
ً
ا�ستعملت �صورة جوية التقطت �سابقا للمخيم
وال�صور امل�أخوذة من الأقمار ال�صناعية ومتت
مقارنتها م��ع اخل��رائ��ط الع�سكرية ،وح�ضرت
ال��ب��ي��ان��ات البالي�ستية وج����داول ال��رم��ي على
االرتفاعات املق ّررة وال�سرعات املعتمدة ،وربطت
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ك��ل��ه��ا ب���أج��ه��زة
ت�����س��دي��د الكرتونية
(نظام حتديد املواقع العاملي
� )GPSأ ّمنت دقة عالية للرمايات ليالً وداخل
الغيوم ويف خمتلف الظروف العمالنية.
�أما بالن�سبة �إىل جهاز حمل و�إط�لاق القنبلة
زنة  400كلغ فطبقت املراحل ال�سابقة كلها
وامنا ُع ّلقت القنبلة على بطن الطوافة بدالً من
اجلانبني .ولكن نظراً �إىل قطر القنبلة وعدم قدرة
الطوافة على ا�ستقبالها وهي جاثمة على الأر�ض،
ّمت ت�صنيع مزاحف من احلديد بعلو � 60سنتم
وا�ستعملت لتقلع عنها الطوافة حاملة القنبلة.
 -6التجارب وتدريب الط ّيارين:
بعد كل هذه االعدادات �أجريت التجارب فكانت
ناجحة متاماً �إذ مل يتعد هام�ش اخلط أ� � 10أمتار.
 -7ت�صنيع قنابل حملية:
بعـد جن��اح التجارب ب��د�أت عمليـة التنفيـذ،
فاختريت الأه��ـ��داف بدقـة متناهيـة ،و ُدر�سـت
و ُحـ ّددت بغية ت�أمني املناورات اجلويـة الالزمة

ل���ت���ح���ق���ي���ق
�إ�صابـات دقيقــة
وف��ع��ـّ��ال��ـ��ة م��ـ��ن الطلـقة
الأوىل ت�أمينـاً حلمايـة القوى ال�صديقـة وتـاليف
�أي رمـاية طـارئة ال تكـون يف احل�سبـان ،و ُن ّفذت
ال��رم��اي��ات ب��دق��ة متناهية حيث دم���رت كلياً
الأهداف من �أبنية ومالجئ ود�شم يف ظروف ر�ؤية
غري مالئمة� ،إذ ّمت ن�صف الرمايات ليالً ومن خالل
الغيوم ومن دون احلاجة �إىل ر�ؤية الهدف بالعني
املج ّردة .بعد ذلك ،ب��د�أت القوات اجلوية وفوج
الهند�سة بعملية ت�صنيع قنابل كبرية بالتعاون
مع اللواء اللوج�ستي ،وذلك اعتماداً على ال�شكل
االن�سيابي لقنابل الطائرات .ف�صنعت �أبدان
القنابل و ُح�شيت ب��امل��واد املتفجرة املختلفة
وا�ستعملت ال�شهابات العائدة للقنابل الأ�سا�سية.
القنبلة الأوىل كانت للتجربة وحملت الإ�سم
 LAF-GS-ER-00وكذلك الثانية حملت الإ�سم
 ،LAF-GS-ER-01و ُج ِّربتا يف حقل رماية
الطيبة وجاءت النتائج ممتازة.
وك�� ّرت �سبحة القنابل فتم ت�صنيع عدد منها
راوحت �أوزان ح�شواتها بني  102كلغ و  117كلغ
من املتفجرات ،وراوح وزنها الإجمايل بني 220
و 360كلغ .و�أطلق على القنبلة  250كلغ ا�سم
 LAF-GS-ER2والقنبلة  400كلغ �إ�سم LAF-
.GS-ER3
ً
وحققت هذه القنابل �إ�صابات دقيقة جدا ما

�س ّرع يف ح�سم املعركة.
واجلدير بالذكر �أن يف هذه القنبلة مل ي�ستعمل
�أي �شيء جديد ،فكل مك ّوناتها �أخذت من مديرية
التنفية يف اللواء اللوج�ستي ،حتى �أن��ه يروى
�أن جندياً كان يعمل يف تنفيذ هذه القنبلة،
وملا فرغ من �شرب تنكة م�شروبات غازية �س�أل
ال�ضابط امل�ص ّمم واملن ّفذ �إن كان بحاجة �إليها يف
عملية الت�صنيع �أو يرميها.
وهكذا� ،أثبت اجلي�ش كما يف تاريخه الطويل
 وه��ل نن�سى �صناعة ال�صاروخ �أرز  1و�أرز 2وجن��اح �إطالقهما يف ال�ستينـيـات من القرن
املا�ضي � -أنه قادر على اج�تراح املعجزات من
«حوا�ضر البيت» فاالميان بلبنان كبري ،واعتناق
�شعار �شرف ت�ضحية وفاء مبد�أ يت�ص ّدر املناقبية
الع�سكرية.
فهذا النوع من العمليات� ،صناعة القنابل
املطيعة التي �أطاعت �أوام��ر عقل �أبدعها هي
اخلالية من �أي ذكاء �إلكرتوين ،وحتويل الطوافة
ناقلة اجلرحى والعتـاد وامليـاه لإخمـاد احلرائق،
�إىل طوافـة قاذفة قنابل هي الأوىل مـن نوعها
يف العامل ب�شهـادة كبــار اخل�براء الع�سكرييـن،
هذا النوع �أثار دهـ�شة اجليـو�ش الأجنبـيـة التي
�س ّجلـت للجيـ�ش اللبناين ومن ورائ��ه لل�شعـب
اللبناين ح ّدة الذكاء ،وقوة ال�شكيمة ،وعلو ال�ش�أن
يف املكارم والأخالق.
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القوات البحرية

طوعنا الو�سائل املوجودة وجنحنا
�أما حاجاتنا ف�أ�سلحة بعيدة املدى وكامريات مراقبة
فعال يف معركة نهر البارد حيث �شارك يف البحرية يف املعركة املذكورة ،حتدثنا �إىل قائد القوات البحرية العميد
ا�ضطلع �سالح البحر بدور ّ
رمايات برية وبحرية ،وعمل على مراقبة الواجهة البحرية ،كما قام الركن البحري بطر�س �أبي ن�صر ،الذي اطلعنا على كل التفا�صيل.
ب�أعمال غط�س ،و�شارك يف الق�ضاء على عدد من الفارين .يف تقومي ذاتي
ل���دور �سالح
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املعركة ك�شفت احلاجات
• هل كان لدى القوات البحرية ال�سالح
الكايف ملواجهة معركة �شر�سة كمعركة
نهر البارد؟
 يف املعركة كان ال بد من تطويع جميعالو�سائل بهدف �إنحاج املهمة .وقمنا يف
هذا الإط��ار بت�سليح املراكب غري امل�س ّلحة
التي و�صلتنا كهبات من �أملانيا والإم��ارات
معتمدين على ما توافر من �سالح يف خمازن
اجلي�ش .وقد كان لهذه اخلطوة نتائج �إيجابية
جداً ،فزوارق الإعرتا�ض التي وهبتنا �إياها دولة
الإمارات تتميز بال�سرعة الكبرية ،وقد مت ّكنا
من اال�ستفادة من هذه امليزة خالل مهامنا
يف نهر البارد.
من جهة �أخرى ،تزامن توقيت معركة البارد
مع ت�صنيع زورق �إعرتا�ض للقوات البحرية من
قبل م�صنع لبناين ،وقد طلبنا منه الت�سليم قبل
املوعد املحدد ،وبذلك متكن الزورق من امل�شاركة
يف املعركة ،وكان له دو ٌر ف ّعال كونه يتم ّيز ب�سرعة
ت�صل �إىل  45عقدة يف ال�ساعة ،مما �أت��اح لنا
التدخل من �شمال جزر رمكني لغاية حدود املياه
الإقليمية بني �سوريا ولبنان.
ب��ال��رغ��م م��ن ال��ن��ج��اح ال���ذي حققناه� ،إال أ�ن��ه
وبعد االنتهاء من املعركة ،عملنا على تقييم
الأو�ضاع عامة ،فتبني لنا �أن القوات البحرية

قائد القوات البحرية
العميد الركن البحري بطر�س ابي ن�صر

تفتقر �إىل �أ�سلحة بعيدة املدى.
ويف �أثناء املراقبة ال��راداري��ة �سواء يف البحر
�أو يف الرب ،الحظنا �أننا نفتقر �إىل كامريا تعمل
بالأ�شعة ما دون احلمراء ( ،)Infra rougeالتي
تعطي �صورة وا�ضحة ولي�س جمرد ه��دف .هذه
احلاجات رفعناها �إىل قيادة اجلي�ش لأن امتالك
ال�سالح املذكور هو حاجة ملتابعة تطبيق القرار
 ،1701ولأخ��ذ مهمة حماية البحر على عاتق
القوات البحرية اللبنانية فقط ،واال�ستغناء عن
خدمات القوات البحرية التابعة لليونيفيل.

تعزيز اخلربات الع�سكرية
• هل �ساهمت معركة نهر البارد يف
تعزيز خرباتكم الع�سكرية؟
 كانت معركة نهر البارد �أول معركة فعليةيخو�ضها ال�ضباط والع�سكريون من اجليل اجلديد.
وق��د عا�شوا خاللها خ�برة جديدة �أغنت حياتهم
الع�سكرية.
ً
ونحن كجيل قدمي كنا دائما �إىل جانبهم حيث
و�ضعنا خرباتنا يف ت�ص ّرفهم لإجناز املهمة
بنجاح.
وبالفعل فقد �أدت القوات البحرية دوراً
فعاالً� ،إن على �صعيد الرمايات الربية �أو جلهة
الرمايات على �أهداف بحرية م�شبوهة .كما �شارك
عنا�صرنا يف الأيام الأخرية ب�أعمال ع�سكرية بارزة،
من بينها الق�ضاء على خم�سة فارين من جماعة
الإرهابيني و�أ�سر واح��د منهم .كما قام غطا�سو
البحرية بعمليات غط�س النت�شال جثث من حتت
املاء.
وهنا ال بد من الإ�شـارة اىل �أن املعـركة التي
خا�ضها اجلي�ش يف نهر البارد متيزت بتكامل
فريد ،ذلك �أنها املرة الأوىل التي ي�شهد فيها
اجلي�ش اللبناين معركة م�شرتكة ب�ين قوات
البحرية واجلوية وقوى الرب ،وكان التن�سيق يف ما
بينها رائعاً.
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يف مواجهة الأفخاخ والألغام
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الغدر كان �شعار �إرهابيي «فتح اال�سالم» يف معركة نهر البارد .كانوا
يهربون من املواجهة �إىل �إن �أكرههم عليها �أبطال اجلي�ش اللبناين،
لذلك عمدوا �إىل خمتلف �أنواع القتال عن بعد كالقن�ص وزرع الألغام
والتفخيخ ،وكان الدواء الناجع دائماً بيد اجلي�ش.
فاملدفعية واملدرعات عاجلت الق ّنا�صني املتخفني وراء �سل�سلة جدران
يف بناء متهدّ م ،وفوج الهند�سة تعامل مع الألغام والأفخاخ بكل حرفة

و�إتقان ،متبعاً خطة القتال الهند�سي مبجموعات �صغرية ،فحدّ من
اخل�سائر الب�شرية وزاد من فعالية القوى.
كما كان لفوج الهند�سة دور كبري يف ت�صنيع قنبلة الطريان التي
ح�سمت املعركة.
حول هذه املوا�ضيع �أجاب قائد فوج الهند�سة العقيد روالن �أبو جودة عن
�أ�سئلة جملة اجلي�ش.

قائد فوج الهند�سة
العقيد روالن ابو جودة

امل�ستحدثة حتت الأر�ض ،و�إقامة معرب ظريف على
جمرى نهر البارد ت�سهيالً لعبور القوى املهاجمة.
و�أعظم هذه املهمات كان ت�صنيع قنابل طريان
زنة  250باوند 400/كلغ بالتن�سيق مع القوات
اجلوية ،وت�صنيع �شهابات ظرفية ال�ستخدامها مع
هذه القنابل ،وحت�ضري جداول الرمي ومعايريها
وت�صحيحها ،وت�صفيح حجرة ال�سائق للآليات
الهند�سية بحيث تعجز عن اخرتاقها الذخائر
حتى عيار  14.5ملم�( ،أجريت جتارب �أخرى
لزيادة احلماية �ضد القاذف امل�ضاد للدروع
وجنحت).

مهام الفوج
• ما كانت مهمة الفوج يف معركة
نهر البارد؟
 ك��ان��ت مهمة ال��ف��وج ت���أم�ين الدعمالهند�سي جلميع القوى امل�شاركة يف معركة
خميم نهر البارد .وت�ألفت القوى امل�شاركة
من ثالث �سرايا هند�سة قتال معززة بخرباء
ذخائر ومتفجرات ،وجم ّهزة مبجموعة �آليات
هند�سية كاجلارفات واحل��ف��ارات والرفو�ش
امل�سل�سلة واملدولبة.
• ما هي �أهم الأعمال الهند�سية
التي ّ
نفذها الفوج؟
 بالإ�ضافة �إىل الأعمال الهند�سية التقليديةكزرع الألغام امل�ضيئة والألغام املو ّجهة ،ونزع
الألغام و�إزالة الأفخاخ وتعطيلها وتدمريها و�إزالة
العوائق والردميات و�إقامة ال�سواتر ومراكز الرمي
للأ�سلحة وامل��درع��ات واملدفعية وفتح الطرق
58

اجلي�ش  -العدد رقم 268

وامل�سالك ،وغريها ،ن ّفذ الفوج مهمات �أخرى
كانت ذات �ش�أن كبري يف جمرى املعركة ،منها
�إج��راء �سرب يف �أعماق الأر���ض للت�أكد من حتديد
�أماكن الأن��ف��اق داخ��ل املخيم ،وتدمري الأنفاق

فكرة ت�صنيع قنبلة
• لو تكلمنا بتف�صيل �أكرث عن ت�صنيع
قنبلة للطريان؟
 ج��اءت فكرة ت�صنيع قنابل للطوافات منالعماد مي�شال �سليمان �شخ�صياً .و ّمت التن�سيق

كما بات معلوماً ،جل�أ االرهابيون
�إىل �أعمال التفخيخ لإعاقة اجلي�ش
والإيقاع بع�سكرييه ،و�إ�ضافة �إىل
املباين وال�سيارات املفخخة التي
ف ّجرها اجلي�ش بوا�سطة الرمي
عليها ،عطل فوج الهند�سة وف ّجر
ما يلي:
• لغم م�/أ.23:
• لغم م/د.16 :

مع القوات اجلوية لدرا�سة الزامات
�صناعة هذه القنابل ومتطلباتها
باال�ضافة �إىل و�ضع معايري للرمي.
تعطيل وتفجري
�أعد امنوذجان �أوليان مبوا�صفات
م�����ش��اب��ه��ة ل��ق��ن��اب��ل ال��ط�يران
امل�ستعملة من الطريان احلربي
من حيث ال�شكل واملقا�سات
يف م�شاغل ف��وج الهند�سة من
الألف �إىل الياء و�أُطلق عليهما اال�سم
« »LAF-GS-ER00و«LAF-GS-
 .»ER 01وح�شيت هاتان القنبلتان
على ال��ت��وايل :ب أ���ن��واع املتفجرات
بحيث راوح وزنها بني  41.5كلغ
و  140كلغ .ثم ّمتت جتربتهما يف
حقل الطيبة وجاءت النتيجة �إيجابية
جداً ال �سيما من ناحية الفاعلية.
و�صنعت
وك��� ّرت �سبحة القنابل ُ
القنبلة  LAF-GS-ER 02زنة 250
كلغ ،والقنبلة LAF-GS-ER 03
زنة  400كلغ اللتان حققتا �إ�صابات
دقيقة جداً (هام�ش اخلط�أ مل يتجاوز
ع�شرة �أمتار) ما �س ّرع ح�سم املعركة.
وكذلك ّمت ت�صنيع �شهابات ظرفية
ال�شعال القنابل امل�ص ّنعة ،ولكنها مل
ت�ستعمل نظراً �إىل توافر �شهابات
نظامية لدى القوات اجلوية .و�أخرياً
عمليات �سرب يف اعماق االر�ض
�أ�ستطيع ال��ق��ول إ�ن��ن��ا يف الفوج
ج��اه��زون لت�صنيع قنابل طريان
ي�صل وزنها اىل  1000كلغ ،مع التذكري ب�أننا حت�ضري القنابل وتذخريها وحت�ضري جداول الرمي
قدمنا امل�ساعدة التقنية للقوات اجلوية من �أجل ومعايريها وت�صحيحها.

• قذيفة خمتلف العيارات:
.1190
• رمانات يدوية وبندقية:
.1110
• �سيارات مفخخة .22 :
• ج�����س��م م�����ش��ب��وه �أو
مفخخ.733 :
• عبوة.185 :
خمتلف (خ��رط��و���ش،
�صواعق ،ح�شوات دافعة،
�شهابات).7495 :

• ما هي �أب��رز ال�صعوبات
التي اعرت�ضت تنفيذ املهمة؟
 ���ص��ع��وب��ات ع��دي��دة واجهتناوا�ستطعنا جتاوزها و�أهمها:
كثافة املباين ال�سكنية واملنازل
امله ّدمة ،عدم وجود حماور �صاحلة
لتقدم الآل��ي��ات ،ا�ستخدام العدو
ل�ل�أف��خ��اخ وال��ع��ب��وات وال�سيارات
املفخخة ب�شكل كثيف وعلى امتداد
اجلبهة ،حمدودية العمل ليالً ب�سبب
ع��دم ت��واف��ر و�سائل ر�ؤي���ة ليلية،
وغريها �أقل �أهمية.

بناين للأعمال املتعلقة بالألغام يف معركة نهر البارد

املركز الل

�إن اجلي�ش اللبناين ،ب�أ�سره� ،شارك يف معركة نهر البارد ،كل وحداته
وقطعه و�ألويته �ساهمت ،كل يف نطاقه ،من �أجل �سحق تنظيم «فتح
اال�سالم» وو�أد الفتنة الإرهابية والإجرامية يف مهدها .وهكذا �شارك
املركز اللبناين لالعمال املتعلقة بالألغام يف املعركة.
وعن هذا املو�ضوع يخربنا رئي�س املركز العقيد حممد فهمي عن
الأعمال التي قام بها والتي كانت خري معني للقوى املقاتلة يف
مهمتها .فقد ن�سق املركز مع �شركتي « »CYBERIAو«»MAPS

من �أج��ل احل�صول على �صورة ف�ضائية حديثة
ملخيم نهر البارد ،كما ا�ستح�صل على خريطة (�أوتوكاد )Autocad -
تتعلق بالبنى التحتية للمخيم ،وقد متت مطابقتها و�إ�ضافتها
�إىل اخلرائط وال�صور الف�ضائية املتوافرة .و�أخ�يراً ،ز ّود املركز القوى
العمالنية حواىل  400ن�سخة من �صور ف�ضائية حديثة للمخيم على
مدى �شهر تقريباً .وقد �أ�سهمت هذه اخلرائط �إ�سهاماً كبرياً يف �إجناح
العمليات التي نفدتها القوى �إذ كانت املرجع املوثوق يف عمليات
الق�صف املدفعي ور�سم املخططات وو�ضع اخلطط.
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املدفعية يف معركة البارد

مراب�ض متجولة تعالج الأهداف
وفقاً للطلب برمايات دقيقة وفعالة

قائد فوج املدفعية الثاين

العميد الركن حممد �سليمان

جناح املهمة
بالرغم من ال�صعوبات
التقت جملة «اجلي�ش» مع قائد فوج املدفعية
الثاين العميد الركن حممد �سليمان الذي تكلم
على «�صعوبة واحدة اعرت�ضت تنفيذ املهمة ،وهي
ُبعد القاعدة اللوج�ستية عن املعركة �أي من اللويزة
�إىل نهر البارد ،وقد ذل ّلناها بطريقة ناجعة».
• ما هي الدرو�س والعرب التي ا�ستخل�صت
من هذه املعركة؟
 �شارك الفوج يف هذه املعركة ب�سرية 130ملم ب�إمرة �ضابط تعاقب عليها �ضباط و�سدنة
اكت�سبوا خربة عالية وازدادوا اتقاناً ملهام املدفعية
يف القتال .هذا وقد �أ�شركت اجلميع ،الفوج بكامله
تقريباً ،يف املعركة �إن كان يف مراب�ض اجلبهة
�أو يف مقر قيادة الفوج .فهناك يف املرب�ض
كان مركز رمي ب�إمرة ال�سرية ويف الفوج غرفة
عمليات .كانت الأه��داف تدر�س وحت ّدد يف مركز
الرمي وتنقل اىل غرفة عمليات الفوج حيث
تدقق وتن ّفذ املهمة ،وكل هذا من �أج��ل �ضبط
الرمي وتاليف الأخطاء قدر الإمكان واال�سراع يف
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العميد الركن عبدو عطااهلل

العمل ،والتدريب �أخرياً.
وانتقلنا اىل قيادة فوج املدفعية الأول حيث كان
لنا مع قائده العميد الركن عبدو عطااهلل احلديث
التايل:
• ما هي ال�صعوبات التي اعرت�ضت
تنفيذ املهمة؟
 كلف فوج املدفعية الأول مبهمة دعم عاموتعزيز للكتيبة  55يف اللواء اخلام�س ،ف ُو�ضعت
�سريتان :الأوىل �سرية مدفعية عيار  122ملم د30
والثانية �سرية مدفعية عيار  155ملم م ،198وقد
نفذت املهمة من عدة مراب�ض حيث كان يتم
االنتقال من مرب�ض �إىل �آخر وفقاً لتطوير ظروف
املعركة ،وقد كان معظم الرمايات مبا�شرة� ،أما
غري املبا�شرة فقد ن ّفذت من مرب�ضني فقط وليوم
واحد يف كل مرب�ض.
وقد تو ّزعت مراب�ض الرمي املبا�شر (املتحرك
دائماً) داخل املخ ّيم قرب التعاونية ،تلة املحمرة،
بحنني ،تلة بحنني ،تلة ال�ست ،تلة ال�س ّيور ،وهي
تلة �أقيمت داخ��ل املخيم خ�لال �سري العمليات
ت�سهيالً لعمليات القوى املهاجمة.

قائد فوج املدفعية االول

يف معركة نهر البارد ،حتايل فوجا
املدفعية على مبادئ املدفعية
�إ�شباعاً حلما�سهما ورغبة منهما
وت����ص��م��ي��م�اً ع��ل��ى دع���م ال��ق��وى
املتقدمة من �أج��ل ح�سم �سريع
للمعركة ،حتايال وجنحا جناحاً كبرياً.
حتدّ يا هام�ش احليطة وغلباه� ،أحدهما
جت ّول باملدفع كر�أ�س طليعة
ملعاجلة الأهداف التي تظهر
على �أر�ض املعركة ،وتف ّوق
بالعالج.

�أما �أهم ال�صعوبات املعرت�ضة فهي كالآتي:
• االنتقال ليالً بظروف �أمنية �صعبة.
• االنتقال امل�ستمر من مرب�ض �إىل �آخر
ب�شكل فوري.
• تغيري مركز املدفع داخل املرب�ض عدة
مرات ب�سبب طبيعة الأر�ض بعد عدة رمايات.
• الإربا�ض بع�ض الأحيان يف �أمكنة قريبة
من املدنيني.
• عدم وجود �أجهزة ليزر لقيا�س امل�سافات
ب�شكل دقيق.
• طلب رمايات من القطع امل�ستفيدة
على �أه���داف بالقرب م��ن العنا�صر الأ�صدقاء
وعلى م�سافات ال تتجاوز الع�شرين م�تراً من
دون مراعاة هام�ش احليطة.
• تنفيذ الرمايات يف بع�ض الأحيان من
مراب�ض قريبة ج��داً من معاقل االرهابيني ما
ع ّر�ض العنا�صر للخطر املبا�شر.
ولكن على الرغم من كل ذل��ك نفذت املهمة
ب�صورة ممتازة حيث كان للمدفعية الدور الأكرب يف
ح�سم املعركة.

املدرعات يف ال�ساحة

ثنائية القتال ور�أ�س ال�سهم يف عمليات االخرتاق
كان للمدرعات يف قتال معركة نهر البارد
دور كبري ذو �ش�أن .فلقد كانت احلما�سة
تلهب �صدور فر�سان املدرعات فيندفعون
بدباباتهم للقتال �إىل جانب امل�شاة يف
قتال الثنائي م�شاة  -مدرعات ،وكم من
م ّرة تف ّردوا بالهجوم ليد ّكوا ب�أ�سلحة
مد ّرعاتهم ح�صون امل�سلحني و�أوك��ار
الق ّنا�صة ،فت�سهل املهمة �أمام تقدم
�آمن لرجال امل�شاة وا�ستعادة املواقع
من مغت�صبيها املجرمني .عن هذا
الدور وتلك املهمة حدّ ثنا قائدا فوجي
املدرعات على التوايل.

قائد فوج املدرعات الأول
العميد الركن ن�سيم اندراو�س

تدريبات يف جو معركة حقيقية
يقول العميد الركن ن�سيم اندراو�س قائد فوج املدرعات الأول عن املهمة
التي �أوكلت �إىل فوجه يف تلك املعركة:
يف البدء ا�شرتك الفوج ب�أربعة طواقم دبابات ب�إمرة �ضابط باال�ضافة �إىل
�سائقني ،عملت ب�إمرة كتيبة املدرعات (ك  )54يف اللواء اخلام�س ،ومن
ث ّم و�ضعت دبابتان جرافتان بت�صرف فوج املغاوير مع ثالثة طواقم ب�إمرة
�ضابط.
• ما هي ال�صعوبات التي اعرت�ضت تنفيذ املهمة؟
 كانت الرغبة بامل�شاركة يف القتال عارمة عند عنا�صر الفوج فا�ستغليتهامنا�سبة لتدريب �ضباط الفوج ورتبائه و�أفراده ،وال �سيما االحداث منهم ،على
عمليات املدرعات القتالية يف جو معركة حقيقية .وال�صعوبة الوحيدة ،وكانت
بالغة ،كنت ا�صطدم بها عند كل عملية تبديل ،فالذين يف مقر قيادة الفوج
يف ال�صاحلية كانوا ي�صرون على الذهاب �إىل نهر البارد ،وامل�شتبكون هناك
ي�أبون بعناد العودة �إىل ال�صاحلية لال�سرتاحة .هذا ،وقد �سقط للفوج حواىل 19
جريحاً بينهم �ضابط ،منهم اثنان ما يزاالن قيد املعاجلة.
• ما هي الدرو�س امل�ستفادة والعرب املح ّ�صلة؟
ح�صل الفوج من هذه املعركة عربة معربة ،فلقد تر�سخت �أكرث ف�أكرث
 ّاللحمة بني عنا�صر الفوج ،و�أف��اد من خربة قتالية عالية �ستكون زاده يف
امل�ستقبل.
ً
وهنا ال ب ّد يل ،وان�صافا لهم� ،أن �أن ّوه باملجندين امل ّمددة خدماتهم ،وال
�سيما املت�أهلني منهم ،والذين جتاوزت �أعمارهم الثالثني عاماً ،فلقد �أبلوا
بال ًء ح�سناً يف املعركة ،وكانوا مثاالً لل�شجاعة واالندفاع والت�ضيحة ،لذا ،اقرتح
ت�سوية و�ضعهم وتثبيتهم يف اجلي�ش.

قائد فوج املدرعات الثاين
العميد الركن نبيل بيا�ضو

ت�أدية الدور على اكمل وجه
انتقلنا �إىل مقر فوج املد ّرعات الثاين حيث التقينا قائده العميد الركن
نبيل بيا�ضو الذي او�ضح لنا مهمة الفوج يف هذه املعركة ،فقال:
بعد ع�شرة �أيام من جرمية الغدر التي نفذها م�سلحو «فتح اال�سالم» بحق
اجلي�ش ،كلف الفوج و�ضع �سرية دبابات ل�صالح فوج املغاوير يف مهمة نهر
البارد .وانتقلت ال�سرية ب�سرعة قيا�سية اىل �ساحة املعركة حيث �أدت دورها
على �أكمل وجه .ثم تناوبت �سرايا الفوج على املهمة عدة مرات �إىل �أن
ت�ش ّبثت ال�سرية اخلام�سة حتى انتهاء املعركة بالن�صر امل�شهود.
واجلدير بالذكر �أن مهمة ال�سرية ُع ِّدلت خالل املعركة ف�شاركت الدبابات
مع فوجي املغاوير واملجوقل م�شكلة ر�أ���س ال�سهم يف عمليات االخرتاق
واال�ستطالع بالنار وتدمري االهداف على خمتلف حماور التقدم ،حيث و ّفرت
الدبابات قاعدة نريان وتدمري ت�سهيالً لتقدم االف��واج اخلا�صة .من ناحية
ثانية ،وملنح �شرف امل�شاركة يف معركة �سحق الإرهاب عنا�صر الفوج كلهم،
واملتدافعني بكل حما�سة وت�ضحية لأداء دور طاملا انتظروه يف الدفاع عن
وطنهم وق�سمهم ،كانت تتم عملية تبديل لطواقم الدبابات با�ستمرار.
اما عن ال�صعوبات التي اعرت�ضت تنفيذ املهمة ،ف�أ�شار قائد الفوج اىل
ان �أول �صعوبة معرت�ضة كانت ُبعد القاعدة اللوج�ستية للفوج عن خط
اجلبهة حيث تبلغ امل�سافة حواىل مئتي كيلومرت ،وقد ذللت با�ستحداث
قاعدة لوج�ستية يف مع�سكر عرمان يف ال�شمال .و�أما على م�ستوى القتال،
فال�صعوبات متثلت داخل املخيم بقلة الطرقات ال�صاحلة ملرور الدبابات
وتقدمها نظراً �إىل �ضيقها .لذا عمدت �سرية الدبابات �إىل ا�ستحداث طرقات
يف احلقول والب�ساتني و�أحياناً عرب هدم بع�ض االبنية التي تعيق التقدم.
ونتيجة لهذه املعركة ال�شر�سة �سقط للفوج �شهيدان و 62جريحاً.
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فوج الأ�شغال امل�ستقل

اجلندي املجهول ي� ّسهل طريق الرفاق

بتحد واميان بالوطن وبامل�ؤ�س�سة
الع�سكرية قاد �سائقو فوج الأ�شغال
ممهدين الطريق �أمام
الآليات الهند�سية ّ
اجلنود االبطال يف معركة نهر البارد،
وم�ؤازرين القوى التي كلفت الق�ضاء
على االرهاب.
مهمة مقد�سة �آمن بها الع�سكريون
مبوجب برقيات �صادرة بدءاً من تاريخ -6-3
 ،2007كلف فوج الأ�شغال بو�ضع �آليات هند�سية
بت�صرف غرفة العمليات املتقدمة يف ال�شمال.
وعلى الأث��ر ّمت و�ضع الآل��ي��ات الهند�سية من
خمتلف اال�صناف (جارفة د ،8د ، 9رف�ش م�سل�سل،
رف�ش مدولب ،حفارة م�سل�سلة �أو مدولبة� ،شاحنة
قالب و�ضاغطة هوائية) لدعم املهمة العمالنية
للوحدات يف حميط نهر البارد.
ويقول قائد فوج الأ�شغال العقيد الركن علي
حمود�« :إث��ر الأح���داث والربقيات ال�صادرة عن
قيادة الفوج ،بو�شرت عمليات الت�صفيح حلجرة
ال�سائق يف الآليات الهند�سية كافة بهدف حماية
ال�سائقني الع�سكريني وع�سكريي فوج الهند�سة
م��ن ر�صا�ص القنا�صة االره��اب��ي�ين والقذائف
ال�صاروخية.
عمليات الت�صفيـح هذه كانـت �ضرورية جداً
نظراً �إىل املهمة ال�صعبة ولإرت��ف��اع الآليات
الهند�سية.
واجلدير بالذكر هنا �أنه على الرغم من عمليات
الت�صفيح� ،سقط للفوج �شهيد ���ش��رف وهو
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قائد فوج اال�شغال امل�ستقل
العقيد الركن علي حمود

العريف علي كنعان كما �أ�صيب  22جريحاً ،منهم
من تعر�ض للإ�صابة �أكرث من مرة ومل يثنهم ذلك
عن متابعة املهمة املقد�سة التي �آمنوا بها».
• ما هي املهمات الهند�سية التي
ن� ّف��ذه��ا ف��وج الأ� �ش��غ��ال يف معركة نهر
البارد؟
 �إ�ضافة �إىل ت�صفيح الآليات من قبل عنا�صرمن �سرية امل�شاغل وعنا�صر من �سرية القيادة
واخلدمة  -م�شغل الآليات� ،ساهمت �سرية الأ�شغال
الثانية برتكيب الوحدات ال�صحية وبالتمديدات
املائية والكهربائية ،للقوى املكلفة بالق�ضاء
على الإرهابيني .و�ساهمت اي�ضاً برتكيب القواعد
الالزمة (ا�سمنتية وحديدية) ل�صالح مطاري
القليعات يف ال�شمال ورياق يف البقاع ،لت�سهيل
عملية تركيب القنابل على الطوافات التي
ا�ستخدمت ب�شكل ف ّعال يف معركة خميم نهر
البارد .ولقد قام الفوج بامل�ساعدة يف عمليات
االقتحام مع عنا�صر فوج الهند�سة ،وذلك من
خالل تركيب ع ّبارات على جمرى النهر ،بوا�سطة
ق�ساطل طول كل واحد منها يراوح بني  2و12
مرتاً .ولقد ا�ستعيد جزء منها �إىل مبنى الفوج

بعد انتهاء العمليات الع�سكرية ،فيما بقي اجلزء
الآخر قيد اال�ستعمال من قبل الآليات املوجودة
داخل املخيم .كما �ساهم الفوج يف ت�أمني حماية
مراكز القيادات بوا�سطة املكعبات اال�سمنتية
واحلوائط امل�سبقة ال�صنع.
و�أ�ضاف العقيد الركن حمود« :لقد قاد عنا�صر
من �سرية العتاد الآليات الهند�سية على اجلبهة
جنباً �إىل جنب م��ع عنا�صر امل�شاة و�أحياناً
�أمامهم ،كذلك �أمنت �سرية القيادة واخلدمة
اجلهوزية للآليات على اخلطوط االمامية وتولت
ا�صالحها عند تعر�ضها للإ�صابة .واجلدير بالذكر �أن
�آليتني للفوج (من نوع جارفة) د ّمرتا تدمرياً
كامالً .لكن القيادة و�ضعت بت�صرفنا الإمكانات
املادية الالزمة للمحافظة على جهوزية الآليات
الهند�سية».
ً
و�أ�ضاف قائال :معلوم �أن العدوان اال�سرائيلي
يف متوز املا�ضي ا�ستهدف �سرية العتاد والآليات
الهند�سية فا�ست�شهد عدد كبري من الع�سكريني
ودمر جزء كبري من العتاد والآليات ،وعلى الرغم
من ذلك �أعيد ت�أمني وت�أهيل الآليات التي �شاركت
بفعالية وباندفاع مميزين يف معركة نهر البارد.

تقومي التجربة
• كيف ميكن تقومي جتربة الفوج يف
معركة نهر البارد؟
 لقـد ا�ستفــاد الفــوج مــن جتــربـة نهـرالبــارد كثرياً ،و�أهمـهــا �ضــرورة ت�أميــن �صفائــح
معدنيــة م�سبقـة ال�صنع تركب على الآليات
الهند�سية عند احلاجة ويعــاد نزعهـا فور االنتهاء.
هذا باال�ضافة �إىل متابعة ت�صنيع املكعبات
اال�سمنتية لت�أمني احلماية ال�لازم��ة ل�صالح
الوحدات املنت�شرة عمالنياً.
والفوج يتابع اليوم �أعمال التح�صينات بوا�سطة
املالجئ امل�سبقة ال�صنع وغرف العمليات ،ولقد
ّمت ت�صنيع القوالب املعدنية لها لدعم الألوية
املنت�شرة عمالنياً على االر�ض.
• م��اذا ين ّفذ الفوج اليوم يف نهر
البارد بعد انتهاء العمليات احلربية؟
 ما زال جزء من الآليات الهند�سية موجوداًل��غ��اي��ة ال��ي��وم يف حم��ي��ط خم��ي��م ن��ه��ر ال��ب��ارد،
للم�شاركة بالأعمــال املختلفــة من �إزالة ردميات
ودعم عنا�صر فوج الهند�سة يف تفكيــك االلغــام
والقنابل العنقوديــة غري املنفجــرة التي خلفها
االرهابيون.
ولقد كان للآليات الهند�سية الدور اال�سا�سي يف
هذا النوع من العمليات الع�سكرية ،ما �أدى �إىل
رفع ال��روح املعنوية لدى الع�سكريني امل�شاة
وحتقيق الن�صر املح ّتم.
�أخ�يراً� ،أ�شار العقيد الركن علي حمود �إىل �أن
الفـوج يقوم بتطويـع عنا�صـر �سائقي
�آليات هند�سية للتمكن من البقاء
على جهوزية تامة.
ت�صوير:
اجلندي الأول
عزيز النجار

اللواء اللوج�ستي

فعال
خلف كل انت�صار دعم ّ
العميد الركن احمد املقداد
قائد اللواء اللوج�ستي

يقول الفيلد مار�شال اللورد ويفل« :كل احلروب تتوقف �إىل حد كبري على اللوج�ستية وعلى
و�سائل النقل .ويجب ان تكون املعرفة احلقيقية للعوامل املتعلقة بالتموين واخلدمات الفنية
والطبية الأ�سا�س الذي يبني عليه القائد خطته».
هكذا ا�ضطلع اللواء اللوج�ستي بدور �أ�سا�سي يف هذه املعركة ،وكان بكل مديرياته و�أق�سامه خل ّية
نحل ال تعرف الكلل وال امللل ،فالكل للكل من �أجل انت�صار م�ش ّرف على االرهاب على ح ّد قول قائد
اللواء العميد الركن احمد املقداد الذي ا�ستقبلنا يف مكتبه وعر�ض لنا دور اللواء يف املعركة ،قال:
كان اللواء ور�شة عمل �أولويته خدمة املعركة .لقد ف�صلت �أرهاط من مديرية امل�شاغل �إىل �أر�ض
يتع�سر �إ�صالحها �أو يتع ّذر كانت تخلى �إىل
املعركة حيث كانت ت�ساعف الآليات والأ�سلحة ،والتي كان ّ
م�شاغل اللواء حيث كانت تعطى االف�ضلية االوىل.
من ناحية ثانيةّ ،مت يف مديرية امل�شاغل ،وبالتن�سيق مع القوات اجلوية وفوج الهند�سة،
ت�صنيع ج�سم القنبلة التي �ألقي عدد منها على �آخر معاقل االرهابيني ،وت�صنيع مزاحف لل�صاروخ
«ميالن» و 4قواعد لبنادق «الن�شر» ،ومزاحف لطائرة الهليكوبرت.
وكذلك �أجريت جتارب على الدروع الواقية املت�س ّلمة هبة قبل ا�ستعمالها.
�أما فوج النقل يف اللواء فقد كان دوره كبرياً �إذ مت ف�صل �سائقني منه �إىل فوج مغاوير البحر
وفوج الهند�سة ،وعن�صرين �إىل فوج املغاوير.
كما قام بنقل عنا�صر وعتاد ومعدات على خمتلف انواعها (�آليات ثقيلة وخفيفة وهند�سة،
ومكعبات ا�سمنتية ،ومن�ش�آت م�سبقة ال�صنع ،وذخرية مدفعية ودبابات وحمروقات ومواد غذائية
وغريها) .هذا باال�ضافة �إىل املهمـة االن�سانيـة امليدانية الكبـرى ،وهي ت�أمني نقل اجلـرحى من
م�ست�شـفيات منطقـة ال�شمـال وم�ستـو�صفـاتهـا ،وتوفيـر ال�سيارات لعائـالت ال�شهـداء ،عـالوة على
االهتمام بهم.
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الطبابة الع�سكرية

الإخالء ال�صحي ُن ّفذ باحرتاف
وهناك �سعي لتوفري املزيد من املعدات
رئي�س الطبابة الع�سكرية
العميد الطبيب ندمي العاكوم

قامت الطبابة الع�سكرية يف �أثناء
معركة نهر البارد ب�إخالء �صحي ُو�صف
بالناجح جداًّ ،مت خالله �إنقاذ العديد من
املر�ضى وامل�صابني ،كما �أبدى فريق
العمل امل�شارك مهارة واحرتافاً يف
ت�أدية املهمة ،فكانت النتائج على قدر
الآمال والتوقعات.
مناورات تطبيقية!
حول هذا الإخالء حتدث رئي�س الطبابة الع�سكرية
العميد الطبيب ندمي العاكوم م�ؤكداً �أن عملية الإخالء
من خميم نهر البارد كانت عبارة عن مناورة ح ّية
لفريق الإخالء يف الطبابة الع�سكرية ،فامل�شاركون
كانوا يعملون ما يجب فعله نظرياً وم��ن خالل
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امل��ن��اورات التطبيقية فقط� ،إال �أن��ه مل ي�سبق
لهم تطبيق الإخ�لاء عملياً �أي يف �أثناء احلروب
والكوارث الطبيعية لعدم وجود احلاجة اىل ذلك يف
الأيام العادية ،نظراً اىل كرثة املراكز الطبية يف
خمتلف املناطق اللبنانية� .أما يف منطقة خميم
نهر البارد ،فكانت مراكز الطبابة بعيدة ن�سبياً،
مما ا�ستوجب تنفيذ
خطة الإخ��ل�اء ال�صحي
املعتمدة يف الطبابة
الع�سكرية والتي �سبق
�أن نفذت نظرياً.
و�أ�ضاف �أن التنفيذ ّمت
على �أكمل وجه حيث �أن
عملية �إخ�ل�اء اجلرحى
من اخلطوط الأمامية،
ك��ان��ت تتم بوا�سطة
�آليات ع�سكرية جمنزرة
اىل مراكز الفرز الأولية،
وال��ت��ي ك��ان��ت تت�ألف

من م�سعفني ميدانيني و�سيارات �إ�سعاف جم ّهزة
بالتقنيات واملعدات الطبية الالزمة ،حيث كان
يتم فرز اجلرحى ،فاحلاالت اخلفيفة كانت ُتعالج
يف هذه املركز ويتم �إحلاقها بوحداتها� ،أما احلاالت
املتو�سطة واخلطرة فكانت تتلقى اال�سعافات
الأولية الطارئة وال�ضرورية (هذه الأعمال �ساهمت
يف �إنقاذ العديد من اجلرحى ذوي احلاالت اخلطرة)
ومن َثم يتم نقلها اىل مراكز الإخالء الثانية ،حيث
تتم فيها معاجلة اجلرحى ذوي الإ�صابات املتو�سطة
وم�ساعفة الإ�صابات اخلطرة التي كانت تنقل الحقاً
اىل م�ست�شفيات متخ�ص�صة �أو جمهزة ب�أحدث
التقنيات الطبية يرافقها فريق طبي متخ�ص�ص،
وذلك بوا�سطة طوافات ع�سكرية جمهزة.
�إن عملية الإخالء كانت تتم �إذاً وفق الو�ضع ال�صحي
للجرحى الذين كانوا يتوزعون على امل�ست�شفيات
ح�سب درج���ة �إ�صابتهم وح�سب جتهيز وق��درة
امل�ست�شفيات على ا�ستقبال احلاالت اخلطرة منها.
ولكن ثمة �أم��وراً �أخرى كانت ت�ؤخذ بعني االعتبار
وهي مكان �سكن الع�سكري ،وجود مهبط للطوافات

�إ�ضافية للطبابة الع�سكرية يف نهر البارد ،هي ر�ش
املبيدات يف منطقة العمليات الع�سكرية من قبل
جهاز التموين الطبي بالتن�سيق مع �شركات مدنية
متخ�ص�صة.
وحتدث يف هذا الإطار عن �أعرا�ض �صحية ظهرت
لدى بع�ض الع�سكريني يف نهر البارد يف �أواخر
متوز املا�ضي وهي �شبيهة جداً بحالة «متالزمة
النزلة الوافدة» ( )Syndrome Grippalومن
�أعرا�ضها الإره��اق ،احل��رارة املرتفعة� ،أوج��اع يف

الع�سكريني.
و�أكد العميد الطبيب العاكوم �أن احلاالت املر�ضية
املذكورة مل تكن خطرية .وهي غري معدية بدليل
�أنه مل تنقل اىل عائالت الع�سكريني واىل املجتمع
املدين .و�أ�ضاف �أن �شفاءها كان عاجالً ن�سبياً بحيث
مل تتجاوز مدة املر�ض الأي��ام الثالثة .ور ّج��ح �أن
يكون �سبب هذه الأعرا�ض ل�سع بع�ض احل�شرات
التي تكاثرت ب�سبب اجلثث ونفق بع�ض احليوانات،
�إ�ضافة اىل درجات احلرارة املرتفعة.

يف امل�ست�شفيات ،تخ�ص�صية بع�ض املراكز.

الع�ضالت واملفا�صل ،و�أمل يف ال��ر�أ���س .و�أك��د �أن
معظمها متت معاجلته من دون احلاجة اىل دخول
امل�ست�شفى ،فيما ا�ستدعت حالة البع�ض العالج
داخل امل�ست�شفى.
ّ
و�أ���ض��اف ،أ�ن��ه من الناحية الوقائية ،مت �إعطاء
جرعات دوائية جلميع الع�سكريني يف خميم نهر
�أعرا�ض �أ�صابت بع�ض الع�سكريني
البارد ،كما مت تعقيم املياه ور�ش املبيدات �إ�ضافة
و�إجراءات وقائية
وتطرق رئي�س الطبابة الع�سكرية اىل مهمة اىل خمتلف الإج���راءات ال�صحية الالزمة حلماية

و�أ�شار رئي�س الطبابة الع�سكرية اىل �أن��ه يتم
التن�سيق بني الطبابة الع�سكرية ،ووزارة ال�صحة
العامة ،ومنظمة ال�صحة العاملية ،وبع�ض اخلرباء
اللبنانيني ملعرفة ال�سبب الأكيد ونوع الڤريو�س
امل�سبب للحاالت املذكورة بهدف تالفيها م�ستقبالً،
مو�ضحاً �أن الفحو�صات التي �أجريت على امل�صابني
وعلى احل�شرات والقوار�ض املنت�شرة يف املخيم قد
تت�أخر نتائجها ،كون معظمها يجري خارج لبنان.

احرتاف وتعاون
عن العوامل التي �أدت اىل جناح عملية الإخالء،
حت��دث رئي�س الطبابة الع�سكرية ،ف�أ�شار اىل
�أن التنفيذ مت ب�شكل حم�ترف من قبل اجل�سم
الطبي امل�شارك من �أطباء وممر�ضني م�سعفني
ميدانيني ،الفتاً اىل التن�سيق التام والتكامل �ضمن
فريق العمل امل�ؤلف من مفارز طبية ميدانية
من الطبابة الع�سكرية (غرفة عمليات متحركة،
�سيارات �إ�سعاف جمهزة مع كامل طواقمها الطبية)
وطبابة منطقة ال�شمال وامل�ستو�صفات التابعة
لها ،م�شرياً اىل �أن طبابة ال�شمال كانت تقوم
مبعاجلة امل�صابني ب�إ�صابات متو�سطة ومتابعة
�أو�ضاع اجلرحى يف م�ست�شفيات منطقة ال�شمال.
�أما الإ�صابات اخلطرة فكانت تنقل اىل م�ست�شفيات
بريوت بالتن�سيق مع عمليات الطبابة الع�سكرية
والقوات اجلوية .وحتدث العميد الطبيب �أي�ضاً عن
التكامل والتن�سيق بني مراكز الإخالء ال�صحي مع
بع�ضها البع�ض قبل الو�صول اىل مركز الفرز الثالث
املتمركز يف امل�ست�شفيات.
كما �أ�شاد بامل�ساندة الف ّعالة التي ق ّدمها ال�صليب
الأحمر اللبناين حيث كان التن�سيق معه على �أكمل
وجه فيما مت التنفيذ بال�سرعة الق�صوى .و�أ�ضاف
�أن ما ي�س ّهل عملية الإخالء هو �سرعة ت�أمني جميع
م�ستلزماتها من �آليات جمهزة و�أدوي��ة ومعدات
طبية �ضرورية لعمليات الإنقاذ والإخ�ل�اء .وهذه
امل�ستلزمات كانت متوافرة �إما يف خمازن جهاز
التموين الطبي التابع للطبابة الع�سكرية �أو مت
ت�أمينها عرب قيادة اجلي�ش.
ً
و�أ�شار يف هذا الإطار �أي�ضا اىل �أهمية التجهيزات
املتوافرة لدى الطبابة الع�سكرية ،م�ؤكداً �أن القيادة
ت�سعى حالياً اىل ت�أمني حاجتها من �سيارات
الإ�سعاف املج ّهزة ،ومالالت �إ�سعاف مدولبة� ،إ�ضافة
اىل طوافة جمهزة لنقل اجلرحى ،وبذلك تتمكن
الطبابة الع�سكرية من ت�أمني الإخ�ل�اء ال�صحي
للع�سكريني واملدنيني يف �أثناء الكوارث الطبيعية
واحلروب باحرتاف ومهارة عالية.
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ت�رشين الأول

وعادوا �أبطاال
�إعداد:
الهام ن�صر تابت

�سقط �آخر معاقل الإرهابيني.
�سكتت املدافع ،هد�أ �أزيز الر�صا�ص ،وانق�شع
الغبار .الإرهابيون جمموعات من القتلى
و�أخرى من اجلرحى واملعتقلني .ق ّلة جنحت
يف الفرار يتم تعقبها� .أجنز الع�سكريون
مهمة بدت �أقرب اىل امل�ستحيل منها اىل
املمكن ،وعادوا اىل ثكناتهم.
عادوا متوجني بانت�صارهم ،و�إمنا �أي�ضاً
جم ّللني بحزن كبري .فقدوا رفاقاً �أحباء ،قا�سوا
من الأهوال ما ي�صعب �إدراكه �أو ت�صوره.
ها هم اليوم يف ثكناتهم ،يفتقدون َمن
مل يرجعوا .يقفون �أمام �صور ال�شهداء،
يهيئون الأماكن للذين ما زالوا قيد العالج يف

امل�ست�شفيات.
يح�صون عتادهم وال�سالح يتعهدونه
بالعناية ،يتدربون ويجدّ دون قدراتهم.
زرناهم يف ثكناتهم ،باركنا لهم بالن�صر،
وقفنا معهم يف �أماكن فيها الكثري من
الذكريات .ا�ستمعنا اىل ما يقولونه عن
املعركة ،عن اللحظات الع�صيبة ،واللحظات
املتوجة بالن�صر والفخر.
�س�ألناهم عن كلفة هذا الن�صر الذي �صنعوه
باللحم احلي والدم الدافق ،و�س�ألناهم عن
�أهلهم وعائالتهم و�أيام القلق الطويلة،
واحلجج التي كانوا يبتكرونها لطم�أنة الأحباء.
�أن�صتنا اىل حكايات البطولة وهم يروونها

�أجنزوا مهمة بدت �أقرب اىل امل�ستحيل وعادوا من معمودية الدم �أبطاالً
من ثكناتهم نحدثكم

ف�إليكم ف�صالً من ف�صول ال�شرف
والت�ضحية والوفاء
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بتوا�ضع وخجل وي�ص ّنفونها يف خانة الواجب .وجراحه مل تلتئم بعد.
�أن�صتنا وكانت دموعنا يف مرات كثرية تعبرياً جميعهم عادوا اىل املعركة ،حتى الذين
كانوا يف �أ�س ّرتهم يف امل�ست�شفيات ،كانوا
عن م�شاعرهم التي يرف�ض �إباء الع�سكري
ً
خزانا من ال�شجاعة لرفاقهم .ال�شهداء من
البوح بها.
عليائهم كانوا يف املعركة يواكبون الرفاق
حاولنا ا�ستك�شاف الدوافع والعنا�صر التي
ت�صنع متا�سكهم ووحدتهم وحترك اندفاعهم وه�ؤالء من �أجلهم ،من �أجل دمائهم يقاتلون
وي�ستب�سلون.
وا�ستعدادهم للبذل اىل �آخر نقطة دم.
واكت�شفنا يف �سلوكهم وتعابري وجوهم
وقلة كلماتهم ،ما معنى «�أخ ّوة ال�سالح»
وفداء الوطن.
يف �أعماقنا ت�ساءلنا« :ترى هل ميكن �أن
تت�سع ال�سيا�سة لأخوة من نوع «�أخوة
ال�سالح»؟!
يف البداية �س�ألناهم عن الأ�سماء
والرتب والقطع ...وحاولنا التعرف اىل
َمن من بينهم �أُ�صيب وعاد ...كم بدت
تافهة كل الأ�سئلة .قاتلوا من دون
أ��سماء ورتب� ،شرف البزة الع�سكرية
كان الإ�سم والرتبة ،وفداء الوطن
كان العنوانّ � .أما الطريق فت�ضحية.
ت�ضحية ال حتت�سب مقاديرها
ب إ��صابات ومرات...
«من
كان من الأ�سهل �أن ن�س�أل َ
منكم مل ُي�صب �إالّ مرة واحدة يا
�شباب :بع�ضهم عاد من املعركة

املغاوير ،املجوقل ،ومغاوير البحر ،طليعة
القوى التي خا�ضت معمودية النار ،ق�صدناهم
يف ثكناتهم.
�أم�ضينا بينهم �ساعات� ،أن�صتنا اليهم ،وب�أمانة
نحاول �أن ننقل حكاياتهم وانطباعاتهم
و�أحا�سي�سهمّ ،
لكن للأمانة حدوداً ،هي حدود
قدرة القلم على التعبري.
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عادت احلياة اىل ثكنة املغاوير� ،أ�صداء
خطواتهم ترتدد يف العرين الذي افتقد
أ��سوده �أ�شهراً.
مهمة لي�ست ككل املهمات� ،أجنزوها بكل ما
يف �شرايينهم من دماء وبكل ما يف قلوبهم
من �إميان .و�أجنزوها بكل الكفاءة التي نعهدها
يف هذا الفوج العريق .كانوا مغاوير الإقدام
والعزم واملناقبية ،مغاوير الواجب.

يا مغاوير العزم والواجب

انتهت املعركة فماذا تقولون
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وعادوا �أبطاال

ي���ق���ول ال��ن��ق��ي��ب:
�أنقذنا لبنان من خطر
ك��ب�ير ،ع��ن��دم��ا ننظر
اىل م��ا ي��ح�����ص��ل يف
العراق ن��درك �أهمية
ما �أجنزه اجلي�ش.
• كع�سكــرييــن
قا�سيتم الأه���وال
وقدّ متم الدم ،هل
ت�شعرون �أن ثمة
ما يع ّو�ض تعبكم؟
 كل التعب ال ميكن�أن ي���وازي نقطة دم
���س��ال��ت م���ن �شهيد
�أو ج���ري���ح� .أ ّم�����ا ما
يع ّو�ض كل ذلك فهو
ب��ق��اء ال��وط��ن و�أمنه
وا�ستقراره و�سيادته.
• ك�ضابط كيف
ت��ن��ظ��ر اىل �أداء
ع�سكرييك؟
 لقد قاتلوا ب�شكلرائ����ع ،م��ا ق��ام��وا به
ال ي�ستطيع جي�ش
يف ال��ع��امل �أن يقوم
ب��ه .يف املا�ضي كنا
ن�سمع كالماً من نوع:
م��اذا تعملون �أنتم؟
ال ���س�لاح ل��دي��ك��م وال
عتاد ...قاتلنا ببندقية
م 16وجعلنا العامل كله يرى
كيف يقاتل جي�ش ب���الإرادة
وال��ع��زم واللحم احل��ي .عندما
كنا يف املخيم اجلديد قال يل
�أحد اخلرباء الأجانب يف قتال الع�صابات وال�شوارع
�أنتم جمانني ،تريدون دخول خميم كهذا «ببارودة
م.»16
بالإرادة والعزم
• اكت�سبتم خ�برات مهمة يف هذه
حققوا امل�ستحيل
نحاول ا�ستك�شاف ر�ؤية الع�سكريني ملا حققوه املعركة؟
للبنان من خ�لال ح�سمهم معركة نهر البارد - ،قتالنا ي�شكل درو���س��اً بحد ذات��ه��ا ،درو���س
نطرح ال�س�ؤال على نقيب من ال�سرية الثانية يف ُي�ستفاد منها يف حروب مماثلة ،لقد تدربنا على
هذا النوع من القتال لكن عندما بد�أت املعركة مل
فوج املغاوير.

نن ّفذ واحداً يف املئة مما تعلمناه.
على الأر�ض كان الواقع يقت�ضي و�سائل �أخرى.
يف كل �شارع بل يف كل مبنى وغرفة.
كان علينا �أن نبتكر �شيئاً ما ،خدعة ما ،وهذا
ما فعلناه.
قبل املعركة كنت يف الأردن تابعت دورة
ده��م متقدمة مع �أ�شهر فرقة يف العامل يف
هذا املجال ،مل نطبق �شيئاً يذكر مما تعلمناه.
كان علينا با�ستمرار �أن جند ما يالئم الو�ضع على
الأر�ض.
• ماذا لو ا�ضطررمت ال �سمح اهلل اىل
خو�ض معركة �أخرى؟
 جاهزون و�أكرث من قبل.• مررمت بالكثري من الأوقات ال�صعبة
ماذا يح�ضر يف ذهنك الآن؟
 الآن ويف ك��ل حلظة �أت��ذك��ر ال��رف��اق الذينا�ست�شهدوا �أو �أ�صيبوا� .أق�سى ما يواجهنا ا�ست�شهاد
ع�سكري ،وعلى الرغم من الأمل واحلزن كان ال بد
من الت�صرف ب�سرعة وال�سيطرة على الو�ضع .يف
�أحد املراكز ا�ست�شهد رفيق لنا� ،أخليناه وتابعنا
الهجوم .ك��ان القتال �ضارياً ا�ستمرينا اىل �أن
�سيطرنا على املكان بعد �أن قتلنا �إرهابياً وف ّر
الآخرون.
�سحبنا جثته ،للحظة �شعرت �أن الع�سكر قد
يقطعون اجلثة ،كانوا يف حالة غ�ضب وحزن عارم،
فقدوا واحداً من �أعز الرفاق و�أ�شجعهم .نظرت اىل
اجلثة و�أعطيت الأمر بو�ضعها يف ماللة الإخالء .مل
ينطق �أحد بكلمة� .سحبوه باحرتام وتابعنا العمل.
• كيف ميكن للإن�سان �أن ينت�صر على
غ�ضبه وانفعاله يف موقف كهذا؟
 �إنه االن�ضباط ،الإن�ضباط يف احلرب �أهم منالإن�ضباط يف ال�سلم.

ما الذي توازيه ال�شهادة �إذاً...
فـي ال�سريـة نف�سهـا نلتـقي رتيبـاً ،يف ر�صـيد
هذا الرقيب الأول ال�شجاع ثالث �إ�صابـات ،واحـدة
منهـا كانت �إ�صابـة بليغـة يف الر�أ�س ،لكـن �أياً
مـن الإ�صابات الثـالث مل متنعه من العودة اىل
املعركة« .مل يكن وارداً بالن�سبة ا ّ
يل �أن �أبتعد
عن ح�ضريتي ورفاقي ما دام يف ج�سمي عرق
ينب�ض».
• ما الذي يدفع �إن�ساناً اىل موقف
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وعادوا �أبطاال

كهذا؟ لقد قمت بواجبك ومل تتخلف ،من ملـا كـان بينهم من عانى ما عاناه من اخلوف
والقلق ...لكنهم كانوا يعلمون ويعت�صمون
ي�صاب يحق له بالراحة.
 بالكاد نطقت ب�آخر كلمة ...الرقيب الأول بال�صرب والدعاء.�شعر ب�شيء من اال�ستفزاز ،ر ّد بحدة�« :إذا كانت
«قدّ احلمل»
الإ�صابة ت�ساوي �أداء الواجب فما الذي توازيه
وننتقل اىل ال�سرية الثالثة ،مالزم �أول مغوار
ال�شهادة �إذاً؟».
ن�س�أله عن �شعوره عندما تلقوا خرب االعتداء ال يخفي فرحه الكبري بالن�صر ،فرح يقدمه حتية
على الع�سكريني وم��ع��ه الأم���ر ب��االجت��اه اىل لأرواح رفاقه ال�شهداء الذين ي�شعر بح�ضورهم
كل حلظة� .أ ّما «الغ�صة» فال تفارق القلب.
ال�شمال ،يقول:
�شعرت �أنني لو كنت مكان �أح��د الع�سكريني • كع�سكري كيف خرجت م��ن هذه
الذين ُغدروا ف�إن رفاقي لن يدعوا دمي يهدر ،احلرب؟
 خرجت بخربة كبرية يف حرب ال�شوارع وهيو�سوف يردون اعتباري وكرامتي.
الأ�صعب ،اختربت قدرتي وقدرات ف�صيلتي ،وكنا
• �إنها النخوة.
«ق ّد احلمل».
 والواجب...• �أنت اي�ضاً ممن احتاجوا اىل الراحة
يف امل�ست�شفى ورف�ضوها ملاذا؟
الفخر وامل�س�ؤولية
ونلتقي عن�صراً م��غ��واراً .اي�ضاً من ال�سرية � -أن����ا �آم����ر ف�����ص��ي��ل��ة� ،أع����رف الع�سكريني
الثانية .ننظر اىل وجهه امل�ضيء �شباباً وحيوية .ويعرفونني .نتفاهم باال�شارات من دون كالم ،ال
«احلمد هلل على ال�سالمة يا وط��ن» نقول .يرد ميكن �أن �أتركهم ،قلت للطبيب �أعطني العالج
ولن �أنام هنا ولو لليلة واحدة.
بتهذيب عهدناه يف جنودنا� :شكراً.
• �أنت مغوار ما الذي تعنيه لك �شارة • كيف كانت �آخر مرحلة من القتال؟
 كانت �صعبة ج���داً ،امل�سافة بيننا وبنياملغاوير على بزتك الع�سكرية؟
 تعني يل الفخر وامل�س�ؤولية ،نحن من النخبة الإرهابيني مل تعد تتعدى الـ � 10أمتار �أو 15يف اجلي�ش وهذا يح ّملنا الكثري من امل�س�ؤوليات .م�ت�راً .ك��ان��وا حما�صرين داخ��ل بقعة وال جمال
• ما �أ�صعب ما كنتم تواجهونه يف للهرب ،كنا نقتل منهم الكثريين .لكنهم ظلوا
يطلقون الر�صا�ص من الطوابق ال�سفلية ،هناك
املعركة؟
كانت املرحلة الأ�صعب .ظالم ،كمائن ،مع ذلك
 فقدان �أحد الرفاق ،وما ي�سبب من �أمل.• قاتلتم يف �أر�ض ال تعرفونها ،اخلطر تق ّدمنا ،قاتلنا بكفاءة عالية ومل يتعر�ض
�أمامكم ومن حولكم يف كل حلظة ،ماذا ع�سكريونا هناك �إال لإ�صابات طفيفة.
• عندما انتهى كل �شيء ،ما كان
يخطر ببال الع�سكر يف �أو�ضاع كهذه؟
 �أمر واحد فقط �إمتام املهمة واالنتقال اىل �شعوركم ،ماذا فعلتم؟ لأول وهلة مل ن�صدق �أن الأمر انتهى فعالً� .أمامبنى �آخر.
• وعندما ي�سقط لكم �شهيد �أو جريح؟ عندما �أدركنا ذلك فكان ما ع�شناه ال ين�سى...
 اندفاعنا يت�ضاعف« ،نطح�ش» نتقدم ويكون�أدركت �أنني فعالً مغوار
تق ّدمنا حتية لروح �شهيدنا �أو اجلريح.
• كنت دائماً يف ال�صفوف الأمامية ،هل �آمر �إحدى احل�ضائر يف ال�سرية الثالثة يعترب
�أنه �شعر بعد هذه املعركة فعالً �أنه مغوار .هو
كانت عائلتك تعلم بذلك؟
 مطلقاً ،كنت �أق��ول لهم �إنني يف اخللف ،فخور لأن دم الرفاق مل يذهب هدراً:�أت�صل بهم ليالً يف �أوقات الهدوء ،و�أقول« :عندي «عندما ق ّدمت التعازي لأهل رفيقي ال�شهيد
�شوقي حممود قلت لأمه ،دمه لن يذهب هدراً،
ما يف �شي».
كنا نعلم �أن هذه اخلدعة ي�ستعملها معظم وهو مل يذهب ه��دراً .دمه ودم جميع ال�شهداء
الع�سـكريني ،ول��و �ص ّدق الأه��ـ��ايل �أبنـاءهـم ،واجلرحى افتدى وحدة لبنان».

• علمنا من الرفاق �أنك �سجلت رقماً
قيا�سياً يف عدد الإ�صابات ،وقد ا�ست�شهد
�شقيقك ال�صيف املا�ضي ب�سبب العدوان
الإ�سرائيلي� ،أمل ت�شعر يف حلظة ما ب�شيء
من الرتدد� ،أو اخلوف ،خ�صو�صاً �أنك �أ�صبحت
م�س�ؤوالً عن عائلة �شقيقك بعد ا�ست�شهاده؟
 وال حلظة� ...إرادت��ي يف القتال مل تتزعزعلثانية واح��دة� ،أق�سمت على القيام بواجبي وال
ميكن �أن �أتراجع ،يف عروقي يغلي دم رفاقي
ال�شهداء الذين ينتظرون منا �أن نتابع م�سريتهم،
ومن حويل �آمال اللبنانيني املع ّلقة على اجلي�ش،
كيف ميكن �أن �أتراجع؟
• ه��ل كانت �أم��ك تعلم �أن��ك على
اخلطوط الأمامية؟
 كنت �أق���ول لها �إن��ن��ي يف ع��رم��ان ،عندماو�صلنا اىل املخيم القدمي ،علمت ،راحت جتري
االت�صاالت ليبعدوين عن اجلبهة� ،صدر �أمر بنقلي
اىل امل�ستو�صـف ،قلت لهم إ�م��ا �أن �أظ��ل مع
رفاقي و�إما �أن �أنتحر ...وتابعت املهمة حتى �آخر
حلظة.
نبقى يف ال�سرية نف�سها� ،أي�ضاً رقيب �أول،
مغوار ي�شعر مبعنى �أن يرتدي رجل بزة ع�سكرية
ويق�سم على احلفاظ على وطنه ،معتمراً �شرف
املغوار« .نحن نرتدي هذه البزة لنحافظ على
وطننا ونحمي �شعبه ،وهذا واجبنا».
• كانت معركة �صعبة....
 مل تكن �سهلة ،لكننا و�ضعنا ح��داً خلطرالإرهابيني على بلدنا .وكع�سكريني اكت�سبنا
خربات جديدة مهمة .ونحن جاهزون لأي مهمة
�أخرى ،املهم �أن يبقى وطننا.
• �أنت اي�ضاً ممن مل يقبلوا مغادرة
�ساحة املعركة بعد �أن أ��صبت ،مل��اذا هل
هي �أخ ّوة ال�سالح كما يقول اجلميع؟
 «رفاقي جوا كيف ميكن �أن �أكون ب ّرا»� ...إنهمرفاقي �أم�ضي معهم من الوقت �أكرث مما �أم�ضيه
مع �أهلي و�أخوتي .قد ي�صعب على البع�ض فهم
هذا ،رمبا عليكم �أن تذهبوا اىل املخيم لتدركوا
كيف يو ّحد الهدف الرجال وكيف يجعلهم اخلطر
ج�سماً واحداً.
• ح�ضرة الرقيب الأول املغوار ،نحن
عما ر�أيناه
ذهبنا اىل املخيم و�سوف نخرب ّ
عما �أح�س�سناه...
ونروي ّ

يف املجوقل �صرخة واحدة

وعدنا البقاء على م�ستوى �شهادة الرفاق
ا�ستئناف التدريبات
جمموعة �أخرى تهبط باحلبال� :إنه مترين �إخالء
جريح من مبنى مرتفع كما يو�ضح لنا الرائد
املدرب.
يف جنبات الثكنة
• وه��ل ارت��اح الع�سكريون ليبد�أوا
ع�سكريو املجوقل يزرعون
شاهد
�
ن
الأرجاء حيوية ون�شاطاً،
تدريباتهم؟
 فور عودتنا عملنا على �إراحة ال�شباب،جمموعة تتدرب على الهبوط
الآن التحق عديد الفوج مبجمله تقريباً.
باحلبال ,يهتف رتيب معرفاً با�سمه
تبقى ح��االت الإ�صابة البالغة .لقد
وقطعته معلناً ا�ستعداده الدائم للدفاع
بد�أنا مرحلة �إع��ادة التنظيم وهي
عن لبنان ورفع رايته عالياً .يجيبه الرفاق
تقت�ضي ا�ستئناف التدريبات
بعبارات وهتافات خا�صة بهم.
لنحافظ على اجلهوزية الدائمة.
و�إذ ينهي جولته ،يتقدم من رئي�سه
انتهت املعركة لكننا يجب �أن
طالباً الإذن باملغادرة:
ن��ك��ون ج��اه��زي��ن ،احل���رب على
«�أنا م�أذون �سيدي ،يجب �أن �أذهب اىل البيت،
الإره�����اب ال تنتهي مبعركة
ميازحه �أحد الرفاق :ال �أحد يغادر الثكنة ،يرد
واحدة.
ممازحاً بدوره ،يجب �أن ننجب �أوالداً ليزيد عدد
ي�ؤكد كالم الرائد نقيب ،نعلم
الع�سكر .جهزوا بندقية البني..
�أنه �أ�صيب بينما كانت �سريته
�أنا من عكار .»...يربت الرائد على كتف الرقيب
ت��ه��اج��م ع��ل��ى حم���ور الأون�����روا،
و«يطلق �سراحه»« :اهلل معك يا قب�ضاي».

�أ�صيب يف يده ويف رجله ،يف مقيا�سه كانت
الإ�صابة طفيفة ،تلقى اال�سعافات وتابع عمله.
لكن �إ�شارات رفاق �آخرين ،تقول �شيئاً �آخر.
بينما يتابع ع�سكريون تدريباتهم على «قطع
احلواجز» �أو «جولة الثقة» التي �صممها املقدم
املغوار ال�شهيد ابراهيم �سلوم واملعاون ال�شهيد
�سعادة خملوف ،تعلو هتافاتهم م�ؤكدة الوفاء
لدم املقدم واملعاون و�سواهما من �شهداء الفوج.
«وعدنا �أن نكون دائماً على م�ستوى ت�ضحياتكم».
ملاذا ي�سمونك بطالً؟!
نقرتب من م�لازم �أول من ال�سرية املجوقلة
الأوىل نحييه ونكت�شف ف��وراً م��ن لهجته �أنه
بقاعي� .أنا من �أبلح يقول .ي�شري الينا �ضابط �آخر
«هذا بطل» منازحه ،ملاذا ي�سمونك بطالً؟ يبت�سم
ويقول:
ه���م ي��ق��ول��ون ذل���ك،
�أن����ا ق��م��ت بواجبي
ك��م��ا اجل��م��ي��ع ،ومن
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ث��م يخربنا :حو�صرت ح�ضرية يف مبنى يف
�أول املخيم القدمي و�أم��ام الأون��روا .مل ن�ستطع
�إعادتها ،فالإرهابيون �أم�سكوا بطريق العودة
ومبدخل املبنى بوا�سطة ر�صا�ص القن�ص.
كان اخلطر �أكيداً لكن ال ميكن �أن نرتك رفاقنا،
زحفت �أنا ورقيب �أول ،مل يكن ثمة �ساتر ترابي
�أو �سواه حلمايتنا ،تابعنا الزحف� ،أطبقنا على
القنا�ص وقتلناه ،و�أنقذنا الرفاق.
• كيف تنظر اىل هذه املعركة؟
 حمطة تاريخية يف م�سرية اجلي�ش ،نحنجي�ش نظامي نلتزم امل��ع��اه��دات والقوانني
ال��دول��ي��ة ،ال ن�ستعمل العنف املق�صود �ضد
املدنيني .نتم�سك باالن�ضباط ،هم �إرهابيون
وحم�ترف��ون ،خ�لال املعركة طبقنا القليل مما
تعلمناه ،كل �شيء كان جديداً وي�ستلزم �أن جند
طرقاً ملواجهته.
• ما كانت ردة فعلكم عندما علمتم
�أن الأمر انتهى؟
 ال�شعور بالن�صر �شيء عظيم ال يو�صف.هن�أنا بع�ضنا بالن�صر وال�سالمة ،ترحمنا على
ال�شهداء ،بعد ذلك ات�صلت بزوجتي �أهديت
الن�صر اليها واىل اجلنني الذي كانت حامالً
به وخ�سرته لفرط ما عانت من اخلوف
والقلق ب�سبب وجودي يف املعركة.
هكذا نر ّد االعتبار لدماء ل�شهداء
مالزمان يتم�شيان �سوياً يف ال�ساحة،
العقيد نادر ي�شري اليهما ،هذان املالزمان من
خرية �شبابنا .الأول كان يف اللواء احل��ادي ع�شر
التحق باملجوقل لي�شارك يف املعركة .والثاين
من اللواء الأول اي�ضاً التحق باملعركة .ن�س�أله
عنهما فيخربنا� :أح��د املالزمني وحيد ،ات�صلت
والدته وطلبت �إبعاده عن اجلبهة ،واجهته بالأمر
ف�أنكر أ�ن��ه وحيد ،ق��ال�« :سيدي �شو بدك ب�إمي
�أن��ا عندي �أخ��وة� ...إذا �أبعدمتوين �س�أهرب من
اجلي�ش».
نقرتب من امل�لازم نحييه ون�س�أله ما الذي
�أتى به اىل املعركة وجعله «يعذب» �أمه على
هذا النحو؟ يقول :ا�ست�شهد رفاقي ،ال�شهيد �أبو
غزالة كان رفيقي ،مل يكن عادالً بالن�سبة ا ّ
يل �أن
�أظل بعيداً ...احلمد هلل حققنا الن�صر يف معركة
�صعبة جداً ومكلفة جداً .يف احلرب ثمة �ضريبة
74
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دم يجب �أن تدفع ،لكننا جنحنا ،رددنا االعتبار
لدماء �شهدائنا واجلرحى.
ننتقل اىل زميله جند ق�صة م�شابهة مع فارق.
هذه امل��رة ،الأّم هي من حاول «اخل��داع» لإبعاد
�إبنها عن املعركة فتوىل الأخري ك�شفها ...ات�صلت
الأم بقائد الفوج وقالت له« :دخيلك ابني وحيد
ما �إيل غ�يرو» وعدها خ�يراً .لكنه عندما واجه
املالزم قال له الأخري�« :سيدي �أمي قلقة لكن ما
دخلي �أنا ،كل ال�شباب عندهم �أمهات و�أهل� .أريد

�أن �أتابع املعركة
مع رفاقي حتى �آخر حلظة .يف �أي حال �أنا
ل�ست وحيداً».
ن�س�أل املالزم :التحقت بقطعة ال تعرفها يف عز
املعركة ,كيف كان الأمر؟
يجيب :قدمت طلب التحاق باملعركة منذ
بدايتها ,مل ت��� ِأت املوافقة �إال بعد �أن الحقت
الطلب وك��ان ذل��ك يف � 21آب ،عملية الغدر
برفاقي الع�سكريني �أ�صابتني ب�صدمة مل �أعد
�أطيق اخلدمة يف مكان �آخر.
عندما التحقت كان كل �شيء جديداً بالن�سبة
ا ّ
يل .يف الدقائق اخلم�س الأوىل �شعرت بالرهبة.
�شيئاً ف�شيئاً ت�أقلمت مع الأج��واء .وبعد يومني
كنت �أقاتل مثل رفاقي يف الفوج .الآن �أ�شعر
�أنني �أرح��ت �ضمريي ،رفاقي الذين غ��در بهم

�أخذوا حقهم ،ولبنان اجتاز «قطوعاً» خطرياً كان
الإرهابيون يخططون له.
ن�صر عزيز على قلوبنا
ن�شكر املالزم وننتقل اىل رتباء و�أفراد يف �سرايا
الفوج .يف ال�سرية الأوىل نلتقي ثالثة فر�سان:
رقيب �أول من اجلنوب� ،آخر من عكار ورقيب من
�إقليم اخلروب.
الرقيب الأول تطوع يف املجوقل منذ نحو 8
�سنوات« ،هذه القطعة تعني يل الكثري» .يقول،
«�إنها من الوحدات التي تتميز بالقتال اخلا�ص
وبعنا�صر يعرفون كيف

يتعاملون مع
الأر�ض وال�سالح» .لو مل �أكن يف املجوقل
اللتحقت ب��ه الآن و�أم�ضيت فيه بقية أ�ي��ام
خدمتي».
عائلتي يف اجلنوب ،يف املرحلة الأوىل �أم�ضيت
 22يوماً من دون �أن �أراهم .احلمد هلل انت�صرنا،
انت�صر اجلي�ش وانت�صر لبنان .وه��ذا االنت�صار
عزيز جداً على قلوبنا ،لأنه مكلل بدماء ع�شرات
ال�شهداء الأطهار.
رف��ي��ق��ه ,ح�ين ن�����س���أل ع��ن ال�صعوبات التي
واجهتهم ،ينفي وجودها.
كان �أمامنا هدف كبري :الن�صر حفاظاً على كيان
الوطن ،من ي�أبه ل�صعوبات؟ ا�ست�شهد لنا رفاق

كل واحد منهم مبنزلة �أخ ،دما�ؤهم �أعطتنا الدفع
والقوة .كلما ا�ست�شهد رفيق نتقدم �أكرث �إكراماً
لدمه.
• هل عانيتم نق�صاً يف امل�ستلزمات
من طعام وحاجيات ب�سبب وج��ودك��م يف
اجلبهة؟
 كل �شيء كان «يلحقنا» ،لكن من كان ي�س�أل،�أحياناً كنا نن�سى �أن ثمة �شيئاً ا�سمه طعام �أو
راحة...
أ�م��ا الرقيب فيقول� :أ�سا�ساً كنت يف اللواء
ال�سابع عندما بد�أت املعركة �أردت االلتحاق مل
ي�ستجب طلبي ،هربت والتحقت باملجوقل.
رفاقي يف املعركة و�أن��ا على حاجز؟ �أم��ر مل
�أتقبله...

اللقاء حني انتهت املعركة« .كنت �أنتظر حلظة
الن�صر منذ اليوم الأول ،ا�ست�شهد  6من رفاقي
يف ال�سرية .حزنت لكنني افتخر بهم ،كانوا
�أب��ط��االً ،ا�ست�شهدوا يف �ساحة ال�شرف وافتدوا
وطنهم و�أهله».
م��ن ال�سرية نف�سها نلتقي جندياً �أ�صيب
خالل املعركة خم�س مرات ت�ضاف اليها �إ�صابة
بالفريو�س« ،يف ك��ل ك��رة كنت �أع��ال��ج و�أع��ود
باندفاع �أكرب ،مل �أطق االبتعاد عن �أر�ض املعركة.
يل �شقيقان يف اجلي�ش� ،أهلي كانوا قلقني �أكيد
لكنهم مل ي�ؤثروا ب�شكل �سلبي على معنوياتي.
�سقط من �أبناء بلدتي �شهيدان �أحدهما من
املجوقل .أ�ن��ا فخور لأنني قمت بواجبي جتاه
وطني».
رفيقه جندي من الهرمل ،ي�ضيف اىل
ك�����ل����ام

وعادوا �أبطاال

الرقيب يتحدث بت�أثر
عن رفيق له جمند ا�ست�شهد قرب االون��روا من
جهة البحر ،كنا يف ح�ضرية الدهم� ،أ�صابه قنا�ص الأول« :مهما قدمنا لهذه امل�ؤ�س�سة ولهذا الوطن،
يبقى ما قدمناه جزءاً من الواجب» .نالحظ يف
لعني.
عنقه �أث��ر �إ�صابة ن�س�أله فيقول� :أ�صبت ثالث
مرات .اجلندي يعترب �أنه «يجب �أن جنهز �أنف�سنا
بالرغم من اال�صابة ...بل اال�صابات
يف ال�سرية الثانية نلتقي رقيباً من عكار ،جيداً للق�ضاء على كل خمل بالأمن ومعتد على
املنطقة التي حتملت العبء الأكرب من ال�شهادة .الوطن».
الرقيب كان يف املعركة منذ البداية لكن �إ�صابته
�أُ ِبعدَ وعاد مرة ،اثنتني وثالثاً...
بالفريو�س يف الأيام الأخرية حرمته معاينة فرح

بو�صولنا اىل ال�سرية الثالثة التقنيا معاوناً
�أول ،يف وجهه عاينا الفخر يتعاىل على حزن
يحاول املكوث يف الأعماق� .إذ نتعرف اىل ا�سمه،
ندرك �أنه ال�شخ�ص الذي روى لنا �ضباط ق�صته:
�إنه واحد من �أبناء عكار .ا�ست�شهد يف املعركة
�شقيقه وابن عمه (كالهما من اللواء اخلام�س).
متزوج وله ثالثة �أوالد� .صدر �أم��ر من القيادة
ب�إبعاده عن اجلبهة ،أُ�بعد لكنه عاد ،و�أبعد جمدداً
وعاد .ن�شعر بكثري من االحرتام حيال �شجاعة هذا
املعاون وحزنه .نكتفي ب�س�ؤال خمت�صر ،ملاذا؟
يجيب« :بعد ا�ست�شهاد �أخي قال �أهلي ال نريد
�أن نخ�سر �إبناً ثانياً .هذا حقهم ،أ�م��ا �أن��ا فكان
يل موقف �آخر ،امل�أذونية التي �أعطيت يل �إثر
ا�ست�شهاد �شقيقي مل �أ�ستطع �إكمالها ،عدت.
حلم �أكتايف من خريات هذه امل�ؤ�س�سة ،وروحي
فداء لبنان.
���ش��ع��رت مب��زي��ج م��ن الغ�ضب ال��ع��ارم
واالندفاع الذي ال يوقفه �شيء .مل �أعد
�أحتمل االبتعاد حلظة عن الرفاق .دم
�أخي ودم �سائر ال�شهداء كان يناديني.
خالل املعركة مل �أ�شاهد عائلتي �إال ثالث
م��رات ،مل يكن مبقدوري �أن �أفعل �إال ما
فعلته».
ق�صة؟ هذا ما ح�صل.
معركة لبنان وكرامتنا كع�سكر
رقيب �أول من ال�سرية نف�سها ومن كربى
بلدات عكار .يخطر ببالنا ،رمبا كان �أبناء هذه
املنطقة معنيني �أكرث من �سواهم باملعركة...
منطقتهم اخل��زان ال��ذي يرفد اجلي�ش بالرجال،
واملعركة يف ال�شمال ،ن�س�أله ع��ن املو�ضوع
فيجيب:
املعركة معركتنا ،معركة اجلي�ش كله ،معركة
لبنان ،لو جرى الأم��ر نف�سه يف اجلنوب� ،أو �أي
منطقة �أخرى لقاتلت باالندفاع نف�سه وال�شعور
نف�سه .لقد وق��ع االع��ت��داء على اجلي�ش ،الأمر
يتعلق بكرامتنا كع�سكر».
هذا االنت�صار رفع ر�أ�سنا� ،أردنا �أن نكمل حتى
النهاية وهذا ما ح�صل.
الإرهابي الكبري يف الثكنة!
جندي �أ�سمر يك�شف كم �أن عودته اىل الثكنة
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م�شوبة باحلزن ،احلزن على رفاق مل يعودوا مع
العائدين« .يف املعركة ن�شعر بوط�أة خ�سارة
ال�شهيد لكن كل م�شاعرنا وحوا�سنا تكون مركزة
على متابعة القتال وهزم الأعداء .يف الثكنة يكرب
ال�شعور بوقع خ�سارة الرفاق» .ن�س�أله �إن كان قد
�أ�صيب هو الآخر ،يجيب� :أ�صبت مرتني ،عوجلت
مرة ميدانياً ومرة يف امل�ست�شفى ،عقلي وقلبي
كانا مع الرفاق .عند هذا احلد يتدخل رفاقه يف
احلديث .يقول �أحدهم« :هذا �شاكر العب�سي .كان
يرتدي عباءة ويقلده بال�صوت وال�شكل».
• وهل كان ثمة مت�سع من الوقت
لديكم؟
 كنا بحاجة اىل ف�سحة من ال�ضحك ،كانذلك يخفف عنا ال�ضغط ويعطينا مزيداً من
الن�شاط.
�أريد �أن �أتطوع
ويطل جمند يقولون �أن��ه من ببنني.
كم من ال�شهداء الذين قدمتهم بلدتك
ن�س�أله ،يجيب� 11 :شهيداً.
• �أن��ت جمند م��ددت خدماته
ماذا �ستفعل بعد اليوم؟
�أريد �أن �أتطوع و�أكون جندياً يف هذا
الفوج الذي �أحبه.
• �أمل ت�شعر باخلوف؟
بد�أنا املعركة مبعنويات عالية،
واجهتنا �صعوبات تخطيناها ،كنا
مت�أكدين �أننا �سننت�صر من �أجل
الوطن ومن �أجل ال�شهداء.
متى تعود يا بابا؟
�إب��ن �شبعا عريف ن���اداه ال��واج��ب يف
ال�شمال فلبى النداء .متزوج وله �إبنة عمرها
ثالث �سنوات.
«ك��ان��ت تكلمني بالهاتف وت�س�ألني متى
تعود يا بابا؟ �أحياناً كثرية كنت �أقفل اخلط،
يف املعركة �أمر واحد �أمامنا :الق�ضاء على العدو
وتنفيذ املهمة .الأمور الأخرى ت�أتي الحقاً».
«من �أجلهم تابعنا».
غ�ير بعيد عنه نلتقي جندياً م��ن ال�سرية
نف�سها (الرابعة) ا�ست�شهد العديد من رفاقه
«�أربعة من رفاقي �سقطوا �أمامي» يقول« ،كانوا
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معي ،فج�أة ي�سقطون» ...هذا اجلندي
كان يرف�ض اخل��روج من اجلبهة� ،أت��ت خطيبته
من خارج لبنان .مل يرها �إال نادراً .يف �آخر �أيام
املعركة �أ�صيب بالفريو�س لكنه عاد وعاين فرحة
االنت�صار« .االنت�صار يعو�ض خ�سارة الرفاق ،لقد
تابعنا من �أجلهم ،اخلطر ك��ان م��وج��وداً يف كل
حلظة وكل مكان .كمائن� ،إنفجارات ،قن�ص� ...أكرث
ما �أذكره �أننا حو�صرنا �أنا وثالثة من رفاقي يف
مبنى الأون��روا .كانوا يرموننا بر�صا�ص القن�ص،
ا�شتبكنا معهم � 4ساعات .قبل �أن نتمكن من

اخلروج بتغطية من الرفاق».
�أربعة �أخوة يف جبهة واحدة
جم ّنـد م��ن عكار قريب املجند علي الوهم
الذي روى لنا قائد الفوج ق�صته ،ي�شعر �أن ت�أثره
م�سـاو لفقدان الرفاق الآخرين.
لفقـدان �إبـن عمه ٍ
«كلهم �شهداء كنا من�ضي من الأوقات معاً �أكرث
مما من�ضيه مع �أهلنا� ،أفتقدهم كثرياً ،لكنني
�أ�شعر �أنني �أ�صبحت �أقوى .و�أنا جاهز لأداء واجبي

يف �أي وقت ومكان».
• هل كان لك �أخوة يف اجلبهة؟
 ثالثة �أخوة ،كنا نطمئن على بع�ضنا ،لكن نادراًما ن�ستطيع االلتقاء.
ن��ودع ال�سرية مكربين ت�ضحيات ع�سكرييها
ال�شهداء منهم واجلرحى ورفاقهم يف الثكنة .ومن
جديد نتوقف مع ال�سرية اخلام�سة.
لن �أت�أخر يف تطويع �أوالدي
معاون هو �أب لت�سعة �أوالد ،لو �أح��ب �أحدهم
التطوع يف اجلي�ش ف�س�أكون �أول م�شجعيه.
الع�سكريون له مبنزلة �أوالده ،هو �آم��ر ح�ضرية
و�أحياناً يكون �آم��ر الف�صيلة .يتفانى يف �أداء
واجبه وت�أمني م�ستلزمات ع�سكرييه الذين يقول
�أحدهم�« :أق ّبل يده عندما ا�ستيقظ وقبل �أن �أنام».
�أ�صيب املعاون مرتني� ،سر اندفاعه هو �شعوره
بالواجب كما يقول.

ق�ص�ص �أخرى
يف �سرية القيادة واخلدمة كانت للع�سكريني

وعادوا �أبطاال

بني يدي وعلى �صدري
جندي �أول من عكار يعرتف :كنت �شقياً .اجلي�ش
جعلني رجالً� .أنا فخور لكوين ع�سكرياً يف الفوج
املجوقل .متزوج ويل ولدان مل �أرهم �إال قليالً خالل
املعركة .مل �أخرج من املخيم طوال  25يوماً� ،أتت
زوجتي مع الأوالد لر�ؤيتي .كنت يف �آلية ع�سكرية
وهم يف ال�سيارة� ،أدرت وجهي وجتاهلت وجودهم.
• ملاذا؟
علي العاطفة .كان �أحد رفاقي
 خ�شيت �أن ت�ؤثر ّقد ا�ست�شهد فلم �أ�ستطع ترك بقية الرفاق لأبقى
مع عائلتي.
• ا�ست�شهد الكثري من رفاقك؟
 �أربعة ا�ست�شهدوا بني يدي وعلى �صدري ،كنت�آمر رهط ...م�ستحيل �أن يذهب دم رفاقنا �سدى،
كان يجب �أن ننت�صر لهم وللبنان.
واىل جندي �آخر يف ال�سرية نف�سها� .إنه اي�ضاً
من ببنني َف َق َد ثالثة من �أقربائه يف املعركة،
و�أ�صيب ثالث مرات .يحافظ على معنويات مثل
النار« :حب�ست دموعي كثرياً ،هذه الدموع حتولت
�سيالً من االندفاع واحلما�سة ،كان �أمامنا خيار واحد:
االنت�صار ،وانت�صرنا».

ق�ص�ص أ�خ����رى ...رقيب �أول يتحدث ع��ن دور �أم�ضى مع عرو�سه خم�سة �أيام وعاد اىل املعركة.
�سريته يف دعم جميع ال�سرايا من خالل ت�أمني �شهر الع�سل كان عقب االنت�صار.
امل�ستلزمات اللوج�ستية ،ال��ذخ�يرة ،اال�شارة،
عني الكامريا
التغذية .عنا�صر ال�سرية واجهوا املخاطر �إياها
التي واجهها املقاتلون� .أحياناً كانوا يحا�صرون� ،آخر حمطة كانت مع عريف له مهمة خمتلفة.
�إنه عن�صر توجيه ،الكامريا على كتفه والبندقية
عزم ال�شباب واالرادة الإلهية تكفال باالنقاذ.
يعترب الرقيب الأول �أن هذه املعركة اك�سبت يف يده« .كل من رفاقي كان يحارب على جبهة،
ان��ا كنت حمارباً على جميع اجلبهات� .صورت
الع�سكريني خربات مهمة.
املعارك ،عمليات الدهم ،تقدم الرفاق ،واحياناً
منظار ليلي ون�سور
كنت �أطفئ الكامريا لأ�ساعد يف �إخ�لاء �شهيد �أو
رقيب �أول �آخر من ال�سرية نف�سها نتحدث اليه جريح.
يخربنا ق�صة خمتلفة :يقول :يف الأونروا �أ�صيب �أق�سى ما ميكن �أن ي�صادفك يف مهمة كهذه
معي جمند� ،صرخ« ،فدا املجوقل»� .أعطاين الكثري ر�ؤية رفيق ي�سقط من خالل عد�سة الكامريا.
من املعنويات هذا املج ّند ال�شاب .ذهبت لأزوره رفاقي كانوا ي�ؤمنون يل احلماية كنت �أ�صور من
يف امل�ست�شفى كانوا قد و�ضعوا له حديداً يف ال�ساد�سة �صباحاً حتى التا�سعة ليالً� ،أمتنى �أن يرى
�إبني ال�صور يوماً ما.
رجله� ،س�ألته ما هذا .قال :منظار ليلي.
يتذكر الرقيب الأول امل��ع��اون الأول ال�شهيد • كم ولداً عندك؟
غطا�س طربيه« .كان �آمر ح�ضرية ،نحن من ف�صيلة  -بنت و�صبي «لأهلل وللجي�ش».
اال�ستطالع ،كنا دائماً معاً يف الهجومات ويف قبل �أن نغادر ،نع ّرج على حلبة القتال وجهاً
�أوقات الراحة ،ت�شاركنا ال�ضحكة والأ�سى والتعب» .لوجه .هناك تقام التدريبات التي تهدف اىل
يتحدث عن املجندين يف الفوج« :يتطوعون حتفيز ال�شرا�سة �ضد العدو ،وتعليم املقاتل كيفية
فراخاً نربيهم ي�صبحون ن�سوراً .كانوا على م�ستوى جتنب �ضرباته يف حال وجود ال�سالح �أو عدمه.
على حلبة الرمل �شاهدنا ق�سماً من التدريبات،
املعركة».
وعن الإرهابيني يقول� :إنهم مدربون وحمرتفون ويف امل�شغل اي�ضاً عاينا م�ساعفة الآليات ،وودعنا
جداً ،نهاجمهم ال يهربون ،يختبئون ثم يظهرون ال�شباب...
جمدداً ليمار�سوا القن�ص ،كانوا يتجنبون املواجهة
نريد التقدم حاالً
ويعتمدون الغدر ،وطبيعة الأر�ض تتيح لهم ذلك.
يروي �أحد ال�ضباط :يف مبنى على حمور �صامد
جلهة الي�سار دخلنا �أحد املباين ،خبري املتفجرات
مربوك يا عري�س
يروي عريف وقائع ال�ساعات الأخرية التي �سبقت �أفادنا �أن املكان نظيف .كانت للإرهابيني �أ�ساليب
نهاية املعارك .كان يف املهنية رئي�س حر�س ،جهنمية يف التفخيخ ،يف �إحدى الغرف انفجرت
�شاهد عنا�صر يت�سللون من خلف املركز وا�شتبك ثالث عبوات .هناك ا�ست�شهد املعاون �أمين
معهم ثم كان ما كان ،ي�شعر الآن �أن كابو�ساً �أزيح م�شيم�ش .كان واحداً من �أف�ضل رتباء اجلي�ش على
عن �صدر الوطن ،ويقول :االنت�صار ملك ال�شهداء ،الإطالق.
كان من املفرت�ض �أن ن�سحب املجموعة لنعيد
هم �صنعوه واليهم واىل اجلرحى يهدى �أوالً.
«اكت�سبنا الكثري من اخلربات يف هذه املعركة» تنظيم �صفوفها .تقدم مني رقيب �أول وقال:
يقول عريف �آخر ،بالن�سبة ا ّ
يل هذه �أول جتربة�« .سيدي نريد �أن نكمل الآن وفوراً ،لن نتوقف».
تدربنا كثرياً لكن احلرب �شيء �آخر ،يف التدريب تابعنا ،كانت ال�ساعة التا�سعة �صباحاً ،مع حلول
مبان
مل ي�سبق �أن دخلنا منزالً بابه مفخخ �أو وجدنا ال�سابعة والن�صف م�سا ًء كنا قد �أخذنا ع�شرة ٍ
�إبريق �شاي مفخخاً .كانت معركة ا�ستعمل فيها وقتلنا عدداً من الإرهابيني.
هذه العملية �أهديت اىل روح البطل �أمين
الإرهابيون ما ال يخطر ببال من �أ�ساليب الغدر».
يخربنا العريف �أنه عري�س تزوج خالل املعركة ،م�شيم�ش.
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وللبحر مغاويره...

باقون على العهد ما دام يف القلب نب�ض
وللبحر مغاويره ،هادئاً كان موجه �أم هائجاً.
قرب البحر مودعاً �آخر �أيام ال�صيف زرناهم ،وهناك �أي�ضاً ان�صتنا اىل حكايات.
بكالم قليل يخربون عن القتال ،وبت�أثر كبري يتذكرون الرفاق ال�شهداء واجلرحىّ � .أما النتيجة الواحدة التي يخل�ص اليها اجلميع فمفادها �أنهم
باق ما دام يف القلب نب�ض ويف ال�شرايني دماء.
خا�ضوا معمودية الدم وفا ًء لعهد قطعوه للبنان ،والعهد ٍ
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بعد �أيام من املعركة
باتت عمليات الدهم �أمراً عادياً
وعما حملته له املعركة من خربة يقول:
هذه �أول معركة من نوعها بالن�سبة الينا جميعاً،
ثمة رفاق لديهم خربات من معارك �سابقة ،لكن
�أياً منها مل يكن ب�ضراوة هذه املعركة وظروفها.
عندما بد�أنا كانت احلما�سة ت�سيطر علينا .على
�أر�ض املعركة تعلمنا كم من ال�ضروري �أن نبقى
حذرين ومتيقظني ،وبعد �أي��ام باتت عمليات

�أياً كان م�صدر اخلطر نت�صدى له
يف املجموعة نف�سها نتحدث اىل معاون،
فخور بانتمائه اىل مغاوير البحر .خا�ض املعركة
مبعنويات مرتفعة حافظ عليها ط��وال فرتة
املعركة .لكنه يرى �أن الإندفاع يجب �أن يظل
مرفقاً باحلذر للحد من اخل�سائر.
املعاون اجلنوبي يرى �أن الت�صدي للإرهاب يوازي
الت�صدي للعدو الإ�سرائيلي ،يف احلالني اخلطر
ي�ستهدف لبنان وواجب الع�سكريني حماية وطنهم
من �أي خطر.
هو مل ي َر عائلته �أول  25يوماً من املعارك،
لكنه فخور ،فقد حاربنا من �أجل بقاء بلدنا يقول،
وي�ضيف« :كنا هنا يداً واحدة وقلباً واحداً .هذا ما
خفف عنا كل �شيء ،ال�صعوبات وا�ست�شهاد الرفاق.
• هل ا�ست�شهد �أحد رفاقك املقربني؟
 ال�شهيد علي عكو�شه ،ت�أثرت كثرياً لفقدانه،غال وخ�سارتنا بهم
يف �أي حال كل ال�شهداء دمهم ٍ
كبرية ،لكن ما يعو�ض هذه اخل�سارة هو بقاء الوطن
ووحدته و�أمنه.

وعادوا �أبطاال

جاهز �سيدي
من جمموعة زوارق القتال الأوىل نلتقي مالزماً
يف مكتب قائد ال��ف��وج� .إح��دى الإ�صابات التي
تعر�ض لها تركت عالمة كبرية على خده .نحييه،
وميازحه قائد الفوج :يا مالزم لديك مهمة �أخرى
يف نهر البارد.
 جاهز �سيدي لأي مهمة ويف �أي مكان.ونقول له� :إنها مهمة �إن�سانية هذه املرة:
 نحن �أول من يلبي ن��داء الواجب الإن�ساين.ي�ست�أذن قائده ،ويرافقنا اىل حيث ثمة ع�سكريون
�آخرون يف انتظارنا.
لقد �أ�صيب قائد املجموعة التي تنتمي اليها
وكنت �أنت بقربه .حدثنا عن ذلك.
ي��روي امل�لازم احلادثة فيقول :كان الرائد �آمر
املجموعة ي�ستطلع �أح��د امل��راك��ز ومعه نقيب
و�أنا وب�ضعة ع�سكريني .تعر�ضنا لر�صا�ص قن�ص،
�أمرنا بالرتاجع واالحتماء ،ويف اللحظة عينها ر�أى
عبوة تنطلق باجتاهنا� ،صرخ عبوة ،و«دف�شنا»،
�أنا والرقيب قبل �أن يقفز مرتاجعاً .لقد �أ�صيب
لكنه �أنقد حياتنا جميعاً�« .شلف» حديد �سبب له
الإ�صابة ،واحلمد هلل بات اليوم يف �صحة جيدة.
• كيف تت�صرفون عند ا�ست�شهاد رفيق
�أو ح�صول �إ��ص��اب��ة؟ م��ا ه��ي �أول ردة فعل
تقومون بها؟
ح�صول �إ�صابة يعني وجود خطر� ،أول �شيء يجب
عمله حماية الباقني من اخلطر وال�سيطرة على
الو�ضع بحيث نتالفى ح�صول ذعر ،ونتمكن من
�إنقاذ امل�صاب �أو �سحب ال�شهيد .لقد ا�ست�شهد
النقيب مي�شال مفلح قربي ،كانت �صدمة وحلظة
ت�أثر للجميع ،هذه هي احل��رب ،ال ميكن تفادي
�ضريبة ال��دم ،املهم حتقيق الهدف ب�أقل كلفة
ممكنة من اخل�سائر.

الدهم و�سواها من �أعمال �شيئاً عادياً ،لكن التيقظ
ظل رفيقنا يف املراحل جميعها .فاخلطر كان
موجوداً يف كل حلظة .حققت هذه املجوعة �أكرث
من خرق مهم.
لكن املالزم يرى �أن اجلميع قاتلوا ب�إرادة �صلبة
وعزم كبري ،ولوال التعاون والتما�سك على �صعيد
الفوج وعلى �صعيد القطع املقاتلة كلها ،ملا
حتقق الن�صر.
وقبل �أن ينهي حديثه ،يوجه املالزم حتية اىل
�أمه التي وعلى الرغم من قلقها ال�شديد كانت
تتحا�شى االت�صال به لتحافظ على معنوياته
مرتفعة« ،كانوا يت�صلون بي من البيت يومياً
كلهم يتحدثون معي� ،إمنا لي�س �أمي».

اجلي�ش �أ�سقط الرهانات
ي�شعر رقيب �أول من جمموعة قتال ال��زوارق
الأوىل �أن اجلي�ش �أ�سقط جميع الرهانات حول
قدرته على ك�سب معركة يف خميم مثل خميم
نهر البارد ،هذا ي�شعره بكثري من الفخر واالعتزاز،
و�إذ يوجه حتية الإكبار اىل �أرواح ال�شهداء ،يعترب �أن
الن�صر كان نتيجة بطوالتهم.
«ال حرب من دون خطر ،كنا نتوقع �أن ن�صاب
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�أو ن�ست�شهد يف �أي حلظة ،لكن ال �شيء يعيق
تقدمنا».
• م��ا ال��ذي يجعل املقاتلني بهذا
الإ�صرار؟
 دم رفاقنا الذين غدر بهم ،لقد اعتدي علىجي�شنا وا�ستهدف �أمن وطننا ،نحن ع�سكر وقد
قمنا مبا ميليه الواجب يف مثل هذه الظروف.
وي�ضيف :كان لفوجنا �شرف القتال يف هذه
املعركة ،ثمة الكثري من الع�سكريني �أراد االلتحاق
بنا ومل يتح له ذلك« ،كرب قلبنا عندما علمنا
بالعدد الكبري للراغبني يف االلتحاق باملعركة».
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اىل جانبنا بهذا ال�شكل ...فلم يعد من �شيء
قادراً على �إعاقتنا ،مل يكن �أمامنا �إال الإنت�صار من
�أجل الوطن والنا�س والرفاق الذين �سبقونا اىل
اال�ست�شهاد.
املعركة خلفنا
و�أمامنا الوفاء لل�شهداء
�آخر حمطة يف فوج مغاوير البحر كانت مع رقيب
�أول ،هو من جمموعة زوارق الدعم اي�ضاً .يحمل
الرقيب كما رفاقه ،الكثري من ذكريات اخلطر
والنار.

وعادوا �أبطاال

ب�أج�سادنا قاتلنا
وانت�صرنا
ون��ن��ت��ق��ل اىل عريف
ي�سمونه الربازيلي ،هو يف
الفوج منذ ثماين �سنوات،
فخور جداً بفوجه وباجلي�ش.
كان مقرراً �أن يتزوج منذ
�أ���ش��ه��ر ،ل��ك��ن للمعركة
�أح��ك��ام��ه��ا� ،أ ّج���ل العريف
عر�سه� ،شارك يف املعركة.
�أجنز واجبه بكل ما �أوتي
م��ن ع���زم .الآن يتح�ضر
لزفافه م��رت��اح ال�ضمري،
و�إن مل يخل القلب من
احلزن.
عندما �أ�صيب يف املعركة
ح�صل على ف�ترة نقاهة
منا�سبة لإ�صابته ،لكنه كما
اجلميع ،عاد وقبل انتهاء
النقاهة ب��ـ 17يوماً ،مل��اذا؟ لأن الع�سكري يف
البيت قد ميوت من «الهم» والقلق ،يف املعركة
�أهون مبئة مرة.
«كنا على الد�شمة النقيب مفلح و�أنا بقربه،
�أطل بر�أ�سه م�ستطلعاً �إمكان �إقامة د�شمة �أخرى،
ا�صطاده قنا�ص .هذا �أ�سو�أ و�أق�سى ما ميكن �أن
نواجهه يف املعارك».
• والآن كيف ت�شعر؟
 �أ�شعر بالكثري من الفخر .كل العامل �شهدلبطولتنا ،حققنا ن�����ص��راً يف ظ���روف بالغة
ال�صعوبة .وانت�صرنا ب�أج�سادنا ال ب�سالحنا وعتادنا.

�إنهم النا�س �أهلنا و�أحبابنا
يف جمموعة زوارق ال��دع��م نلتقي معاوناً
ورقيباً.
�شارك املعاون يف املعركة من بدايتها اىل
النهاية� .إذ ن�س�أله عن الدوافع التي تبقي نار
النخـوة م�شتعلة يف نفـو�س املقاتلني على
الرغم من كل الدم الذي �أهرق واجلهد الذي بذل
يقول:
�إنه الواجب ،واجبنا جتاه �أهلنا الذين غمرونا
ب��ال��دع��م وامل�����س��ـ��ان��دة بكل الأ���ش��ك��ال .واجبـنا
حمايتهـم يف الأ�سا�س لأننا ع�سكر� ،أما وقد وقفوا

«مرة دخلنا اىل مبنى يف �شارع م�ؤمن من جهة
اليمني فقط ،من جهة الي�سار كنا �أمام احتمال
وجود م�سلحني ،انتبهت اىل �شريط خمفي حتت
ع��دد من الفر�ش و�أغ��را���ض �أخ��رى .ك�شف رهط
الهند�سة على ال�شريط ،فوجدوه مو�صوالً بقذيفة
 155ملم مو�صولة بدورها بقذائف «�آر .بي .جي»
ومتفجرات �أخرى .كانوا ينتظرون دخولنا املبنى
ليفجروه بنا من بعيد.»...
كانت الأفخاخ يف انتظارنا يف كل مكان وداخل
�أي �شيء� ،إح��دى الغرف كنا قد ك�شفنا عليها
وتبني �أنها نظيفة من املتفجرات ،فج�أة انفجرت

عبوة وا�ست�شهد العريف �أ�سامة الرفاعي .كانت
العبوة حتت «بالطة» ّمت ف ّكها ومن ثم �أعيدت
اىل مكانها بعد التفخيخ.
• والآن؟
 كل �شيء ب��ات خلفنا� ،أمامنا فقط ذكرىال�شهداء الذين �صنعوا هذا الن�صر ،وفرح النا�س
الذين كانوا ينتظرون �أن نحققه ،وعهدنا مبتابعة
امل�سرية كلما نادانا الواجب.

ت�صوير:
را�شيل تابت

ت�رشين الأول

وجع ال�شهادة وفرح الن�رص

بني وجع ال�شهادة وفرح الن�صر،
طريق ينبغي �أن يجتازه الع�سكريون ليبقى الوطن.
يف املعركة كانوا قرب رجالهم ،ماذا يقولون له�ؤالء الرجال
بعد �أن �أجنزت املهمة الأ�صعب يف تاريخ اجلي�ش بالن�صر النهائي؟
كيف يق ّيمون �أداء الع�سكر وما اكت�سبوه من جتارب؟
وماذا يقولون للنا�س الذين وقفوا خلفهم منذ بداية املعركة
وا�ستقبلوهم عائدين يف عر�س وطني مل يعرف له لبنان مثيالً؟
الأجوبة يف ما ي�أتي من �صفحات.
ا�شارة اىل ان املقابالت مع قادة املنطقة واللواء والأفواج هي من ت�صوير
را�شيل تابت ،واما ال�صور امليدانية فهي من ت�صوير القطع املقاتلة.

فخورون بكفاءة ع�سكرييهم وعنادهم

هذا
واجبنا
و�شرفنا
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وجع ال�شهادة وفرح الن�رص
�إعداد:
العقيد �أنطوان جنيم
ندين البلعة

عا�شت منطقة ال�شمال و�سط تدابري �أمنية ا�ستثنائية طوال الأ�شهر الأخرية التي �شهدت معارك
نهر البارد .هذه التدابري ما تزال م�ستمرة ،وعنها حدثنا قائد منطقة ال�شمال الع�سكرية
العميد الركن م�صطفى جمذوب الذي تطرق اي�ضاً اىل ما �ست�شهده املرحلة املقبلة على
�صعيد �ضبط احلدود الربية من جهة ،ومواكبة �إعادة �إعمار نهر البارد من جهة �أخرى.

قائد منطقة ال�شمال

�سنعيد الطم�أنينة
اىل �أهايل ال�شمال

عدد الإرهابيني ناهز الألف
بداية قال العميد الركن جمذوب:
بعد اغتيال الرئي�س رفيق احلريري وما تبعه من تطورات من �ضمنها
ان�سحاب القوات الع�سكرية ال�سورية ،ك ّلف اجلي�ش مهام حفظ �أمن طرابل�س.
وقد ر ّحب بنا �أهايل املنطقة الذين اطم أ� ّنوا حني �أ�صبح اجلي�ش يجول يف
ال�شوارع ليالً ونهاراً ،حتى تلك الداخلية منها ،والتي كانت حمظورة �سابقاً.
وي�ضيف:
بعد ظهور التنظيم الإرهابي الذي يتزعمه �شاكر العب�سي ح�صل ما ح�صل،
�إذ ا�ستوىل تنظيم «فتح الإ�سالم» على موقع �صامد داخل خميم نهر البارد،
وراح �أفراده يتج ّمعون ويتد ّربون .يف البداية ُق ّدر عددهم باملئة عن�صر،
تكاثروا وج ّندوا فل�سطينيني مطلوبني من العدالة معهم ،حتى بلغوا الألف
عن�صر تقريباً .وهذا ما ك�شفته معركة نهر البارد التي �أعقبت االعتداء على
اجلي�ش.
ويو�ضح قائالً:
بعد �إنتهاء معركة نهر البارد ،تابع اللواءان اخلام�س وال�سابع وفوج التدخل
الثالث الدوريات امل�شرتكة لتم�شيط املنطقة والت�أكد من الق�ضاء على
مظاهر الإره��اب كافة فيها« .فطبيعة املنطقة اجلغرافية �صعبة جداً� ،إذ
تكرث فيها الكهوف واملغاور التي ميكن �أن يلج أ� اليها الإرهابيون ،وهنا تكمن
�صعوبة املهمة التي ين ّفذها اجلي�ش».
قوة مراقبة م�شرتكة
حول �إن�شاء قوة م�شرتكة ملراقبة احلدود يقول:
«لقـد �صدر مر�سـوم مب�شـروع �إن�شـاء قـوة م�شتـركة ملراقبة احلدود
ال�شمالية� .ست�شارك يف هذا امل�شروع القوى الع�سكرية البحرية والربية
واجلوية ،مع الأمن العام والدرك واجلمارك ،ويتوىل قائد منطقة ال�شمال
قيادة هذه القوة امل�شرتكة.
�س ُتن َّفذ جتربة جلنة مراقبة احلدود ال�شمالية على فرتة �أربعة �أ�شهر ،و�سيتم
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تعميمها يف ما بعد على كل احلدود اللبنانية و�صوالً اىل �شبعا».
يف تفا�صيل كيفية تنفيذ م�شروع القوة امل�شرتكة ،يو�ضح العميد

قائد منطقة ال�شمال
العميد الركن م�صطفى جمذوب

جمذوبّ « :مت تق�سيم منطقة ال�شمال اىل ثالثة قطاعات جتري فيها دوريات
وقوى �س ّيارة ملالحقة املهربني والإرهابيني �إذا ما حاولوا خرق نقاط املراقبة.
يف كل قطاع ُتر ّكز جمموعة م�ؤلفة من نقاط ثابتة ودوريات ،متلك نظاماً
ي�سمى « »Trackingمو�صوالً بالأقمار ال�صناعية للمالحقة» .وقد قدمت

عدة دول �أجنبية ،منها �أملانيا وكندا و�إنكلرتا
والواليات املتحدة ،معدات و�آليات وعتاداً بقيمة
 11مليون يورو تقريباً لتنفيذ املهام الأمنية.
�ضرورة �ضبط التهريب
وتو�ضيحاً للمهام ،يقول العميد الركن
جمذوب:
خميم نهر البارد ك��ان �سابقاً �أك�بر بقعة
للتهريب من جهة البحر ،وكان مركزاً جتارياً
مهماً جداً لكل منطقة عكار .لذلك �أ�شرنا اىل
�ضرورة بناء �سن�سول وموقع بحري ل�ضبط
التهريب و�إقامة الدوريات .باال�ضافة اىل بناء
الطرقات الالزمة داخل املخيم ،حيث �سيكون الأمن بيد
اجلي�ش والقوى الأمنية.
�أما حالياً ،فت�ستمر �سرايا من فوج الهند�سة يف عملها لتفكيك الألغام
والتفخيخات داخل املخيم .كما ُو ِ�ضعت ال�سرية  1207وال�سرية  803بت�ص ّرف
اللواء اخلام�س لتم�شيط املخيم وتنظيفه ،وبعد ذلك يبقى املخيم يف عهدة
اللواء اخلام�س.
�إعادة الإعمار
ي�شري العميد الركن جم��ذوب اىل �أن «قيادة
تعط الإذن بعد للمنظمات الدولية
اجلي�ش مل ِ
بالدخول اىل املخيم بانتظار انتهاء العمل فيه.
ويف �إطار م�شروع �إعادة �إعماره� ،سيتم ت�أليف
جلنة برئا�سة قائد املنطقة تتف ّرع منها عدة
جلان ملرافقة كل العاملني يف هذا امل�شروع.
فعملية �إعادة الإعمار �ستجري �ضمن درا�سة دقيقة
و�ستكون حتت �إ�شرافنا .وقد ُز ِّودن��ا كل اخلرائط
الالزمة ولن نقبل بدهاليز.
و�أ�شار اىل تدابري تتخذ لتعوي�ض اللبنانيني
املدنيني عن الأ�ضرار التي حلقت مبمتلكاتهم.
و���س�� ُت��ع�ّيننّ جل��ن��ة مل�سح الأ����ض���رار وتقديرها
وتعوي�ضها من قبل هيئة الإغاثة.
�أما بالن�سبة اىل الفل�سطينيني امله ّجرين من
املخيم ،ف�ستتوىل الأونروا تعوي�ضاتهم .ويتم يف
هذا الإطار اتخاذ تدابري م�ؤقتة لت�سهيل عي�شهم،
وطبعاً� ،سيقوم اجلي�ش مبا متليه عليه �أخالقياته
ومناقبيته.
ويختم العميد الركن جمذوب قائالً« :وحداتنا
تقوم مبهامها على �أكمل وجه راف�ضة الإ�سرتاحة
وهدفها �إعادة الأمن والطم�أنينة لأهايل منطقة
ال�شمال!».
اجلي�ش  -العدد رقم 268

85

ت�رشين الأول

وجع ال�شهادة وفرح الن�رص
�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي

كان اللواء اخلام�س القطعة التي تلقت �أوىل ال�ضربات الغادرة من الإرهابيني ،لكنه ا�ستوعب
ال�صدمة ب�سرعة وانطلق ال�ستعادة مواقعه وامل�شاركة يف املعركة حتى �آخر حلظاتها.
قائد اللواء العميد الركن نبيل ن�صر الذي ح ّيا جهود ع�سكريي اللواء كما جميع الع�سكريني
الذين �شاركوا يف املعركة ،عبرّ عن افتخاره بجهودهم وكفاءاتهم وت�ضحياتهم ،معترباً �أنهم
�سعوا اىل �أداء الواجب بكل ما �أوتوا من
عزم و�صالبة و�إميان.

قائد اللواء اخلام�س

الع�سكريون �أ ّدوا املهمة بكل �صالبة وعزم

اللواء م�ستمر يف مهامه ووحداته تتوىل
حركة الدخول اىل املخيم واخلروج منه

يقل �أهمية عن دور ِالف َرق املحاربة �إذ كان عليهم امل�شي م�سافات طويلة
�صعوبات ...ولكن
بداية ،حتدث العميد الركن ن�صر عن ال�صعوبات التي حتمت ا�ستمرار �سرياً على الأقدام لنقل امل�ستلزمات .كان الع�سكري ي�ضطر يف �أغلب الأحيان
هذه املعركة ثالثة �أ�شهر ونيف ،ف�أ�شار اىل كثافة ال�سكان ،وكثافة الأبنية اىل التقدم والقتال حامالً كي�س الرمل وطعامه.
والتفخيخات والقن�ص ،التي كانت هي العوامل الأ�سا�سية التي حددت م�سار و�أي�ضاً يف �إطار احلديث عن الظروف ال�صعبة التي �أحاطت بالع�سكريني،
املعركة وتوقيتها.
وي�ضيف قائالً:
لقد اعتمد عنا�صر «فتح الإ���س�لام» يف
حربهم �ضد اجلي�ش على التفخيخ والقن�ص،
(وهم �أ�صحاب اخت�صا�ص يف هذا املجال)� ،أكرث
من اعتمادهم على عامل القتال �أو املواجهة
املبا�شرة نظراً اىل معرفتهم بطبيعة �أر�ض
املخيم وكثافة الأبنية املتال�صقة .كانوا مثالً،
عندما يحتلون موقعاً ما يلج�أون اىل تفخيخه
بالو�سائل املمكنة ،ك�أن ي�ضعوا �صاعقاً حتت
ال�سجادة ف�إذا ما دخل الع�سكر ودا�سوا عليها
انفجر� .أ�سلوب آ�خ��ر جل���أوا اليه وهو تفخيخ
�أجهزة الراديو وتركها �ش ّغالة ،ف�إذا ما حاول
الع�سكريون �إطفاءها تنفجر فيهم .اىل ما
هنالك من �أ�ساليب وح َيل جل�أوا اليها لك�سب
الوقت من جهة ،ولإيقاع �أكرب عدد ممكن من
ال�شهداء يف �صفوف اجلي�ش املهاجم.
�أ ّما يف املرحلة الأخ�يرة من املعركة فقد
واجهتنا �صعوبات لوج�ستية نظراً اىل الدمار
وتراكم الأنقا�ض وع��دم وج��ود طرقات ،ما
عرقل نقل امل�ؤن والذخائر اىل داخل املخيم.
وهنا ا�ضطلعت ِالف َرق اللوج�ستية ب��دور ال
86

اجلي�ش  -العدد رقم 268

�أ�ضاف قائالً:
م��ن الأم���ور ال�صعبة �أي�����ض��اً التي عاناها
اجلي�ش ،ما تع ّر�ض له من �إ�صابات نتيجة
التلوث داخ��ل املخيم ب�سبب حتلل اجلثث
واحليوانات النافقة وبقايا الأطعمة ...لكن
الطبابة الع�سكرية حتركت ب�سرعة لر�ش
املبيدات والأدوية الالزمة.
كل هذه ال�صعوبات مل تنل من معنويات
الع�سكر ومن قدرته على متابعة املعركة
لأن��ه �صاحب ح��ق ،كما يقول العميد الركن
ن�صر ،ولأن��ه مفعم ب����إرادة �صلبة وبقيادة
حكيمة بف�ضل ال�ضباط ر�ؤ�ساء الوحدات
الذين يتقدمون عنا�صرهم ،مما يزيدهم
حما�ساً و�شجاعة.
لقد �سقط للواء ع�شرات ال�شهداء لكن
�إ�صرار الع�سكريني على متابعة املعركة
وح�سمها كان يت�ضاعف يومياً ،لقد �شعر
ك��ل ع�سكري �أن دم ال��رف��اق �أم��ان��ة يف
عنقه ،و�أن هذه املعركة م�صريية بالن�سبة
اىل لبنان.
• ما هي ال� ِ�ع�َب�رَ التي
ميكن �أن ن�ستخل�صها من هذه املعركة؟
يجيب العميد الركن نبيل ن�صر« :بعد انتهاء
احلرب يف خميم نهر البارد ،طلبت من قطع اللواء
مف�صلة وت�شكيل جلان خمت�صة
كافة رفع تقارير ّ
ال�ستخال�ص ِالعبرَ من هذه احلرب .فكانت النتيجة
�أنه عندما يكون القرار وا�ضحاً وتن�شئة الع�سكريني
�صحيحة ،ي�شعر الع�سكري ب��روح امل�س�ؤولية يف
تنفيذ القرارات املطلوبة منه .وهذا كله رهن
مبدى بقاء ال�ضباط امل�س�ؤولني على ر�أ�س وحداتهم
لرفع الكفاءة القتالية لديهم».
وي�شري العميد الركن ن�صر اىل �أن القيادة بكل
�أجهزتها كانت تواكب حلظة بلحظة كل �شاردة
وواردة ،وتعمل على ت�أمني متطلبات املعركة
وتن�سيق جهود جميع القوى امل�شاركة فيها.
وهذا ما كان له �أثر حا�سم يف جناح املهمة .الإخالء
ال�صحي وعمليات الإم��داد والتن�سيق كلها ّمتت
على �أف�ضل وجه و�ساهمت يف ح�سم املعركة.
قائد اللواء اخلام�س
العميد الركن نبيل ن�صر

اخلام�س مهامه متولياً م�س�ؤولية الأمن
يف ال�شمال ،ه��ل ل��ه��ذه املهمة من
خ�صو�صية يف ظل ما ح�صل وتداعياته؟
 حالياً يقيم اللواء طوقاً �أمنياً حول املخيمويح�صر حركة الدخول اليه واخل��روج منه يف
�أرب��ع نقاط �أ�سا�سية :من اجلهة ال�شمالية
نقطة العبده ،ومن اجلهة ال�شرقية ،املح ّمرة.
�أم��ا من الناحية اجلنوبية فثمة نقطتان،
بحنني وجامع �شاكر.
لقد ق�سمنا املخيم اىل ق�سمني :املخيم
اجلديد ال��ذي تدخل اىل جزء منه وف��ود من
الأونروا ومن �شركة خطيب وعلمي ،بينما
ثمة جزء �آخر ما زال الدخول اليه ممنوعاً
كما ه��ي احل���ال بالن�سبة اىل املخيم
القدمي.
تتوىل وح��دات اللواء مواكبة الأون��روا
و�شركة خطيب وعلمي يف الأعمال التي
تقومان بها يف اجلزء املذكور �سابقاً من
املخيم ،حيث تتم عمليات م�سح وجتهيز
مبان ليتم ت�أجريها اىل الأون���روا و�إ�سكان
ٍ

عائالت فيها.
وي�ضيف العميد الركن ن�صر:
هذه الأعمال تقت�ضي وجود ور�ش وعمال ونحن نواكبها ،باال�شرتاك مع
خمابرات ال�شمال وال�شرطة الع�سكرية ،وبالتايل ف�إن الدخول اىل املخيم
واخلروج منه يجري وفق لوائح �إ�سمية ،مع الإ�شارة اىل �أننا ن�سهل الأمور
بغية الإ�سراع يف �إعادة ق�سم من الالجئني الفل�سطينيني اىل املخيم ،خ�صو�صاً
الذين هم يف مدار�س خميم البداوي .اىل ذلك جتهز الأونروا عقاراً يف ناحية
بحنني �ستو�ضع عليه بيوت جاهزة لإيواء ال�سكان.
�أما يف ما يتعلق مبهام حفظ الأمن يف املنطقة فاللواء يتابع هذه املهام
�إ�ضافة اىل �ضبط املعابر احلدودية.

نحيي وقفة املواطنني
• بعد �أن انتهت املعركة ماذا تقولون لأهل ال�شمال؟
 نحيي وقفة اللبنانيني عموماً و�أه��ايل املنطقة خ�صو�صاً اىل جانبجي�شهم .هذه الوقفة �أ ّمنت لنا دعماً معنوياً كبرياً �ساعدنا على �إجناز املهمة،
كما �أن الدعم املادي الذي ق ّدموه عرب امل�ساعدات املختلفة �ساهم �أي�ضاً يف
�إجنازنا مهامنا .ونحن نق ّدر هذا الدعم بكل �أ�شكاله ،ونعاهد اللبنانيني على
البقاء يف جهوزية دائمة للحفاظ على �أمن لبنان وا�ستقراره ووحدته و�سيادته
وا�ستقالله� ،أياً كان حجم الت�ضحيات التي يقت�ضيها الواجب.
�أخرياً ختم قائد اللواء اخلام�س بكلمة اىل ع�سكريي اللواء ،ح ّيا فيها اندفاعهم
�ضبط الدخول اىل املخيم واخلروج منه
• الآن بعد �أن عادت القطع التي �شاركت ومناقبيتهم ووفاءهم لدماء رفاقهم ولق�سمهم .ودعاهم اىل اال�ستمرار يف
يف املعركة اىل م��راك��زه��ا ،يتابع اللواء التزام واجبهم املقد�س حفاظاً على وطنهم و�شعبهم.
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ت�رشين الأول

وجع ال�شهادة وفرح الن�رص
حوار:
الهام ن�صر تابت

يف�صح العقيد الركن �صالح قي�س عن الوجع الذي ي�سكن �أعماق القائد العائد اىل ثكنته
منت�صراً ،و�إمنا لي�س مع جميع من �صنعوا الن�صر .وجع يظل يف �ساحة املعركة «مكمو�شاً» يف
الداخل حيث يتحول �أمراً يتلقاه اجلميع من دون كالم :الرتاجع ممنوع ،حيث �سقط �شهيد ال
تل ّوث قد�س ّية الأر�ض �أقدام �إرهابي .ينفذ الأمر فوراً ويتقدم الرفاق �أكرث.
و�إذ يروي ق�ص�صاً عن حمطات حرجة
يف �سري املعركة ي�شيد ب�أداء
ع�سكرييه ،لكنه يقول :هذا واجب
الع�سكري و�شرفه ،ال �أحد يتحدث عن
بطوالت.
هنا احلديث مع قائد فوج املغاوير.

قائد فوج املغاوير

لوال دعم ال�شعب ملا ا�ستطاع جي�ش �أن يواجه ما واجهناه

قمنا بواجبنا ومبا ميليه �شرف الع�سكري
وال �أحد يتحدث عن بطوالت
عودة الع�سكر
• عدمت اىل الثكنة بعد غياب �أكرث من ثالثة �أ�شهر .عدمت
منت�صرين وقد �أجنزمت املهمة التي ر�أى كثريون �أنها م�ستحيلة.
لبنان كان بانتظاركم على الطرقات ،لكن ثمة من مل يعد معكم
فالن�صر كانت كلفته عالية .ما هو �شعورك الآن ،وما الذي �أح�س�ست به
و�أنت جتتاز الطريق مع ع�سكرييك من نهر البارد اىل الثكنة و�سط
�أمواج النا�س وبني ه�ؤالء �أهايل �شهداء؟
 طوال فرتة املعركة مل �أحتمل املجيء اىل الثكنة �أبداً .كنت �أتابع جمرياتالأمور هنا ،لكن مل يكن وارداً بالن�سبة ا ّ
يل �أن �أدخلها وهي فارغة .كنت �أ�شعر
باحلنني اىل الثكنة وبال�شوق للعودة اليها ،ولعودة الع�سكريني اىل عائالتهم.
لكن ال�شوق كان م�ؤجالً حلني االنتهاء من املعركة التي اعتربتها مهمة فوجنا،
نحن بد�أناها ونحن �أنهيناها.
طريق العودة كان طريق الفرح و�إمنا بالقدر نف�سه طريق احلزن والأ�سى.
الذين مل يرجعوا معنا كانوا حا�ضرين يف البال والقلب .لكنهم �شهداء،
�إنهم ال�شهداء الذين و�ضعوا حجر الأ�سا�س لبناء وطن بعيد عن الطائفية
واحل�سا�سيات الأخ��رى ،وكما كانوا يداً واحدة يف كل مراحل القتال ،افتدت
دما�ؤهم وحدة لبنان.
ي�صمت قليالً ،ن�صغي اىل �صمته ونقول:
• �أنت حزين ح�ضرة العقيد؟
�أمر �سريع ووا�ضح
 احلزن يف الداخل�« ،أكم�شه» ليبقى يف الداخل ...دائماً ثمة �ضريبة دم،�سام جداً كالذي حاربنا من �أجله ،هدف حماية بقاء وي�ضيف العقيد الركن قي�س:
لكن عندما تكون لهدف ٍ
�أحب �أن �أ�ؤكد �أن القيادة ب�شخ�ص العماد �سليمان و�أركانه جميعها من العمليات
وطن و�شعب ،فالت�ضحيات كلها تهون.
يف طريق عودتنا �أم��واج النا�س التي كانت بانتظارنا كانت ت�شعرين اىل املخابرات ،والتجهيز ،والعديد ...ق ّدمت كل ما كان با�ستطاعتها تقدميه

بالفرح للحظات وباحلزن حلظات �أخرى ،كان يف داخلي وجع ،ال�شهداء الذين
نحمل �صورهم ،الأمهات اللواتي وقفن ينتظرننا على الطرقات حامالت
�ص َور �أوالده��ن ،الآب��اء ،الأخ��وة ،الأبناء ،اجلرحى الذين �أ�صيبوا وما زالوا يف
امل�ست�شفيات .كنت �أمتنى �أن يكونوا جميعاً يف االحتفال� ،أن ي�شعروا كم
يق ِّدر اللبنانيون �شجاعتهم ويلتفون حولهم .لقد ّ
التف ال�شعب حول اجلي�ش
يف مهمة من �أ�صعب املهام و�أخطرها :حماربة �إرهاب ال هوية له وال �شكل وال
وطن وال طائفة� ،أهدافه تدمريية تخريبية.
نقاطعه قليالً:
لقد تفانيتم يف �أداء املهمة واحتفال النا�س بكم كان أ�ق��ل ما يليق
بت�ضحياتكم.
يبت�سم ويقول:
نحن كجي�ش لبنان وكفوج مغاوير �أق�سمنا اليمني على حماية وطننا،
ت�ضحياتنا واجب علينا من دون مقابل �أو جميل �أو م ّنة .لقد �أفرحنا االنت�صار
وهو انت�صار الوطن وال�شعب ،ول��وال دعم ال�شعب املعنوي وامل��ادي وبكل
الأ�شكال ،ملا كان ا�ستطاع جي�ش يف العامل �أن يقف بوجه ما وقفنا بوجهه.
لقد �أعطانا هذا الدعم القوة واملناعة والإ�صرار والعناد ،وجعلنا ال نفكر مبا
نواجهه :ال�صعوبات اجلمة ،الثمن الباهظ ،الفرتة الطويلة ،كل ما كنا نفكر به
هو �أن كل يوم يجب �أن يكون لنا جهد �إ�ضايف لننت�صر.
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حلماية الع�سكر وحماية الوطن .لقد اتخذ
القائد ق��راره احلكيم بالت�صدي للإرهابيني
ب�سرعة .كان يرى بو�ضوح م�صري البلد لو جنح
الإرهابيون عندما غدروا باجلي�ش .اهلل يعلم
لو انت�شروا ماذا كنا �سنالقي ،كنا �أمام خطر
يهدد كيان الوطن برمته.
عندما ذهبنا اىل نهر ال��ب��ارد ك��ان الأمر
�سريعاً ووا�ضحاً ،فقد تلقيناه يف ال�ساعة
الرابعة من �صباح الع�شرين من �أيار ،وفحواه
ا�سرتداد مواقع اجلي�ش و�إلقاء القب�ض على
الإره��اب��ي�ين ب�أق�صى �سرعة ممكنة .ولقد
ن ّفذنا املهمة بتوفيق من اهلل وبدعوات
ال�شعب وباحلق ال��ذي ك��ان يف جانبنا
وبعدم تهاوننا بدماء ال�شهداء الذين
�سقطوا غدراً.
قد يحتاجنا الوطن مرة ويجب �أن
نكون جاهزين
• كفوج مغاوير �أ�صالً �أنتم تعدّ ون
املقاتلني للمهام ال�صعبة ،اىل �أي حد
كانت هذه املهمة متوافقة مع تدريباتكم؟
 يتم �إع��داد املغاوير ملهام ،لكن لي�س لأي مهمة .مع ذلك وب�سببالظروف التي م ّر بها البلد ،ن ّفذنا مهاماً كثرية لي�ست لنا ،لقد ا�ضطررنا
اىل التعاطي مع مواطنني ال يحملون ال�سالح� ،أنا�س يف ال�شارع يعبرّ ون عن
موقف� ،إنهم �أهلنا ،لكن يف الوقت عينه يوجد بينهم «زعران» .تعاطينا
معهم على �أنهم �أهلنا وعاجلنا �أمر امل�شاغبني بحزم .هذه املهمات كلفتنا
دماً فقد جرح لنا عنا�صر خالل تنفيذها ،و�أنا �أعتربها من �أ�صعب ما كلفنا به.
نحن فوج مقاتل ،ندرب عنا�صرنا ب�شكل متوا�صل ليكت�سبوا القدرات القتالية
ويكونوا جاهزين عندما يحتاج الوطن اليهم .قد يح�صل ذلك مرة كل عدة
�سنوات ،لكن يف هذه املرة علينا �أن نثبت جدارتنا ،فقد يكون م�صري الوطن
متوقفاً عليها.
قائد فوج املغاوير
العقيد الركن �صالح قي�س

�صنعتم الن�صر والفخر...
• �إذا �أردت �أن تخاطب ع�سكرييك الآن ماذا تقول لهم؟
 �أقول لهم ،لقد �صنعتم الن�صر والفخر� ،أنتم يف القمة ال تنزلوا منها،توا�ضعوا �أمام مواطنيكم و�شعبكم .فالن�صر ملك ال�شعب والوطن .حققتم
�إجنازاً تاريخياً يف معركة من �أ�صعب املعارك .ب�إمكاناتكم املتوا�ضعة جنحتم
حيث ف�شلت جيو�ش لديها �أف�ضل الإمكانات .فلتكن ر�ؤو�سكم دائماً مرفوعة
وجباهكم عالية .حافظوا على ثقتكم ب�أنف�سكم وبقيادتكم� .إجنازكم �سي�سجله
التاريخ ،وبعد ما حققتموه� ،أي �شيء تواجهونه �سيكون �أ�سهل� .إمنا كونوا
دائماً جاهزين حلماية وطنكم و�شعبكم.
• كيف تق ّيم اخلربة التي اكت�سبها الع�سكريون خالل هذه

املعركة ،وكيف ت��رى حجم اخل�سائر
ن�سبة اىل الظروف التي قاتلتم فيها؟
 لقد اكت�سب مقاتلونا خربة مهمة جداً.وهذه اخلربة �سوف ي�صار اىل ترجمتها درو�ساً
تعليمية ت��د ّر���س يف جي�شنا ويف جيو�ش
�أخ��رى .طبيعة الأر���ض ،املباين املتال�صقة،
طرق التفخيخ ،و�سائل االت�صال ،طرق القتال
التي ي�ستعملها الإرهابيون ...كل هذه الأمور
اكت�سبنا فيها خربة مهمة و�سوف ُي�ستفاد
منها على نطاق وا�سع .لقد كانت تواجهنا
�صعوبات جمة و�أم��ام كل �صعوبة كنا نبتكر
و�سيلة ما للتغلب عليها ،وج ّ��ل هذه
الو�سائل من خارج القواعد النظرية التي
تد ّر�س يف الكتب.
�أ ّما اخل�سائر فهي بالن�سبة الينا م�ؤملة
جداً وغالية ج��داً .لقد خ�سرنا نخبة من
ع�سكريينا ال�شجعان ،لكن يف امليزان
الع�سكري ونظراً اىل طبيعة املعركة
فهي تعترب عادية .كنا نقاتل يف منطقة
ال نعرفها ،ال نعرف طرقاتها نبحث عن عد ّو
وهو يرانا .يف القتال املبا�شر مل نخ�سر �إال عدداً قليالً من
ال�شهداء ،الغدر هو الذي �أ�سقط العدد الأكرب من الإ�صابات.
• ماذا عن اخلربات القتالية للإرهابيني وعن �أ�سلحتهم؟
 �إنهم مدربون على حرب الع�صابات ،قاتلوا يف العراق و�أفغان�ستان وعدةمناطق ،وت�سليحهم جيد جداً .لكن ع�سكرنا قاتل ب�ضراوة وعنف .فاج�أناهم
بطريقة قتالنا ،كنا منلك الإ�صرار وم�صممني على التقدم با�ستمرار ،كلمة
تراجع كانت ممنوعة.
• وعندما ت�صاب جمموعة ب�سقوط �شهداء �أو جرحى؟
 نوا�صل التقدم ون�ضرب الإرهابيني حتى ينهاروا ،كانت هذه الطريقةالتي اعتمدناها منذ البداية ،مل نرتاجع �أي خطوة ،كل مرت ن�سيطر عليه نعزز
مواقعنا فيه ونتقدم �أكرث ،كنا نتابع حتى ونحن ن�سحب ال�شهداء واجلرحى،
�أحياناً كنا نقاتل �ساعات و�ساعات يف مركز واحد اىل �أن يهربوا �أو يقتلوا
ونحتل املركز .وهنا تكون فرحة الع�سكر .لقد تقدمنا وث�أرنا للرفاق الذين
�سقطوا وهم يحاولون التقدم معنا.
�شعور القائد يف اللحظات الع�صيبة
• وما يكون �شعور ال�ضابط القائد يف حلظات كهذه؟
 «تكون الدمعة جوا» ت�سيل يف الداخل وال تخرج حفاظاً على معنوياتالع�سكريني .وه���ؤالء يت�ضاعف �إ�صرارهم لتحقيق �إجن��از �أك�بر .دم ال�شهيد
�أو اجلريح دافع يعطي رفاقه املزيد من الدفع .يف حاالت كهذه ال�سرية
امل�صابة نف�سها تتقدم ،ترف�ض الرتاجع ،عدونا يفكر �أنه كلما ا�ست�شهد واحد
منا ي�ستطيع �أن يوقفنا .ردة فعلنا تكون معاك�سة نتقدم ونحن حمميني من
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كل اجلهات ،اخلطة حمكمة ودائماً ثمة خطط بديلة حا�ضرة.
• اىل �أي حد تكون قريباً من الع�سكر يف ظروف كهذه؟
 غرفة عملياتنا كانت متنقلة تواكب تقدم الع�سكر وهي دائماً قريبة منخط املواجهة .ومنها �أتابع كل التفا�صيل .وكما الأب يتيح البنه �أن يخترب
احلياة من دون �أن يبتعد عنه ،هكذا ال�ضابط القائد ،فهو يف املعركة يتابع،
يو ّجه ،ي�ستبق اخلطر ،يج ّهز اخلطط ،ويكون حا�ضراً للتدخل يف �أي حلظة.
قربه من رجاله ي�شعرهم بالثقة ويعطيهم احلافز للمتابعة .يف املعركة،
الع�سكريون يواجهون اخلطر ،يقاتلون ،يتحملون الإرهاق ،ويحملون �أكيا�س
الرمل ،يحزنون خل�سارة رفيق ،و�ضروري �أن ي�شاركهم رئي�سهم يف كل ذلك.
عند وقوع �إ�صابة يف �سرية ما كنت �أح�ضر ف��وراً� ،أجل�س مع الع�سكريني
نتحدث ،نت�شارك م�شاعر احلزن كما نت�شارك م�شاعر الفرح عندما نحرز
تقدماً .كنت �أواكب نقل ال�شهداء واجلرحى وال �أدع للع�سكريني جماالً لل�شعور
تن�سيق تام بني القطع
باخل�سارة .وهم كانوا يتجاوبون ب�سرعة .وهذا �س ّر جناحنا.
وبت�أثر ال يخفى ق��ال :كانوا يحمونني ب�أج�سادهم عندما �أك��ون بينهم • ،لقد قاتلت يف قطاعكم قوى �أخرى من اجلي�ش ،كيف كان
التن�سيق بينكم وبينها ،وبينكم وب�ين بقية الأف���واج والقوى
يتجمعون من حويل كتلة ،ويطلبون مني �أن �أبتعد.
امل�شاركة يف املعركة؟
 كان معنا �سالح الهند�سة با�ستمرار ،و�سرية مدرعات من اللواء اخلام�سو�سقط املخيم...
• املعركة برمتها كانت �صعبة جداً ،لكن �أي من املحطات وف�صيلة دبابات من فوج املدرعات الأول و�أخرى من فوج املدرعات الثاين،
كانت �أ�صعب من غريها؟
 من �أ�صعب املهمات التي ن ّفذناها مهمة جامع التقوى على تلة هي�أعلى نقطة يف املخيم القدمي .هناك رفعنا العلم اللبناين مكتوب عليه
«املغاوير» .البنايات هناك فوق بع�ضها ،ال طرقات ،جمرد زواريب .نحن
فتحنا الطريق .كنا من جانب النهر انتظرونا من ال�شرق� ،أتينا من ال�شرق
ومن اجلنوب .كان لهم هناك مقر قيادة ،هاجمناهم وقتلنا عدداً كبرياً و�سحبنا
جثثهم .هذا التقدم الذي �أحرزناه �سمح جلميع القوى بالتقدم� .أخذنا ن�صف
املخيم القدمي خالل �أربعة �أيام ،و�سقط املخيم ،كانت التقديرات �أنه يلزمنا
نحو �أ�سبوعني� ،أجنزنا املهمة ب�أربعة �أيام.
لكن هناك واجهتنا م�شكلة كربى .تلة من الركام ينبغي عبورها لنقل
جريح �أو ذخرية ،وهي غري ّ
منظفة بعد .كان ينبغي �إيجاد حل للم�شكلة فقد
ا�ست�شهد �أحد ع�سكريينا هناك ،حمله رفاقه على �أكتافهم �ساعة ون�صف وهم
مي�شون فوق الركام .كان الأمر م�ؤملاً ورائعاً يف الوقت عينه .التلة كانت هدفاً
وكامريات مندوبي وكاالت ال�صحافة وو�سائل الإعالم كانت م�ص ّوبة باجتاهها.
�شاهدوا ع�سكرياً يت�سلق �سطوح البنايات فوق الركام ويرفع العلم ،وكان
رفاقه يحملون ال�شهيد وي�سريون به.
يفوق الت�صور .ركزنا دبابة فوق التلة ومدفع  122ملم .هذا الأم��ر كان
مف�صلياً يف تدمري الإرهابيني والق�ضاء عليهم .لقد فاج�أناهم كثرياً و�أثر ذلك
يف جمرى املعركة ،الأ�سلوب نف�سه ا�ستعملناه يف �أماكن �أخرى و�ش ّكل حتوالً.
وي�ضيف قائالً:
قبل موقع �صامد مقابل الأون���روا وخميم املهجرين خ�سرنا ع��دداً من
ال�شهداء ،كانت منطقة �صعبة جداً ،من خالل خميم املهجرين �أردن��ا فتح
خا�صرة يف املخيم القدمي ،املخيم كان مفخخاً بالكامل ،ومن اخلان �إىل
م�شاتل البقاعي كل املباين كانت مفخخة( .ي�شري اىل اخلريطة) كانوا
ينتظروننا من هنا ،لكننا �أتينا بطريقة �أخرى ،لقد ح ّرفنا القواعد الع�سكرية
ووجدنا ما يالئم طبيعة الأر�ض ،ومتك ّنا من ال�سيطرة على طرق التموين
التي كانوا ي�سلكونها.

�صعبة �إمنا غري م�ستحيلة
و�صلت اىل التلة ومعي �ضابط من فوج الهند�سة .قلت يجب �أن جند
حالً� .أجاب�« :صعبة كتري» قلت� :صعبة لكنها غري م�ستحيلة ...وكان احلل:
«البوكلني ت�صعد فوق الركام ،تهدم ون�ضع الرمل لن�شق الطريق .بد�أت
البوكلني بالعمل يف اخلام�سة �صباحاً ،بعد �ساعة ات�صلت بال�ضابط وقلت
له :ال�ساعة الثالثة بعد الظهر �أريد �أن �أم�شي على الطريق ،و�س�أ�سمي التلة
با�سمك .يف الثالثة كانت الطريق قد ر�سمت وبد�أنا ن�سري عليها ،كان �أمراً
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و�سرية من اللواء الثامن قاتلت اىل جانبنا يف �إحدى املراحل .قاتلوا مثل
قتالنا ،لقد �أ�صيب قائد ال�سرية و�أ�صيب ع�سكريون منها ،كانت ردة فعلهم
متاماً مثل ردة فعلنا ،معنويات مرتفعة جداً� ،إرادة قتال ال تلني ،ن ّفذوا
اخلطة املر�سومة بحذافريها ،تقدموا واحتلوا �أر�ضاً.
�أي�ضاً التحق بفوجنا �ضباط من �ألوية وقطع �أخرى وقاتلوا مبعنويات عالية
جداً� .أما التن�سيق مع باقي الأفواج والقوى فكان مبا�شراً ومتوا�صالً ومميزاً.
كل قطعة ت�شعر مب�صاب القطعة الأخرى ،توا�سيها عندما تخ�سر �شهيداً
وتهنئها عندما تتقدم .كنا نزور بع�ضنا با�ستمرار ،نتوا�صل ،نتبادل الدعم،
نفرح �سوياً ونحزن �سوياً.
ويتذكر :يف �أحد املواقع �سقط لنا �شهيد ون�صب لنا امل�سلحون كميناً بينما
كنا نحاول �إخالء جثته ،مل نرتاجع ،ا�ستمرت املهمة خم�س �ساعات ون�صف.
مبان أ�خ��رى� .شارك يف املهمة
�أخذنا �شهيدنا واحتللنا املبنى وجمموعة ٍ
ثالثة �ضباط وثالثة ع�سكريني .مل يكن �ضرورياً �أن يتعر�ضوا جميعهم للخطر،
لكنهم �أرادوا امل�شاركة يف املهمة.
التزمنا املعاهدات الدولية وقانون احلرب
• الدمار يف املخيم هائل ،مبا يف ذلك الأماكن الدينية ،ماذا
تقولون يف هذا اخل�صو�ص؟
نحن طبقنا املعاهدات الدولية
وقوانني احلرب

 نحن جي�ش يلتزم املعاهدات الدولية وقوانني احل��رب .ولقد تق ّيدنامتاماً مبا تفر�ضه هذه املعاهدات والقوانني� .أما امل�سلحون فقد متركزوا يف
امل�ساجد وامل�ست�شفيات واملنازل و�سواها من الأماكن التي يفرت�ض حتييدها
عن الأعمال احلربية ،وراحوا يطلقون منها النار وميار�سون �أعمال القن�ص
�ضدنا� ،سقط لنا عدد كبري من ال�شهداء واجلرحى ونحن متم�سكون بعدم الرد
احرتاماً حلرمة هذه الأماكن .رجال الدين والعلماء ودار الإفتاء �أدانوا جميعهم
ممار�سات الإرهابيني ،يف ما بعد مل يكن لدينا �إال خيار وحيد :الرد على النار
من حيث ت�أتي دفاعاً عن النف�س.
�أ ّما حجم الدمار فطبيعي ن�سبة لأعمال التفخيخ التي اعتمدها الإرهابيون
ب�شكل يفوق كل ت�ص ّور .كانوا كلما تراجعوا اىل الوراء فخخوا كل ما �أخلوه بعد
�سرقة حمتوياته ،وعندما ندخل مبنى يفجرونه فوق ر�ؤو�سنا ،ا�ضطررنا اىل
تفجري املباين وال�سيارات حيث كان من امل�ستحيل تفكيك الألغام والأ�شراك
التي ن�صبوها.
و�أ�ضاف قائالً:
مهمتنا كانت ا�سرتداد مواقع اجلي�ش و�إلقاء القب�ض على الإرهابيني.
الفل�سطينيون �أخوتنا وقد قاتلنا يف �أول الأمر �شهراً كامالً واملدنيون يف
منازلهم� .ضبطنا ا�ستعمالنا لل�سالح حر�صاً على حياتهم و�أمالكهم وهذا ما
كلفنا خ�سائر باهظة.
خرج املدنيون و�أ�صر الإرهابيون على عدم ت�سليم املطلوبني ومتابعة
القتال .مل يكن وارداً �أن يرتاجع اجلي�ش ،ن ّفذنا املهمة وكنا يف املراحل
جميعها يف تعاطف تام مع ال�شعب الفل�سطيني الذي ال ميت اليه التنظيم
ب�صلة .نحن نق ّدر معاناة هذا ال�شعب وندعم ق�ضيته ،لكن يف النهاية نحن
م�س�ؤولون عن حماية بلدنا ،لذلك فقد حت ّمل الإرهابيون ومن �ساندهم
م�س�ؤولية اعتداءاتهم ال�شنيعة على اجلي�ش و�أمن الوطن.
هذا �شرف الع�سكري
• كيف كان وقع انتهاء املعركة على الع�سكريني ،خ�صو�صاً �أنها
طالت �أكرث من ثالثة �أ�شهر؟
 يف الأيام الأخرية �شعرت �أن النهاية باتت و�شيكة ،كان حد�سي يقول �إننا�سننتهي يف غ�ضون �أربعة �أيام �أو خم�سة .منعت امل�أذونيات كنت �أريد �أن
ي�شارك اجلميع يف هذه اللحظات التاريخية ،ويف فرحة الإنت�صار ،بعد كل
اجلهد والت�ضحيات .وهذا ما ح�صل .كانوا جميعاً هناك واحتفلوا مبا حققوه.
لقد قاموا بواجبهم وهذا �شرف الع�سكري� ...إنه الواجب ،وال �أحب �أن يتحدث
�أحد عن بطوالت.
• هل �أنتم على توا�صل مع عائالت �شهداء الفوج؟
 التوا�صل دائم ،عائالت �شهدائنا �أمانة يف عنق فوج املغاوير� ،إ�ضافةاىل م�س�ؤولية قيادة اجلي�ش جتاههم .نحن لدينا م�س�ؤوليات .بعد عودتنا
كان �أول ن�شاط لنا ،دعوتهم اىل احتفال ويوم تكرميي يف الثكنة ،وزياراتنا
لهم متوا�صلة.
حالياً نعمل على �إ�ضافة امل�صادرات التي حملناها معنا اىل حمتويات
متحف الفوج ،و�سوف نفتتحه مع عائالت ال�شهداء يف منا�سبة يتم حتديدها
الحقاً.
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ت�رشين الأول

وجع ال�شهادة وفرح الن�رص
حوار:
الهام ن�صر تابت

 ...واىل الفوج املجوقل ،فوج املقاتلني الأ�شداء وع�شرات ال�شهداء وامل�صابني .قائد الفوج
العقيد الركن جورج نادر ت�س ّلم قيادة املجوقل �إثر �إ�صابة قائده العقيد الركن �شربل الفغايل.
من مكتبه يف كلية القيادة والأركان �أتى اىل �أر�ض املعركة التي مل يكن �أ�صالً بعيداً عنها.
كان ي�أتي اليها يف يوم امل�أذونية الأ�سبوعية ،يحيي الرفاق وي�شدّ على �أياديهم.
هو يف الأ�سا�س مغوار ويف معركة هي معركة اجلي�ش والوطن مل يكن قادراً على البقاء بعيداً.
يف ثكنة الفوج يف غو�سطا التقيناه :بد�أنا 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� .إذا حتدث عنهم يقول رائعون� .أما م�شاعر الفخر التي
يختزنها فال تكفي لإخفاء �أمل �سببه خ�سارة نخبة من خرية ال�شباب .ما يعو�ض اخل�سارة هو
الن�صر وبقاء الوطن ووقوف النا�س اىل
جانب جي�شهم« :هذا �شعب ي�ستحق
�أن منوت لأجله».

قائد الفوج املجوقل

هذا �شعب
ي�ستحق �أن منوت لأجله

ظروف ت�س ّلم قيادة الفوج
بداية ،ي�شرح لنا العقيد نادر ظروف
ت�س ّلمه قيادة الفوج ،فيقول:
تب ّلغت ق��رار تعييني ق��ائ��داً للفوج
بات�صال هاتفي ،وطلب ا ّ
يل الإلتحاق
ف���وراً .ع��ادة يعطى ال�ضابط ي��وم��اً �أو
للت�سلم .مل �أُ َ
عط �أي دقيقة فقائد الفوج �أ�صيب
يومني لاللتحاق وعدة �أيامّ ...
واملعركة على �أ�شدها ،كان ذلك يف � 9آب.
مل �أكن بعيداً عن �أجواء املعركة ومعاناة الع�سكريني ،بع�ضهم (ب�سبب ُبعد
منازلهم �أو لعدم رغبتهم يف اخلروج) كان قد م�ضى على وجوده يف املخيم
ما يقارب ال�شهرين .كنت �أعاي�ش كل تفا�صيل املعركة فقد خ�ص�صت يوم
م�أذونيتي الأ�سبوعي لنهر البارد.
• بتكليف من القيادة �أم مببادرة �شخ�صية؟
 مببادرة �شخ�صية ،نحن ع�سكر ،رفاقي يف املعركة مل �أكن قادراً على البقاءبعيداً عما يواجهونه.
�أول ما فكرت به هو معنويات الفوج بعد كل هذا التعب ،وخ�صو�صاً بعد
�إ�صابة قائده .نحن ندرك متاماً ت�أثري �إ�صابة القائد على ع�سكرييه .كانت
خطوتي الأوىل باجتاه رفع معنويات املقاتلني وتعزيز �إرادة القتال لديهم.
فهذه الإرادة هي �أهم العوامل يف حتديد نتيجة املعركة.
جعلت غرفة عملياتي بالقرب منهم ،تعرفت اليهم وبد�أنا العمل .كنت
�أجل�س بينهم نتحدث ،عن ال�شهداء واجلرحى الذين يجب �أن نكون على م�ستوى
ما ق ّدموه .عن كرامة الع�سكري و�شرفه ،عن الوطن الذي ينظر الينا وكل الآمال
مع ّلقة على ما نحققه.
جتاوبوا معي ب�سرعة� ،إنهم مقاتلون رائعون .خالل �أ�سبوع حققنا خرقاً مهماً
على املحور الذي كنا فيه يف املخيم القدمي ،ومع مغاوير البحر ا�ستطعنا
الت�ضييق على الإرهابيني .فقد �أم�سكنا بي�سار الطريق البحري للمخيم
(حميط الأونروا) وعملنا على فتح الطريق البحري ،واحتالل املباين املحيطة
مبان �أخرى .بعد �أيام (بني  16و� 22آب)
به باال�ضافة اىل احتالل وتنظيف ٍ
كنا قد فتحنا الطريق البحري وتوا�صلنا مع مغاوير البحر مع متابعة احتالل
وتنظيف املباين.
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كنا نقاتل من حتت اىل فوق
كنا القطعة الوحيدة التي تقاتل من حتت اىل فوق ،فالإرهابيون كانوا
فوقنا.
كان املحور الأ�صعب فاالونروا مدخل لطريق احلاووز ولطريق ال�سوق� ،أغلقنا
الطريقني ما �أقفل املنافذ الربية يف وجه امل�سلحني ،وتوىل مغاوير البحر
�إغالق املنافذ البحرية متاماً.
قبل �أن يح�صل هذا الإقفال متكن �أحد امل�سلحني من الت�سلل والهرب �ألقينا
القب�ض عليه يف العبدة .اع�ترف ب�أنهم تعر�ضوا ل�ضغط كبري خالل ذلك
الأ�سبوع و�أن ت�سعة منهم قتلوا على هذا املحور ومن بينهم �شاهني �شاهني.
تابعنا مناوراتنا الهجومية بعد ذلك .فكانت لنا كل يوم مناورة .يف الليل
ن�ضع ال�صور اجلوية على ال�شا�شة ،نحدد لكل �سرية �أماكن الهجوم الرئي�سة.
�أحياناً كنا ننجح يف حتقيق خرق كبري و�أحياناً كان التقدم بالغ ال�صعوبة.
�أعطيت لل�سرايا �أمراً بعدم املبيت يف املكان نف�سه الذي كانت فيه قبل يوم.
خالل ع�شرة �أيام من القتال حققنا �إجنازاً عظيماً ،و�ض ّيقنا عليهم اخلناق،
فطلبوا �إخالء الن�ساء والأطفال من املخيم الأمر الذي ح�صل يف � 24آب.
ويتابع �سرد �أبرز حمطات املعركة:
 30و� 31آب قمنا ب�شق طرقات وتنظيف طريق احلاووز والتقدم باجتاهه،
كانت تف�صلنا عنه م�سافة  60مرتاً تقريباً.
ال�ساعات الأخرية
• ماذا عن ال�ساعات الأخرية للمعركة؟
 بعد خروج عائالت امل�سلحني �أدركنا �أن ه�ؤالء �سيعمدون اىل خيار من�إثنني� :إما القتال حتى املوت �أو حماولة الفرار.
ليل � 2 - 1أيلول حاولوا الفرار ،وح�سب �إفادات الأ�سرى خرجوا مبجموعات

قائد الفوج املجوقل
العقيد الركن جورج نادر

• هل �سقط للفوج �شهداء يف هذه
العملية؟
 خ�سرنا املج ّند ال�شهيد علي الوهم ،ا�ست�شهاده�أ ّث��ر بي كثرياً �سقط يف اللحظات الأخ�يرة ،كان
ي�ستحق �أن ي�شهد الن�صر ال��ذي حتقق بف�ضل
ت�ضحيات الع�سكريني وهو واحد من �أ�ش ّدهم
�شجاعة وجر�أة.
ي�صمت العقيد الركن نادر وقد بلغ ت�أثره
حدود الدمع .نخف�ض نظرنا والقلم احرتاماً
للم�شهد امل�ؤثر وننتظر حلظات قبل �أن ي�أتي
الكالم.
• هل تريد �أن ت�ضيف �شيئاً عن هذا
ال�شهيد بالذات؟
 هذا الرجل كان �أول ع�سكري تع ّرفت اليه حلظة و�صويل اىل الفوج .كنانحفر لنفتح طريقاً بوا�سطة اجلرافة� .سقطت قذيفة «�آر .بي .جي» حتت رجل
ال�سائق� .أ�صيب ونزل من اجلرافة (.)D9
تقدم مني املج ّند علي الوهم ع ّرف عن نف�سه وقال� :أنا �أخرجها� .أ ّمن له
رفاقه احلماية ،و�أخرجها.
�أردت مكاف�أته مب�أذونية �أربعة �أيام ،رف�ضها .لكنني قلت له« :هذا �أمر».
�شكرين و�س�أل�« :سيدي �أنا متزوج وعندي ولد و�أريد �أن �أتطوع يف اجلي�ش ،هل
تطوعني» .قلت له�« :س�أطوعك ولو كان لديك ع�شرة �أوالد» .كان مندفعاً مثل
النار ...ا�ست�شهد يف �آخر حلظات املعركة.

حمطات وتواريخ

و�سلكوا طريقاً بني قطاعنا وقطاع اللواء اخلام�س ،و�ضعوا فر�شاً فوق الركام
وبد�أوا الت�سلل باجتاه املخيم اجلديد.
يف الثانية والربع �صباحاً ك�شف خفري لنا جمموعة فرمى عليها و�أفادنا
بالأمر .يف الوقت عينه ،ح�صل الأمر نف�سه يف ال�سرية الرابعة ويف مرب�ض
للهاون حيث ّمت الرمي على الفارين وقتل عدد منهم� .أعطينا الأمر ب�صعود
جميع الع�سكريني اىل املالالت وبد�أت املواجهات الأخرية .ق�ضينا على 31
م�سلحاً و�أ�سرنا .12
�أكرث املجموعات مقاومة كانت
جمموعة �شاكر العب�سي ،كانت
جمموعة كبرية .حا�صرناها يف
مبنى عاجلناه بالق�صف
وا�شتبكنا مع امل�سلحني
فقتلنا منهم هناك �ستة.
• يف  ،2007/6/3انتقل الفوج من الربيد اىل مع�سكر
يف ه���ذا امل��ب��ن��ى وجدنا
بندقية « ،»M4نظفناها
عرمان للتدريب.
• يف � ،2007/6/4شارك يف عملية حفظ الأمن يف خميم نهر
وبعد املعاينة اكت�شفنا �أنها
البارد من اجلهتني ال�شمالية وال�شمالية ال�شرقية بعد �أن ت�س ّلم القطاع
بندقية ال�شهيد املغوار
من فوج املغاوير.
عبا�س كموين الذي متكن
• يف  ،2007/7/2ا�ستبدل الفوج بال�سرية ( 1207فرتة ا�سرتاحة)
امل�سلحون من �سحب جثته،
ومت��رك��زت بع�ض وح��دات��ه يف حميط م�ستديرة العبدة ،بينما متركزت
ق ّدرنا �أن بني القتلى �شاكر
وحدات �أخرى يف مع�سكر عرمان.
العب�سي �أو �أحد مرافقيه.
• يف  ،2007/7/12تابع الفوج العمليات القتالية على اجلبهة
فقد كانت لدينا معلومات
ال�شمالية (البحر).
من موقوفني �أن بندقية
• يف  ،2007/7/17انتقل الفوج اىل اجلبهة اجلنوبية للمخيم.
ال�شهيد املغوار مع �شاكر
العب�سي يحملها متباهياً
• يف  ،2007/7/28انتقلت ال�سرية املجوقلة الرابعة اىل اجلهة
ال�شمالية (الأونروا).
ويفاخر باال�ستيالء عليها.
• يف  ،2007/7/31انتقل الفوج اىل اجلهة ال�شمالية (الأونروا).
ك���ان ل��ن��ا ���ش��رف ا���س�ترداد
البندقية.
� ...أنا املج ّند علي الوهم

�شرف رفع العلم
• قدّ م الفوج ع�شرات
ال����ش��ه��داء �إ� �ض��اف��ة اىل
امل�صابني �إ�صابات بالغة
ت�ستوجب العالج �شهوراً
ط��وي��ل��ة ،ك��ي��ف تقيم
ب��الإج��م��ال معنويات
الفوج؟
 قاتل الفوج املجوقلمب��ع��ن��وي��ات ع��ال��ي��ة ج���داً
وبكفاءة مميزة .لقد كان
لنا �شرف رفع العلم على
�أرب��ع��ة مراكز مهمة جداً:
اخل����ان��� ،ص��ام��د ،النور�س
والأون�����روا ،اىل ا�ستكمال
عزل املخيم وتطويقه من
الناحية الغربية مع مغاوير
ال��ب��ح��ر ،وال�سيطرة على
املداخل الغربية وال�شمالية
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للمالجئ واملراكز .التي ي�ستعملها امل�سلحون .عندما �سيطرنا على هذه
املراكز طلبوا �إخالء الن�ساء والأطفال.
�أما بالن�سبة اىل ال�شهداء فقد دفعنا ثمناً غالياً ،وكذلك الأمر بالن�سبة اىل
الإ�صابات لدينا الع�شرات منهم وما زالوا يف امل�ست�شفيات و�سيمكثون فيها
�أ�شهراً طويلة.
اجلي�ش كله دفع ثمناً غالياً ،بالن�سبة ا ّ
يل� ،أي �شهيد من اجلي�ش يعنيني
كما لو �أنه من قطعتي .يف النهاية الوطن ال ي�صان �إال بالت�ضحيات ،اجلي�ش
قام بواجبه.
و�أ�ضاف قائالً:
الع�سكريون يعرفون �أن ثمة �ضريبة دم يجب �أن تدفع .هناك ما ن�سميه
«�إ�صابات حم�سوبة» ،تكون قا�سية وم�ؤملة� .أما امل�ؤمل �أكرث فاال�صابات غري
املح�سوبة .لذلك املهم أ�خ��ذ كل االحتياطات حلماية الع�سكريني وتوفري
اخل�سائر� ،شخ�صياً �أف�ضل احتالل مبنيني بكلفة قوامها ب�ضعة جرحى على
احتالل عدد كبري من املباين كلفتها العديد من ال�شهداء.
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هذا ال�شعب ي�ستحق �أن منوت لأجله
• عدمت اىل الثكنة ،ما هي الأولويات حالياً ،وكيف ت�صف �إحتفال
النا�س بعودتكم؟
 نحن الآن يف مرحلة �إعادة تنظيم الفوج ،نعيد جتهيز عتادنا وع�سكرنا،ثمة م�ساعفة للآليات وال�سالح ،وتدريب للع�سكريني.
�أما يف ما خ�ص ال�شق الثاين من ال�س�ؤال ،ف�أكتفي بالقول :هذا ال�شعب
ي�ستحق �أن منوت لأجله .كان ال�شعب معنا يف كل مراحل املعركة ،يف كل
حلظة كنا ن�شعر بدعمهم ميدنا باملزيد من القوة .و�سط النا�س املحت�شدين
على كل الطرقات �شعرت بالكرب والفخر ،لكنني اي�ضاً �شعرت �أنه مهما ق ّدمنا
لأجلهم فهذا واجبنا .يف حلظات �أح�س�ست باخلجل من هذا اال�ستقبال العظيم.
الفرح من حولنا يف كل مكان ،فرح مل ميح الغ�صة والأمل يف الأعماق ،عاد
فوجنا ناق�صاً � 40شهيداً ،على الطرقات كان �أهايل ال�شهداء بانتظارنا �أي�ضاً
ويف ع�شقوت انتظرونا من ال�ساعة الثالثة بعد الظهر اىل الأوىل بعد منت�صف
الليل ،م�شهد فوق الو�صف.

ت�رشين الأول

وجع ال�شهادة وفرح الن�رص
حوار:
ندين البلعة

«احلمد هلل على ال�سالمة» �أول كلمة «لل�شباب» من قائد فوجهم ،فوج مغاوير البحر ،العقيد
الركن جورج �شرمي ،الذي �أ�شاد ب�شجاعة الع�سكريني وبتما�سكهم يف مواجهة ال�صعاب
ومتابعتهم املهمة حتى �آخر حلظة من املعركة ،من ّوهاً مبناقبيتهم وكفاءاتهم.
قائد فوج مغاوير البحر يرى يف معر�ض تقييمه �أداء الع�سكريني ب�أنه كان ممتازاً خ�صو�صاً
بالقيا�س اىل �صعوبة املهمة التي مل ين ّفذ اجلي�ش مثيالً لها من قبل« .كانت معمودية دم
عال من العزم والإ�صرار حت ّلوا يف املقابل
حقيقية للفوج» .والع�سكريون الذين حت ّلوا مب�ستوى ٍ
عال من املناقبية يف تعاملهم مع املدنيني« :ع�سكريونا هم من �أخرجوا ن�ساء
مب�ستوى ٍ
امل�سلحني وحملوا �أطفالهم».
حتمل
�أما عن الثمن املوجع الذي دفعه اجلي�ش ،فيقول« :للحرب ثمن وليبقى الوطن ال بد من ّ
�آالم اجلراح الكبرية».
هنا ن�ص احلديث
مع العقيد الركن �شرمي.

قائد فوج مغاوير البحر

ليبقى الوطن ال بد من
حتمل �آالم اجلراح الكبرية

�أ�صعب املهمات
ي�صف العقيد الركن �شرمي هذه احلرب
«ب�أ�صعب املهمات التي توالها الفوج
كما امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،مل تكن حرباً
تقليدية ،فيها خ��ط��وط مت��ا���س بني
جهتني .لقد كنا ندهم خميماً هو عبارة عن 6000
قائد فوج مغاوير البحر
م�سكن تقريباً ،وك��ان علينا تنظيف هذه امل�ساكن
العقيد الركن جورج �شرمي
وتفتي�شها مبا فيها من م�سلحني خمتبئني وق ّنا�صني
وما يرتكونه وراءهم من قذائف وتفخيخات».
وي�ضيف قائالً :الدمار الذي وقع يف املخيم مل يكن
مل�صلحتنا .لقد كان يعيقنا �أحياناً كثرية ،واملعركة
تطلبت فرتة طويلة ب�سبب تراكم ال�صعوبات
و�سعينا اىل احلد من اخل�سائر.
• مع الأخذ يف عني الإعتبار كل ظروف
املعركة ومعطياتها ،كيف تقيم �أداء
الع�سكريني ومعنوياتهم؟
 ك��ان �أدا ًء ممتازاً لكن ينبغي التمييز بنيمرحلتني :الأوىل ت�شمل العمليات من املخيم
اجلديد وحتى ن�صف املخيم القدمي ،خاللها كان �أداء الع�سكر
الإ�صرار هزم التعب
ممتازاً واخل�سائر قليلة جداً.
يف املرحلة الثانية� ،أي يف ما تبقى من املخيم القدمي� ،أ�صبحت العمليات وي�شري العقيد الركن �شرمي اىل �أن القيادة عر�ضت فكرة تبديل الوحدات
�أ�صعب و�أق�سى .فامل�سلحون �أ�صبحوا حما�صرين يف بقعة �ضيقة ،حيث بات لإراحة املقاتلني ،لكن الوحدات التي بد�أت املعركة �أ�ص ّرت على املتابعة حتى
النهاية وهذا ما ح�صل.
ا�ستخدام الأ�سلحة حمدوداً وازدادت اخل�سائر.
واجهنا �صعوبة يف التق ّدم بني املمرات ال�ضيقة .كان الع�سكري يجاهد ليجد • ماذا عن اخل�سائر يف �صفوف الع�سكريني ،لقد خ�سرنا عدداً
مكاناً يتمركز فيه وينطلق منه ليتابع مهمته ،بالإ�ضافة اىل ال�صعوبة يف كبرياً من ال�شهداء؟
 خ�سـارة �أي �شهيـد موجعـة ،لكن ال معركة من دون خ�سـائـر ،واحلـفـاظ على�إخالء امل�صابني و�سحبهم.
الع�سكريون �أ�صابهم التعب ،مع ذلك تابعوا املهمة ب�إ�صرار وعناد ،وبالإرادة الوطـن يقت�ضي دوماً ت�ضحيات يدفعها الع�سكريـون مـن دمائهـم .لقد كـان
�سقـوط �شهيـد ُيحـزن رفاقه ولكنـه كان يزيدهـم عزمـاً على املتابعة .ملا
والتخطيط ،ا�ستطعنا التغلب على كل ال�صعوبات.
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ا�ستطعنا متابعة املهمة لو مل يكن الإندفاع موجوداً لدى الع�سكر .تغلبنا على
الظروف ال�صعبة بف�ضل �إرادتهم و�صالبتهم �أوالً ،وبف�ضل �إميانهم بوجوب �إنهاء
هذه املهمة بنجاح لنبقى �أوفياء ل َق َ�سمنا ولدماء ال�شهداء الذين �سقطوا من
�أجل ق�ضية �شرف� .أما بالن�سبة اىل حجم اخل�سائر فنظراً اىل طبيعة املعركة
هي خ�سائر مقبولة.
وي�ضيف :مل ي�ساورين ال�شك يف �أي حلظة ب�أننا �سنحقق الإنت�صار ،لكننا
�سعينا اىل حتقيقه ب�أقل ما ميكن من خ�سائر .هدفنا مل يكن فقط �إنهاء
املهمة بل اي�ضاً املحافظة على �أرواح الع�سكريني املقاتلني ،وهذا من
العوامل التي �أطالت �أمد املعركة.
عربة جليو�ش �أخرى
• مــاذا عـن اخلبـرات التي اكت�سبهـا اجلـيـ�ش فـي معمـوديـة

حملوا اوالدهم

الـدم هذه؟
 �أخدم يف اجلي�ش منذ  27عاماً ،مل �أ�شهد ما �شهدناه يف هذه املعركة.كانت من �أ�صعب املعارك التي ميكن �أن يخو�ضها جي�ش .و�ستكون عربة
جليو�ش العامل ،ويف هذا الإطار ُ�شكلت جلنة على �صعيد امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
عموماً وعلى �صعيد الأفواج خ�صو�صاً ،لدرا�سة تفا�صيل هذه املهمة وا�ستخال�ص
العرب منها ،وبالتايل تعديل مناهج التدريب والتعليم والقتال الع�سكرية
وتطويرها.
مل يتوقع �أحد يف العامل �أن يخو�ض اجلي�ش اللبناين هذه املعركة ويخرج
منها بانت�صار نهائي .لقد ق�ضينا نهائياً على املنظمة الإرهابية التي كنا
نقاتلها والفا ّرين جتري مالحقتهم.
وي�ضيف:
كانت فعالً معمودية دم لعنا�صر الفوج ٪85 ،من الع�سكر حديثو اخلدمة ومل
يدخلوا �سابقاً يف معارك قا�سية.
ه���ذه امل��ع��رك��ة زادت��ه��م خربة
يف القتال ،فقد قاتلوا كوحدة
متكاملة على �صعيد الفوج،
وكج�سم واح��د مع باقي القطع
على �صعيد اجلي�ش.
تخلل العمل بع�ض الثغرات
التي فر�ضتها ظروف املعركة لكننا
بجهد من كل ال�ضباط والع�سكريني
تخطيناها .ففي املرحلة الأخرية،
�أدى �ضيق امل�سافة اىل �صعوبات
تتعلق برمايات املدفعية والطريان
التي كانت �ضرورية لإجناح املهمة،
بالتن�سيق واحلذر جتاوزنا ال�صعوبات
و����ص���والً اىل ح��م��اي��ة الع�سكريني
املتمركزين قرب النقاط امل�ستهدفة.
ونقلوا امتعتهم
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الإرهابيون هم امل�س�ؤولون عن الدمار
• حجم الدمار كبري يف املخيم،
كيف ت�شعرون حيال هذا الأمر؟
 الإرهابيون م�س�ؤولون بالكامل عن هذاالدمار ،لقد اعتدوا على اجلي�ش ،واتخذوا
املدنيني دروع���اً ب�شرية ،كنا حري�صني
جداً على عدم �إي��ذاء املدنيني ،الإرهابيون
تغلغلوا يف الأماكن املدنية و�أمعنوا يف
اعتداءاتهم علينا ،عمدوا اىل تفخيخ كل
�شيء ،نحن كنا يف معر�ض الدفاع عن النف�س
وعن كرامة جي�شنا وبقاء وطننا.
يف النهاية نحن من �أخ��رج عائالتهم من
املخيم ،نحن ال ن�ضمر �أي �ضغينة للمدنيني،

�أخالقياتنا والتزامنا املواثيق الدولية يحتمان علينا الت�صرف مبناقبية ،وهذا
ما فعله ع�سكريونا .لقد التزموا �أوامر القيادة القا�ضية بعدم �إيذاء �أي �إرهابي
�إذا ا�ست�سلم .طبقنا يف حقهم املواثيق الدولية.
«�إمنا الأمم الأخالق»!
• لكنه موقف �صعب� ...أن ُيطلب من ع�سكريني نقل عائالت
�إهاربيني قتلوا رفاقهم وت�سببوا لهم بكل هذا الأذى والأمل؟
 نحن جي�ش نظامي نت�صرف انطالقاً من مبادئنا وقيمنا وما حتتمه�أخالقياتنا .الواجب الإن�ساين حيال الن�ساء والأطفال والأبرياء ،هو ما يحكم
�سلوكنا ،ال نت�صرف بدافع الإنتقام و�إمنا بدافع حماية وطننا من اخلطر وحفط
كرامة جي�شنا و�شهدائنا.
• بعد انتهاء املعركة هل ق ّيمتم حاجاتكم كفوج؟
 بالطبع ،لقد �أجنزنا هذا التقييم ،على ال�صعيد الب�شري نحن بحاجة اىلدم جديد لذلك ن�سعى اىل تطويع عنا�صر ل�صالح الفوج� ،إما من الع�سكريني

يف اخلدمة الفعلية الراغبني يف االلتحاق بالفوج ،و�إما من املج ّندين املمددة
خدماتهم ،كما �أننا ب�صدد �إعداد خطة ن�ؤمن مبوجبها وظائف تالئم الع�سكريني
الذين باتوا يف و�ضع �صحي ال ي�سمح مبزاولتهم الوظائف التي كانوا
ي�شغلونها .على �صعيد التجهيز ،رفعنا لوائح بحاجياتنا اىل قيادة اجلي�ش
بالطرق الإدارية املعتمدة ،وقد وعدنا القائد بت�أمني ما نحتاجه.
• ماذا قال لكم م�شهد النا�س يف انتظاركم من نهر البارد
اىل بريوت؟
 كان امل�شهد الأكرث روعة والأكرث ت�أثرياً الذي ميكن �أن يعي�شه �إن�سان .فرحاالنت�صار املتدفق على الطرقات� ،صنعه �أبطال ا�ست�شهدوا و�آخرون ما زالوا
يعانون �آالم �إ�صاباتهم.
عائالت ت�ستقبل العائدين وعائالت تل ّوح ب�ص َور ال�شهداء� ،صعب التعبري
بالكالم .كل ما �أقوله :كي يبقى الوطن ال بد من حت ّمل �آالم اجلراح الكبرية.
• هل من كلمة �أخرية للع�سكريني؟
 �أنا فخور بكم ،فخور ب�صالبتكم وعنفوانكم وت�ضحياتكم ومناقبيتكم.ونام هانئاً بني يدي «الوطن» و«االن�سان»
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ت�رشين الأول

يف امليدان
�إعداد:
الهام ن�صر تابت

 ...وكما الأم تن�سى يف حلظة
�سماعها �صرخة وليدها
كل �آالم املخا�ض والوالدة،
ين�سون يف حلظة الن�صر
�أهوال القتال واخلطر وكل
ال�صعوبات.
يف حلظة الن�صر وحدها
هامات ال�شهداء و�أعالم الع ّزة
املرفوعة حتتل م�ساحات
الر�ؤية والذاكرة ،وت�ؤ ّكد من
جديد التزام الع�سكري �شرف

ال�سيارات ويف ال�صحف و�سواها من و�سائل الإعالم� .ص َور بات �أ�صحابها
جزءاً من حياتنا اليومية ،وباتوا م�صدر فخرنا وحزننا يف �آن.
عند مدخل املخيم كان بانتظارنا ع�سكريون يف ثالث جمموعات:
املجموعة الأوىل من الفوج املجوقل ،قوامها رائد (�آمر ال�سرية
املجوقلة اخلام�سة) وب�ضعة ع�سكريني.
املجموعة الثانية من مغاوير البحر وت�ضم مالزماً �أول وعدداً من
الع�سكريني ،واملجموعتان ح�ضرتا خ�صي�صاً ملواكبتنا يف جولة داخل
املخيم.
�أما املجموعة الثالثة فكانت من فوج املغاوير توىل �إمرتها �ضابط
برتبة مالزم ،وكان برفقته عدد من الع�سكريني .هذه املجموعة
كانت ما تزال يف املخيم .مل تغادر مع الفوج� .إنها من �سرية ال�شهيد
املغوار عبا�س الكموين ،مهمتها البحث عن جثة ال�شهيد ،وهي لن
تعود اىل الثكنة �إال مع �شهيدها (يف وقت الحق �أعلنت قيادة اجلي�ش -
مديرية التوجيه عن �سحب جثة ال�شهيد و�أقيمت ال�صالة لراحة نف�سه).
يف املخيم ويف حميطه كان بانتظارنا ع�سكريون من اللواء اخلام�س
الذي يتوىل م�س�ؤولية القطاع .وهناك كان بانتظارنا اي�ضاً�« :صائدو
اخلطر» رجال فوج الهند�سة الذين ما زالوا يتابعون مهام تنظيف
املخيم من الألغام والأفخاخ ومعهم عنا�صر من فوج الأ�شغال امل�ستقل،
�سرية من اللواء الثاين ع�شر التحقت باملعركة وقاتلت اىل جانب
القطع الأخرى ،و�سرية �أخرى من
اللواء الثامن التحقت اي�ضاً وقاتلت
حتى �آخر حلظات القتال.

؟

احلفاظ على وطنه حتى الرمق الأخري.
انتهت املعركة بالن�صر ومع املقاتلني عدنا اىل �ساحتها ..فماذا يقول
املقاتل العائد اىل �ساحة املعركة بعد �أن بات ال�صمت �سيداً فيها؟
وماذا تقول الأماكن ملن مكثوا فيها �أكرث من ثالثة �أ�شهر و�سط اخلطر
ودوي الق�صف ور�صا�ص القن�ص ،وتالل الركام؟
نحاول اال�ستك�شاف ..نتجه اىل خميم نهر البارد ،يف ذاكرتنا �أ�سماء
و�ص َور.
أ��سماء مراكز ظلت �أكرث من مئة يوم ترتدد عرب و�سائل الإعالم من
غري �أن ي�ستطيع �أحد با�ستثناء
املقاتلني و�ضع قدم فيها.
�ص َور �شهداء كانت تردنا يومياً،
نراها يف ال�ساحات وعلى
اجلدران ،على زجاج

يف خميم نهر البارد

ماذا تقول الأماكن

ل
ل
م
ق
ا
تلني
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ن�صيحة :خذوا الكمامات
بنا ًء على ن�صيحة قائد منطقة ال�شمال العميد
الركن جمذوب ،ت�س ّلحنا بالكمامات قبل الدخول
اىل املخيم ،و�ضعناها يف احلقائب احتياطاً
�ضرورياً .فكرنا� :إنتهت املعركة منذ ع�شرة �أيام،
�إذا كنا نحن الآن بحاجة اىل كمامات يف جولة لن
ت�ستغرق �سوى ب�ضع �ساعاتُ ،ترى ما الذي كان
يحتاجه ه�ؤالء ال�شجعان الذين مكثوا �أ�شهراً يف ج ّو
موبوء؟
مل ت�سر الآليات على الزفت �إال قليالً ،من ثم
ب���د�أت ط��رق��ات ال�ت�راب التي �شقتها اجلرافات
الع�سكرية.
ن�صل اىل نقطة اخلان ،نرتجل ،ينبغي �أن نتابع
�سرياً على الأقدام بينما تالقينا الآليات يف نقطة
�أخرى .يف و�ضح النهار بدا لنا ال�سري هناك
�أ�شبه بت�سلق قمة جبل .الع�سكريون راعوا
�أو�ضاعنا ،واكبونا يف ال�سري البطيء وكانوا
جاهزين لتقدمي امل�ساعدة يف الأماكن
التي تقت�ضي خطوات ال نتقنها .كان
ينبغي �أن نت�أكد من كل خطوة ،و�أن
نتيح لأعيننا �أن تكت�شف كل تلك
الأماكن واملراكز التي حفظنا �أ�سماءها
عن ظهر قلب .ويف الوقت عينه كان
ينبغي �أن نتابع �شروحات ال�ضباط
والع�سكريني.
ن��ت���أم��ل امل��ب��اين املتال�صقة
املت�صلة ببع�ضها ع�بر ك��وات
متتالية فتحت يف اجل���دران
لت�شكل ممراً �آمناً للع�سكريني.
ي�شرح �أح��د ال�ضباط� :سلوك
ال��زواري��ب التي يطل عليها
القنا�صون من املباين كان
خطراً �أك��ي��داً .ا�ضطررنا اىل
فتح اجل���دران وامل���رور عرب
املباين املتال�صقة.

�أن حتقق هذا اخلرق بد�أنا التقدم� ،أحياناً نقف يف
اجلبهة �أياماً من دون �أن ن�ستطيع التحرك ،فالعدو
يتحكم باملمرات.
مبان
ب��دوره ي�شري امل�لازم املغوار اىل ثالثة ٍ
يف نقطة اخلان احتلها فوج املغاوير يف بداية
املعركة« ،كانت عملية �صعبة جداً� ،أم�ضينا ليلة
كاملة هنا كل واحد منا خلف عمود .كان الإرهابيون
يف املبنى املقابل (امل�سافة الفا�صلة بني
املبنيني ممر �ضيق)� ،أح�س�سنا بوجودهم ،يف
ال�صباح ر�أيناهم �أمامنا ،ا�شتبكنا معهم .قتلنا
ثالثة منهم و�سحبنا جثتني .كانتا �أول جثتني
ي�سحبهما اجلي�ش للم�سلحني ،كانوا يحاولون دائماً
عدم ترك قتالهم».
• ماذا يعني للع�سكر �سحب جثة للعدو؟
يجيب �أحد ال�ضباط :الع�سكري ي�شعر بالفخر لأنه
قتل عن�صراً معادياً

و�أح�ضر جثته .من جهة �أخ��رى الأم��ر يتيح لنا
التعرف اىل جن�سياتهم وجمع معلومات عنهم.
قبل �أن نغادر النقطة التي كنا فيها يقول مالزم
�أول من مغاوير البحر :اخلان ،الوح�ش ،النور�س،
�صامد ،الأونروا ...هذه �أ�سماء كبرية ملراكز قيادية
لها رمزيتها بالن�سبة اىل امل�سلحني� ،سقوط كل
منها كان �ضربة قوية ملعنوياتهم وقواهم ،يف
املقابل كان �سقوط مركز لهم �أمراً يعزز معنوياتنا
ويعطينا مزيداً من االندفاع والثقة.
ن�سري قليالً اىل الأمام ودائماً فوق الركام� ،أحد
الع�سكريني ينحني ويلتقط �سلكاً من بني الركام
خ�شية �أن «تتفرك�ش ال�صبايا» ،ينظر اليه ويقول:
«هذا فتيل بطيء اال�شتعال» ،نفهم �أنه من �ضمن
الو�سائل التي كان ي�ستعملها الإرهابيون ،ن�س�أله:
«مباذا تفكر الآن و�أنت حتمل هذا ال�سلك؟» يقول:
تخطر �أمامي قامات رفاقي الذين �سقطوا �شهداء،
�أفكر كم �سقط منهم ب�سبب الأفخاخ».

ماذا تقول االماك

ن للمقاتلني؟

ليلة

خلف الأعمدة

ليلة خلف الأعمدة
ه���ذا م��رك��ز اخل��ان
ي�������ش�ي�ر ���ض��اب��ط
امل��ج��وق��ل ،خرقه
ك���ان م��ه��م��اً ج��داً
بالن�سبة الينا .بعد
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ف�سحة من احلنني

ف�سحة من احلنني
ينظر جمند مغوار اىل مبنى �أمامنا ،يقول :هنا
ا�شتبكنا مع الإرهابيني� ،أنا �أ�صبت هنا حيث نقف،
يف فمي « 12قطبة»� ،أ�صبت �أي�ضاً يف يدي
ورجلي .مكثت يف النقاهة �سبعة �أي��ام وعدت،
ال ميكن �أن �أ�شعر براحة ال�ضمري بعيداً عن رفاقي
الذين يتابعون القتال.
• هل من ف�سحة يف حرب كهذه لبع�ض
اللحظات اجلميلة؟
 �أجمل اللحظات عندما نقتل �إرهابيني و�أتع�سهاحلظة ا�ست�شهاد رفيق .يف ما خال ذلك وعلى الرغم
من كل �شيء تبقى لنا ف�سحة نتذكرها ب�شيء من
احلنني .مثالً هنا كانت ا�سرتاحتنا (ي�شري اىل
طابق �سفلي فيه بع�ض الكرا�سي البال�ستيكية).
كنا جنل�س يف امل�ساء �سوياً نرتاح ،نتناول الطعام،
ومرة وجدنا دربكة فا�ستعملناها.
• كيف كنتم حتتفلون عندما حتتلون
مركزاً �أو حترزون تقدماً مهماً؟
 ال احتفاالت ،عند �سقوط مركز مهم للعدو �أولما نقوم به هو التمركز و�إقامة الد�شم لالحتماء،
فردة فعل العدو قد تكون هجوماً م�ضاداً �أو قن�صاً.

�صامد.
الطريق مقابل �صامد ك��ان حمفوفاً بخطر
القنا�صة املتمركزين يف �صامد ،ك��ان طريقاً
ممنوعاً على الع�سكريني �سلوكه .قتلنا عدداً كبرياً
من الإرهابيني هنا ،قرب املركز وجدنا العديد من
املقابر اجلماعية� ،أخذنا العديد من الأ�سرى،
كان الع�سكريون يف حال �إحتقان
�شديد ،ه��ذا املركز كلفنا
زا
رو
ب
من
و
ذ
ج
ي
كثرياً ،على الرغم من ذلك
مل نقتل �أي���اً م��ن الذين
ا�ست�سلموا.
ن�شاهد �أحد املباين وقد
اح�ت�رق وب���ات ب��ق��اي��ا من
ال�سواد ،ن�س�أل عنه ،يقول
ال�ضابط :و�صلت اىل هذا
امل��ب��ن��ى ح�����ض�يرة ومعها
النقيب مي�شال طنو�س،
عندما دخلوه فجره الإرهابيون
يدوياً ،فا�شتعل والع�سكريون
يف داخله ،احلمد هلل مل ي�ست�شهد
منهم �أحد ،لكنهم ما زالوا قيد
العالج من احل��روق ،ممنوع �أن
يتعر�ضوا لأ�شعة ال�شم�س ملدة
تقارب ال�سنة.

�إنه مركز �صامد
الهند�سة دائماً معنا
نتابع التقدم ،يدلنا مغوار اىل زاروب ،هذا
املمر كان مفخخاً بالكامل� ،سيارات ،دراجات نارية ،ويدلنا ع�سكري اىل مبنى
آ�خ��ر على ي�سار الطريق :لقد
و�أ�شياء �أخرى ،كلها مفخخة ،ف ّجرناها.
على ميني الطريق الرتابية التي ن�سلكها كومة و�ضعوا ق��رب املبنى قذيفة
�أنقا�ض فوقها علم ،ي�شري اليها �ضابط :هذا مركز  155ملم مو�صولة اىل قارورة
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الدمار يف زاروب كان مفخخاً

غاز ليف ّجروها عندما ندخل .ر�أينا ال�سلك املو�صول
رمينا قذائف «�آر .بي .جي» وقطعناه .وي�ضيف:
قبل دخول �أي مبنى نرميه بقذائف «�آر .بي .جي»
وقنابل ،تنفجر التفخيخات قبل �أن ندخل ،و�سالح
الهند�سة دائماً يف مواكبتنا.
ومبنى �آخ��ر �أمامه �ساحة وا�سعة ...مل يكن

جامع خالد بن الوليد

مدخل احد الدهاليز

م���ا زال ف��وج
الهند�سة يعمل على تنظيف املباين
والأر�ض من الألغام والأفخاخ.
كيف كنتم تنامون وت�أكلون و...
قبل �أن نتوجه اىل الآل��ي��ات التي نقلتنا عرب
طريق الن�ضال وقد �شقها اجلي�ش ،يخطر لنا �أن
ن�س�أل الع�سكريني« :كيف كنتم تنامون،
ت�أكلون ،تغت�سلون ...يا �إلهي كيف ميكن
العي�ش و�سط هذا الركام؟».
يجيبون« :نحتل املبنى ننظفه نبات فيه
ليلتنا ،الطعام ي�أتينا من اخللف لكننا �أحياناً
كثرية نن�سى �أن نتناوله� .أما الباقي فنتدبره
مبا �أمكن ،نحن ع�سكر».
بو�سعنا التقدم ،يقول �ضابط .ك ّنا هدفاً لق ّنا�صي
�صامد ،ا�ستلزمنا خرق هذا املبنى ثالثة �أيام من
اال�شتباكات العنيفة ،كنا قادرين على احتالله
يف يوم واحد ،لكن بكلفة مرتفعة من ال�شهداء
واجلرحىّ .
ف�ضلنا البقاء عدة �أي��ام واحتالله من
دون خ�سارة �أي �شهيد .هذا الأمر تكرر يف معظم
املواقع.
 18مقربة جماعية قرب �صامد
ي�ستوقفنا م�شهد م�سجد وقد �أ�صابه الكثري من
الدمار ن�س�أل ،وت�أتينا احلكاية:
�إن��ه جامع خالد ابن الوليد ،القاعة املوجودة
�أمامه تابعة له .من قبة اجلامع كان الإرهابيون
ي�سيطرون بالقن�ص على كل اجلهات ،متركزوا اي�ضاً
يف القاعة كان ينبغي لنا ال�سيطرة على اجلامع

والقاعة للو�صول اىل مركز �صامد املال�صق لهما.
تعر�ضنا لنريانهم ب�شكل جهنمي ومل ميتثلوا لكل
النداءات التي طالبتهم بتحييد �أماكن العبادة.
ا�ضطررنا اىل ق�صفهم ،مركز �صامد د ّمر بالكامل
حفرنا حتته بحثاً عن مالجئ .وجدنا قربه 18
مقربة جماعية .كانت مقابر حديثة ،املوجودون
فيها قتلوا يف املعركة هناك.
مقابل جامع خالد ابن الوليد منزل قتل فيه
الع�سكريون عدداً كبرياً من امل�سلحني يف الليلة
الأخرية للمعركة ،وهو املنزل نف�سه الذي وجدت
فيه بندقية ال�شهيد املغوار عبا�س الكموين،
وكانت بداخله جمموعة العب�سي.
من هناك ي�شري الينا الع�سكريون اىل مباين
االون��روا الواقعة بعد �صامد جلهة البحر ،هناك

اىل التعاونية
و�سط الزواريب واملمرات امللتوية تق ّلنا �آلية
لل�سرية  1207على طريق الن�ضال و�صوالً اىل
التعاونية .نقف �أمام د�شمة على تلة ون�ستمع
اىل الع�سكريني.
«هنا عند هذه الد�شمة على طريق الن�ضال يف
منقطة التعاونية  -ناجي العلي ،ح�صل اللقاء
بيننا وبني �سرية من اللواء الثامن يف �آخر يوم
من املعارك» يقول معاون �أول من فوج املغاوير
وي�ضيف:
كانوا هنا ونحن �آتون من اجلبهة املقابلة فقد
تلقينا �أوام��ر تق�ضي باقتحام القطاع .دخلت
�أحد املباين ومعي عريفان وجمندان ،يف الداخل
كانت الر�ؤية �شبه متعذرة ب�سبب الظالم .دخلنا
املبنى من ثالث نوافذ ،ويف داخله �أربعة من
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نحو احد املالجىء
من �آخر مواقع القتال

توجي
ه
ا
ل
أ
ف
وا
ج
وا
لقطع
ر
�
ص
د
ا
أ�ق
مل
ع
ركة
�سام التوجيه

و�سجّلت عرب يف الأفواج
وا
ل
ق
ط
ع
ا
كا
حلظة التقاء ا مرياتها وقائع املعار ملقاتلة رافق
ت
�س
ري
ا
مل
ك
و
لق
عرك
وعليه ف إ�ن ا وى امل�شاركة قرب التعا حلظات رفع العلم مع ة من بدايت
ها
ا
ىل
ا
ل
ن
ك
ل
و
هاية،
يف القطع �صور املن�شورة عن املع نية واالحتفال بالن�صر .ل تقدم للج
ي
�
ش
،
و
ً
�ص
و
.
ر
ال اىل
كة وحلظاتها
ا
ل
أ
خ
ري
ة
ه
ي لأق
�سام التوجيه

الإرهابيني ،كانوا جرحى
لكنهم قادرون على التحرك� .أحدهم بد�أ
امل��رك��ز ك��ي ال ُتطلق
ي�صرخ مدعياً �أنه م�شلول ومري�ض جداً ويحتاج
ال��ن��ار ب��اجت��اه��ن��ا .وو�صلنا
اىل امل�ساعدة .ر�أيته ميد يده كانت �أمامه عبوة
اليهم كانت حلظة وال �أروع� ،شيء
مم ّوهة يحاول تفجريها� .أطبقنا عليه قبل �أن
ال يو�صف ،ال ُيعبرّ عنه ،علمنا �أن الأمر
يتمكن من ذل��ك ،تابعنا الدهم غرفة فغرفة
اىل �أن �أطبقنا على الآخرين .النقيب �آمر ال�سرية انتهى.
الأوىل �أمرنا ب�أخذهم اىل ماللة االخ�لاء .وهذا ما
حرب ...مل تكن لعبة
ح�صل ،على الرغم من كل ما �سببوه لنا من �أمل
و�أذى ،نقلناهم يف املاللة التي تنقل جرحانا جندي مغوار ي�ضيف اىل كالم
رفيقه:
و�شهداءنا.
« ...ل��ي��ت��ه��م ك���ان���وا معنا
لي�شهدوا تلك اللحظات .لكن ال
هل �أقلب لك الد�شمة؟
حرب وال انت�صار من دون �شهادة
• ماذا بعد يا ح�ضرة املعاون الأول؟
 �أنهينا تنظيف املبنى وفج�أة وجدت نف�سي �إال يف الألعاب .وهذه كانت حرباً�أمام د�شمة من اجلهة املقابلة ،عرفت �أنه موقع �ضارية ،مل تكن لعبة.»...
�صديق ،ثمة �سرية من ال��ل��واء الثامن هناك ،آ�خ��ر كالم للمغاوير حول هذه
�صرخت :يا خفري �أن��ا املعاون الأول ...من فوج النقطة لآم��ر املجموعة ،قال
املغاوير ...ر ّد اخلفري ،و�إذ ت�أكدت له هويتي قال امل�لازم :عند و�صولنا اىل هذا
ماذا �أفعل؟ هل �أقلب لك الد�شمة لت�صل ا ّ
يل؟ املركز يف اليوم الأخري التقينا
قلت �أنا وح�ضريتي �آتون اليك ،نتدبر �أمرنا ،ب ّلغ ب��اق��ي الأف����واج وال��ق��ط��ع� .أول
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ع�سكري دخل من الد�شمة على ر�أ�س التلة التي
كانت �سابقاً مبنى التعاونية .عندما التقينا
جميعاً (م�ساء الأح��د � 2أيلول) �أدركنا �أننا حقاً
ق�ضينا على الإرهابيني ،كان �شعوراً عظيماً �سيظل
�صعباً �أن �أ�صفه اليوم وغداً وبعد غد...
ع�سكر يهاجم يحتل
ثم يد�شم ويحر�س...
تابعنا جولتنا مع جمموعة من ع�سكريي فوج
مغاوير البحر .كان بودنا �أن نتوغل �أكرث يف القطاع
ال��ذي كانوا فيه .ولكن� ...شم�س حارقة ،غبار،
ذباب ،روائح وتعب ..وثمة ع�سكريون من عدة
قطع يف انتظارنا داخل املخيم ويف حميطه.
�آمر ف�صيلة يف جمموعة زوارق القتال الثانية
(مغاوير البحر) برتبة م�لازم �أول ،ي��رد على
تعليق لنا حول �صعوبة القتال والتحرك والإقامة
يف املخيم ،يقول :كان الع�سكر ينفذ الهجوم تلو

حرب مل تكن لعبة

الهجوم خالل النهار ،يقاتل ،يحتل مراكز ،وهو
نف�سه يتوىل التد�شيم واحلرا�سة ليالً.
• كم هي �صلبة قدرة التحمل لديهم؟
 نحن مدربون على حتمل ال�صعوبات ،لكنقدرتنا ت�ضاعفت عدة مرات هنا� ،أوالً لأننا ن�ؤمن
بق�ضيتنا ،وثانياً لأننا نتميز بالتما�سك ،الروابط
التي ت�شد عنا�صر القطعة اىل بع�ضهم البع�ض
جتعلهم واحداً.
برفقة املالزم الأول ،رقيب �أول وعريفان وجندي،
املجموعة ت�ؤكد �أن كالم ال�ضابط يعبرّ عما ي�شعر به
الع�سكريون ويريدون قوله.
• كيف تكون ردة الفعل عند ا�ست�شهاد
رفاق؟
يتناوبـون على ال��ك�لام ويجمعـون على �أن
ا�ست�شهاد كل رفيق من رفاقهم كان ي�صيبهم
باحلزن ،لكن مع احلزن موجة غ�ضب حت ّولهم اىل
كتلة من العزم واالقدام.

حيث ي�سقط �شهيد
ممنوع �أن يخطو �إرهابي خطوة
يوم  2007/7/12كان من �أق�سى الأيام بالن�سبة
الينا يقول ال�ضابط ،وي�ضيف :خ�سرنا ثمانية
�شهداء خالل يومني ،حاولنا �سحب ال�سرية لرنيحها،
رف�ضت ،تابعت القتال واحتلت مراكز.
وي�ضيف الرقيب الأول اىل كالم ال�ضابط :كل
نقطة دم ت�سيل من رفيق تزيدنا عزماً و�إ�صراراً،
ال نريد �أن يتد ّن�س الرتاب الذي روته دماء �شهدائنا
ب�أقدام الإرهابيني.
يوم وجودنا يف خميم نهر البارد ،كان جثمان
املقدم ال�شهيد �صبحي العاقوري قد و�صل من
اخل��ارج ،يخربنا �ضابط �أنه ذاهب للم�شاركة يف
الدفن ،يتذكره ب�أ�سى ،ه��ذا واح��د من الأبطال
ال�شرفاء يقول.
ويتحدث ع�سكريون عن ال�شهيد ملحم املعلم
و�شهداء �آخرين« .ملحم املعلم كان �ضمرياً ،كان
بطالً عنيفاً ،قبل ا�ست�شهاده بليلة واحدة جتادل

هنا قتلت جمموعة العب�سي
وهنا التقت القوى

مع �آمر ال�سرية ب�سبب اندفاعه» ،يقول �أحدهم.
ويتذكر �آخر رفيقاً ا�ست�شهد« ،الرهط الذي كان
معه حلظة ا�ست�شهاده� ،سحبه ورف��ع العلم يف
ال�سوق».
ويتذكرون� ...أربعة �شهداء ،حو�صروا يف مبنى
وانهار عليهم ،كانوا يحاولون �سحب جثة �شهيد
�سبقهم ...ال نتخلى عن �شهيد يقولون .يبلغ
الت�أثر مدى ن�شعر معه �أن ال بد من التوقف...
ن�ستودعهم وتكون الكلمة الأخرية لرقيب« :لو
كانت كل نقطة من دم��ي حت�� ّرر حبة ت��راب يف
وطني لتمنيت ج�سدي مم���دوداً على م�ساحة
الوطن من �شماله اىل اجلنوب ومن بقاعه اىل
اجلبل والبحر.»...
• تف�صيل قد ال يكون مهماً :مل نعرث بني
الع�سكريني على واحد مل ي�صب �إال مرة واحدة،
فاقت�ضى التنويه.
ت�صوير :را�شيل تابت

 ...وت�ستمر املهام
�إعداد:
ندين البلعة

غ��ادرت �أف��واج القتال
اخل��ا���ص املخيم وع��اد
ع�سكريوها اىل ثكناتهم
ب��ع��د �أن ن � ّف��ذ الأم���ر
وان��ت��ه��ت مهمة نهر
البارد .لكن يف املخيم
ويف حميطهّ ،
ظل اللواء
اخلام�س و�سرية من
اللواء الثامن و�أخرى من

وبال�شهادة كتب �أول الف�صول و�آخرها

ت�رشين الأول

اللواء الثاين ع�شر،
حيث �أق��ي��م��ت عدة
نقاط للمراقبة .يف
املقابل يتابع فوج
الهند�سة مهمة نزع
الألغام والأفخاخ التي
خ ّلفها الإرهابيون.
هنا ج��ول��ة ا�ستعاد
الع�سكريون عربها
ذكريات معركة �ضارية
خا�ضوها مت�ضامنني
و�أنهوها منت�صرين.
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املحمرة
هناك على نقطة حاجز ّ
حيث بد�أت املعركة باعتداء
غادر �شنيع �ضد ع�سكريني
للواء اخلام�س ،يقف اليوم رفاق
لل�شهداء ،ومن هناك بد�أنا جولتنا
على مراكز اللواء الذي عاد كما
قبل املعركة ،اللواء احلامي
ملنطقة ال�شمال.

اللواء اخلام�س

هنا
بد�أت
املعركة
وهنا
انتهت

كي
ف نن

ام؟

غرف عمليات القطع امل�شاركة يف املعركة كانت تواكب تق ّدم
املقاتلني وتنتقل معهم من موقع اىل �آخر ،وال�ضباط القادة كانوا دائماً
اىل جانب ع�سكرييهم ،ويروي �أحد ع�سكريي اللواء اخلام�س يف هذا
الإطار :كان قائد اللواء اىل جانبنا با�ستمرار ،يف �إحدى الليايل �أتى يتفقدنا ومكث معنا.
�أحد املج ّندين انتبه اىل الأمر وكان بع�ض رفاقه نياماً .ذهب يوقظهم ،فبادره �أحدهم
قائالً :ملاذا توقظهم دعهم يرتاحون قليالً ...ف�أجابه املج ّند :قائد اللواء هنا ،فكيف ننام؟
�إنه�ضوا واحر�سوه...
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نقطة تعني لهم الكثري
يقفون حيث �سقط رفاقهم �ضحية الإرهاب.
مفعمني بالأ�سى ،و�إمنا �أي�ضاً بالعنفوان .هذه
النقطة حتديداً تعني لهم الكثري:
«هنا كانت بداية املعركة حيث ا�ست�شهد
امل�لازم الأول روي �أب��و غزالة ورف��اق��ه ،وهنا
انتهت يف النقطة نف�سها با�ست�شهاد املالزم
ن�صار» ،هذا ما يقوله النقيب م�ساعد
علي ّ
�آمر �إحدى ال�سرايا يف اللواء اخلام�س معبرّ اً
عن �أهمية هذا املوقع بالن�سبة اىل اللواء.
وي�ضيف:
«الأمل يف القلب �صعب �أن يذهب ،ق ّدمنا
الكثري من ال�شهداء وخ�سرنا رفاقاً �أحباء،
لكن الن�صر كان عظيماً؛ ن�صر لنا وللجي�ش
وللبنان».
رفيقا امل�لازم الأول ال�شهيد روي �أبو
غ��زال��ة ،م�لازم��ان م��ن دورت���ه ،يتذكران
مواقفه الثابتة وروح��ه املرحة« :تبقى
احل��رق��ة يف ال��ق��ل��ب ...راف��ق��ن��اه فرتة
خدمتنا يف اللواء ،ويف النهاية كنا من
حمله ورفعه عن الأر����ض بعد وقوعه
�ضحية الغدر والإرهاب!».
دمعة يخفيها رج��ال رافقهم اخلطر
و�أ�صبح ا�ست�شهاد الرفاق �أملاً ينبغي �أن
يتحملوه يومياً طوال املعركة.
تلك القذيفة
ك�أنها خرجت من قلبي
م�ل�ازم �آخ���ر م��ن �إح���دى الكتائب
امل�س�ؤولة عن الرماية بالدبابات،
يعبرّ عن ال�صدمة التي �شعر بها
ع��ن��د ���س��ق��وط احل��اج��ز وا�ست�شهاد
الرفاقُ :
«طلب منا تنفيذ رمايات
بعيدة عن احلاجز حت�سباً لوجود
ع�سكريني �أحياء .ولكن بعد �أن ت�أكد
خرب ا�ست�شهاد جميع َمن كانوا يف
تلك النقطة ق�صفنا احلاجز ،كانت
قذيفة �صعبة وك�أنها تخرج من
قلبي!».
�ساعة امللتقى
يف ج��ول��ت��ن��ا داخ���ل

املخيم ،على امل��ح��ور الذي
ت�س ّلمه اللواء اخلام�س خالل
امل��ع��رك��ة ،ك��ان��ت لنا حمطة
على �آخر «طريق الن�ضال».
«هنا وقعت �أ�شر�س املعارك»،
ي�����س��رد �آم���ر �أح���د ال�سرايا،
«فعنا�صر «ف��ت��ح الإ���س�لام»
يعتربون هذا املوقع �أ�سا�ساً،
لذلك عندما �ض ّيقنا اخلناق
عليهم حاولوا القيام بعملية
فرار اىل املخيم اجلديد ومنه
اىل اخلارج» .رئي�س الفرعني
ال��ث��اين وال��ث��ال��ث يف �إح��دى
كتائب اللواء يز ّودنا املزيد
من التفا�صيل:
«هنا كانت املرحلة الأخرية
م��ن امل��ع��رك��ة .ي��وم اجلمعة
ق��ط��ع��ن��ا ط���ري���ق الن�ضال
وتق ّدمنا عدة مراكز وا�ضعني
الد�شم .بقيت لدينا بقعة
ت�ضم مبنيني وتف�صل بني
�سريتني ،كان يجب احتاللها .مبنى زهري و�آخر
�أزرق ،حدثت فيهما ا�شتباكات عنيفة يوم ال�سبت،
ف�سقط لنا �شهيدان و أُ��صيب ثمانية ع�سكريني من
اللواء ،الأحد �صباحاً متكنا من خرق هذه البقعة».
على ال��رغ��م م��ن ال��دم��ار ال�سائد� ،آث���ار دماء
ال�شهيدين ك��ان��ت ب��ادي��ة يف امل��ك��ان ،الرفاق
ي�شريون :هنا ا�ست�شهدوا.
نقف حلظة ،ال ندري �إن كانت حلظة �صمت عن
نف�سيهما �أو حلظة حزن و�أ�سف عليهما �أو
راحة َ
غ�ضب على َمن �س ّبب با�ست�شهادهما .على الأرجح
الثالثة معاً.
انتهت املعركة
ثم نعود اىل حميط التلة امل�صنوعة من ركام
املنازل وحطامها .يف هذه النقطة كان امللتقى،
حلظة الإنت�صار والوقوف على قمة التلة ،ي�صفها
الع�سكريون مع ر�ؤ�سائهم« :ي��وم الأح��د حواىل
ال�ساعة العا�شرة �صباحاً م�شت الأف��واج :الفوج
املجوقل من الغرب باجتاه ال�شرق واملغاوير
ومغاوير البحر من اجلنوب باجتاه ال�شمال .و�صلت
اىل علو خط الن�ضال والتقت هناك .وكانت الفرحة

العظيمة ...مل يعد هناك �أي عن�صر �إرهابي،
�إنتهى املخيم!!».
عملية لقاء الأف���واج كانت من خ�لال طريقة
الهجوم الدائري بالتن�سيق بني جميع الأفواج
ملحا�صرة الإرهابيني وتنظيف البقعة.
م�ساعد �آمر �إحدى ال�سرايا يعبرّ عن ال�شعور الذي
خاجله يف هذه اللحظات:
«قمنا بهذه املهمة بكل فخر واعتزاز لإعادة
اعتبار اجلي�ش ووحدته و�صموده .لقد كانت ال�ضربة
على زمالئنا ويف �صميم قلوبنا ،فقررنا �أن نخو�ض
هذه املعركة بعزم و�إرادة و�صالبة للق�ضاء على
جمموعة «فتح الإ�سالم» وحتقيق الن�صر».
معركة َمن؟
هل هذه املعركة كانت معركة اللواء اخلام�س
وح��ده؟ �س�ؤال نطرحه ك��ون الإع��ت��داء ح�صل على
عنا�صر هذا اللواء .فت�أتي الإجابة واحدة من خمتلف
الع�سكريني« :نحن �أفراد يف لواء هو جزء ال يتجز�أ
من امل�ؤ�س�سة الع�سكرية .كان هذا الإعتداء على
عنا�صرنا حتديداً ،لكنه كان ا�ستهدافاً لكل اجلي�ش
وبالتايل �إ�ستهدافاً للبنان».

اختبار
كانت هذه املعركة ب�ضراوتها اختباراً ملدى �صرب
الع�سكر ولقدرتهم على حت ّمل ال�صعاب وال �شك
�أنهم جنحوا بتفوق وامتياز.
رئي�س الفرعني ال��ث��اين وال��ث��ال��ث يف �إح��دى
الكتائب يقول حول هذا الأمر:
«يف �أثنـاء القتـال ،لفـتتـني ظاهــرة غريبـة
عنـد الع�سكر مل �أره��ا يف �أي ح��رب �أو معركة:
كي�س الرمل على كتفه ،بندقيته بيده اليمنى
وال�سندوي�ش يف يده الي�سرى ،يهجم باجتاه املركز
ليحت ّله!».
دمعة وابت�سامة
انتهت املعركة وحان وقت عودة العنا�صر اىل
ثكناتهم ومواقعهم ال�سابقة حيث بانتظارهم
الكثري من املهام.
يف القلوب ق�سوة الفراق واي�ضاً زا ٌد من الفخر
يحث على مزيد من العطاء.
�أي م�شاعر ح ّركها يف نفو�سهم الن�صر.
اجلواب دمعة حب�ست وابت�سامة تقول :ليتهم
كانوا هنا الآن.
اجلي�ش  -العدد رقم 268

109

ال�سرية
803

متيزت معركة نهر البارد
ب��دق��ة التن�سيق وعمق
التعاون بني خمتلف القطع
امل�شاركة ،حيث قاتلت �سرايا
من �ألوية امل�شاة اىل جانب
املغاوير ومغاوير البحر
واملجوقل ،بكفاءة وب�سالة
وروح معنوية عالية .هذه
املعركة ،معركة اجلي�ش ،بل
معركة لبنان ،هذه القناعة
عبرّ عنها اجلميع اىل �أي
قطعة انتموا .وكمثال على
ه��ذا التن�سيق والتعاون،
ُو�ضعت �سرية من اللواء الثامن بت�صرف اللواء «على الرغم من �شرا�سة املعركة واملعتدين ،كانت
التعليمات وا�ضحة حتى من قائد لوائنا البعيد عن
اخلام�س.
اجلبهة ب�إنقاذ كل من ي�ست�سلم وعدم قتله ،وقد
ن ّفذوها بكل ان�ضباط».
هنا ا�ست�شهد ...وهنا ُجرح
يف جولتنا على �أر�ض املخيم راح �أفراد من ال�سرية وي�ضيف قائالً« :عندما كنا متمركزين يف مدار�س
 803يف اللواء الثامن ي�شريون اىل نقاط تركت �أثراً الأون��روا ،اكت�شفنا ملج�أً �أمامنا �سمعنا فيه �أ�صوات
يف نف�سهم ،وي�شرحون بع�ض املهام الأ�سا�سية التي بكاء �أوالد� ،أعطينا الأوامر بتفادي �إطالق النار تالفياً
لإ�صابة الن�ساء �أو الأوالد وعملنا على مناداتهم
قاموا بها.
على الطريق امل�ؤدية اىل «طريق الن�ضال»  -هذا للإ�ست�سالم».
الطريق الذي �ش ّقه اللواء اخلام�س و�صوالً اىل منطقة معاون ي�شغل وظيفة �آمر ح�ضرية يف الف�صيلة
ناجي العلي والتعاونية  -د ّلنا قائد ال�سرية  803الثالثة من ال�سرية  803يقول لنا :خدمت 23
على غرفة كان �أفراد اللواء يتمركزون فيها .يف هذه �سنة يف اجلي�ش ،هذه احلرب هي الأ�سو�أ .مل نخ�ض
الغرفة ذخائر و�أ�سلحة كان الع�سكريون ي�ستخدمونها مثلها من قبل .نحن مدربون على احلرب النظامية
يف معركتهم .وي�ضيف املقدم «يف �آخر طريق وهنا قاتلنا تنظيماً �إرهابياً ال يلتزم قواعد احلرب
الن�ضال ،وبالتحديد قرب التعاونية� ،أ�صيب قائد وقوانينها .لكننا �أجنزنا املهمة بف�ضل عزميتنا
رقيب �أول ي�ؤكد ما قاله رفيقه:
ال�سرية  803ال�سابق ،وكان على ر�أ�س ع�سكرييه ،و�إ�صرارنا.
«مل يكن قتاالً
ا�ست�شهد معه ع�سكري و�أ�صيب �آخ��رون ،كان ذلك
بتاريخ � 24آب».
«ه��ذا اليوم ك��ان هو الأ���س��و�أ .ولكننا تابعنا
مهامنا ومل ني�أ�س �أبداً».

عادياً� .إننا نحارب جمموعات
�إره��اب��ي��ة ال ق��وان�ين قتال
تتبعها ،وه��ذا ما زاد احلرب
�شرا�سة».
فقدنا رفاقاً و�أخوة
و�إذا �س�ألتهم عن ال�شهداء،
يجيب �أحدهم و�صورة الرقيب
ال�شهيد بيار �أم�ين بو�ضلع
على ���ص��دره« :فقدنا رفاقاً
و�أخوة .كلما �سقط �أحد منا ،كان
�سقوطه يعطينا اندفاعاً».
عريف من ال�سرية نف�سها
ي�ضيف اىل ما ذكره رفاقه« :ه���ؤالء الإرهابيون ال
يقيمون اعتباراً للحياة وال حرمة عندهم للموت،
كانوا يفخخون �أنف�سهم لين ّفذوا هجومات انتحارية
�ضدنا .وكانوا يفخخون اجلثث ،كانت بينهم ن�ساء ،كن
يقاتلن ويرمني العبوات ...هنا (ي�شري اىل د�شمة)
كنا ن�سمع �صوت امر�أة ت�صرخ طوال الوقت ،كانت
تقاتل معهم».

االندفاع واملناقبية

اندفاع و�أخالق
ويتحدث م�ساعد قائد ال�سرية  803بفخر
عن �إندفاع الع�سكر يف �أداء مهامهم :مل
يرتكوا حلظة �إال وا�ستغلوها لإجناز مهامهم.
�أحياناً كنا ن�ضطر اىل �إجبارهم على التوقف
حفاظاً على �أرواحهم.
وي��ن�� ّوه املقدم ب�أخالقية الع�سكريني
وان�ضباطهم وما �أبدوه من م�شاعر �إن�سانية.
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مل �أ�شعر من قبل بهذه ال�سعادة
تنتهي جولتنا مع ال�سرية  803بلقاء مع �أحد
املج ّندين ،خربتي ال تتعدى ال�سنتني يقول« ،لكن
احلمد هلل قمنا بواجبنا ،ال�ضباط والرفاق دائماً اىل
جانبنا ،اكت�سبت الكثري من اخلربة يف هذه املعركة،
و�أفكر بالتط ّوع يف اجلي�ش .لقد �أ�صبحت �أكرث ارتباطاً
بهذه امل�ؤ�س�سة».
�أ ّما عن حلظات االنت�صار فيقول« :مل �أ�شعر يف
حياتي من قبل بهذا القدر من ال�سعادة».

يتمركز ال��ل��واء الثاين
ع�شر يف �صور .عند اندالع
معركة نهر البارد كانت
ال�سرية  1207من اللواء
متمركزة يف ب�يروت يف
مهمة حفظ الأمن.
و�إذ طلب اليها التوجه
�شماالً للم�شاركة يف مهمة
نهر ال��ب��ارد ،ن ّفذت الأم��ر
واجت��ه��ت يف 2007/5/23
نحو ال�شمال حيث �شاركت
يف القتال اىل جانب القطع
الأخرى.

اللواء
الثاين ع�شر

عمق االلتزام
من عديد ال�سرية نلتقي
ب�ضعة ع�سكريني ،و�إذ ن�سمع
ق�ص�صهم نكت�شف عمق
الإلتزام والوالء .معاون متزوج
و�أب لثالثة �أوالد ،مهمته
الأ�سا�سية ت���أم�ين احلاجات
يكتف
اللوج�ستية .لكنه مل ِ
بها ،ك��ان جاهزاً ليحل مكان
�أي رفيق ي�صاب وللقيام ب�أي
مهمة طارئة ...ين ّوه بن�شاطه
و�أخالقيته رئي�سه ورفاقه على
ال�سواء.
عريف ي�شعر �أن الإعتداء الذي تع ّر�ض له ع�سكريو
اللواءين اخلام�س وال�سابع كان مبثابة طعنة يف
قلب كل ع�سكري ،وتهديد لكل لبناين« :نحن
ع�سكر مهمتنا حماية �أر�ضنا و�شعبنا من �أي خطر».
�أم�ضى فرتة طويلة بعيداً عن عائلته ،لكن «م�ش
مهم �أ�صالً كنت �ألقى الدعم وامل�ساندة من العائلة»
�شعروا بالفخر لأنني �أ�شارك يف هذه املعركة».
�شعور هذا العريف ال يختلف عن �شعور رفيقيه:
جندي وجم ّند .اجلندي يرى كل �شرب من �أر�ض الوطن
له علينا واجب حمايته ،و�أن كل مواطن �أمانة يف
�أعناقنا .ال اخلطر وال �صعوبة العي�ش من �ش�أنهما
ثنينا عن القيام بواجبنا .ت�أملت لكل �شهيد ويف
الوقت عينه �شعرت �أن دمه م ّدين باملزيد من
االن��دف��اع� .أم��ا الن�صر فكان عظيماً ،وعلى قدر
الت�ضحيات.
أ� ّما املج ّند فيحمل معنويات مثل النار ،املعركة
زادت��ه ثقة بالنف�س واندفاعاً� .أول مواجهة مع
الإرهابيني �شعرت ب�شيء من اخلوف .بعد ذلك
�صار الأم���ر طبيعياً .لقد ق�ضينا عليهم
وانت�صرنا� ،أريد �أن �أتط ّوع يف اجلي�ش.
وبكلمة واح��دة و�صوت واح��د يختمون:
«حتية ل�شهدائنا ،حتية جلي�شنا والتحية
الأك�ب�ر الأك�ب�ر لقائدنا العماد مي�شال
�سليمان».

الواجب واحد يف كل لبنان

�شرف �سعى اجلميع
للح�صول عليه
قائد ال�سرية يحيي جهود ع�سكرييه واندفاعهم
يف �أداء الواجب :كان االنخراط يف هذه املعركة
�شرفاً �سعى للح�صول عليه كل ع�سكري.
يقول النقيب م�ساعد قائد ال�سرية:
�أتينا اىل ال�شمال يف الأي��ام الأوىل للمعركة،
ت�سلمنا من فوج املغاوير القطاع ال�شمايل� ،إحدى
الف�صائل تقدمت باجتاه اخلان من ناحية البحر،
يف تلك الفرتة كنا بت�صرف اللواء اخلام�س� ،شاركنا
يف هجوم املح ّمرة ومن ثم �شاركنا يف الدخول اىل
مباين االونروا.
مع بدء الهجوم على املخيم القدمي ت�س ّلم القطاع
الذي كنا فيه الفوج املجوقل وو�ضعت �سريتنا يف
ت�صرف ف��وج مغاوير البحر� ،شاركنا معهم يف
الهجوم و�صوالً اىل اخلط العام الأ�سا�سي الذي يق�سم
املخيم بالطول من ال�شمال اىل اجلنوب.

• انتهت املهمة و�أنتم ما زلتم يف
املخيم؟
 نحن الآن يف ت�صرف القيادة العمالنية للواءاخلام�س حيث نتوىل مهام مراقبة على البحر.
و�إذ ن�س�أل عن معنويات الع�سكريني بعد هذه
املعركة خ�صو�صاً �أنهم خارج ثكنتهم منذ فرتة
طولة ،يقول:
يف اجلنوب ،يف ب�يروت ويف ال�شمال ،الواجب
واحد ،والع�سكريون ملتزمون واجبهم.
لقد خ�سرت هذه ال�سرية �شهيداً و�أُ�صيب فيها عدد
من الع�سكريني.
ولكن ذلك مل ي�ؤثر على معنويات الباقني ،فقد
حافظوا على اندفاعهم .ويف �أثناء وجودنا يف
نقطة املراقبة على البحر ،كان الع�سكريون احياناً
يعزفون على العود .ومن ثم يعودون اىل العمل
بكل اندفاع.
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فتح��وا ب��اب الف��رج و�شق��وا ط��رق التقدم

ع�سكريو الهند�سة:

�أحياناً كان
ما حتقق �أ�شبه باجلنون!
�صنعنا تلة
هو الفوج  -ال�صورة الأن�سب  -للتعاون بني
الأفواج كافة .فوج الهند�سة �أدى دوراً �أ�سا�سياً
هي تلة لكنها حتمل توقيع «�صنع
بالتعاون بني الهند�سة واملغاوير».
ومهماً جداً يف معركة نهر البارد ،وذلك من
خالل �سراياه التي توزعت ح�سب مهامها
كان التحدي فتح الطريق من جهة النهر
اىل �أعلى نقطة يف املخيم ،ت�أميناً لإخالء
مل�ساندة القوى امل�شاركة يف القتال وت�أمني
امل�صابني و�إمداد الع�سكر بالذخرية.
الدعم الهند�سي لها.
النقيب الذي كان مع الف�صيلة امل�ساندة
املهام الأ�سا�سيةّ � :شق ال�سبيل للتقدم،
لفوج املغاوير ،والذي كان م�س�ؤوالً عن تنفيذ
فتح الطريق لإخ�لاء امل�صابني ،تفكيك
مهمة التلة ،يعترب �أن لكل مرحلة يف معركة
الألغام ونزعها� ،إقامة مرب�ض وم�ساند
نهر البارد خطورتها وحتدياتها ،ويروي كيفية
للدبابات وت��أم�ين دخولها ،تغطية
عنا�صر اجلي�ش وت�أمني تقدمهم...
بناء التلة:
�إنتهت املعركة وما زالت �سريتان من
«كانت هذه العملية حتدياً كبرياً .قائد فوج
املغاوير قال يل� :إذا فتحت طريقاً و�أ ّمنت و�صول
الفوج داخل املخيم ،تعيد مت�شيطه
دبابة اىل القمة تكون حميت الع�سكر .هذا الأمر
وتنظيفه كامالً من التفخيخات.
�ش ّجعني على امل�ضي يف حتقيق العملية .بد�أنا
ه��ن��ا ح�صيلة ع���دة ل��ق��اءات مع
فتح الطريق بوا�سطة ح ّفارة خنادق ،ج ّرافة د9
ع�سكريني من رتب خمتلفة �شاركوا
ورف�����ش جنزير؛ وتابعنا
يف مهمة نهر البارد.
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ردم املنازل والإرتفاع �صعوداً .كان الأ�صعب يف
ه��ذه العملية ،ت�أمني مركز رم��ي للدبابة من
�أعلى نقطة يف التلة ،مع العلم �أن الأبنية كانت
ب�أغلبيتها تت�ألف من � 3أو  4طوابق� .أكملنا جمع
ركام املنازل حتى بنينا التلة ،وو�صلت الدبابة
اىل نقطة مرتفعة كا�شفة على الأبنية كافة .كان
لهذه التلة دور كبري يف ق�صف معاقل الإرهابيني
حول منطقة احل��اووز» .ا�ستغرق بناء هذه التلة
ثالثة �أيام« .كانت فكرة جنونية وما كنا نتوقع �أن
ن�ستطيع تنفيذها».
م ّرت على خري...
املخاطر التي يتع ّر�ض لها �أفراد فوج الهند�سة،
خ�صو�صاً يف ما يتعلق بتفكيك العبوات والألغام
خماطر جمة .حول هذه النقطة يقول النقيب:
«كنا دائماً مع ح�ضائر الطليعة جنباً اىل جنب
مع فوج املغاوير وتع ّر�ضنا ملخاطر جمة� .أذكر
مثالً �أنه يف املرحلة الأخرية من املخيم اجلديد،
كانت �إحدى ال�سرايا تن ّفذ مهمة �إحتالل مبنى.
كنت و�آم��ر ال�سرية مع رهط هند�سي وح�ضرية
دهم ،نراقب املبنى وقد و�ضع العدو على مدخله
�صناديق ذخرية .يف البداية كانت اخلطة الإقرتاب
وتفكيك الذخرية ،ولكنني تر ّددت معترباً امل�شهد
فخاً ،فالعدو عادة يخبئ العبوات .اقرتحت عندها
ق�صف املبنى بقذائف «�آر .بي .جي» قبل دخوله.
احتمى العنا�صر ،وبعد توجيه القذيفة الثانية اىل
املبنى د ّوى �صوت انفجار قوي .وتبينّ لنا يف ما
بعد �أن املبنى املق�صود كان مفخخاً مع املبن َيني
املجاو َرين ،وقد كان كميناً ال�ستدراجنا وتفجرينا».
ال رحمة ...اخلط�أ الأول هو الأخري! لذا كان عمل
الهند�سة يتم بت� ٍأن ،املهم لي�س كمية املباين
املحتلة ،بل التقدم ب�شكل �سليم وجت ّنب وقوع
الإ�صابات .فهذه املعركة ارتكزت وب�شكل �أ�سا�سي
على التفخيخات والغدر.
ال نرتك �شهيدنا
ي�سرد نقيب �آخر من فوج الهند�سة حادثة بارزة
�أ ّثرت به ،ح�صلت يف �أول املخيم القدمي ،حيث
دخلت جمموعة من مغاوير البحر الحتالل مبنى
ولكنها وقعت يف كمني فا�ست�شهد ع�سكري .حاول
رفاقه �سحبه ف�سقط �شهيدان ّمت �سحبهما فوراً.
وي�ضيف« :حاولنا الدخول من حماور �أخرى ولكن

على ي�سار الطريق العام ،توقف �إط�لاق النار
من املنازل التي كانت يف هذه البقعة فخ ّفت
اخلطورة على عمل الآليات الهند�سية التي �أ ّدت
دوراً �أ�سا�سياً يف حماية الع�سكر وت�أمني تق ّدمهم».
وي�ش ّدد املالزم على العمل الهند�سي املتكامل
من ناحية اجل ّرافات والتفجري وتهدمي املنازل،
الأمر الذي ج ّنب الع�سكري الكثري من التفخيخات
والعراقيل.

من دون فائدة ب�سبب الأفخاخ .فقررنا الإلتفاف
مبان جم��اورة لت�أمني احلماية.
واح��ت�لال ثالثة ٍ
�أخذنا املبنى الأول ،ر ّكزنا الع�سكر فيه ومن خالله
ا�ستطعنا الدخول اىل املبن َيني الآخرين .دخلت
جمموعة م��ن خم�سة ع�سكريني اىل املبنى
الذي توجد فيه جثة ال�شهيد ( 7طوابق) فانهار
عليهم .و�أ�صبحت امل�شكلة كيفية �سحب �ستة
�شهداء� ،أح�ضرنا عتاداً من الدفاع املدين وعملنا
حتت النار ،وبعد ع�شرة �أيام ا�ستطعنا �سحبهم من
الهند�سة الليلية!
حتت الردم».
وال��د ال�شهيد الأول ك��ان يطالب بعدم تك ّبد تفجري يف الليل!؟ يخربنا مالزم �أخر من فوج
اخل�سائر ل�سحب جثة ولده ،ولكننا تابعنا ،ف�شهيدنا الهند�سة عن عملية قام بها اىل جانب الفوج
املجوقل يف املخيم ال��ق��دمي ،حيث ك��ان على
ال يبقى يف الأر�ض».
جمموعته تفجري مبنى ليالً لت�سهيل تق ّدم الفوج
املجوقل يف هجوم ال�ساعة اخلام�سة من �صباح
النور�س ...باب الفرج
مالزم من الفوج �شارك يف املعركة اىل جانب اليوم التايل« .يتطلب العمل الهند�سي عادة ،من
الفوج املجوقل يف املخيم اجلديد ،كان م�س�ؤوالً تفخيخ وتفجري ،عمالً نهارياً حيث ميكننا �أن نرى
عن الدهم ،ويف املخيم القدمي كان م�س�ؤوالً عن ما نقوم به بو�ضوح .يف هذه العملية ا�ضطررنا
ظ�لام تام حيث �أننا �إذا �أ�شعلنا
الآليات الهند�سية اىل جانب فوج املغاوير.
اىل العمل يف ٍ
يف املرحلة الأوىل ،كان �أه��م ما حدث احتالل �ضوءاً �صغرياً ،ي�سهل على العدو ا�ستهدافنا.
مركز النور�س .يخربنا امل�لازم �أن هذه العملية ف ّخخنا العواميد بثالثني عبوة ومتت العملية
متت بالتن�سيق بني اجل� ّراف��ات و�أره��اط الدهم بنجاح من دون وقوع �أي �إ�صابة ،كما جنحت عملية
من فوج الهند�سة وامل�شاة واملدرعات .فقد كان الفوج املجوقل يف اليوم التايل ح�سب اخلطة
النور�س مركز تدريب مهماً لدى هذه اجلماعة املو�ضوعة».
الإرهابية .وال�سيطرة عليه �س ّهلت يف ما بعد وتتتابع ق�ص�ص ال�ضباط والع�سكر ،في ّتفق
اح��ت�لال بقعة كبرية (امل��رم��ل��ة وحميط موقع اجلميع على �صعوبة هذه املعركة و�ضراوتها.
�صامد) و�أ ّمنت موطئ قدم لباقي الأفواج« .على والأهم �أن جميع �أفراد الهند�سة مقتنعون بطبيعة
الرغم من املقاومة القوية من ناحية العدو ،عملهم الذي يفر�ض عليهم «التك ّيف دائماً مع
ا�ستطعنا ال�سيطرة على هذا املركز بيوم واحد من اخلطر» .كما �أن هذه احلرب زادت على مهامهم
دون وقوع �إ�صابات خطرية .وبعد احتالل النور�س مهمة «الدهم مع امل�شاة».
كانت م�س�ألة �أيام معدودة و ّمتت ال�سيطرة على
اخلوف �سالح
�صامد والأونروا واختتام املخيم اجلديد».
معاون �أول من الفوج ي�شري اىل �أن اخلوف
���ض��روري ،فهو حافز لت�أمني حيطة الع�سكري
عمل هند�سي متكامل
يف املخيم القدمي ال�صعوبة كانت نف�سها على و�أمانه .وي�شري رقيب (�سائق ج ّرافة) اىل اخلطر
�صعيد جميع الأف���واج ،كما يقول امل�لازم :كان ال��ذي كان يته ّدد اجل�� ّراف��ات خ�صو�صاً �أنها كانت
ينبغي فتح الطرقات بني املباين املتال�صقة .الو�سيلة الهند�سية الأهم لفتح الطرقات وت�أمني
فقد ك��ان عمل اجل�� ّراف��ات هو الأ�سا�س يف هذه تقدم القوى املقاتلة.
امل��رح��ل��ة« .ل��ق��د اع�ت�رف الأ���س��رى أ�ن��ه��م كانوا لقد كان اخلطر حمدقاً دائماً ب�أفراد فوج الهند�سة
ي�ستهدفون اجل�� ّراف��ات خوفاً من فتح الطرقات وخ�صو�صاً خالل هذه احلرب.
للم�شاة وتق ّدمهم .تعر�ضنا للكثري من املقاومة وي�شرح عريف �أول وهو خبري متفجرات« :يف
يف هذه املرحلة ،ولكن عندما �سيطر املغاوير الأيام العادية ،لتفكيك عبوة ،يتم ت�أمني حماية

وط��وق �أمني للخبري ال��ذي يرتدي �أي�ضاً عتاداً
خا�صاً للتفكيك .يف املخيم ،كنا نتقدم جمموعات
ونتفاج�أ بالعبوات ومل نكن منلك الوقت للقيام
بالتدابري الإعتيادية ،فن�ضطر اىل ال�سرعة يف
العمل» .ويتابع «يبقى اخلطر كبرياً اىل �أن �أرى
العبوة ،عندها يكون قد ّمت ن�صف العمل!».
من ال�ساحة...
على �أر���ض املخيم ،تعمل ال�سريتان الثانية
والثالثة من فوج الهند�سة مب�ساعدة عنا�صر من
فوج الأ�شغال .في�شرح لنا �آمر ال�سرية الثالثة:
«مهمتنا الآن �إع���ادة تفتي�ش املخيم كامالً.
ق�سمناه اىل قطاعات ،كل �سرية تعمل يف قطاع.
ّ
�ستتم العملية �ضمن مراحل فيكون التفتي�ش يف
والتح�س�س� .أما بالن�سبة
املرحلة الأوىل بالنظر
ّ
اىل الأبنية امله ّدمة ،ف�سي�صار اىل مواكبة العمل
يف �أثناء رفع الأنقا�ض ،من خالل خرباء و�أرهاط من
فوج الهند�سة».
يتم ا�ستخدام �آليات هند�سية متخ�ص�صة يف
عملية التنظيف من �آليات حفر ،و�شاحنات قالّب
وج ّرافة د 9مع �سائقيها من فوج الأ�شغال.
نفديك يا لبنان
«ب��ال��روح بالدم نفديك يا لبنان ،كلنا الزم
نقولها!» ي�صرخ �أح��د �أف���راد الهند�سة ،م�ؤكداً
على املعنويات العالية التي حت ّلى بها اجلي�ش
خالل معركة نهر البارد .اجلميع يتفق على �أن
الإرهابيني مل ي�ستطيعوا �إحباط عزائمهم ،بل �أن
الع�سكريني كلما تقدموا ،كانوا يزدادون اندفاعاً
و�شرا�سة للق�ضاء على �إرهاب �س ّبب لهم خ�سارة
رفاق وقعوا �شهداء يف �ساحة ال�شرف.
«�إن �سقوط �شهيد كان يحزننا ولكنه كان يزيدنا
قوة للمتابعة� .ضباطنا كانوا �أمامنا يف املعركة
حم ّركني فينا االندفاع غري �آبهني للمخاطر».
ال�صعوبات موجودة �إن من ناحية طبيعة املخيم
و�صعوبة التحرك فيه �أو من ناحية طريقة العي�ش
والبقاء ملتابعة املعركة ،والنق�ص بالعتاد والآليات
الهند�سية� .أما الإ�شتياق للعائلة والأوالد فكان
دائماً �آخر فكرة تخطر للع�سكريني ،فهناك ما هو
�أهم ،حماية الوطن ل�ضمان بقائهم.
ت�صوير :را�شيل تابت
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النقيب املغوار ال�شهيد مارون الليطاين ،كان
انتهت املرحلة الأوىل من جولتنا...
ت�رشين الأول
م�صدر فخر لأهله ،فارقهم وهو ما يزال يف ربيع
ومع انتهاء املعركة وانت�صار اجلي�ش
�شبابه...
على الإرهابيني كانت املرحلة الثانية:
أ�م��ه ،تخنقها الدمعات ،ومتنعها من التك ّلم
مزيد من ال�شهادات وهذه املرة يف ظل �ص َور
�أو البوح مب�شاعرها .والده اليا�س يحاول التحلي
ال�شهداء خالل االحتفال الذي �أقامته القيادة
الغ�صة تقاطعه
تكرمياً لهم.
بالقوة �أمام زوجته ،فيتكلم لكن ّ
يف كل جملة :لقد كان بطالً ،يهجم وال يهاب ال
�شهادات من نفو�س يعت�صرها الأمل لكنها وجدت يف
خلف كل بطل� ...أبطال االنت�صار عزاء« .عادت ا ّ
املوت وال الإرهابيني اجلبناء .ح ّذرته من اندفاعه
يل الروح» تقول �إحدى �أمهات
الزائد ولكنه مل يقتنع .يخربنا رفاقه �أنه كان دائماً
ال�شهداء ،بينما تقيم �أم �شهيد �آخر «زفة» االنت�صار
يف املقدمة ،يتقيد ب�شعار املغوار «�إتبعني».
وتتق ّبل التهاين.
ي�ضيف والده�« :شارك يف الكثري من العمليات
داخل خميم نهر البارد ،ومت ّيز ب�شجاعته واندفاعه
غري امل�شروط ،و�أخالقه احل�سنة بني الع�سكريني.
فهو كان يعبد اجلي�ش «من بعد اهلل».
قبل ا�ست�شهاده ب�أيام �شارك يف ثالث عمليات
خطرة وع��اد منها �سليماً منت�صراً .ويف طريق
العودة من �أخ��ر عملية ،غ��دره قنا�ص بر�صا�صة
�أ�صابته يف �شريان قلبه الأ�سا�سي ،ف�سقط هذا
اجلبل الذي مل تكن ته ّزه ريح!!».
وت�صل كري�ستني �شقيقة ال�ضابط ال�شهيد �إبنة
اخلم�س ع�شرة �سنة« :لقد كان مبنزلة والد يل.
مارون الليطاين ابن دير الأحمر التي خ�سرت حنان كان دائماً يقول �إنه لن يتزوج لأن لديه �إبنة وهي
• كتبت ندين البلعة:
�إبنها البكر الذي �سقط �شهيداً يف �ساحة ال�شرف� .أنا .عندما �سافر يف دورته اىل �أمريكا� ،أح�ضر يل
هذا الإبن الذي كانت تفتخر به �أمام جميع الأقارب معه �أ�شياء كثرية مما تتمناه الفتاة .وكان دائماً
فرح االنت�صار ودمعة القهر
ين ّبه �أهلي من �أن يت�س ّببوا بزعلي ،كان يناديني
وقفتنا الأوىل كانت مع عائلة النقيب ال�شهيد والأ�صحاب «هيدا �إبني ال�ضابط املغوار!»
«كعكة»! ا�شتقت اليه».
�أم���ا م��اي��ـ��ك ،ال�شقيـق
الأكبـر يف ال�سنة الثالثة
ه��ن��د���س��ة ،فيع ّقب على
�شقيقته�« :أن��ا فخور ب�أن
�أخ����ي ���ش��ه��ي��د واجل��م��ي��ع
يحبونه ،ول��ك��ن �أمل يكن
ب���الإم���ك���ان �أن يحتفل
ب��الإن��ت�����ص��ار م���ع رف��اق��ه
ونفتخر به كبطل حي؟».
ويختم ال��وال��د« :فرحنا
بانت�صار اجلي�ش ،ولكن مل
ن�ستطع �أي�ضاً �أن نحب�س
دم��ع��ة ال��ق��ه��ر والإف��ت��ق��اد
حل��ب��ي��ب��ن��ا وف���ل���ذة كبدنا
عائلة النقيب ال�شهيد مارون الليطاين
م���ـ���ارون! ال��ل��ـ��ه ين�صـر
اجليـ�ش دامياً».

ولل�شهادة ...وفاء

الأمل يف قلوبهم
والفخر دم عروقهم...
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وكحال �أهايل ال�شهداء جميعهم ،بكى �أهل جورج
لن �أتراجع
«ك��ان جمنوناً ،لديه إ�ن��دف��اع ال حم��دود لوطنه غيابه يوم الن�صر ولكنهم �شعروا بالفرح النت�صار
وجلي�شه» ،بهذه الكلمات ت�صف وال��دة العريف اجلي�ش وعودة رفاقه �ساملني ،فدماء ال�شهداء مل
ال�شهيد ج��ورج �أ�سعد نعمة� ،إبنها البطل الذي تذهب هدراً.
مل يكمل اخلم�س �سنوات من خدمته الع�سكرية
زفة االنت�صار يف بيت ال�شهيد
بعد .كان يخدم يف القوة ال�ضاربة ،ومن خرية
«هذا هو الإنت�صار احلقيقي للجي�ش ولل�شعب
الع�سكريني الأكفياء.
«خالل املعركة حاولنا �إبعاده عن اجلبهة� ،إندفاعه اللبناين» .بهذه الكلمات ي�ستهل والد الرقيب
كان �سبب قلقنا عليه فقد كان دائماً يف اخلطوط الأول ال�شهيد رامي �صعب كالمه.

والدة العريف ال�شهيد جورج نعمة

الأمامية ،ال يهاب اخلطر .عندما علم ب�أننا نحاول
إ�ب��ع��اده هددنا بعدم العودة اىل املنزل وقال:
«التحقت باجلي�ش لأداف���ع عن �أر���ض��ي ووطني
وعائلتي ،هل �أنا جبان لأتراجع؟ �سوف �أتابع حتى
املوت!».
وتتوقف الكلمات ،تقاطعها دمعات �سخية
كادت تخنق هذه الأم احلنون التي ما ا�ستطاعت
ا�ستيعاب غياب حبيبها ذي الـ 22عاماً ،بعد« .كنا
نهاتفه خالل املعركة ولكنه كان دائماً يجيب «خري،
خري» حتى ال ي�شغل بالنا ويطمئننا».
ويتابع والد ال�شهيد« :مل �أ�شعر �أب��داً �أنه ندم
للم�شاركة يف هذه املعركة ،فهو خمل�ص بطبعه
لكل �إن�سان يتعامل معه ،فكيف بالأحرى رفاقه يف
ال�سالح ،الذين ُغدر بهم».
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والد الرقيب االول ال�شهيد رامي �صعب

«�إن الدماء التي توحدت وروت �أر���ض الوطن،
هي الوحدة الوطنية احلقيقية ،وعلى اجلميع �أن
يتماثلوا بهذه الوحدة ،وبهذا الإنت�صار الذي يدفعنا
اىل الإ�ستلهام يف مواجهة كل عقبات امل�ستقبل».
�أما عن �إبنه ال�شهيد فيقول« :لقد كان حديث
اخلدمة يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية .كان ي�أمل دائماً
�أن يكون لديه م�ستقبل جيد يف اجلي�ش .تابع عدة
دورات يف اخلارج وكانت عالقته بالآخرين ممتازة.
�صمم منذ البداية على الدفاع عن الوطن وال�شعب
والأر�ض ،وا�ضعاً ال�شهادة �أمام ناظريه».
وتابع« :احلمد هلل �أنه كانت هناك قيادة ع�سكرية
ا�ستطاعت اتخاذ ال��ق��رارات ال�صحيحة وحتقيق
العدل .ولكن يجب دعم اجلي�ش بالأ�سلحة املنا�سبة.
يجب ت���أم�ين الأ���س��ل��ح��ة احل��دي��ث��ة واملعنويات

جلي�شنا كي يتابع �سبيل الن�ضال لتحقيق الأمن
والإ�ستقرار».
وح ّيا والد ال�شهيد ،جميع الأبطال الذين عادوا
�ساملني من املعركة وحققوا العدالة بعرقهم
وتعبهم! «ع��دال��ة الأر����ض و�إن �شاء اهلل عدالة
ال�سماء» .و�أكد �أن «ال�شهادة ال تثبط العزائم بل
تثبتها ملواجهة امل�ستقبل .فالوطن ال ُيبنى من
دون �شهادة وتعب وت�ص ٍّد .كانت زوجتي �ستزف
�إبني عندما يعود من املعركة منت�صراً .وبالرغم
من ا�ست�شهاده ز ّفته وا�ستقبلنا
التهاين باالنت�صار ،يف منزلنا».
ختاماً و ّجه الوالد حتية لقيادة
اجلي�ش ب�شخ�ص قائدها احلكيم
العماد مي�شال �سليمان.
كم كان الإنت�صار �أجمل
لو كان هنا...
ا�ست�شهد يوم عيد ميالده ،يوم
عيد اجلي�ش ،يف الأول من �آب.
كان قدر العريف ال�شهيد حممد
معني ،املغوار البحري� ،أن يكون
له �شرف الإ�ست�شهاد يوم عيد
ال�شرف والت�ضحية والوفاء.
تخربنا �إح��دى �شقيقاته عن
�شخ�صيته املرحة و�ضحكته التي
كانت تد ّوي يف كل مكان و�أينما
ح�ضر.
«ليلة عيد ميالده� ،أي قبل
ا�ست�شهاده بيوم ،جال يف كل �أرجاء القرية وراح
ي�س ّلم على جميع �س ّكانها حتى عاد يف �ساعة
مت�أخرة اىل املنزل .وك�أنه �شعر ب�أنها �ستكون
زيارته الأخرية فراح يو ّدع اجلميع .ويف ال�صباح
ا�ستفاق باكراً و�أو�صله �شقيقنا الثاين اىل باب
املخيم .وقد �أبى �إال و�أن يطمئن على عودته اىل
املنزل فات�صل عدة مرات حتى ت�أكد من و�صوله.
�آخر ات�صال له كان ال�ساعة التا�سعة والن�صف ،يف
احلادية ع�شرة والن�صف ا�ست�شهد».
لقد ا�ست�شهد «معني» كما كان يناديه ال�ضابط
الذي كان دائماً برفقته ،يف حماولة لإنقاذ هذا
ال�ضابط ،ولكن كان قدرهما �أن يرتافقا على درب
ال�شهادة اي�ضاً.
عندما كنا نطلب منه الرجوع اىل ال��وراء كان

عائلة العريف ال�شهيد حممد معني

را�سن ،ل�ست جباناً لأن�سحب� .أل ّذ لو كان بني رفاقه .ولكن لوال دم ال�شهداء ملا
يقول :يا را�سنا ،يا ُ
دمي هو فداء للجي�ش» .ا�ست�شهد بعد �أقل من حتقق الإنت�صار!».
�سنة على التحاقه ب�صفوف اجلي�ش ،ليفارق �سبع
ال�صقر ال�شجاع
�شقيقات و�شقيقاً ويرتك والدة مري�ضة� ،أ�ضعف
همتها فراق ولدها ال�شهيد ،الذي مل يكرب بنظرها زوجة وطفلة �صغرية خ�سرتا الزوج والوالد الذي
ا�س�شهد يف �ساحة ال�شرف لتفتخر به �إبنته عندما
بعد.
«مل يذهب دم �أخي هدراً .لقد ا�ست�شهد من �أجل تكرب� .أمل يعرف �أنه ترك حرقة يف قلب عائلته
ق�ضية ولكنها كانت خ�سارة لنا .ل َكا َن طعم الإنت�صار التي بكت فراقه وما توقفت بعد؟

عائلة العريف ال�شهيد �صقر ابو علي

كان العريف ال�شهيد �صقر �أبو
علي ،من عداد اللواء اخلام�س،
بطل �شجاع ولديه احلما�سة لكل
ما يقوم به ،كما ت�صفه والدته.
«ق�ضى يومني معنا ثم غاب
�إث��ن��ي ع�شر ي��وم��اً لي�ست�شهد
بعدها من دون �أن نراه».
بالن�سبة اىل زوجته احلرقة
�أك�بر« :خالل الإثني ع�شر يوماً
مل �أكلمه �سوى ث�لاث م��رات.
�آخر مرة كانت قبل ا�ست�شهاده
ب��ي��وم�ين .كنا ّ
نح�ضر خلطبة
�شقيقته فطلب مني �أن �أه ّيىء
له �أغرا�ضه و�أن �أ�سبقه اىل منزل
أ�ه��ل��ه ح��ي��ث �سيالقيني عند
عودته ال�ساعة الثانية ع�شرة.
فكان الإت�صال املريب ال�ساعة

الواحدة».
ت�ؤكد الزوجة �أن �إبنتها �ستفتخر بوالدها ال�شهيد
البطل الذي كان يحب اجلي�ش ،ولكن غيابه �سيكون
�صعباً عليها.
�أم��ا �شقيقه فيخرب ع��ن �صعوبة ا�ست�شهاده
خ�صو�صاً و�أنه كان يوم خطبة �شقيقته«.تع ّلقت
به كثرياً �آخر فرتة فكنت �أرافقه �أينما ذهب .كنت
�أكلمه دائماً فعلمت �أنه �أُبعد عن اجلبهة واعتقدت
�أن��ه مل يعد عليه خطر .يوم
اخلطوبة ر ّن الهاتف فقلت لهم
هذا �صقر ،ولكنه وللأ�سف كان
رفيقه الذي �أعلمنا با�ست�شهاده.
كان اخلرب �صعباً ،فهو قبل �أن
يلتحق ،كان قد ا�شرتى الف�ستان
لأخ��ت��ه وق��ام بكل التح�ضريات
ال�لازم��ة .ك��ان �شديد احلما�س،
وك�أنه يو ّدعنا».
وي����ؤك���د �شقيق ���ص��ق��ر �أن��ه
�سيلتحق بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية
بعد ع�شـرة �أيام «لبقـاء الوطن
و�إك��رام��اً للن�صر ال��ذي حققـه
اجل��ي�����ش ور���س��م��ـ��ه ال�شهـداء
بدمائهم».
• كتبت رمي��ا �سليم
�ضومط:
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كان له ما �أراد
ك��ان ي�س ّر اىل �أخيه أ�ن��ه يتمنى
املوت �شهيداً ومدافعاً عن الوطن،
مل يخ ّيب القدر �آماله ،بل كان له
ما �أراد حيث ان�ضم العريف املغوار
م�صطفى خ�ضر ال�شامي �إبن الواحد
والع�شرين عاماً اىل قافلة �شهداء
اجلي�ش الذين دفعوا الثمن الأغلى
لإن��ق��اذ لبنان م��ن ب��راث��ن الإره���اب
والفتنة التي كانت حتاك له.
يف انت�صاره يف معركة نهر البارد،
ق ّدم اجلي�ش لعائلة ال�شهيد العزاء
الأكرب كما ت�شري والدة م�صطفى ،لأنه
بذلك حقق �أمنية ولدها:
«ك��ان �إب��ن��ي ي���ؤك��د يل دوم���اً �أننا
�سن�شهد �إنت�صار اجلي�ش و�سيفرح الوطن ب�أ�سره.
واليوم �أ�شعر بعزاء كبري لهذا االنت�صار على الرغم
من الأمل العظيم ال��ذي خلفه ا�ست�شهاد ولدي
والكثريين من رفاقه ،خ�صو�صاً من �أبناء عكار».
وتتابع ب�صوت خنقه احلزن «ليته
متكن من م�شاركتنا الفرحة ...قبل
ن�صف �ساعة من ا�ست�شهاده �إت�صل
بي هاتفياً ليقول يل «ر�ضاك يا
�أم��ي� ،أن��ا بخري� ،إنتبهي اىل �أخي
املري�ض (لديه �أخ مقعد منذ �أربع
�سنوات).
ما زال��ت كلماته تطن يف �أذين،
تذكرين يف كل حلظة بقلبه الكبري
وبعطفه على �إخوته .فقبل موته
ب��ح��واىل الأ���س��ب��وع ك��ان يطمئنني
باحلديث عن عالج �أخيه وعن كيفية
ت�أمني الأدوي��ة ل��ه ...كم كان حنوناً
وحمباً لأخوته ،وكم كان مرحاً ميلأ
املنزل بهجة عندما يدخله! بعد
ا�ست�شهاد م�صطفى �أعاين الكثري من
جراء حزن �أخيه املري�ض ،وا�ضطر اىل
حب�س دموعي و�إخفاء لوعتي كي ال
�أزيد �آالمه و�شقاءه.»...
وت��ت��اب��ـ��ع ال��وال��ـ��دة مب��زي��ـ��ج من
الغ�ضب واللوعة «�أنا �أوالً و�أخ�يراً �أُم
ُفجعت مب��وت �إبنها ظلماً وغ��دراً،
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والدة العريف املغوار ال�شهيد م�صطفى ال�شامي

حرقوا قلوب الأمهات ،جازاهم اهلل على �أعمالهم .وتتح�سر الوالدة املفجوعة على فقيدها م�ؤكدة
نحن مل ن�ضمر لهم ال�شر� ،أما هم فقد فعلوا ،وال أ�ن��ه «مل يبق يل منه �سوى �صوره ومالب�سه،
�أعلم ملاذا! حرمونا فرحة احلياة وال�ضحك والبهجة هي �أملي الوحيد ،عندما �أ�شتاق اليه �أختلي بها
و�أق ّبلها و�أفرغ فيها �أحزاين.»...
فكيف نغفر لهم؟».
وت�ضيـف ب�صـوت �أنهكه البكاء
«�أعتز به يف موته كاعتزازي يف
حياته ،لأن��ه م��ات بطالً .ر�ضي اهلل
ع��ن��ه .»...وتختم باحلزن والدموع
«�أ�شعر حتى الآن ك�أنه ما يزال حياً،
وما زلت �أجل�س قرب الباب �أنتظر
عودته!».

والدة العريف ال�شهيد �سعد قا�سم

احلمد هلل
مل يحقق الإرهاب هدفه
«راح ال��غ��ايل ،راح كبري �إخوته،
احلنون ،العطوف .»...بهذه الكلمات
القليلة تخت�صر وال���دة العريف
ال�شهيد �سعد حممد قا�سم حزنها
ولوعتها خل�سارة �إبنها البكر الذي
ق�ضى يف ربيع �شبابه دفاعاً عن
�أر�ض الوطن و�شعبه.
وتتابع فيما مت�سح دمعها عن
اخلطوط التي ر�سمها احل��زن على
تتك�سر الأحالم
وجنتيها «ما �أ�صعب �أن ّ
والآمال التي ر�سمناها لأبنائنا ،ليحل
مكانها الفراغ ...كنا نفكر يف الفرتة

والدة الرقيب االول ال�شهيد ماجد حممود

الأخرية يف بناء منزل ل�سعد ،ونح ّثه على اختيار
عرو�س وبناء عائلة ...لكن الأ�شرار �إغتالوا احللم،
ون�شكر اهلل �أنهم مل يتمكنوا من حتقيق خمططهم
يف الق�ضاء على الوطن».
وت�ؤكد الوالدة امللتاعة ب�صوت مته ّدج «كان
يعلم �أنه �سيموت ،فقد وجد رفاقه يف �أغرا�ضه
ر�سالة ي�شري فيها اىل �ساعة موته واىل كيفية
تلقي عائلته اخل�ب�ر ...ك��ان ي��درك م��دى احلزن
الذي �سيجتاحنا عند �سماعنا النب�أ ،هو الذي اعتاد
�أن يجلب الب�سمة والفرح اىل حياتنا ...هو كبري
�أخوته الذي يعطف عليهم ويح�ضنهم ،وكم كان
حزنهم كبرياً على خ�سارة الغايل الذي ال يع ّو�ض،
ر�ضي اهلل عنه!
وفيما حتاول الوالدة املفجوعة موا�صلة حديثها
جتتاحها نوبة بكاء ت�صب فيها لوعتها وقهرها
لت�ؤكد يف ختامها «مهما قلت ع��ن ول���دي ال
��اف ...هو الدنيا كلها
�أ�ستطيع التعبري ب�شكل ك ٍ
بالن�سبة �إ ّ
أحت�سر فيه على
يل ...ال مي�ضي يوم ال � ّ
فقدانه ...نحن مل نفعل �شيئاً للأ�شرار فلماذا
اعتدوا علينا و�سلبونا �أغلى ما منلك؟».
• كتبت تريز من�صور:

والدة العريف املغوار ال�شهيد علي هو�شر

عادت �إ ّ
يل الروح
«ع��ادت إ� ّ
يل ال��روح عندما انت�صر اجلي�ش على
الإرهابيني» .بهذه الكلمات تخت�صر والدة الرقيب
الأول ال�شهيد ماجد حمود �شعورها .وقد ح�ضرت
�إحتفال تكرمي ال�شهداء حاملة �صورة �إبنها البطل.
�إ�ست�شهد �إبنها يف �أواخر العام  2006يف �أثناء
تفكيكه �ألغاماً خ ّلفها العدو الإ�سرائيلي خالل
عدوانه على لبنان ال�صيف املا�ضي ،فال�شهيد من
عداد فوج الهند�سة.
بالن�سبة اليها االنت�صار الذي حققه اجلي�ش على
الإرهاب م�صدر فخر واعتزاز .اجلي�ش �أنقذ الوطن
من �إج��رام ه���ؤالء ،وك�أم �شهيد ت�شعر �أنها معنية
متاماً باالنت�صار كجميع �أهايل الع�سكريني الذين
ا�ست�شهدوا يف نهر البارد.
دم �إبني ال�شهيد مل يذهب ه���دراً .لقد كان
فدا ًء للوطن وللم�ؤ�س�سة الع�سكرية التي نا�ضلت
وتنا�ضل من �أجل كرامة لبنان ،تقول.
وت�ضيف:
كان ولدي بطالً و�شاباً ع�صامياً مثابراً على العلم
والتطور ،لو مل ي�ست�شهد لكان الآن يف عداد رفاقه

الذين تخرجوا من كلية الإع�ل�ام حاملني �إج��ازة
(�إخت�صا�ص تلفزيون) .لكنه ل ّبى واجبه ،قدره �أن
ي�ست�شهد حلماية وطنه ومواطنيه.
وتختم بالقول:
�أنا م�ستعدة لتقدمي �أوالدي �شهداء فدا ًء للوطن.
وق��د ك��ان لأح��ده��م ���ش��رف ارت����داء ب��زة �شقيقه
واالن�ضمام اىل هذه امل�ؤ�س�سة التي حتمي لبنان
وترعانا ك�أهايل �شهداء.
فداء للجي�ش ولبنان
ونلتقي وال��دة ال�شهيد العريف املغوار علي
هو�شر ال�سيدة فاطمة من برقايل  -عكار ،ت�ؤكد
بدورها �أنها م�ستعدة لتقدمي ثالثة و�أربعة من
�أوالدها لل�شهادة فدا ًء للجي�ش وللبنان.
«�إبني بطل� ،أنقذ الوطن من براثن الإرهاب،
ي�ضج
ا�ست�شهد يف نهاية امل��ع��ارك ،وه��و ك��ان ّ
عنفواناً وكرامة ،كان واثقاً من الن�صر منذ البداية».
و�إذ تغالب دموعها تختم بالقول:
«اهلل ين�صر اجلي�ش ب�صورة دائمة ،ويحمي قائده
احلكيم اخللوق العماد مي�شال �سليمان».
• كتبت ليال �صقر:
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باق �أبداً
ٍ
املعاون ال�شهيد رميون توفيق عي�سى ،بطل
مقدام ان�ضم يف الثامن من �آب املا�ضي اىل قافلة
ال�شهداء الأبرار الذين �سبقوه على درب ال�شهادة.
مي�ض على زواجه �سنة واحدة ،ووالد مل
عري�س مل ِ
مت�ض على �أب ّوته الثمانية �أيام.
ِ
جماد �صورته يكاد ينطق ،وبريق عينيه ُيطمئن
باق �أبداً
الناظرين اىل �أن ال�شهيد ال ميوت ،و�أنه ٍ
بروحه ونف�سه املرحة و�شخ�صيته اللطيفة ب�شهادة
كل ذويه ومن عرفوه.
بر�صا�صة قن�ص غا�شمة وب�ش ّر و�إره��اب ،خطفوا
ب�سمته العذبة وتركوا تنهدات �أمل و�صرخات وجع
لوالدين منكوبني وزوجة مفجوعة وطفل يتيم،
�سيكرب من دون �أن يرى والده يفرح به وهو ينطق
كلمة «بابا» للمرة الأوىل ،ومن دون �أن ي�سانده
هذا «البابا» وهو يقوم بخطوته الأوىل ،و�إخوة
و�أخوات �سحقتهم وط�أة اجلرح.
«ما فينا نحكي �شي ،ما بيطلع معنا حكي»...
يقول �شقيقه الأك�ب�ر .كلمات خافتة خمنوقة
خرجت من �شفتني مرجتفتني وعينني دامعتني
حمم ّرتني حمرة احل�سرة ،واللوعة .ويرتك ال�شقيق
الكالم ل�شقيقته ّ
عل الكلمات جتد لديها �سبيالً.
«ا�شتقنالك يا رميون،
فخورون نحن ب�شهادته! اهلل يحمي رفقاتو وير ّد
عنن ،ق�ضى �أخي يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ثمانية
�أعوام ،تط ّوع يف ال�ش�ؤون اجلغرافية وكان حظه� ،أن
يت�ش ّكل منها اىل الفوج املجوقل وك�أن ال�شهادة
كانت حم ّتمة عليه».
«م ّر على عيدك يا رميون خم�سة �أيام ول�ست
معنا لالحتفال بالإثنني والثالثني ربيعاً».
وتتابع�« :آمن رميون بق�ضية الوطن ،و�إميانه
هذا جعله ي�ست�شهد .كان ك�إبن يل ،مل �أعتربه
يوماً �أخي فقط� ،أنا �أكربه ب�أعوام عديدة وحناين
جتاهه كحناين على �أوالدي متاماً ،خرج عري�ساً من
بيتي .كنت �أخاف عليه كثرياً ،خ�صو�صاً يف فرتة
املعركة ،كنت �أت�صل به يومياً لالطمئنان عليه
فيبادر اىل القول�« :إنتو انتبهوا على حالكن ،نحنا
عم نحميكم».
وكانت تنظر بني احلني والآخر اىل الع�سكريني
الذين كانوا يتجولون حولها ويف امللعب بعينني
م�شتاقتني متلهفتني لر�ؤية رميون يتجول بينهم
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ب��ق��ام��ت��ه املم�شوقة
وق��� ّده و�ضحكته التي
مل تكن تفارق وجهه،
ول��ك��ن �أ ّن���ى ل��ذل��ك �أن
يح�صل ،وهو الذي غادر
وارت���ق���ى اىل �سماء
بعيدة عالية� ،أعلى
من �أي �ضغينة وغدر
و�ش ّر.
والدة املعاون ال�شهيد
رميون عي�سى ووالده
وت�ضيف� :أ�شكر ربي
أ�ن���ه ر�أى طفله �إب��ن
الثمانية �أيام قبل �أن
ي�ست�شهد« .واللي حرقلنا قلبنا �أكرث� ،إبن عمي تكد حتت�ضن مي�شال ال�صغري ،وتنتظر عودة والده
العريف ال�شهيد �سمري كميل طنو�س اللي ما من املعركة ،حتى فقدت اىل الأب��د هذا الوالد
ّحلقنا حتى ن�شوفه عري�س� .صمد كل فرتة املعركة والزوج احلنون عمود �أ�سرتها.
لي�سقط «وردة لالنت�صار» ،وردة العائلة يوم عودة �أول كلماتها كانت« :ك��م �أنتظر رمي��ون هذه
ال�ساعة! كانت �أمنيته �أن يكون حا�ضراً �ساعة
الأفواج املقاتلة من نهر البارد».
وتابعت �أخت ال�شهيد قائل ًة« :وهبت عائلتنا االنت�صار .و�صلت تلك ال�ساعة ولكن القطار كان
للوطن �شهيدين ،بطلني طاهرين ،ونحن فخورون �أ�سرع مما اعتقد .هو يف عليائه يت�أمل رفاقه
ب�شهادتهما ولن نرتدد يوماً يف تطويع �أبنائنا يحتفلون بن�صره» .متتمت ليال ،ثم �أعقبت:
و�إخواتنا و�أحفادنا يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية على �أالّ «ماذا ع�ساي �أقول لك عنه� ،أنا �أعتربه بطالً حقيقياً
ي�ضيع ثمن دماء ال�شهداء .فلبنان ي�ستحق منا بال مبالغة ...قال يل رميون ذات مرة« :هناك
الكثري وكما كان يقول رميون�« :إذا ما يف وطن ما ناحية يف �شخ�صيتي مل تتع ّريف عليها بعد� ،أنا
يف عيلة» .والوطن اللي فيه رجال مثل رميون وطني لأبعد ح ّد� .س�ألته عن معنى ذلك بر�أيه وعما
و�سمري ما بيموت .كنا نتمنى لو ك��ان هو يف �إذا كان يحب وطنه �أكرث مني ،فقال «ال حتزين،
االحتفال اليوم .»...واغرورقت عيناها بالدموع نعم!».
وتابعت «ه��وي بقلبي بعدو عاي�ش ،البطل ما «يوم ا�ست�شهاده ت�أكدت �أنه عنى الأم��ر ،و�أنه
ّ
بيموت ،ورميون ّ
حب لبنان على حبنا الذي دام �أكرث من ت�سع
ق�ضى حياته بطل».
ف�ضل ّ
«كان حمباً وحنوناً ،طيب القلب مندفعاً منذ �سنوات .كنت حامالً حينها ،و�أ�ضاف« :لوما حب ّينا
�صغره ،كان وا�ضحاً �أنه م�شروع �شهيد ،وهذا ما كان وط ّنا يا ليال ما كنتي ع�شتي ال �إنت وال �إبنك».
«�صعبة فكرة وجودي يف بيتنا من بعده� ،أنا مل
يح ّفز خويف عليه وقلقي جتاهه».
يف ه��ذه الأث��ن��اء ،كانت ليال زوج��ة ال�شهيد� ،أط أ� عتبة البيت يف جبيل منذ ا�ست�شهاده .هذا
تت�س ّلم ال��درع من ممثل قيادة اجلي�ش ،وتعود البيت الذي كان «�شقى عمره» والذي عمل طوال
اىل مقعدها حتت�ضن
ال���درع اىل �صدرها.
مي�س الوطن
درع م��ه��م��ا ع��� ّزى
الويل ملن ّ
ح��زن��ه��ا ،ل��ن يع ّو�ض
عليها �أو ّ
ي�شمخ اعتزازاً ب�شهادة ابنه ،والد العريف ال�شهيد روين ال ّنجار يقول:
يحل مكان
«تاريخنا يف الن�ضال معروف وحمفور يف ذاكرة الوطن� ...شعارنا :الويل
�ضمة م��ن عري�سها
مي�س الوطن ،و�إن كان الثمن الذي دفعناه �أغلى الأثمان ،فلذة
البطل ال���ذي تركها
ملن ّ
الكبد� ...إمنا يف �سبيل الوطن تبخ�س �أثمان الت�ضحيات».
�أم����اً ح��دي��ث��ة العهد
ومفجوعة ،فهي مل

ات�سمت بالب�ساطة
والتي عمل على جعلها
واقعاً ملمو�ساً ومنها
ت�أ�سي�س عائلة ور�ؤية
�إبنه قبل ا�ست�شهاده».
�سكتت هنيهة ،ثم
تابعت�« :أن��ا مد ّر�سة
و�أكتب �أحياناً� .س�ألني
م����رة مل����اذ ال �أك��ت��ب
زوجة املعاون ال�شهيد رميون عي�سى
حتت�ضن درع ال�شهادة
ل��ل��ج��ي�����ش وك��ن��ت يف
ك��ل م���رة �أج��ي��ب��ه �أن��ه
ويف �أول ا�ستجابة
لطلبه �س�أكتب للجي�ش وبالتحديد لبطلي الغايل
حياته لي�ؤمنه لنا».
ونظرت من خالل دم��وع ترتقرق يف عينيها وزوجي ال�شهيد كلمات ،مل � ّ
أمتن يوماً �أن �أكتبها
وغ�صتي عليك
وقالت« :قد ما بحكي عن رميون ما بعطيه حقه .وال �أن تخرج من حرب قلم لوعتي ّ
كان يحب رفاقه بطريقة م�ش طبيعية وكان يخاف يا رميون!».
على اجلميع �أكرث من خوفه على نف�سه .ومل �أ َر يف «�أف��رح عندما يقولون يل �أن رمي��ون «بطل»،
وال �أ�ستطيع و�صف �شعوري لدى ت�سلمي الدرع
حياتي حباً �أعظم من حبه للآخرين».
«ا�ستيقظت يوم ا�ست�شهاده باكراً على �أ�صوات والأو�سمة .بيكرب قلبي فيك يا رمي��ون ،ولكني
�ضجيج غري اعتيادي يف منزل �أهلي يف ال�شمال� ،أحزن ...مل يع�ش لريى �إبنه يكرب �أمام نظريه».
فبادرت اىل �س�ؤال �أخي عن �سبب هذا ال�ضجيج لرميون �أرب��ع��ة �أ�شقاء ع�سكريني ،منهم من
فقال يل �أن رميون قد �أ�صيب (كان يكذب ليخفف تقاعد ومنهم من تط ّوع �أبنا�ؤه خلدمة امل�ؤ�س�سة
علي وط�أة ال�صدمة)� ،أول ما فكرت به �أن الأمر الع�سكرية الرائدة والتي يهب ه�ؤالء دماءهم يف
ّ
�سيتيح يل ر�ؤيته بيننا بعيداً عن يوميات القتال �سبيلها.
و�أخطار املخيم .ولكني ما لبثت �أن تنبهت لل�سواد وي�ش ّكل �شمال لبنان عموماً وبلدة ال�شيخ طابا
الذي ات�شحت به الن�ساء يف املنزل� ،أيقنت حينها خ�صو�صاً �أكرب مثال عن العطاء وال�سخاء من �أجل �أن
يحيا لبنان.
�أن رميون قد ا�ست�شهد».
وتتذ ّكر متنهدة�« :آخر مرة �أو�صله فيها �أخي اىل هي التي رفعت يف �شهر واحد وبفارق �سبعة
املخيم �أو�صاه بي ومبي�شال .وقالها مرة لقريبة وع�شرين يوماً �شهيدين بطلني من �أبناء العائلة
يل« :خايف �إتعلق بال�صبي» ،وك�أنه كان يعرف �أنه الواحدة اىل ج ّنة اخللود واالنت�صار� .ش�أنها �ش�أن
العديد من البلدات والعائالت اللبنانية التي ز ّينت
لن يراه طويالً وي�شبع من براءته».
ومتا�سكت ل��ي��ال بعد جهد لتقول« :ج ّ���ل ما �ساحاتها �ص َور �شهداء مقدامني ،رفعوا عالياً راية
يعزيني اليوم �أن رميون حقق معظم �أحالمه التي اجلي�ش ،وخالداً �إ�سم لبنان ،وقادوا قافلة ال�شهادة
على ام��ت��داد م�سرية
ال�����ش��رف والت�ضحية
والوفاء...
ولي�س بعيداً عن والد ال�شهيد روين ال ّنجار ،نلتقي والد العريف
ال�شهيد حممد �أيوب بقلب يع�صره الأمل يقول�« :أنا ع�سكري متقاعد
ت�صوير:
حملت ق�ضية لبنان  25عاماً وح ّملتها من ثم لإبني فا�ست�شهد على
اجلندي الأول
مذبح الوطن بطالً �شريفاً .الإرهابيون كانوا ينوون تدمري بلدنا ون�شر
بالل العرب
الذعر بني �أهله ،اجلي�ش ق�ضى عليهم ب�إمكاناته املحدودة وبدماء
تريزمن�صور
�شهدائه .لكن من �أجل هذه الدماء ،نريد حقيقة كل ما جرى».
را�شيل تابت

و�صار �إ�سمك
«ال�شهيد البطل»
بر�صا�صة ق�� ّن��ا���ص��� ،ص�� ّف��وا ك��ل د ّماتو
ون�سفوا الب�سمة اللي ما فارقت يوم �شفافو
وح���و����ش ع���م ت��ن��ه�����ش ب��ق��ل��وب برية
ك���رم���ال ����ش���و ،ك���رم���ال �أي ق�ضية
ح��رق��وا ق��ل��ب إ� ّم م��ا ت��ه�� ّن��ت ب�شبابو
وه��� ّدوا ه�� ّم��ة ب��ي �شقيت كتري د ّياتو
ال بينفع ح��ك��ي وال بيفيد ال�����س���ؤال
رح����ل ال���ب���ط���ل ،راح ال���غ���ايل ع��ل ّ��ي
ا�شتقت ل�ضحكتك ال��ل��ي ز ّي��ن��ت ال��دار
ا���ش��ت��ق��ت خل���وف���ك وح��ن�� ّي��ت��ك ع��ل ّ��ي
ب�ساعة الكفر ب�ض َعف وبعاتب الرب
وب�����ص��رخ بحرقة لي�ش خطفتوا مني
اب��ن��و «م��ي�����ش��و» ب��ع��دو ط��ف��ل �صغري
ان��ح��رم ع بكري م��ن كلمة «ي��ا ب ّيي»
وب�����س��اع��ة الإمي�������ان ب�����ردين ال��وع��ي
ب��ي��خ��ل��ق م���ن���ي ����ص���خ���رة �����ص���� ّوان
بتتحمل ق��ه��ر بتتحمل ري���ح الأي���ام
علي
ال��ل��ي م��ع��ر���ض��ة ك��ل ي���وم ت��ه��ب ّ
ّمل��ا اجل���رح ي��ن��زف وت��ت��و ّج��ع النهدات
وت�����س��ب��ق «ي���ا ري����ت» ك���ل الكلمات
بي�صرخ �صوت وبيقول «هيدا ق��درو»
واللي بيموت �شهيد قدي�س عند ربو
ب�� ّي��ك ي���ا «م��ي�����ش��ال» ب��ط��ل الأب���ط���ال
ب��ع�� ّل��ي را����س���ي وب��ف��ت��خ��ر ب�شهادتو
وتنعي�ش بكرامة وما ينهدروا ال ّدمات
واج����ب ع اجل��ي�����ش ي��ك�� ّف��ي ر�سالتو
ب��ي��ب��ق��ى ات���ذك���ر ���ش��و ك��ن��ت ت��ق��ول:
«�أن��������������������������ا وط�������������ن�������������ي...
وح���ب ال���وط���ن غ��ال��ب ع ح��ب��ي لإل���ك
ول����و م���ا داف��ع��ن��ا ع���ن وط��� ّن���ا لبنان
ال منعي�ش بكرامة وال بريبا ال�صبي»
زوجتك
التي لن تفارقها �أبداً
ليال
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ت�رشين الأول

خلف كل بطل� ...أبطال
حتقيق:
�إلهام ن�صر تابت

عائالت �ضباط يف نهر البارد عن جتربة الرتقب واالنتظار

حياتنا حمفوفة بالقلق...
واي�ضاً بالفخر واالعتزاز

خلف كل بطل
يف �ساحة املعركة
عائلة بطلة .عائلة
ت�شارك يف �أداء ال��واج��ب
املقد�س و�صناعة الن�صر.
بني جنبات كل بيت من بيوتهم زوجة و�أوالد� ،أم و�أب� ،أخوات و�أخوة،
ينت�صرون على قلقهم لكي ت�ستمر احلياة ،يت�صدون خلوفهم ّ
ليظل
البطل يف �ساحة املعركة بطالً .يبتكرون و�سائل جتعل االنتظار �أمراً
رب العائلة �أو �إبنها على خط النار.
ممكناً احتماله بينما ّ
يف حاالت ال�سلم واال�ستقرار ،قد ال يكون حا�ضراً يف �أذهان الكثريين م ّنا
�أن حياة الع�سكريني وعائالتهم ال ت�شبه كثرياً حياة �سواهمّ � ،أما عندما
يدق نفري اخلطر ،فالفارق ي�صبح فاقعاً ،جلياً ال يحتاج اىل تظهري وال
يحيطه لب�س.
نعود اىل بيوتنا ويعود �أزواجنا و�أوالدنا و�أخوتنا .ولكن ،ثمة بيوت �أخرى
يف جوار كل منا ،ي�سيجها ال�شوق اىل الأحباء واخلوف عليهم.
مذ يعتمر الع�سكري واجبه ومي�ضي اىل اخلدمة ،يدرك �أهله �أن الوطن بات
�شريكهم يف الإبن الذي �أحاطوه برمو�ش عيونهم لي�صبح رجالً .وتدرك
زوجة الع�سكري �أنها اختارت حلياتها �شريكاً قد ال يكون حا�ضراً اىل جانبها
يف كثري من الأوقات ال�صعبة ،و�أنها م�ضطرة اىل النهو�ض مب�س�ؤوليات
نحزن ونقلق لكننا ال ننهزم
على تلة جميلة منزل العميد الركن نبيل ن�صر،
هدوء تام يلف املكان واملنزل معاً ،وك�أن ال�سكون
من عالمات الإنتظار.
تطل ال�سيدة هناء زوجة العميد الركن ن�صر مر ّحبة
ب�إبت�سامة كبرية� :أهالً بكم ،يعطيكم العافية� ،أنتم
�أي�ضاً ت�شاركون الع�سكريني تعبهم وجهودهم.
ن�شكرها ون�شعر ب�شيء من احلرج :إ� ّن �أي جهد قد
يبذله الواحد منا ال ي�ساوي نقطة عرق على جبني

البيت والعائلة.
وي�ل�اح���ظ الأوالد
�أن وال��ده��م م�شغول
�أك�ث�ر م��ن �آب����اء رف��اق��ه��م،
فت�صبح م�أذونيته العيد الذي
ينتظرونه.
هذا يف الأ�سا�س ويف الأحوال العادية� ،أما يف �أحوال كتلك التي و ّلدتها
معارك نهر البارد ،فقد كان ال�س�ؤال يلح علينا :تُرى كيف مت ّر الأيام يف
بيوتهم؟ انطلقنا ومعنا ال�س�ؤال ،دخلنا العديد من املنازل .ولكن كان
من ال�صعب �أن ن�س�أل فاكتفينا من الكالم مبا يعبرّ عن ت�ضامننا ودعمنا
وتقديرنا ملا تقا�سيه كل عائلة يف ظل وجود الزوج �أو الأب �أو الأخ يف
�ساحات البطولة واخلطر.
يف بيوتهم وجدنا �أن عبق البطولة والعنفوان ميتد من �ساحات
املعركة اىل جنبات البيوت بخط متوا�صل متني ال يقطعه اخلوف وال
يوهنه حجم الت�ضحيات.
يف بيوتهم التقينا ن�ساء م�ؤمنات ب�أن جي�شنا يحمي بالعرق والدم بقاء
لبنان وكرامته .ويف بيوتهم عاينا الفخر ينت�صر على جحيم النريان
واخلطر ،ومل�سنا عمق الروابط التي ين�سجها كل ع�سكري بني عائلته
وقطعته ،بني عائلته وجي�شه ،وبينها وبني الوطن.

ع�سكري يف املعركة ،فما الذي قد ي�ضاهي دمهم
الذي �سال من �أجلنا؟ �أو ما الذي قد يخفف من قلق
طفلة ت�س�أل« :متى يعود البابا �إىل البيت؟».
بالن�سبة �إىل ال�سيدة هناء إ� ّن ما يخفف عن
عائالت الع�سكريني وط�أة اخلوف والقلق هو الإميان
باهلل والإمي��ان ب�أن اجلي�ش يقوم بواجب مق ّد�س.
فواجبه �أن يحمي الوطن من اخلطر �أياً كان م�صدره.
واملعركة التي يخو�ضها اليوم هي معركة بقاء
لبنان.

تقول :على الرغم من �شعورنا بالقلق واخلوف
وهذا �أمر طبيعي ،ف�إننا ن�شعر بالإعتزاز والفخر
ب��ه���ؤالء الأب��ط��ال ال��ذي��ن ي�صنعون ب��ق��اء لبنان
بت�ضحياتهم ودم��ائ��ه��م ،وي��واج��ه��ون ب�شجاعة
الإرهابيني الذين غدروا بالع�سكريني وه ّددوا �أمن
لبنان وا�ستقراره وا�ستمرارية كيانه.
وت�ضيف قائلة :ما يريحنا ويجعلنا نتح ّمل هذه
املرحلة مبعنويات عالية هو دعم ال�شعب اللبناين
للجي�ش ،و�إجماعه على تثمني ت�ضحياته واعتباره
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«خ�شبة اخلال�ص» ،ن�شعر بذلك يف كل حلظة ويف
كل مكان.
ت�ست�أذن ال�سيدة هناء للحظات وتعود ب�ضيافة
تنا�سب حرارة الطق�س التي كانت مرتفعة جداً
ذلك النهار.
ون�س�ألها عن الأوالد الذين مل ن�شعر �أنهم يف
املنزل .فتقول :عندنا ثالث بنات� ،إ ّنهن عند
�أهلي ،كنت وعدتهن �أن نخرج معاً اليوم �إذ �أعود
يوم اجلمعة باكراً من عملي� ،أ ّجلت امل�شروع بعد
�إت�صالكم بي ،يف �أي حال ال رغبة يل باخلروج ،مع
�أين �أ�شعر بالتق�صري يف هذا املو�ضوع مع الفتيات،
من ح ّقهن �أن يتم ّتعن بالعطلة وقد حرمن ذلك
ال�صيف املا�ضي وهذا ال�صيف �أي�ضاً...

• بحكم م�س�ؤولياته ال ي�أتي زوجك �إىل
البيت �إالّ قليالً ،كيف تتعاي�شون مع الأمر؟
 ندرك �أن حياة الع�سكري لها متطلباتها .وقد�سبق �أن ع�شنا ظروفاً مماثلة ال�صيف املا�ضي
عندما تع ّر�ضت مراكز اللواء لإعتداءات �إ�سرائيل.
�أنا �أق ّدر حجم امل�س�ؤوليات التي يتح ّملها زوجي،
و�أق ّدر �شعوره ،كل ع�سكري هو مبثابة ابن له وقد
ا�ست�شهد منهم كثريون� ،أ�شعر �أن من واجبي �أن
�أ�شاركه كل ذلك.
• حياة الع�سكري حمفوفة دائماً باخلطر،
وحياة عائلته حمفوفة بالقلق واخلوف...
ن �صالح قي�س
جة العقيد الرك
 نعم ،و إ�من��ا�سيدة دالل زو

تفي�ض حيوية على الرغم من �أنها بالكاد ت�ستطيع
ال�سري على قدمها امل�صابة ب�شعر ا�ستوجب
جتبريها .و�إذ ت�ص ّر على القيام بواجب ال�ضيافة
أدق التفا�صيل ،نرجوها ب�أالّ
بنف�سها مهتمة ب��� ّ
تتعب نف�سها.
تقول :وما بي �أنا؟ قدمي ت�ؤملني قليالً ،ماذا
يعني ذلك بالن�سبة �إىل ما يعانيه ال�شباب� ...إ ّنهم
يقيمون يف اخلطر ،ال يحظون بدقيقة يرتاحون
فيها ،بالأم�س �سقط من �شبابنا �شهيد ،نحن يف
بيوتنا ال ينق�صنا �شيء.

ال

ركن نبيل ن�صر

قيلة العميد ال

ال�سيدة هناء ع

ك��ذل��ك بالفخر واالع���ت���زاز ،تعودنا
االنت�صار على امل�شاعر ال�سلبية ،نحن نت�أثر ،نحزن
ونقلق ،لكننا ال ننهزم .عندما ات�صل بزوجي
لأطمئن اليه �أ�شعر �أن من واجبي تقدمي الدعم
له ،لي�س عادالً �أن يكون يف موقع امل�س�ؤولية على
اجلبهة ويكون اي�ضاً م�شغول البال على عائلته.
• والفتيات؟
 ي�شتقن اىل والدهن كثرياً .لك ّنهن �شديداتالفخر ب��ه ،ب��الأم�����س ك��ان عيد اجلي�ش� ،إبنتي
ال�صغرية كانت ترندح طوال النهار« :ت�سلم يا
ع�سكر لبنان».

• كيف
ك���ان وق���ع اخل�ب�ر عليك ع��ن��دم��ا ح�صل
االعتداء على اجلي�ش؟
 يومها ات�صل بي زوجي يف ال�ساد�سة �صباحاًليبلغني �أنه لن ي�أتي اىل املنزل كما كنا نتوقع.
�شعرت باخلوف و�س�ألته مل��اذا؟ ق��ال :هناك �أمر
طارئ ...عادة ال يتحدث عن تفا�صيل تخ�ص عمله.
جل�ست �أمام جهاز التلفزيون ورحت �أنتظر خرباً ما.
اىل �أن علمت باملجزرة التي ارتكبها الإرهابيون.
كان الأمر فظيعاً ،ال ميكن و�صفه� .شعرت بالغ�ضب
واحلزن واي�ضاً باخلوف� ،إنهم ي�ستهدفون الوطن.
مغاويرنا
الع�سكريون تعر�ضوا لغدر �شنيع ،حزنت على كل
واحد منهم ،ه�ؤالء ال�شهداء ورفاقهم افتدوا لبنان نق�صد منزل قائد فوج املغاوير العقيد الركن
�صالح قي�س .ت�ستقبلنا زوجته ال�سيدة دالل وهي
بدمائهم.
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• مما ال �شك فيه،
انكم تعي�شون مرحلة قا�سية...؟
 يف البداية كان وقع الأحداث �أليماً جداً� ،شعرتبكثري من القلق� ،أم�ضيت نحو �أ�سبوعني و�أنا �أ�سرية
ن�شرات الأخبار والهاتف ،اجلي�ش يخو�ض معركة
�شر�سة �ضد �إرهابيني جمرمني ال �ضوابط لإجرامهم،
�إ ّنها معركة مل ي�سبق �أن خا�ض اجلي�ش مثيالً لها.
كنت �أف ّكر بال�شهداء ،باجلرحى ،مب�صري البلد،
زوج���ي ال���ذي ي��واج��ه اخل��ط��ر ...يف حلظة قلت
لنف�سي :انه�ضي يا ام���ر�أة ،زوج��ك ي�شارك يف
معركة بقاء لبنان ،يجب �أن تكوين قوية وعلى
م�ستوى امل�س�ؤولية ،ثمة عائلة �أنت م�س�ؤولة عنها
يف غيابه ..متا�سكت� ،س ّلمت �أمري للهّ و�شعرت
�أنني �أختزن من ال�شجاعة وال�صالبة قدراً مل �أعهده
يف نف�سي.
عندما �أح ّدثه� ،أمازحه� ،أحاول �أن �أخفف عنه وط�أة
ال�ضغط الذي يعي�شه� ،أدرك جيداً كم هي قا�سية

الظروف التي يعي�شونها� :ضراوة القتال� ،إ�ست�شهاد
رفاق� ،إ�صابة �آخرين ،دويّ الق�صف والإنفجارات،
القن�ص ،الغبار ...كل ذلك ي�شعرين ب�أنني معنية
بهذه املعركة بل متو ّرطة فيها وبكل جوارحي،
والو�سيلة الوحيدة املتاحة �أمامي للم�شاركة هي
من خ�لال دع��م زوج��ي وع�سكرييه .ه��ذا ال�شعور
مي ّدين بال�شجاعة.
• ماذا تفعلني �إذا ا�ستبدّ بك القلق عند
�إ�شتداد املعارك؟
 (ت�ضحك) عندي «عميل �س ّري» هناك �أت�صل به(وت�س ّمي �أحد مرافقي زوجها) يخربين بتفا�صيل
ال يخربين بها زوج��ي ،على �أي حال �أنا �أحتا�شى
االت�صال عندما تكون املعارك حامية ،زوجي ي ّت�صل
يف الوقت املالئم من دون �أن يقول الكثري� ،أحياناً
�أعرف من نربة �صوته �أ ّن �أحد الع�سكريني �إ�ست�شهد
�أو �أ�صيب.
• ماذا يقول لك �إجماع اللبنانيني على
تقدير اجلي�ش و�إندفاعهم �إىل الوقوف
بجانبه؟
 يقول يل الكثري ،هذا الإجماعسيدة فاديا زوج

ة العقيد الركن

ال�

وتروي لنا:
منذ �أيام �سافر ابني ،قبل �سفره ذهب �إىل نهر
البارد ليو ّدع �أباه� ،أم�ضى معه النهار ،يف �أعماقي
قلت :هذا جنون �أن يكونا معاً يف اخلطر ،هذا كثري؛
يف املقابل �شعرت كم من املهم له �أن يعي�ش ما
يعي�شه والده والع�سكريون هناك ولو ل�ساعات ،فلم
�أعرت�ض.
ن�ستودعها على �أمل �أن نلتقي جم ّدداً وقد �أجنز
اجلي�ش مهمته بالإنت�صار .تقول :الن�صر �أكيد� ،أكيد،
ال �شك يف ذلك ،املهم �أن يحمي اهلل ال�شباب .لقد
دفعوا من دمهم �أغلى الأثمان.

رائعة ،وعلى الرغم من توا�ضع �إمكاناته فهو مل
يرت ّدد حلظة يف �أداء الواجب .الثمن الباهظ الذي
دفعه مل يثنه عن متابعة مهامه ،والإنق�سامات
ال�سيا�سية يف البلد مل ت�ؤثر ب�أي �شكل على �أدائه
ومناقبيته .جي�شنا رائع ب�شجاعته ومتا�سكه ووعيه
حلجم امل�س�ؤولية امللقاة على عاتقه ،وقد �أكد م ّرة
جديدة �أنه �أهل لها.
ون�س�أل ال�سيدة دالل ع ّما يعني لأوالدهما كون
والدهما �ضابطاً مغواراً ي�شارك يف هذه املعركة،
فتجيب:
�إنهما فخوران جداً بوالدهما ،عندما يخاطبانه
يقوالن له «يا بطل»� ،أكرث من ذلك فهما ي�شعران
هذا واجبه
�أنهما معنيان بالأمر مثل والدهما متاماً .حني
يتع ّذر عليه القيام بواجب التعزية ب�أحد ال�شهداء �أو و�إىل منزل �آخر ،حيث مي�ضي قائد الفوج املجوقل
العقيد الركن �شربل الفغايل و�سط عائلته ،فرتة
زيارة اجلرحى ،ف إ� ّن ال�شباب يتو ّلون الأمر.
احل��دي��ـ��ث ع��ـ��ن ال�����ش��ه��داء ال ي��ت��وق��ـ��ف عنـد من النقاهة �إثر �إ�صابة بليغة �إ�ستوجبت بقاءه
العموميـات ،تذكر ال�س ّيدة دالل تفا�صيل حول عدة �أي��ام يف غرفة
ة بعد الإ�صابة
ظ���روف ا�ست�شهاد بع�ضهم ،وتخربنا
الل فرتة النقاه
فراد عائلته خ
عا
عقيد الركن �ش
ال

ربل الفغايل م

�شربل الفغايل

العناية الفائقة �إىل �أن زال عنه

هو من �أهم م�صادر
قوة عائالت الع�سكريني والع�سكريني �أنف�سهم،
يكرب قلبنا عندما نعاين مظاهر الدعم ونرى علم
اجلي�ش مرتفعاً فوق ال�شرفات ويف ال�ساحات.
هذا يقول إ� ّن املواطنني يق ّدرون فعالً ت�ضحيات
الع�سكريني ويدركون �أهمية هذه املعركة.
وت�ضيف :جي�شنا ي�ستحق كل التقدير ،وقفته

تفا�صيل أ�خ��رى متع ّلقة بعائالتهم .من
جهتنا نتوقف عند ما تقوله ون�ست�شعر عمق
الروابط التي تن� أش� بني عائلة الع�سكري وقطعته.
و�سرعان ما ي�أتينا ت�أكيد جديد� ،إذ ت�ستعمل عبارة
«مغاويرنا» للداللة على الفوج الذي يقوده زوجها.
ن�س�ألها �إن كان املق�صود من العبارة التمييز بينهم
وبني مغاوير البحر ،فتقول :الأمر �أكرث من ذلك،
�أ�شعر �أن كل واحد منهم جزء من عائلتنا.

اخلطر.
زوجة العقيد الفغايل ال�س ّيدة فاديا و�أوالدهما
يتح ّلقون حوله .لقد عا�شت العائلة �أياماً من القلق
ت�ساوي كل حلظة فيها دهراً .ت�ستذكر ال�س ّيدة فاديا
الأيام ال�صعبة وتقول:
اهلل �سبحانه حماه ..كانت �إ�صابته خطرة ،لك ّنه
جنا واحلمد للهّ  ...أ�ع��رف زوجي ج ّيداً هو ال يهاب
اخلطر ،كنت �أقول له دائماً� :إنتبه لنف�سك ،فيقول:
ال تقلقوا �سوف نهزمهم ..هو دائماً يف املواقع
اجلي�ش  -العدد رقم 268

143

الأمامية �إىل جانب ع�سكرييه �أنا فخورة جداً به،
لكنني �أقلق عليه خ�صو�صاً بعد ما ح�صل.
يتجه نظرنا �إىل العقيد و�إىل وجهه احلامل كل
عالمات الثبات والإمي���ان ،فيقول بهدوء يعيد
ال�سكينة �إىل نفو�س �أفراد العائلة:
طبيعي �أن �أكون �إىل جانب رجايل يف املعركة
�أنا م�س�ؤول عنهم ،قربي منهم يز ّودهم الإندفاع
والثبات وي��ز ّودين الر�ضى والإطمئنان ،يجب �أن
�أتف ّقدهم ب�إ�ستمرار ...يف �أي حال مل �أ�صب لأنني
�إ�ستخففت مب��ب��ادئ احليطة واحل���ذر ،كنت يف
و�ضعية تدر�ؤ ،لك ّنها �إرادة الهلّ  .الأمر كان �سيح�صل
بطريقة ما ،حتى لو كنت يف منزيل و�سريري...
ما يزعجني فقط ،هو �أن �إ�صابتي جعلتني بعيداً
عن رج��ايل الذين يقاتلون ب�شجاعة و�شرا�سة
وعنفوان على الرغم من كل �شيء.
ونعود �إىل ال�سيدة فاديا التي ت�س ّلم مبا يقوله
زوجها من دون �أن ت�ستطيع �إخفاء ما ت�شعر به
فتقول:
لقد �إعتدوا على جي�شنا� ،إعتدوا على وطننا،
ع�سكريونا وقعوا �ضحية غ��در �شنيع وك��ان من
الطبيعي �أن يهب اجلي�ش للدفاع عن كرامته
لكي ال ي�سقط الوطن .ولكي ي��ردع الإرهابيني
وي�ست�أ�صل خالياهم.
• عندما يتعافى العقيد ويعود �إىل اجلبهة
ماذا �ستقولني له؟
 �أق��ول له اللهّ يحميك ويحمي اجلي�ش� ،إنتبهلنف�سك ،ماذا �أفعل؟ هل ميكنني �أن �أمت�سك به
و�أقول له ال تذهب جم ّدداً! هذا عمله وهذا واجبه.
ت�صمت قليالً لتعود وتقول :عندما بد�أت املعارك
كان مركز زوجي يف بريوت� ،إلتحق الفوج بنهر
البارد ومل يخربين .طوال �أ�سبوع كامل كنت �أت�صل
به و�أ�س�أله يومياً �أين �أنتم فيجيبني :ما زلنا يف
بريوت ،مل �أكن �أ�ص ّدقه ،بعد ذلك عرفت من الأخبار
�أن الفوج �إلتحق باملعركة� .س ّلمت �أمري و�أمره
للهّ وان�صرفت �إىل �ش�ؤون عائلتي وعملي� .أتابع
الأخبار� ،أ�ص ّلي ،و�أنتظر �أن ي ّت�صل بي لأطمئن �إىل
�أنه بخري ...يف �أي حال هذه لي�ست التجربة الأوىل
بالن�سبة �إ َّ
يل ،منذ تز ّوجنا �أدركت �أ ّن اخلطر له ح�صة
كبرية يف حياتنا� .أيام معارك �ضهر الوح�ش عانينا
الكثري ،كان الأوالد �صغاراً� .إ�ست�شهد وجرح الكثري
من رفاقه ،وظللت �أ ّياماً ال �أعرف م�صريه ...يف
�أي حال نحن ن�ستمر يف احتمال التجارب والقلق
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ب��الإمي��ان ،ومب��ا نلم�سه من تعاطف املواطنني
معنا .عندما كنا يف امل�ست�شفى �أتى كبار الأط ّباء
يعلنون رغبتهم يف الإلتحاق مبراكز طبية قريبة
من املخيم لتقدمي العناية ال�سريعة للحاالت
اخلطرة بدالً من نقلهم �إىل بريوت ،يكرب قلبنا
�إزاء ما نلم�سه من تعاطف ،ويكرب �إمياننا بقد�سية
املهمة التي ي ؤ� ّديها اجلي�ش.
�أبي رفع العلم و�أنا ر�أيت ال�صور
�أوالد العقيد الفغايل ،يعربون جميعهم عن
فخرهم الكبري بالوالد البطل .لك ّنهم ال يخفون
خوفهم عليه خ�صو�صاً بعد �أن
ت��ع�� ّر���ض ل�ل�إ���ص��اب��ة .و�إذ ن�س�أل
�إح���دى ال�صبايا ،ه��ل ت�شعرين
�أ ّن��ك ظلمت لأن وال��دك �ضابط
مقاتل مع ّر�ض للخطر؟ تقول:
ملاذا �أ�شعر بالظلم .إ� ّنني �أ�شعر
بالفخر والإع���ت���زاز ،أ�ن���ا فخورة
جداً ب�أبي� ،أح ّبه ج ّداً و�أمت ّنى �أن
ينتبه لنف�سه� .أ ّما االبن الأ�صغر
(� 9سنوات) فيخربنا بحما�سة
�أن وال���ده رف��ع العلم يف �أحد
املراكز املهمة يقول� :شاهدت
ال�صور ،حنا (�أح��د الع�سكريني)
�ص ّوره باخلليوي .ون�س�أله :هل
تعلم ماذا يعني �أن يرفع العلم
على موقع ما؟ يقول :يعني �أن
اجلي�ش �إحت ّله ...وهل تخاف على
والدك؟ «�أبي يقول يل �أنا �أقوى
منهم ال تخف ،إ� ّنه بطل ،لك ّنني
خفت عندما �أ�صيب».
و�إذ يقرتب م��ن وال���ده �أك�ثر،
نو ّدع العائلة الفخورة ببطلها،
متم ّنني له ال�شفاء التام وال�سالمة
والن�صر القريب للجي�ش وللبنان.

جاهزين .ت�أتي �أوامر �أخرى للتوجه �إىل اجلرد ،و�أي�ضاً
خالل دقائق يكونون جاهزين .ال �شكوى ،ال ت�أ ّفف،
ال تذ ّمر ،وال تخ ّلف ،بل جهوزية دائمة يف كل
الظروف والأحوال».
ه ّز بر�أ�سه وقال :واليوم �أي�ضاً ،وبعد �أن �سقط
من �سقط من ال�شهداء واجلرحى ،وبعد كل التعب،
�أق��ول« :ع�سكرنا ما يف م ّنو بالدين» .يقاتلون
اليوم وك�أن املعركة بد�أت للتو ...ي�ستم ّرون �شجعاناً
ال ي�ضاهيهم ع�سكر �صالبة ومتا�سكاً وب�سالة.
عدوى

ال�سيدة �شرمي وابنتاها

واليوم �أي�ضاً...
وقبل املغادرة نذ ّكر العقيد الفغايل �أنه حني
�س�ألناه عن �أحوال الع�سكر �إثر �إنت�شارهم على املعابر
احلدودية حيث ال مراكز ت�أويهم ،قال« :ع�سكرنا ما
يف منو بالدين� .أطلب من الع�سكريني �أن يج ّهزوا
�أنف�سهم ملهمة يف بريوت ،خالل دقائق يكونون

البطولة
تبدو ال�س ّيدة رام��ون��ا �شرمي زوج��ة قائد فوج
مغاوير البحر كتلة من احلما�سة ،كالمها� ،إ�شاراتها
يج�سد مدى �إندفاعها و�إنخراطها
وكل ما فيها ّ
يف املعركة التي يخو�ضها اجلي�ش .وعلى الرغم
من �أن مالمح القلق تظل حا�ضرة يف عينيها،

فلي�س من ال�صعب �أن نكت�شف كيف تنت�شر عدوى
البطولة يف بيت �ضابط مغوار ،وزوجة �شجاعة �أمام
م�س�ؤولياتها ،خ�صو�صاً �أنها ترعرعت منذ ال�صغر
يف بيئة ع�سكرية بامتياز:
والدها ع�سكري متقاعد� ،شقيقها �ضابط �شهيد،
و�شقيقها الآخر �ضابط ي�شارك يف العمليات يف
معركة نهر البارد .ت�شعر بعمق الروابط التي
ت�ش ّدها �إىل اجلي�ش ومن خالله بعمق الإنتماء �إىل
الوطن.
• زوجك يف اجلبهة و�أي�ضاً �شقيقك ،هذا
�أمر �صعب كيف تواجهينه؟
 لي�ست امل�� ّرة الأوىل التي نعي�ش خاللها مانعي�شه اليوم .مررنا بالكثري من التجارب� ،أ ّيام
معركة ال�ضنية كنت �أقول يف نف�سي :كل ما �أريده
�أن يعود زوجي� ،أريد �أن �أم�سك بيده و�أت�أكد �أنه ما
زال هنا.
م�� ّرت علينا ظ��روف أ�خ��رى �صعبة .الآن نعي�ش
التجربة ب�شكل �أق�سى.
ال�سيدة رامونا

ن جورج �شرمي
رك

زوجة العقيد ال

�إنها معركة ال �سابق لها ،معركة
م�صريية .كل ما �أف ّكر فيه الآن هو أ� ّن من واجبي �أن
�أدعم زوجي ب�أي و�سيلة ،و�أن �أ�شعره مبدى تقديرنا
لت�ضحياته وت�ضحيات ع�سكرييه من �أجلنا ،ومن

�أجل لبنان� .أ ّم��ا قلقنا عليه ،وغيابه عن البيت
و�شوقنا �إليه ف�أمور نحتملها بالإتكال على اللهّ � .إنه
�ضابط وهو يقوم بواجبه ،هذا عمله وهذه حياته
و أ�ن��ا �إخ�ترت �أن �أك��ون �شريكته .على �أي حال يف
ظروف كهذه لو �أتى �إىل املنزل ف إ� ّن عقله وقلبه
�سيكونان مع ال�شباب يف املعركة� ،أعرفه ج ّيداً ،ال
ي�ستطيع الإبتعاد وال يرتاح �إالّ �إذا كان قرب رجاله.
بالنهاية عندما يتع ّر�ض الوطن للخطر من واجب
اجلي�ش �أن يحميه ويت�ص ّدى للخطر .وهذا ما يفعله
الع�سكريون اليوم ،إ� ّنهم ي�ؤ ّدون واجبهم املق ّد�س.
• هل حت ّبني �أن توجّهي كلمة لزوجك؟
عال كم �أنا فخورة
� ّأحب �أن �أقول له وب�صوت ٍ
به وكم �أح ّبه ..إ� ّنه بطل وهو �أب بكل ما للكلمة
من معنى� ،أب ّوته ال ت�شمل فقط �أوالده و�إمنا كل
ع�سكرييه .حر�صه على كل واحد منهم يوازي حر�صه
علينا ،وهم يبادلونه �أعمق م�شاعر احلب والإحرتام.
وه����ذا م���ا ي�شعرين
ب��الإط��م��ئ��ن��ان .لقد
إ� ّتكلت على اللهّ منذ
ال��ب��داي��ة و�إمي���اين
ي�����س��ت��م��ر ق���وي���اً.
�سينت�صر اجلي�ش
وينت�صر معه لبنان.
• ل��دي��ك��م
�أربعة �أوالد ،كيف
يت�ص ّرفون حيال
���ش��وق��ه��م �إىل
والدهم وقلقهم
عليه؟
 �إ ّن��ه��م فخورونب������ه ،ي�����ق����� ّدرون
ت�ضحياته ،ونحن
ن��ذه��ب ب�إ�ستمرار
�إىل ال�شمال لنم�ضي
معه بع�ض الوقت،
ولو �ساعة.
ت�صمت قليالً وتتابع:
إ� ّنهم يتغ ّلبون على قلقهم ،عندما يك ّلمهم
ي�شعرون بالإطمئنان ،وهم بدورهم يحاولون دعمه
خ�صو�صاً عندما ي�شعرون �أنه حزين ،من ّر ب�أوقات
ع�صيبة حني ي�ست�شهد �أحد ع�سكريينا .هذا الأمر
يح�س
هو �أ�صعب ما نواجهه على الإطالق ،فزوجي ّ

�أ ّن جزءاً من عمره راح ،ونحن ن�شاركه الإح�سا�س
ذاته ونحاول �أن ندعمه .م ّرة �سمعت �إبني يك ّلم
والده ،كان يقول له� :أنت ع ّلمتنا �أنه يجب �أن نكون
�أقوياء يف مواجهة ال�صعاب ،ونحن نريدك �أن تظل
قوياً على الرغم من كل �شيء ،و�أن تنت�صر على
الإرهابيني.
حتب�س ال�س ّيدة رامونا دمعة قبل �أن ت�شرح :كان
ذلك بعد �إ�ست�شهاد �أربعة من خرية رجال الفوج،
�سائق زوجي �إ ّت�صل بطوين وقال له :وال��دك مل
يذق طعاماً منذ يومني ،ك ّلمه وخ ّفف عنه ...كم
�شعرت بالفخر� ،إبني �أ�صبح رجالً مثل �أبيه.
وع ع�سكرك
بابا انتبه َع حالك َ
ت�شعر �إبنة الأربع �سنوات مبدى ت�أ ّثر والدتها،
تقرتب منها وكذلك تفعل �شقيقتها التي تبدو
عيناها خ ّزاناً من احلنان.
• ن�س�أل ال�صغرية :قدّ ي�ش م�شتاقة للبابا؟
 «كتري ،كتري».• هل تك ّلمينه كل يوم؟
 «ال� ،أوقات ب�س ،ف�أبي م�شغول كتري ،عم يحاربلأ ّنو يف �أ�شرار قتلوا الع�سكر وبدن يخ ّربو لبنان».
• عندما تنتهي احل��رب ويعود �إىل
البيت ماذا �ستقولني له؟
 «ب ّدي بو�سو كتري كتري ،وقللو �أنت بطل و�أنابح ّبك».
• والآن ماذا تقولني له:
وع ع�سكرك».
 «�إنتبه َع حالك َقبل �أن نو ّدع عائلة العقيد الركن �شرمي ونتم ّنى
لها جمع ال�شمل ،حتملنا ال�س ّيدة رامونا كلمة
�أخرية:
ّ
جل ما نتم ّناه �أن تق ّدر ت�ضحيات هذا اجلي�ش
البطل و�أن حترتم دماء �شهدائه ،في�صار �إىل �إيجاد
ّ
حل للأزمة التي يعي�شها لبنان .حرام �أن ي�ست�شهد
الع�سكريون دفاعاً عن وطنهم بينما ال ي�ستطيع
ال�سيا�س ّيون �إيجاد حل للأزمة.
اخرتت هذه احلياة بحلوها وم ّرها
موعدنا مع ال�س ّيدة جومانا زوجة النقيب حممد
�ضاهر من فوج املغاوير ،كان يف منزلهما قرب
بريوت ،و�إذ التب�س علينا العنوان ،ا�ضطر ال�سائق
الع�سكري �إىل ال�س�ؤال اكرث من م ّرة.
ع�سكري يف �سيارة ع�سكرية ي�س�أل عن منزل
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�ضابط! الأمر �أثار يف نفو�س من �س�ألناهم القلق
والتخ ّوف.
�إحدى ال�س ّيدات تط ّوعت ملرافقتنا ويف الطريق
�أف�صحت وقالت« :خري؟ �إن�شاهلل ما يف �شي مكروه
على النقيب..؟» ،طم�أ ّناها ،النقيب ب�ألف خري
يقوم بواجبه ،وما نحن ب�صدده لي�س �إالّ زيارة
للعائلة ،تقول :احلمد للهّ  ،وتد ّلنا �إىل املنزل.
زوجة النقيب �ضاهر و�شقيقته تر ّحبان بنا بحرارة
لكن وط�أة القلق والإنتظار تبدو جلية يف العيون
ويف جنبات البيت.
النقيب املغوار ي�ؤ ّدي واجبه يف �ساحة املعركة،
ولداه (� 7سنوات ون�صف و� 6سنوات) ذهبا �إىل
بيت ج ّدهما يف بنت جبيل.

من دون كالم نفهم أ� ّن القلق والرت ّقب ال يتيحان
لها جماالً للإبتعاد عن املنزل.
هـي هنـا تتابـع التطـ ّورات والأخـبـار ،قـد يحظـى
مب�أذونية ،قد تنتـهي املعركة قريباً ويجب �أن
تكون يف املنزل.
رميا �شقيقته تبدو رفيقة �إنتظارها ،الواحدة
منهما تدعم الأخرى وت�ش ّد عزميتها.
« إ� ّتكالنــا على اهلل» تقول الأوىل وت�ؤ ّكد الثانية،
«هذه حياة الع�سكري».
• كيف يفهم الولدان غياب والدهما
وكيف يتق ّبالنه؟

ظروف مثل هذه ،و�صعوبة �إيجاد كلمات مطمئنة
وم�ش ّجعة .ت�أتي القهوة ،وير�سو هام�ش من الوقت
بني جنبات الكالم.
• عندمـا تز ّوجـت �ضابطاً هل ف ّكرت
بالأوقات الع�صيبة التي قد تواجهينها يف
ظروف كا ّلتي � ِأنت فيها اليوم؟
 �إخ�ترت زوج��ي واخ�ترت معه هذه احلياة بكلما فيها ،حلوها وم ّرها .كان �صريحاً معي منذ �أ ّول
الطريق ،قال يل ،قد ت�أتي �أ ّيام حتتاجني �أن �أكون
بجانبك وقد ال �أكون هنا� .أنا
ضاهر و�شقيقته
ملغوار حممد �

زوجة النقيب ا

دا النقيب �ضاهر

ول

ب�������ن�������ت
جبيل ...البلدة التي كانت يف مثل هذا الوقت
من العام املا�ضي كتلة من النار والدمار� ،أر�ض
البطولة والن�ضال...
ها هو �أحـد �أبنائهـا يقـوم بواجبـه يف ال�شمال...
وها هم �أوالده يف �أح�ضان البلدة والأهل يقتن�صون
�أياماً من ال ّلهو والفرح ب�إنتظار عودة الوالد.
تقول ال�س ّيدة جومانا :الطق�س ح��ار .ما ذنب
الأوالد ليحرموا اللعب والطبيعة والهواء النظيف،
�أر�سلتهما �إىل بيت ج ّدهما ،مي�ضيان هناك ب�ضعة
أ� ّيام ،هنا �ضجر وح ّر .ال طاقة يل على مرافقتهما
�إىل البحر و�أماكن اللهو ،وزوجي يواجه اخلطر كل
حلظة .ملاذا ال تذهب هذه ال�س ّيدة مع ولديها �إىل
اجلنوب؟ هناك �أهل زوجها و�أهلها...
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 ي�شتاقان �إليه ويك ّلمانه ،ال�صبيمت�أ ّثر ج ّداً ب�أبيه «البطل» .بد�أت املعركة قبل �أن
ينتهي العام الدرا�سي .كان يخبرّ املع ّلمة عن
�أبيه ،وي�ؤ ّلف ق�ص�صاً من وحي ما ي�سمعه ،املع ّلمة
�أر�سلت بطلبي ظ ّنت �أن ث ّمة م�شكلة ما ،مل تكن
تعلم �أن والده يف نهر البارد.
يتح�س�س ال�صبي ال�صغري
وت�صف لنا رميا كيف ّ
ج�سم والده عندما يعود �إىل البيت ليت�أ ّكد فعالً �أنه
بخري ومل ي�صب ب�أي �أذى� .أ ّما البنت فت�س�أل عن
والدها وعندما يكون يف املنزل ال تفارقه.
والأه���ل؟ جتيب رمي��ا« :بالهم م�شغول كتري»
لك ّنهم ي ّتكلون على اهلل وي�س�ألونه حماية �أخي
وجميع الع�سكريني.
نحاول �أن جند �شيئاً نقوله ،لك ّننا نكت�شف �صعوبة
ولوج خ�صو�صية امل�شاعر التي تعي�شها عائلة يف

�إخرتت �أن �أ�شاركه حياته،
�صعوبة احلياة الع�سكرية جتعلني �أق�� ّدره �أكرث،
على الرغم من القلق واخلوف �أنا فخورة بزوجي،
والإ ّتكال على اهلل ..يف النهاية زوجي يقوم بواجبه
جتاه وطنه .هذا واجب اجلي�ش� .أحياناً �أف ّكر بعد كل
ما تك�شف حول هذا التنظيم الإرهابي وما ميلكه
من �سالح .لو مل ي��ر ّد اجلي�ش ب�سرعة ويالحق
الإرهابيني ماذا كان �سيح ّل بلبنان؟ «اهلل يق ّوي
اجلي�ش وين�صره على جميع �أعدائنا».
مع هذه العبارة و�ضعنا النقطة على ال�سطر
الأخ�ير جلولتنا .عدنا �إىل مكاتبنا منتظرين �أن
يكتب جي�شنا البطل ال�سطر الأخري يف معركته �ضد
الإرهاب.
ت�صوير :را�شيل تابت

ت�رشين الأول

�أخبار ون�شاطات
�إعداد:
نينا عقل خليل

مترين
قتايل م�شرتك
بني اجلي�ش
والقوة الإيطالية
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يف �إط����ار تفعيل التعاون
والتن�سيق بني اجلي�ش اللبناين
وق��وات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
يف لبنان ،ن ّفذت وحدة من اللواء الثاين ع�شر باال�شرتاك
مع الوحدة الإيطالية �ضمن قوات «اليونيفيل» متريناً
قتالياً حول الت�صدي لعمل �إرهابي حمتمل داخل بقعة
العمليات ،وذل��ك يف منطقة ط�ير فل�سيه جنوب
الليطاين.
وي�أتي هذا التمرين من �ضمن �سل�سلة ن�شاطات
م�شرتكة تهدف اىل رفع م�ستوى التعاون امليداين
ب�ين اجلانبني ،والتحقق م��ن قدراتهما معاً على
مواجهة �أي طارئ ،باال�ضافة اىل تعزيز الكفاءة القتالية
لدى الع�سكريني.

ويف الإطار نف�سه ،ن ّفذت قوى م�شرتكة من اجلانبني،
مترين بحث و�إنقاذ يف املنطقة ما بني دير قانون
ر�أ�س العني وحانويه� ،شاركت فيه وحدات من �سالحي
اجل��و وامل�شاة باال�ضافة اىل جمموعات متخ�ص�صة
يف جمال الطب والهند�سة واالت�صاالت .وقد ت�ضمن
التمرين عمليات التن�سيق والبحث والإنقاذ الالزمة لدى
حتطم طائرة مروحية .وجرى تنفيذ مراحل التمرين
كافة بدقة ومهنية عالية .وي�شكل هذا التمرين خطوة
�أوىل يف م�سرية تعزيز القدرات ملا فيه �إجناح املهام
املوكولة للقوى العاملة يف اجلنوب.

ذخائر و�أ�سلحة فردية هبة �أمريكية اىل اجلي�ش
يف �إط��ار برنامج امل�ساعدات الأمريكية املقررة للعام
 ،2007ت�س ّلم اجلي�ش اللبناين هبة مقدمة من اجلي�ش
الأمريكي قوامها كمية ذخائر من عيارات خمتلفة ،وبع�ض
الأ�سلحة الفردية اخلفيفة .و�ستلي هذه امل�ساعدة ،متابعة
تنفيذ املراحل املتبقية من الربنامج لهذه ال�سنة وال�سنة
املقبلة.
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تخريج ع�سكريني
جرى يف ثكنة ميالد النداف يف
م�ستيتا ،حفل تخريج وتوزيع
�شهادات على ع�سكريني من فوجي
املغاوير ومغاوير البحر الذين تابعوا
بنجاح ال���دورة التدريبية اخلا�صة
ب�إ�شراف فريق تدريب �أمريكي.
تر�أ�س االحتفال العقيد الركن جورج
�شرمي قائد فوج مغاوير البحر ممثالً
قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان،
وح�ضره �ضباط من قيادة اجلي�ش
ورئي�س فريق التدريب الأمريكي
و�أع�ضا�ؤه وعدد من ال�ضباط.
ا�ستهل االحتفال بالن�شيد الوطني
اللبناين ،ث��م وج��ه العقيد الركن
�شرمي الكلمة الآتي ن�صها:
�أيها املتخرجون
نحتفل اليوم بتخرجكم بعد �أن
�أنهيتم بنجاح وكفاءة عالية دورة
تدريبية خا�صة� ،أثبتم خاللها قدرتكم
ع��ل��ى حت�� ّم��ل امل�����ش��ق��ات وتخطي
ال�صعاب ،وها �أنتم الآن جتنون ثمار
ما بذلتم من جهد وتعب وعرق،
م��زي��داً من الثقة بالنف�س ،وكماً
من املعلومات الع�سكرية ،النظرية
والتطبيقية ،ومتر�ساً �أكرث يف فنون
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م��ن فوج��ي مغاوي��ر البح��ر واملغاوي��ر �أنه��وا دورة تدريبي��ة خا�ص��ة
القتال ،مبا يتالءم مع طبيعة املهام
املوكلة اىل فوجي املغاوير ومغاوير
البحر ،وت�ؤهلكم للقيام بواجباتكم
على �أف�ضل ما يرام.
واعلموا �أن التدريب االح�ترايف
امل��ت��خ�����ص�����ص امل����دف����وع ب��ق��وة
الإرادة و���ص�لاب��ة الإمي����ان ،ي�شكل
الركيزة الأ�سا�سية التي من خاللها

ت�ستطيعون �أداء مهامكم بجدارة
عالية ،مت��ام��اً كما �أظ��ه��ر رفاقكم
الأبطال يف الألوية والأفواج بالأم�س
القريب ،عن كفاءة قتالية مميزة
يف املعركة التي خا�ضها اجلي�ش يف
نهر البارد ،و�أ�سهموا ب�صورة ف ّعالة
يف حتقيق الن�صر على الإرهاب.
�أيها املتخرجون

تتخرجون ال��ي��وم ،فيما ال�شعب
اللبناين م��ن �أق�صى ال��وط��ن اىل
�أق�صاه ،يقف بكل فخر واعتزاز �أمام
ه��ذا الإنت�صار الكبري ال��ذي حتقق
بف�ضل ت�ضحيات الع�سكريني،
ودماء ال�شهداء الأبرار الذين افتدوا
ب���أرواح��ه��م ال��ط��اه��رة حياة �أهلهم
و�إخوتهم يف الوطن واملواطنية،

وكذلك بف�ضل التفاف اللبنانيني كل
اللبنانيني حول اجلي�ش يف م�شهد
وطني رائ��ع �أذه��ل ال��ع��امل ،و�ش ّكل
مظهراً م�ش ّرفاً من مظاهر يقظة
ال�شعوب �إب��ان املحطات امل�صريية
التي متر بها .وكونوا على ثقة ب�أن
ه��ذه الوقفة الأب��ي��ة ال�شجاعة اىل
جانب اجلي�ش� ،ست�ضاعف من حجم
امل�س�ؤوليات امللقاة على عاتقنا،
وجتعلنا �أك�ثر من �أي وق��ت م�ضى
م�ؤمتنني على �سالمة الوطن و�أمن
املواطن ،لذا �أدعوكم اىل التم�سك
بالثوابت الوطنية والتزام االن�ضباط
الع�سكري واملثابرة على التدريب
واكت�ساب املعارف ،لتكونوا دائماً
مو�ضع ثقة ال�شعب وحم��ط �آماله
وتطلعاته.
با�سم قائد اجلي�ش العماد مي�شال
�سليمان� ،أتوجه بتحية �شكر وتقدير
لأع�ضاء فريق التدريب الأمريكي
على جهودهم املبذولة طوال فرتة
ال���دورة ،كما �أتوجه بالتهنئة لكم
مبنا�سبة تخرجكم يف ه��ذا اليوم
امل�شرق ال��واع��د متمنياً لكم كل
التوفيق والتقدم والنجاح.

جمعية «لبنان العطاء اخلريية» ك ّرمت اجلي�ش
�أقامت جمعية «لبنان العطاء اخلريية»  -فرع عاليه ،احتفاالً للجي�ش يف دارة الأمري في�صل �أر�سالن ،ح�ضره ممثل
قائد اجلي�ش العقيد جورج العتل ،ورئي�سة اجلمعية الأمرية حياة �أر�سالن ،ور�ؤ�ساء بلديات وفاعليات روحية
و�إجتماعية.
و�ألقت الأمرية �أر�سالن كلمة قالت فيها�« :سئمنا اال�ستزالم ،فنحن مواطنون� ،سئمنا املجاملة
فنحن �صادقون� ،سئمنا امل�صالح الآنية فنحن م�ؤمتنون على م�ستقبل �أجيالنا ...فالتجدد �سمة
احلياة و�صفاء الأحياء ،بكم تتحقق �آمالنا وتطلعاتنا� .أنتم الثقة و�صمودكم هو الأ�سا�س ونفو�سكم
الكبرية قاومت و�صمدت فا�ستحقت احلياة».
وانتهى االحتفال بتخريج  208فتيات �أنهني تدريبهن على مهن يدوية وحرفية.
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ت�رشين الأول

التعاون بني اجلي�ش واليونيفيل براً وبحراً يف حما�ضرتني

العميد نهرا حول واقع احلال جنوباً:

حما�رضات ودرا�سات

ال خروقات مهمة على اخلط الأزرق

العقيد متيز واملقدم �سركي�س عن املراقبة البحرية:

العمليات ت�شمل املالحقة واملواكبة واملنع

حما�ضرة يف كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان
ن ّوه م�ساعد قوات الطوارئ الدولية «اليونيفيل» العميد بارا�ش نهرا
(هندي اجلن�سية) بقدرات اجلي�ش اللبناين وبالطاقات والت�ضحيات التي
يبذلها يف �سبيل الوطن ،الفتاً اىل تعاونه الوثيق مع اليونيفيل ،يف
حماية املواطنني يف اجلنوب واحلفاظ على الأمن على طول اخلط الأزرق.
كالم العميد نهرا جاء يف �أثناء حما�ضرة �ألقاها حول «�أهمية العالقات
بني اليونيفيل واجلي�ش اللبناين واحلفاظ على الأم��ن يف املجتمع
اللبناين» ،وذلك يف قاعة املحا�ضرات يف مبنى كلية ف���ؤاد �شهاب
للقيادة والأركان ،بح�ضور قائد الكلية العميد الركن اليا�س فرحات ممثالً
العماد قائد اجلي�ش وعدد كبري من �ضباط القيادة وقادة الألوية وخ�صو�صاً
املنت�شرة يف اجلنوب.
بعد الن�شيد الوطني� ،ألقى عريف االحتفال العقيد الركن حممد �سبيتي
(مدرب يف الكلية) كلمة تطرق فيها اىل دور اليونيفيل يف اجلنوب،
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واىل التعاون الوثيق بينها وبني اجلي�ش اللبناين يف احلفاظ على الأمن
وال�سالم ،م�شيداً بحر�ص اجلي�ش على حماية عنا�صر قوات اليونيفيل،
متحدثاً عن دور الكتيبة الهندية وخرباتها العديدة.
ومن ثم بد أ� املحا�ضر العميد نهرا حما�ضرته التي ا�ستهلها بكلمة �إعجاب
بال�شعب اللبناين املعطاء املحب ،وبهذا البلد اجلميل الذي تتوافر فيه
املقومات اجلمالية وال�سياحية ،وكذلك باجلي�ش اللبناين الذي بذل ويبذل
الت�ضحيات ،م�شرياً اىل املعتقد الهندي القائل �إن «كل جندي ي�ست�شهد
يف املعارك ،يدخل اجلنة فوراً».
وتطرق اىل فل�سفة مفهوم الأمن املتعدد الأبعاد الذي يحافظ على
�إ�ستمرارية الدورة الدبلوما�سية والإقت�صادية والع�سكرية والإ�ستعداد
حلاالت الطوارئ.
وق��ال�« :إن دور اجليو�ش يف الأم��ن الوطني حيوي يف احلفاظ على
ال�سيادة وال�سلم الداخلي ،ويف الإ�ستجابة عند حاالت الطوارئ والكوارث
الطبيعية وكذلك املوجبات الدولية».
وحتدث نهرا عن البيئة العاملية ،حيث تظهر �أقطاب جديدة اىل جانب
الواليات املتحدة يف ظل العوملة ،م�شرياً اىل �إنتقال العامل من احلرب
الباردة اىل حرب الإره��اب ،واىل التقلبات الكبرية التي تتعر�ض لها
ال�ساحة الإقليمية ،ال �سيما ق�ضية ال�سيطرة على الطاقة النفطية الكبرية
يف منطقة ال�شرق الأو�سط.
وتطرق املحا�ضر اىل غياب الدميقراطية يف املنطقة والتي حت�ضر
بقوة يف لبنان ،الذي ميتاز مبوقعه اجلغرايف والإ�سرتاتيجي ،معترباً

�أن تنوعه الطائفي م�صدر قوة و�ضعف يف �آن .كما تطرق اىل و�ضع
الإقت�صاد اللبناين ال�ضعيف وم�ؤ�س�ساته املتعرثة واىل واقع امل�ؤ�س�سات
الإعالمية.
ومن ثم تناول املحا�ضر دور اليونيفيل ونطاق عملها املمتد من
الليطاين �شماالً اىل اخلط الأزرق جنوباً� ،إ�ضافة اىل املناطق على طول
اخلط الأزرق ومنها مزارع �شبعا وبلدة الغجر.
و�أ�شار اىل الواقع الدميوغرايف يف اجلنوب واىل �ضرورة ت�أهيل البنى
التحتية.
وقال العميد نهرا« :جاءت اليونيفيل اىل لبنان بنا ًء على القرارين
ال�صادرين عن جمل�س الأمن  426 - 425يف � 14آذار  .1978ومن ثم
تو�سع نطاق عملها العام  ،1982وكذلك العام � 2000إثر �إن�سحاب اجلي�ش
الإ�سرائيلي.
القرار
�صدور
إثر
�
�
أ
فطر
أخري
ل
ا
التغيري
�أما
 1701عن جمل�س الأمن نتيجة
الإعتداءات الإ�سرائيلية على لبنان.
وقال �إن اليونيفيل نالت ن�صيبها من الإعتداءات و�أنها �ساهمت يف
�إنقاذ مئات الأ�شخا�ص ويف معاجلة اجلرحى وت�سهيل عمل قوى الأمن
الداخلي يف مرجعيون.
و�أ�ضاف�« :إن مهام اجلي�ش الأ�سا�سية تنح�صر يف م�ساعدة اجلي�ش
اللبناين يف �إتخاذ الإج���راءات الآيلة اىل �إقامة منطقة خالية من
امل�سلحني والأ�سلحة غري ال�شرعية ،و�ضمان �أمن احل��دود ومنع دخول
الأ�سلحة ،بطلب من احلكومة .واتخاذ كل اخلطوات ال�ضرورية ومراقبة �أية
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حماولة تهدف اىل �سوء �إ�ستخدام هذه املنطقة ،وحماية املدنيني من
�أي ظهور يهددهم ...وكذلك ت�ساهم اليونيفيل يف نزع الألغام والقنابل
العنقودية التي خلفها العدوان الإ�سرائيلي على جنوب لبنان».
وتطرق املحا�ضر اىل هيكلية قوات اليونيفيل وعديدها امل�ؤلف من
قوات فرن�سية ،هندية� ،إيطالية ،بولونية� ،إيرلندية ،كورية ،نبالية،
املانية� ،إ�سبانية� ،إماراتية وماليزية ...واىل مراكز انت�شارها يف
املنطقتني ال�شرقية والغربية والبالغ عددها نحو  63مركزاً .و�أ�شار اىل
وجود  137نقطة مراقبة ،باال�ضافة اىل قوة التدخل البحرية بوا�سطة
البوارج الأملانية التي ّمت خف�ض عددها منذ فرتة.
وحتدث العميد نهرا عن «الإجنازات التي حققتها اليونيفيل و�أهمها،
�إقامة الهيئة الثالثية الأطراف بني اجلي�ش اللبناين واليونيفيل واجلي�ش
الإ�سرائيلي ...وهذا باال�ضافة اىل الإ�شراف على عملية �إن�سحاب اجلي�ش
الإ�سرائيلي وانت�شار اجلي�ش اللبناين ،التي ّمتت ب�سالم ومن دون �أية
حوادث تذكر ،على الرغم من حمدودية عديد اليونيفيل يف حينها».
كما �أكد العميد نهرا �أنه مل ت�سجل خالل عام �أية خروقات هامة عرب اخلط
الأزرق ،و�أنه يف حال اكت�شاف تهريب �أ�سلحةُ ،يعلم اجلي�ش بذلك ،وهو
يت�صرف بالطريقة املنا�سبة.
ومن املهام التي ن ّفذتها اليونيفيل ،مراقبة احلدود البحرية اللبنانية
واخلط الأزرق ،و�إنقاذ  11بحاراً.
وعن التعاون مع اجلي�ش قال« :التعاون وثيق جداً بني قيادة اليونيفيل
وقيادة اجلي�ش اللبناين ،والف�ضل يعود يف ذلك اىل قائده احلكيم العماد
مي�شال �سليمان» .و�أ�ضاف�« :إننا

158

اجلي�ش  -العدد رقم 268

منلك القدرة الكافية مل�ساعدة اجلي�ش ،وهكذا ف�إن دوريات عديدة ت�سيرّ
بالتن�سيق معه ،و�سوف نزيد عدد هذه الدوريات عندما ت�صبح البيئة
مالئمة لذلك».
ويف اخلتام �شكر العميد الركن فرحات املحا�ضر العميد نهرا على
حما�ضرته القيمة ،وقدم له درع الكلية با�سم العماد قائد اجلي�ش .كما و ّقع
العميد نهرا على ال�سجل الذهبي يف الكلية.

حما�ضرة يف قاعدة جونية البحرية
يف قاعة املحا�ضرات يف قاعدة جونية البحرية �ألقى العقيد ماثيو�س
متيز من البحرية الأملانية يعاونه املقدم الركن البحري جوزف �سركي�س
من القوات البحرية اللبنانية ،حما�ضرة حول «دور و�أهمية العمليات
البحرية يف مراقبة املياه الإقليمية» ،وذلك بح�ضور ممثل قائد اجلي�ش
العميد الركن البحري بطر�س �أبي ن�صر قائد القوات البحرية وعدد من
ال�ضباط من خمتلف قطع اجلي�ش.
بد�أت املحا�ضرة مبداخلة العقيد ماثيو�س الذي ع ّرف مببد�أ املراقبة
عامة ،واملراقبة البحرية على وجه اخل�صو�ص والتي تن ّفذ بوا�سطة
الأقمار الإ�صطناعية والطائرات على خمتلف �أنواعها ،والوحدات
البحرية ،والغوا�صات ،وال���رادارات ،وهي بذلك نتيجة جمهود فريق
متكامل.
و�شرح العقيد ماثيو�س «ال�صورة البحرية املع ّرفة» والتي تت�ضمن

مف�صلة عن كل باخرة �أو �سفينة �أو و�سيلة بحرية تدخل املياه
معلومات ّ
الإقليمية ،وم�صدرها ،والتقنيات والو�سائل امل�ستعملة فيها كافة.
وعن امل�صالح واحلقوق الوطنية يف املياه الإقليمية قال �إنها
تت�ضمن �سالمة و�أمن املنطقة وتبادل الب�ضائع ومنظمات الإنقاذ
والبحث ،وال�صيد البحري ،والتلوث البيئي والإ�ستعمال التجاري للبحر.
وحتدث عن التحديات الأمنية البحرية والتي تتمثل يف حماربة
التهريب وجتارة الرقيق والقر�صنة ،وجتارة الأ�سلحة وتلويث البحر
واجلرائم املنظمة بوا�سطة البحر ،وال�صراع على احلدود البحرية وال�صيد
غري ال�شرعي.
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�ش اللبناين خ�صو�صاً ،الفتاً اىل �أن حواىل
 75يف املئة من جتارته اخلارجية تتم عرب مرافئه البحرية ما ي�ش ّكل
حتدياً كبرياً ل�ضبط احلدود البحرية ،والتي متتد حواىل  210كلم على
طول ال�شاطئ.
ثم تابع العقيد ماثيو�س فتحدث عن العمليات البحرية التي
تن ّفذها ال�سلطات الع�سكرية واملدنية لتطبيق القانون وحماية
املدنيني واحلفاظ على امل�صالح الوطنية والدولية ،ومنع تهديدات
وخماطر الن�شاطات غري القانونية يف املجال البحري ...وقال �إن هذه
العمليات ت�شمل املراقبة واملالحقة واملواكبة واملالحقة الوقائية،
واملنع البحري ،م�ستفي�ضاً يف �شرح م�سببات هذا املنع وطرقه

وتد ّرجه ،خ�صو�صاً يف ظل الظروف احلالية والتي تعطي اليونيفيل
مهمات مراقبة وتن�سيق مع القوات البحرية اللبنانية ،كما ق ّدم ملحة
�إح�صائية عن �أعمال املراقبة التي متت خالل �سنة.
ويف مداخلته الثانية حت ّدث املقدم �سركي�س عن نظام مراقبة البحرية
اللبنانية وال�سلطات التي ت�سهم بتنفيذه ومنها ،الأمن العام واجلمارك
ومديرية النقل البحري والقوات البحرية يف اجلي�ش اللبناين .ويف
هذا الإطار �شرح و�ضع املراقبة يف القوات البحرية واملعدات والطرق
امل�ستعملة ،مع الأخذ بعني الإعتبار املبادرة الأملانية لتح�سني وتطوير
هذا النظام من خالل �شبكة رادارية ،وتقدمي قاربي دورية كهبة ،اىل
�إتفاقيات لتدريب العنا�صر اللبنانيني من قبل البحرية الأملانية.
من جهته ختم العقيد الأملاين ماثيو�س املحا�ضرة متناوالً طريقة
تنفيذ قوات اليونيفيل ملهماتها ال�شرعية بالتن�سيق مع القوات
البحرية اللبنانية ،والتي تت�ضمن تطبيق مبد أ� ال�سيادة على املياه
الإقليمية ،ومنع دخول الأ�سلحة واملعدات الع�سكرية عرب البحر ،ون�شر
القوات البحرية املطلوبة مع التن�سيق وتبادل املعلومات ونتائج
املراقبة من قبل الطرفني؛ كذلك �إ�ستقبال ق��وارب اليونيفيل يف
املرافئ اللبنانية عند احلاجة ،وتبادل �ضباط الإرتباط والتن�سيق
املعلومات لتغطية �سالمة املياه الإقليمية اللبنانية.
ويف اخلتام قدم العميد الركن البحري �أبي ن�صر اىل العقيد الأملاين
ماثيو�س متيز درعاً با�سـم قائد اجليـ�ش العمـاد مي�شـال �سليمـان
عربون �شكر.
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ت�رشين الأول

العوايف يا وطن

من بريوت اىل مرجعيون

الواجب علينا...
وحتياتنا اىل
الرفاق
يف نهر
البارد

«العوايف يا وطن من كل الوطن».
بهذه العبارة توجهت «اجلي�ش» اىل الع�سكريني املنت�شرين من بريوت
اىل مرجعيون.
ا�ستطلعت مهامهم و�أحوالهم ،وحملت انطباعاتهم.
ومن بريوت اىل مرجعيون كان للع�سكريني �صوت واحد� ،صوت الواجب معقوداً
على حتية اىل الرفاق الذين يواجهون الإرهاب يف نهر البارد ،و�أمنية« :يا
ليتنا كنا هناك» .لكن «هون باخلدمة وهونيك باخلدمة».
هنا ما ع��ادت به «اجلي�ش» يف جولتها التي رك��زت كل من
حمطاتها على املهام التي ميار�سها اجلي�ش تبعاً خل�صو�صية
كل قطاع ،علماً �أن اجلولة كانت يف منا�سبة مرور عام
على عدوان ال�صيف املا�ضي وما �أعقبه من تطورات
تو�سع مبوجبها انت�شار اجلي�ش جنوباً لي�شمل
جنوب الليطاين.
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العوايف يا وطن

فوج التدخل الثاين

ت�رشين الأول

�إعداد:
تريز من�صور
ليال �صقر
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جهوزيتنا يف �أعلى درجاتها
ونحن دائماً م�ستعدون للمهمات
جهوزية تامة
ي��ق��ول ق��ائ��د ف��وج
التدخل الثاين العقيد
الركن ج��ورج بطر�س:
«�إن ال��ف��وج على �أمت
اجلهوزية للحفاظ على
الأم���ن منذ -7 -10
� 2005أي م��ن��ذ نحو
ال�سنتني ،حيث ح�صلت
ت��ظ��اه��رات متعددة
واعت�صامات يف و�سط
العا�صمة ويف حميط
الإ�سكوا ،هذا بالإ�ضافة
�إىل �أع��م��ال ال�شغب
التي �شهدتها منطقة
الأ�شرفية يف �شباط
 ،2006وما رافقها من
�إعتداء على ال�سفارة الدامناركية.
ولقد تعددت املنا�سبات التي جعلت الفوج على على م�ستوى ف�صيلة ،يف مناطق �آهلة و�صعبة.
ا�ستعداد دائم للت�صدي لأية عملية �إخالل بالأمن .كما قام الفوج يف الفرتة عينها بدورة تدريبية
لعنا�صر من قوى الأمن الداخلي ت�ضمنت درو�ساً
ح��ول كيفية ا�ستعمال القاذف امل�ضاد للدروع
قتال حي وتدريب
• �إ�ضافة �إىل هذه املهمات اجل�سام ،هل والرمانات اليدوية .و�شارك يف هذه الدورة رماة
القاذفات يف الفوج وختمت بالرماية احلية التي
�شارك الفوج يف معركة نهر البارد؟
 بالطبع �شارك الفوج يف معركة نهر البارد نفذت يف حقل رماية املغيتة يف منطقة �ضهرمن خالل ف�صيلة م�صفحات ّمت تبديل عنا�صرها البيدر .هذا بالإ�ضافة �إىل تنفيذ دورات تدريب
ب�صورة دائمة� ،إىل جانب فوج املغاوير وفوج يف مدر�سة القوات اخلا�صة تدخل للمرة الأوىل يف
الهند�سة ،و�أ�صيب �أربعة ع�سكريني من الفوج مناهج تدريب الفوج املجوقل ،حاز يف نهايتها
بجروح طفيفة .ولقد �أبدى عنا�صر الفوج حما�سة الع�سكريون الناجحون ال�شهادات و�شعار التدخل.
�شديدة للم�شاركة يف ه��ذه املعركة التي وال بد من الإ���ش��ارة هنا �إىل �أن��ه �ضمن عملية
حقق فيها اجلي�ش الن�صر الكبري .وال احلفاظ على الأمن ّمت تنفيذ دورات تتمحور حول
بد من الإ�شارة هنا �إىل �أن الفوج قام كيفية التعاطي مع املدنيني املخ ّلني بالأمن يف
ب�إعادة تدريب وت�أهيل الع�سكريني املظاهرات ،ال �سيما �أن هناك تدرجاً يف ا�ستعمال
على القتال �ضمن وح���دات �صغرية و�سائل مكافحة ال�شغب امل��ت��واف��رة ب�ين يدي
العقيد الركن جورج بطر�س

يف ظ��روف م�صريية دقيقة من
عمر الوطن ،ين ّفذ فوج التدخل
الثاين املهام اجل�سام املوكلة �إليه
بحزم وثبات على مدار ال�ساعة ،حمافظاً
على الأم��ن من خ�لال :نقاط املراقبة،
احلواجز الثابتة واملتحركة ،الدوريات
الراجلة وامل�ؤ ّللة� ،ضمن قطاعه املمتد
من نهر بريوت �شرقاً ،جادة بيار اجلميل
وج��ادة �صائب �سالم جنوباً والبحر غرباً
و�شماالً مرف�أ بريوت.
وبناء على تعليمات القيادة ووفق قرار
جمل�س الوزراء ،تقوم �سرايا الفوج ال�سبع
�إ�ضافة �إىل �سرية من اللواء الثاين ع�شر،
مبهمات حفظ �أم��ن املراكز اال�سا�سية،
كمرف�أ ب�يروت ،وال�سفارات الأجنبية،
بالإ�ضافة �إىل توفري الأم��ن يف حميط
ال�سراي احلكومي وجمل�س النواب.
ويتمركز بع�ض ال�سرايا يف نقاط ثابتة
�إىل جانب بع�ض النقاط احل�سا�سة
كمحيط �ضريح الرئي�س ال�شهيد
رف��ي��ق احل��ري��ري ويف حميط
منطقة تلفزيون «امل�ستقبل»
حيث توجد تيارات �سيا�سية
وح��زب��ي��ة خمتلفة ،منعاً
حل�صول ت�صادمات.

العقيد الركن جورج بطر�س

الع�سكريني.
و�أ�ضاف العقيد الركن بطر�س�« :إن الع�سكريني
وال�ضباط يف فوج التدخل الثاين منت�شرون ب�أعداد
كبرية ويف مهمات خمتلفة ويبذلون جمهوداً
كبرياً ،لدرجة �أنه قد مي ّر �شهر والع�سكري ال يذهب
يف م�أذونية �إىل منزله ،وت�صادف يف العديد من
الأحيان �أنه ما �أن ينهي مهمة معينة حتى يبد�أ
ب�أخرى .ولقد احتل الفوج املرتبة الثانية بني

وحدات اجلي�ش كافة يف تقييم القيادة ونال درع
تقدير للجهوزية العمالنية للعام  .»2005وختم
�أخ�يراً« :لقد علمتنا هذه التجارب التي من ّر بها
الكثري الكثري خ�صو�صاً معركة نهر البارد ،حيث
�أن بع�ض الأم���ور ال�صغرية �أ�صبحت يف حمور
تدريباتنا .وان الظروف التي مي ّر بها الوطن حت ّتم
علينا الإبقاء على جهوزية تامة من التدريب
واليقظة لكي مت ّر هذه املرحلة ال�سيا�سية الدقيقة
ب�سالم».

النقيب جورج املر

مهام الفوج
يف �أماكن االنت�شار
ينت�شر الفوج منذ
حزيران الـ  2005يف
منطقة املرف�أ ،هناك
التقينا النقيب جورج
امل����ر و���س���أل��ن��اه عن
املهام التي ينفذها
الع�سكريون وكيفية
ت��ف��اع��ل امل��واط��ن�ين
معها ،فقال :من �آخر
امل��ه��ام ال��ت��ي ن ّفذها
الفوج ت�أمني حماية

جل�سة اال�ستحقاق الرئا�سي يوم الثالثاء الواقع
فيه اخلام�س والع�شرين من �شهر ايلول املا�ضي،
و�شمل حميط االنت�شار �شارع جورج حداد و�صوالً
لربج الغزال.
يتوىل الفوج تنفيذ عدة تدابري حفاظاً على
�أمن املواطنني و�سالمتهم وهم يق ّدرون بدورهم
املجهود الذي يقوم به الفوج يف �سبيل ت�أمني
الأج���واء الآمنة واملناخ امل�ستقر لهم .فرتاهم
يتق ّبلون الإجراءات التي يتخذها الع�سكريون يف
تنفيذ مهامهم من تفتي�ش وتدقيق على احلواجز
فال يبدون �أي امتعا�ض� ،إذ �إنهم يدركون �أن ما
ي�صب يف نهاية الأمر يف دائرة
يقوم به العنا�صر ّ
م�صلحتهم و�سالمتهم.
�شارك الفوج يف العمليات التي دارت يف خم ّيم
نهر الباردّ ،
وظل يف �ساحة املعركة ملدة �شهر
و�سبعة �أيام .كذلك كان من الأفواج التي �شاركت
يف م�سرية االنت�صار وقد ه َّن�أ ك ٌّل من النقيب جورج
امل ّر والنقيب �سامر عيد ،اجلي�ش بالن�صر الذي
ح َّققه على االرهاب.
وعبرّ االثنان عن �شعور واحد:
ّ
ولكـن امل�ؤ�س�سة
املعـركة مل تكن �سهلـة
الع�سكرية وبف�ضل عنا�صرها البوا�سل ا�ستطاعت
ويد
ال�صمود من �أج��ل هدف واح��د وبقلب واح��د ٍ

�ضباط
وعنا�صر
من الفوج
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واحدة جامعة.

مربوك
للجي�ش ولبنان
يف مكان �آخ��ر نلتقي املعاون حممد عيتاوي
والعريف جوزيف رحمة وهما راميا م�ص ّفحات� ،أكدا
�أن املهمة التي �ألقيت على عاتق الفوج مل تكن
�سهلة ،وقد ك ّونوا من خاللها خربة �شاملة ،كانت
جتربة ذات فائدة م�ؤ ّكدة.
ويف جولة تف ّقد ّية على احلواجز املقامة يف
نطاق عمل الفوج ،كان لنا �أي�ضاً حديث مع كل
من الرقيب الأول جرج�س هيفا والرقيب الأول
ابراهيم القزويني اللذين كانا موجودين على
حاجزين �أقيما يف منطقة و�سط املدينة،
بدورهما �أك��دا �أهمية دور اجلي�ش يف حفظ
الأمن خ�صو�صاً يف مناطق ح�سا�سة ،وعبرّ ا
عن ارتياحهما لطريقة تعاطي املواطنني
مع االج��راءات التي يقوم بها الع�سكريون
للحفاظ على اال�ستقرار� .أما الكلمة االخرية
فكانت :مربوك للجي�ش ولبنان الن�صر الذي
حتقق يف نهر البارد بف�ضل ت�ضحيات
الع�سكريني الذين كانوا «ق ّدا وقدود».
ت�صوير:
را�شيل تابت
حفاظاً

م�صفحات
تابعة للفوج
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على الأمن

العوايف يا وطن

فوج التدخل الرابع

ت�رشين الأول

�إعداد:
تريز من�صور

حفظ الأمن عملية بالغة الدقة
الع�سكريون

�سهرنا على الأمن
يدعم رفاقنا يف نهر البارد
لدى عدم االمتثال لأمر الوقوف على احلاجز ،ف�إن
ندرك حجم م�س�ؤولياتنا
تعليمات القيادة ال جتيز للع�سكري �إطالق النار
قال العقيد الركن �سمحات:
«�إن الع�سكريني ين ّفذون املهام املوكلة اليهم مبا�شرة على املخ ّلني بالأمن ،بل عليهم توجيه
مبعنويات مرتفعة وحما�سة كبرية ،فاجلميع الإنذار �أوالً ومن ثم تفريق املتظاهرين ب�أدوات
يدرك حجم امل�س�ؤولية امللقاة على عاتقه يف هذه مكافحة ال�شغب كالهراوات والقنابل امل�س ّيلة
الظروف امل�صريية يف
تاريخ اجلي�ش والوطن.
ومن املهام الأ�سا�سية
للفوج ال���ذي انت�شر
يف القطاع املذكور،
ح���ي���ث ك�����ان ال���ل���واء
املجوقل ينت�شر قبل
امل�شاركة يف معارك
نهر البارد ،حفظ الأمن
ومالحقة املخ ّلني به.
وي��ن��درج �ضمن هذه
املهام مهمة احلفاظ
على �أم��ن الإنتخابات
التي جرت يف بريوت
م����ؤخ���راً وك��ذل��ك �أم��ن
املباريات الريا�ضية
واملظاهرات...
وي����رى ق��ائ��د ف��وج
التدخل الرابع �أن مهمة التعاطي مع املدنيني للدموع .و�أخ�يراً ت�أتي مرحلة �إطالق النار ،ولكن
�صعبة ج��داً خ�صو�صاً يف هذه الظروف بعد تعيني العنا�صر الذين عليهم القيام بهذه
ال��دق��ي��ق��ة ال��ت��ي يعي�شها الوطن املهمة وكذلك الهدف ،على �أن يكون �إطالق النار
واجلي�ش .مثالً عند ح�صول �أية عملية على الأرجل فقط .فدقة املرحلة تقت�ضي الكثري
�إخ�لال بالأمن يف �أثناء مظاهرة �أو من احلذر واحلكمة يف التعاطي مع املواطنني.

العقيد الركن عبد ال�سالم �سمحات

«�إن عملية قتال العدو ،على الرغم
من خماطرها� ،أ�سهل بكثري من
عملية حفظ الأم��ن ،باعتبار �أن
الع�سكري ميكنه ا�ستعمال جميع الو�سائل
يف �أثناء املعارك ،ولكن ال ميكنه التعاطي
مع املواطنني �إال وفق �أ�س�س وتعليمات
دقيقة ،حددتها القيادة يف مذكرات
خدمة يف �أث��ن��اء عملية حفظ الأم��ن
ومالحقة املخ ّلني به».
بهذه الكلمات ب��د أ� قائد فوج التدخل
الرابع العقيد الركن عبد ال�سالم �سمحات
حديثه اىل جملة «اجلي�ش» متناوالً مهام
الفوج يف حفظ الأمن يف ظل الظروف
اال�ستثنائية التي يعي�شها لبنان.
ي�ضم فوج التدخل الرابع �ست �سرايا قتال
و�سرية قيادة وخدمة منت�شرة يف قطاع
الفوج ،الذي تبد�أ حدوده من كورني�ش
املزرعة مروراً بطريق اجلديدة ،فرن
ال����ش��ب��اك ،ع�ين ال��رم��ان��ة،
ال�ضاحية اجلنوبية و�صوالً
اىل حي ال�سلم.

العقيد الركن عبد ال�سالم �سمحات
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و�أ�ضاف قائالً :القتال واحلفاظ على الأمن مهمتان
تتكامالن ،واجلي�ش ينفذ املهمات املوكلة اليه
يف املناطق اللبنانية كافة ،مبعنويات عالية
واندفاع ال مثيل له ،وهذا ما ت�ؤكده امل�ؤ�شرات
التي ن�ستند اليها يف تقييم املعنويات ،كحاالت
الفرار والتهرب من اخلدمة...
املواطنون متجاوبون
عن جتاوب املواطنني مع عملية فر�ض الأمن
ق��ال العقيد الركن �سمحات« :اجلي�ش ملتزم
القانون والد�ستور وكل ّ
خمل بالأمن ي�س ّلم اىل
املراجع املخت�صة .والنا�س يتجاوبون لأنهم عرفوا
ما معنى فقدان الأمن .فالأمن قبل الرغيف».
و�أ�ضاف�« :أحداث خميم نهر البارد خلقت حالة
من الت�ضامن والتعاطف مع اجلي�ش ،مل ي�سبق
لها مثيل واملواطنون يتعاونون اىل �أق�صى درجات
التعاون معنا ويبلغون عن �أي حادثة �إخالل بالأمن
�أو عن �أي ج�سم م�شبوه ،والعبوة التي
وجدت يف حميط اجلامعة العربية كانت
واحداً من الأمثلة على هذا التعاون.
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والطم�أنينة يف النفو�س� .إن املواطنني يلج�أون
الينا يف ح ّ��ل نزاعاتهم وخالفاتهم املتنوعة،
كما �أنهم يزودوننا املعلومات التي ترد اليهم
ويبلغوننا فوراً عند اال�شتباه ب�أي ج�سم غريب.

ازددنا قوة و�صالبة وعزماً يف حفظ الأمن وب�سط
�سلطة الدولة .واجلميع يرغب يف امل�شاركة يف
معركة نهر البارد اىل جانب الرفاق الأبطال،
علماً �أنه ّمت ت�شكيل البع�ض لاللتحاق برفاقهم
يف ال�شمال ،بنا ًء على طلب
القيادة».
ومتنى النقيب رزق �أخ�يراً
لرفاقه القوة وال�صحة وعودتهم
اىل �أهلهم وعائالتهم �ساملني
م��ت��ع��اف�ين حم��ق��ق�ين الن�صر
للجي�ش ولبنان.
النقيب نا�صر رزق

تدابري �أمنية وحواجز ودوريات
يف الطريق امل���ؤدي��ة اىل املدينة
الريا�ضية ت�صادفك ح��واج��ز للجي�ش
ودوري����ات راج��ل��ة وم ؤ��� ّل��ل��ة ،ن�س�أل �آمر
الف�صيلة الأوىل امل�ؤ ّللة يف ال�سرية
الثالثة النقيب نا�صر رزق حول املهام
املوكلة اليهم فيقول« :لقد انت�شرنا
حديثاً يف ه��ذا القطاع مكان الفوج
املجوقل الذي يخو�ض احلرب البطولية
امل�صريية �ضد الإره��اب يف خميم نهر
ال��ب��ارد ،علماً �أن املهمة هنا ال ّ
تقل
�أهمية باعتبار �أننا مبحاذاة خميمي �صربا
و�شاتيال لالجئني الفل�سطينيني .مهمتنا
الأ�سا�سية حفظ الأمن يف القطاع ،من
خالل ت�سيري دوريات و�إقامة نقاط مراقبة وحواجز
ظرفية ومتنقلة ،وخ�صو�صاً يف �أث��ن��اء ح�صول
ن�شاطات تقت�ضي وجود جتمعات».
و أ����ض��اف« :ال تواجهنا �أي ع��وائ��ق يف ت�أدية
واجبنا الوطني ،بل على العك�س ف�إن املواطنني
يتعاونون مع اجلي�ش اىل �أق�صى درجات التعاون،
والثقة عميقة فوجودنا على الأر�ض يبعث الثقة

�ضباط الفوج يتابعون املهام ميدانياً

واملالحظ �أنه بعد �أحداث نهر البارد ارتفعت ن�سبة
الوعي والتعاون عند النا�س وكربت الثقة باجلي�ش،
وبالتايل امل�س�ؤولية امللقاة على عاتقنا كربت،
�أوالً جتاه هذا ال�شعب الط ّيب وثانياً جتاه رفاقنا
يف نهر البارد� .إننا العني ال�ساهرة التي ت�س ّهل
عليهم املهمة ال�صعبة والدقيقة.
�إننا ن�ؤكد �أنه كلما �سقط لنا �شهيد يف نهر البارد،

«اهلل معك يا وطن»
نتوقف قليالً عند �أحد احلواجز
ال��ث��اب��ت��ة ن��ر���ص��د ابت�سامات
امل��واط��ن�ين وال��ت��ح��ي��ات التي
ي�ؤدونها للع�سكريني «اهلل معك
ي��ا وط����ن»« ،اهلل يحميكم»،
«يعطيكم العافية»« ،فت�شوا
م���ن���ي���ح» ....وب���دوره���م ي��رد
الع�سكريون التحية ،ي����ؤدون
واجبهم بكل ان�ضباط وتبدو على
وجوههم عالمات االرتياح.
الرقيب الأول بدوي العكاري من ال�سرية الأوىل
يخربنا �أن ال �صعوبات يف تنفيذ املهام ،املواطنون
يتعاملون معنا بكل احرتام وتهذيب وثقة .نحن
على احلواجز ليالً ونهاراً للحفاظ على الأمن ،ولكن
�أمنيتنا �أن نكون اليوم مع رفاقنا يف نهر البارد.
نحن اليوم العني التي ت�سهر لت�ساندهم فين�صرفوا

�ضباط وع�سكريو الفوج يف مهمة حفظ امن
وو ّج��ه حتية اىل رفاقه الأبطال يف نهر البارد
ودع��اه��م اىل ال�صرب وال�صمود واحل��ر���ص على
�سالمتهم .كما ح ّيا �أرواح ال�شهداء واعترب دماءهم
التي هدرت يف نهر البارد و�سام �شرف على �صدر
كل لبناين.
ويقول العريف منري جابر من ال�سرية نف�سها:
«امل�س�ؤولية اليوم كبرية جداً واملواطنون متجاوبون
اىل �أق�صى احلدود معنا ويتقبلون التدابري الأمنية
بكل روح ريا�ضية ،بالرغم من االزدح���ام الذي
يح�صل من جراء عمليات التفتي�ش على احلواجز،
بل �إنهم يدعوننا اىل املزيد من التدقيق واحلزم.
�أح ّيي رفاقي يف نهر البارد و�أدعوهم اىل ال�صمود
و�أقول لهم قلوبنا معكم ،كما �أح ّيي �أرواح ال�شهداء
اىل املعركة وهم مرتاحون اىل �أن الأمن م�ستتب فالنا�س و�ضعوا ثقتهم بنا وعلينا �أن نكون على و�أمتنى الن�صر للجي�ش الذي هو �صمام الأمان».
قدر هذه الثقة .اجلميع يتعاون معنا ويزودنا
يف باقي املناطق.
ت�صوير :الرقيب وليد نقوال
بدوره ي�ؤكد الرقيب الأول رائف �أ�سمر من ال�سرية املعلومات املتوافرة لديه».
فوج التدخل الرابع
الأوىل �أن «املهمة �صعبة وامل�س�ؤولية كبرية،
جاهزون للتدخل

للمخلني بالأمن باملر�صاد

مييناً وي�ساراً ...عينهم على الوطن

احد العنا�صر على احلاجز
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اللواء الثالث

ت�رشين الأول

العوايف يا وطن
�إعداد:
با�سكال معو�ض بو مارون
ماري احل�صري

174

قمنا بدورنا الطبيعي دفاعياً
و�أمنياً و�إن�سانياً

احل�سبة ومركز تلة مار اليا�س ،وقد �أ�صيب بنتيجة
جاهزون للت�صدي
ه��ذه االع��ت��داءات التي ت�صدينا لها بامكاناتنا
يقول العميد الركن احلجار:
كما هو معلوم مهامنا الأ�سا�سية ،الت�صدي لأي املتوافرة ،عدد من الع�سكريني ،كما �أ�صاب ال�ضرر
اع��ت��داء قد يقوم به العدو الإ�سرئيلي ،وحفظ من�ش�آتنا وعتادنا.
الأم��ن مع الت�شديد على حفظ �أم��ن املخيمني و�أ�ضاف :يف تلك الفرتة قمنا بدورنا الطبيعي،
دفاعياً و�أمنياً و�إن�سانياً .وبذلنا كل
ما يف و�سعنا للتخفيف من وط�أة
العلم يرفرف فوق احد املراكز
املعاناة التي �سببها العدوان.
لقد كان لنا دور يف �أعمال الإنقاذ
والإغاثة وم�ساعدة النازحني و�إي�صال
امل�ؤن وامل�ستلزمات احلياتية اليهم،
وت�أمني احتياجاتهم.
وبعد انتهاء العدوان عملنا على
امل�ساهمة يف �إزال����ة �آث����اره� .أم��ا
عمليات �إطفاء احلرائق والت�شجري
وت����أم�ي�ن ح��م��اي��ة امل��ه��رج��ان��ات
واالحتفاالت ،فهي يف جدول �أعمالنا
اليومي ،كما بقية قطع اجلي�ش.

يف ثكنة حممد زغيب � -صيدا،
نلتقي العميد الركن حممد
�صبحي احلجار قائد اللواء
الثالث ،ومعه ن�ستعيد
حمطات عاي�شتها قطع اللواء خالل
عدوان متوز املا�ضي ،ون�ستعر�ض
مهامه احل��ال��ي��ة ال��ت��ي ت�ستمد
خ�صو�صيتها يف جمال حفظ الأمن من
وجود خميمي عني احللوة واملية
ومية يف قطاع انت�شاره.
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العميد الركن حممد احلجار

الفل�سطينيني املوجودين يف قطاعنا (عني
احللوة واملية ومية)� ،إىل مكافحة التهريب الربي
والبحري واجلوي لال�شخا�ص والأ�سلحة والب�ضائع.
كما �أننا نتابع الدور اخلدماتي والإن�ساين والإمنائي
الذي ميار�سه اجلي�ش يف كل املناطق اللبنانية،
وخ�صو�صاً املناطق التي حتتاجه �أكرث من �سواها.
و�إذ ي�ستذكر العميد الركن احلجار الو�ضع الذي
عا�شه لبنان وخ�صو�صاً اجلنوب منذ عام حتت
وطاة العدوان اال�سرائيلي يقول:
تعر�ضت م��راك��زن��ا املنت�شرة يف
ال��ق��ط��اع ل�لاع��ت��داءات ،ف��ق��د ق�صف
الطريان املعادي ج�سر االويل وج�سر

خ�صو�صية �أمنية
مما ال �شك فيه ان ملهمة حفظ
الأمن يف هذا القطاع خ�صو�صيتها ب�سبب وجود
خميم عني احللوة الذي �شهد الكثري من التوترات،
�إ�ضافة �إىل خميم املية ومية ،هذا ما ي�شري اليه
قائد اللواء ،م�ؤكداً �أن كل التدابري الالزمة متخذة
ملواجهة �أي طارئ يف هذا املجال.
وي�ضيف :بتاريخ  29كانون الثاين ك ّلف اللواء
الثالث االنت�شار داخل حي التعمري على حدود خميم
عني احللوة حلفظ الأمن وتوقيف املخالفني� ،إالّ
�أنه ويف �أثناء االنت�شار تع ّر�ضت املراكز اجلديدة
لإط�ل�اق ن��ار كثيف م��ن قبل عنا�صر م�سلحني
حيث ر ّد اجلي�ش على م�صادر النريان وا�شتبك مع
امل�سلحني ،ونتج عن ذلك �إ�صابة ع�سكريني بجروح

العميد الركن حممد �صبحي احلجار

النقيب ظافر مراد

احد مواقع اللواء
هي �أح��وال الع�سكريني خ�صو�صاً
طفيفة ،لكن اجلي�ش ن ّفذ املهمة
�أن��ك��م تنت�شرون يف قطاع
املوكلة �إليه.
يتطلب ج��ه��وزي��ة مرتفعة
ويف الثالث من مت��وز املا�ضي،
وبينما امل��ع��ارك احل��ام��ي��ة ت��دور
و�سهراً دائماً؟
 اهلل يعافيكم و�أه��ل�اً بكم يفيف نهر ال��ب��ارد ،ا�ستهدف عنا�صر
اجل��ن��وب ،نحن نقوم بواجبنا كما
م�س ّلحون من داخل املخيم ،وب�شكل
يقوم رفاقنا بواجبهم يف خمتلف
م��ف��اج��ئ م��راك��ز ال���ل���واء املحيطة
باملخيم بر�شقات ن��اري��ة غزيرة
املناطق اللبنانية.
• يف العام املا�ضي تع ّر�ضت
من الأ�سلحة اخلفيفة واملتو�سطة،
مراكزكم للعدوان اال�سرائيلي،
وبقذائف �صاروخية ورمانات يدوية،
وال��ي��وم ت�سهرون على الأم��ن
حماولني اقتحام هذه املراكز يف حي
التعمري ،فر ّد عنا�صر اجلي�ش على
يف ظ��ل ظ���روف ح��رج��ة ويف
منطقة لها خ�صو�صيتها؟...
م�صادر النريان بالأ�سلحة املنا�سبة
 الواجب واجب يف كل الظروف،ومتكنوا من �ص ّد امل�سلحني.
وختم العميد الركن احلجار بالقول:
خالل العدوان كانت الأوامر املعطاة
لنا تق�ضي بالت�صدي للعدو ،وقد
لقد اتخذنا املزيد من التدابري
ن ّفذناها .اليوم وم��ع وج��ود قوات
وقمنا مبا يلزم ،وجهودنا م�ستمرة
ال���ط���وارئ ال��دول��ي��ة ال��ت��ي تعمل
حلفظ �أمن القطاع وردع �أي حماولة
بالتن�سيق مع اجلي�ش ن�شعر �أن
للتخريب واالرهاب.
الو�ضع �أك�ثر ا�ستقراراً .لكن خطر
العدوان الإ�سرائيلي ما يزال قائماً.
الواجب واجب يف كل الظروف
من ثكنة حممود زغيب توجهنا يف جولة على يف مركز لل�سرية  341التقينا النقيب ظافر لقد ع ّلمتنا التجارب �أن عدونا ال يلتزم القرارات
الدولية .و�إذا تكرر العدوان ال �سمح اهلل ،ف�سوف
بع�ض مراكز اللواء حيث كانت لنا وقفة مع بع�ض مراد �آمر ال�سرية.
• يعطيكم العافية ح�ضرة النقيب ،كيف نقوم بواجبنا كما فعلنا يف ال�سابق.
الع�سكريني.
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دبابات متمركزة ا�ستعداداً للمهمات

• هل ي�شعر الع�سكريون بالتوتر يف
ظل اخلطر؟
 ع�سكريونا ي�ؤمنون بر�سالتهم وهم يف غايةاالندفاع ،نحن و�إياهم نقوم مبهامنا ونعلم �أن
كل مهمة قد تك ّلف دماً .املهم �أن نقوم بواجبنا
ليبقى الوطن ،من جهة �أخرى نحن
حري�صون دوم��اً على اتخاذ تدابري
احليطة واحلذر.
• ا� �ض��اف��ة �إىل مهامكم
الدفاعية والأم��ن��ي��ة ك��ان لكم
خ�لال ح��رب العام املا�ضي دور
�إن�ساين ،حدثنا عنه.
 لقد �أدى الع�سكريون واجبهم يفحماية املواطنني .كانوا يواكبونهم
منذ حلظة و�صولهم �إىل قطاع
اللواء ،فيوجهونهم �إىل املراكز التي
ت�ستقبلهم ويحر�صون على توفري
الأم��ن واحلاجات اليومية الأ�سا�سية
لهم.
قبل �أن نودع النقيب مراد �س�ألناه
عن التح�صينات والد�شم حول املراكز،
فقال :لقد �أقمنا التح�صينات والد�شم
حول املراكز لت�أمني احلماية للجنود،
كما �أن��ن��ا ط�� ّورن��ا خطط العمليات
ملواجهة �أي اعتداء ،و�شددنا على
نواح معينة يف التدريب .فواجبنا
ٍ
�أن نكون جاهزين دوماً.
176
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املعاون بالل ابراهيم

مواجهة العدو �أ�شرف مهمة
يف ال�سرية نف�سها نتوقف قليالً مع املعاون
ب�لال ابراهيم ،نحييه ون�س�أله عن �شعوره �إزاء هذا موقعي الذي �أحب �أن �أكون
وجوده يف هذه املنطقة التي �شهدت اعتداءات فيه ،وهل من مهمة �أ�شرف من مهمة مواجهة
العدو؟ نحن «ع�سكر» وواجبنا الدفاع عن لبنان يف
�إ�سرائيلية متكررة ،فيقول:
وجه الأخطار �سواء �أتت من اخلارج �أو
من الداخل.
حواجز تفتي�ش
يف ال�سرية  313كانت لنا حمطة
عند خمارج املخيمات
�أخ��رى حيث مل يختلف الأم��ر عما
عايناه من قبل� ،سواء من حيث
�ساهرون على �أمن
املنطقة

الرقيب الأول
عفيف ا�سطفان

مراكز ثابتة للواء عند مدخل املخيمات

ت�صوير :را�شيل تابت

التح�صينات املحيطة باملركز
والد�شم املتواجدة عند مدخله �أو يف احلقول
املجاورة له.
رتيب ال�سرية الرقيب الأول عفيف ا�سطفان،
يتذكر حرب متوز  2006مبرارة و�إمنا �أي�ضاً بفخر،
يقول :كان الو�ضع م�أ�سوياً� ،أبرياء ي�سقطون ،دمار،
عائالت م�ش ّردة ...وح�شية العدوان مل توفر �إن�ساناً
�أو منطقة.

وي�ضيف :تع ّر�ضت مراكزنا للق�صف ،و�أ�صيب �أحد الثبات الدائم وال�سالمة .وننطلق �إىل قطعة �أخرى
رفاقي ،كان الأمر م�ؤملاً لكنه جعلنا �أكرث �إ�صراراً ويف نفو�سنا الكثري من االعتزاز به�ؤالء الع�سكريني
اال���ش��داء امل�ستعدين للت�ضحية
على القيام بواجبنا.
وع��ن معنوياته ال��ي��وم ،ق��ال ال��رق��ي��ب الأول ب�أرواحهم فداء للبنان.
ا�سطفان� ،أنها مرتفعة جداً و�أكرث من ذي قبل،
ونحن على ا�ستعداد خلو�ض �أي معركة ته ّدد �أمن
لبنان و�أر�ضه و�شعبه.
نو ّدع ع�سكر ّيي اللواء الثالث
متمنني لهم
منع ًا

للتعدي
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اللواء الثاين

ت�رشين الأول

العوايف يا وطن
�إعداد:
با�سكال معو�ض بو مارون
ماري احل�صري

العميد الركن
جان قهوجي

ت�أهبون دائماً

قبل �أن تنق�ضي �أربع وع�شرون
�ساعة على بدء العدوان ,كان ن�صيب
اللواء الثاين من حمم العدو
ووح�شيتـه وافراً .قائـد اللواء
العميد الركن جان قهوجي الذي
ا�ستقبلنا يف مقر قيادة اللواء
(عقتنيت) تذ ّكر الأوقات الع�صيبة
التي م ّر بها ع�سكريوه
واجلنوب ولبنان ،وكان معه
هذا اللقاء.

م

االعتداءات
طاولتنا منذ
اليوم الأول
للحرب
تنذكر ما تنعاد
ب��داي��ة ،يو�ضح قائد ال��ل��واء ال��ث��اين� ،إن��ه يف
�صباح الثالث ع�شر من متوز بد�أ الق�صف على
مراكز اللواء يف منطقة الزهراين و�أ�صيب عدد
من العنا�صر ب�شظايا القذائف ،ف�أعلنت حالة
اال�ستنفار وعمل اجلنود على حفر اخلنادق وا ُحلفر
وحت�ضري الأ�سلحة املنا�سبة للرد على هذا الهجوم
املعادي .ويف وقت الحق ا�ستهدفت ثكنة �صربا
وق�صفت على عدة مراحل حتى ّمت تدمريها ب�شكل
كامل ،وكذلك الأمر بالن�سبة لثكنة الزرارية،
ومركز �أرنون اللذين كانا هدفاً مبا�شراً
للقذائف الإ�سرائيلية� ،إالّ �أنه وبف�ضل
وعي الع�سكر والتوجيهات املعطاة
لهم ،جتنبنا �سقوط �ضحايا بني

الع�سكريني.
و�أ�ضاف� :أذكر �أنني �أعطيت الأمر ب�إخالء مركز ج�سر
� 6شباط من الع�سكر واالنت�شار يف ُحفر فردية يف
حميطه ،وما �إن �أنهى الع�سكريون الإخالء والتمركز
يف اخلنادق واحلفر حتى ق�صف العدو الإ�سرائيلي
اجل�سر ودمره ب�شكل �شبه كامل ،لكن �أياً من اجلنود
مل ي�صب ب�أذى واحلمد هلل.
�شهيد وجرحى يف �صربا
�أما يف �صربا فقد ق ّدم اللواء �شهيداً� ،إذ �أغار
الطريان احلربي الإ�سرائيلي على موقعنا يف ثكنة
يتح�صنون يف حفر فردية
�صربا .العنا�صر كانوا ّ
يف حميط الثكنة� ،أحد اخلنادق �أ�صيب بقذيفة
اجلي�ش  -العدد رقم 268

179

العميد الركن جان قهوجي

املقدم جورج �صفري

املالزم عامر حجار

مبا�شرة ما �أ ّدى اىل طمر ثالثة جنود حتت
ال�تراب� .سارع رفاقهم لنجدتهم بينما كان
طريان العدو يحلق فوقهم والق�صف يهددهم
يف �أية حلظة ،فا�ستطاعوا �إنقاذ اثنني منهم
بينما ا�ست�شهد الثالث وانت�شلت جثته بعد
نحو � 4ساعات.
و�أ�ضاف قائد اللواء:
ع��ق��ب االع���ت���داء ع��م��دن��ا اىل �إن�شاء
حت�صينات يف قطاعنا ومنها اخلنادق
واحلفر الفردية التي �أثبتت خالل هذا
ال��ع��دوان �أن��ه��ا �أف�ضل و�سيلة للدفاع
والتح�صن و�إطالق النار منها .كما يتد ّرب
ّ
اجل��ن��ود على القتال �ضمن جمموعات
�صغرية ،فهذه التقنية �أثبتت فعاليتها
�ضد �إ�سرائيل و�ضد الإرهابيني يف نهر البارد ما وي�شعر الأهايل بالإطمئنان.
ولفت العميد الركن قهوجي اىل م�شكلة القنابل
يجعل التد ّرب عليها حالياً من �أولويات اجلي�ش.
العنقودية والقذائف غري املنفجرة التي يوليها
ال��ل��واء �إهتماماً ك��ب�يراً ،حيث ّمت تفجري و�إزال��ة
حفظ الأمن مهمة دائمة
عن مهام اللواء حالياً ،قال العميد الركن قهوجي 18468 :قنبلة عنقودية و 123قذيفة خمتلفة.
تعد �أو و�أ�ضاف :لقد حر�صنا على م�ساعدة الأهايل يف
«الأوامر وا�ضحة و�أهمها الت�ص ّدي لأي خرق �أو ٍ
خمتلف حاجاتهم اليومية التي �أ�صبحت م�صدر
�إنزال ميكن �أن يقوم به العدو الإ�سرائيلي.
�أما مهمة حفظ الأمن يف داخل القطاع فهي قلق وه ّم لهم.
�أ�سا�سية ودائمة ،وانت�شار عنا�صر اللواء بكثافة يف ون�س�أله ،هل من كلمة �أخرية يختم بها فيقول:
الأماكن املحورية يف القطاع ي�ؤمن اال�ستقرار «�إن توجيهات القيادة بالن�سبة حلفظ الأمن
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وم�ساندة الأهايل واحلر�ص على امل�ساعدة يف
�إمناء املنطقة ،وا�ضحة وجل ّية ونحن نن ّفذها
بحرفيتها لأن لبنان وطننا و�شعبه �أهلنا ونحن
منه وله دائماً».
يف �صربا
موقع �صربا هو الأكرث ت�ض ّرراً بني مواقع
اللواء الثاين التي ا�ستهدفها العدو �إذ
د ّمرت الثكنة ب�شكل �شبه كامل ،وتوا�صل
ا�ستهدافها حتى بعد �إ�صابتها.
من�� ّر مبغدو�شة فن�ستمتع بطبيعة
البلدة اجلميلة امل�شهورة مب��اء الزهر
وب��ال��ع��ن��ب ال��ل��ذي��ذ ،ون�لاح��ظ انت�شاراً
لع�سكريني يتو ّلون مهمة املراقبة.
وتلفتنا حت�صينات �ش ّيدت ب�شكل ي�ؤمن �سالمة
العنا�صر وكذلك احلفر الفردية واخلنادق.
حديث مع املق ّدم ج��ورج �صفري ،رئي�س
يف ٍ
الفرع الثاين يف الكتيبة  22حول دور اجلي�ش خالل
حرب متوز  ،2006قال� :إن مهمتهم الأ�سا�سية
كانت الت�صدي لأي اعتداءٍ �إ�سرائيلي على املنطقة،
كانت هناك حماولة �إنزال يف املنطقة ،وا�ستطعنا
الت�صدي لها� .إ�ضافة اىل تعزيز املراكز ،وزيادة
عدد التح�صينات واحلفر الفردية التي كانت مبثابة
منازل للع�سكريني خالل الق�صف.

�أ ّم��ا يف ما يتعلق ب��دور اجلي�ش يف م�ساعدة
املدنيني ،فيخربنا املق ّدم �صفري �أن الع�سكريني
كانوا يتدخلون لإنقاذ اجلرحى وانت�شال اجلثث،
وي�ؤ ّمنون الطريق للنازحني من املناطق خ�صو�صاً
بعد ا�ستهداف اجل�سور لقطع �أو�صال البالد ،كما كانوا
ي�ساهمون يف ت�أمني املياه والطعام للمدنيني.
يف املقابل ،ي�ؤكد املق ّدم �صفري �أن املدنيني كانوا
ي�ساندونهم وميتثلون لتوجيهاتهم ،ويالحظ �أن
تعاطف املواطنني مع اجلي�ش حالياً بات �أكرب،
خ�صو�صاً مع ما يجري يف خميم نهر البارد ،وهذه
الفرتة �شهدت تالحماً بني النا�س واجلي�ش.
وحول التغيريات احلا�صلة منذ نهاية حرب متوز
 2006حتى اليوم ،يقول املق ّدم �صفري �إن الرتكيز
حالياً على م�س�ألة الأمن ،باال�ضافة اىل الت�صدي
لأي اعتداءٍ حمتمل ،ويخربنا �أنه ّمت ترميم الثكنة
يف �صربا ،كما رممت �أي�ضاً احلفر واخلنادق.
املالزم عامر احلجار �ضابط �آلوي يف الكتيبة 22
كان �آمر الف�صيلة  2232خالل حرب متوز ،وكان
موجوداً مع اجلنود يف ماللة ا�ستهدفها طريان
العدو الإ�سرائيلي.
بفخر يقول املالزم «ان ال �شيء �أقد�س من القيام
بواجب الدفاع عن الوطن» .وعلى �صعيد م�ساعدة
املدنيني ،كان اجلنود يردمون احلفر على الطرقات
امل�ستهدفة لت�سهيل مرور املدنيني ،ويقومون
بكل الأعمال املتعلقة بالإغاثة وامل�ساعدة.
م��اذا تغري منذ عام بالن�سبة اليكم ،عن هذا
ال�س�ؤال يجيب قائالً:
��رق جديدة،
ثمة تركيز على ال��ت��دري��ب ب��ط ٍ
وحتديث العتاد وزيادة عدده.
�أربعة من الع�سكريني الذين �شاركوا يف الت�صدي
م�ستعدون للمهمات

الرقيب الأول
احمد ا�سماعيل
اجلندي الأول
بالل �سلهب

للعدو اال�سرائيلي كانوا يف �أح��د مراكز اللواء
الثاين ،نحييهم ونقول لهم �إننا نق ّدر ت�ضحياتهم
ون�س�ألهم عن �شعورهم حيال ما م ّروا به �سابقاً وما
يعي�شونه اليوم .تبدو االبت�سامة جواباً جماعياً،
وبكالم خمت�صر فيه �شيء من التوا�ضع واخلجل،

اجلندي الأول
يو�سف تي�شوري
اجلندي
نادر �شحادة

يقولون« :ما نقوم به لي�س �سوى الواجب».
فالرقيب الأول �أحمد �إ�سماعيل ،رتيب ال�سرية
 22هو واحد من الع�سكريني الأربعة ،يعبرّ عن
�شعوره قائالً�« :أنا معت ّز بالقتال �ض ّد العدو والدفاع
عن وطني و�شعبي».
الرقيب الأول �إ�سماعيل �أ�صيب برجله يف 12
�آب املا�ضي حني ق�ضى الطريان الإ�سرائيلي على
مركزه ب�إحدى الهجمات.
اجلندي الأول يو�سف تي�شوري يف�صح بدوره �أنه
فخور لت�أدية واجبه وخو�ض تلك احلرب.
يف حني ع�ّب�رّ اجلندي الأول ب�لال �سلهب عن
ال�شعور نف�سه.
و�ش ّدد اجلندي نادر �شحادة على ا�ستعداده لل�سهر
على �أمن لبنان و�أر�ضه و�شعبه ،وللت�ضحية يف
�سبيل بقاء الوطن.
ت�صوير :را�شيل تابت
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العميد الركن
بول�س مطر

التن�سيق مع
قوات الطوارئ
املع ّززة
جيد جداً
قبل دخ��ول جملة «اجلي�ش» �إىل
قطاع جنوبي الليطاين ،ا�ستقبلنا
يف مكتبه يف ثكنة �صور قائد
قطاع جنوبي الليطاين وق�ضاءي
حا�صبيا ومرجعيون العميد الركن
بول�س مطر ،ليفتح �أمامنا الباب
على م�صراعيه حول واقع القطاع
والأحداث التي عرفها بعد عام و�أكرث
من دخول القرار  1701ح ّيز
التنفذ ،وال�صعوبات
املعرت�ضة.
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العميد ال

�إعداد:
العقيد انطوات جنيم

ركن بو
ل�س مطر يف اثناء جولة على قطاع االنت�شار

العوايف يا وطن

قطاعات جنوبي الليطاين وحا�صبيا ومرجعيون

ت�رشين الأول

ن�ش�أة القطاع
يف البداية ع ّرفنا العميد الركن مطر بالقطاع
فقال:
�أن�شئ قطاع جنوبي الليطاين وق�ضاءي حا�صبيا
ومرجعيون مبوجب م ،خ الرقم /330ع م/
عمليات تاريخ  2007/1/20ومن مهامه:
تنفيذ قرارات القيادة ،والتخطيط والإ�شراف
على عمليات الدفاع عن احلدود اللبنانية �ضد
االعتداءات الإ�سرائيلية.
ويف الأول من �آذار  2007انطلق العمل يف
القطاع الذي تتبع له عمالنياً جميع الألوية
املنت�شرة فيه (الألوية  )12.11.10.6وجهاز
االرتباط بني قيادة اجلي�ش اللبناين وقوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان الذي �أنا رئي�سه �أي�ضاً.
وبكالم �آخر ،بعد انت�شار قوات الأمم املتحدة
امل�ؤقتة يف لبنان بقيادة قائد عام هو اليوم
اجلرنال غراتزيانو ،كان ال بد من قيادة مو ّحدة
لألوية اجلي�ش املنت�شرة جنوبي الليطاين.
وهكذا ترتبط هذه الألوية الأربعة بقائد
القطاع عمالنياً ،و�أي عمل ع�سكري عمالين يف
�أي منها كالدوريات والتمركز ،وكذلك العمل على
اخلط الأزرق ،ك�أي خرق له مثالً ،جميع هذه متر
بقيادة القطاع.
ومن ناحية �أخرى ،تبقى اخلطط العمالنية
من مهام قطاع جنوبي الليطاين ،الذي
ين�سق بني االلوية ،و�أهم هذه اخلطط:
ّ
التح�صينات ،والن�سفيات ،وخمطط
النريان ،وخمطط امل�ضاد للدروع،

وخمطط امل�ضاد للطائرات ،واملخطط اللوج�ستي،
وطريقة القتال غري التقليدية.
القنابل العنقودية
�أبرز ال�صعوبات
• ما هي ال�صعوبات التي واجهتكم منذ
بداية انت�شار اجلي�ش جنوبي الليطاين؟
 مع بدء انت�شار �ألوية اجلي�ش برزت عقبة ك�أداء،مت ّثلت بالعدد الهائل من القنابل العنقودية
التي �ألقتها �إ�سرائيل قبل وقف الأعمال العدائية
بقليل .وكان على وحدات الهند�سة يف اجلي�ش
�أن تبذل جهداً �ضخماً يف عملية تنظيف وا�سعة
بد�أت مبنازل اجلنوبيني ثم بالطرقات امل�ؤدية
اليها ،ومن ثم بالأرا�ضي الزراعية .وهنا �أ�ستطيع
القول ب�أن اجلي�ش هو من نزع العدد الأكرب من
هذه القنابل.
من ناحية ثانية ،اعرت�ضت وحدات اجلي�ش
املنت�شرة �صعوبة �إيجاد �أماكن للتمركز .فاحرتاماً
للأمالك اخلا�صة ونظراً �إىل التدمري الكبري الذي
�أحلقه العدوان الإ�سرائيلي بطرق املوا�صالت
(تدمري ج�سور وطرقات) ا�ضطرت هذه الوحدات،
يف البدء ،وطلباً للتنفيذ ال�سريع لأمر االنت�شار،
�إىل التمركز امل�ؤقت ،غري الع�سكري �أحياناً ،وحتى
اىل املبيت يف الآليات الع�سكرية .بعد ذلك،
�س ّوي الأمر مع جتاوب املواطنني وارتياحهم
�إىل الوجود الع�سكري اللبناين ،وما يزال التمركز
يتح�سن يف م�شروع طويل الأمد.
ّ

مركز للجي�ش يف قطاع االنت�شار
املحاذي للحدود

ثم اعرت�ضتنا �صعوبات لوج�ستية
من ج ّراء ُبعد امل�سافات يف القطاع (تغذية،
حمروقات ،طبابة) .وحالياً ت�ص ّحح هذه الأو�ضاع
من خالل المركزية لوج�ستية ،وال �سيما �أننا
ت�س ّلمنا هبة �إيطالية هي عبارة عن مطبخ
وحمطة وقود.
• كيف هي العالقة بينكم وقوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان؟
 على �أح�سن ما يرام ،فالتمارين امل�شرتكةالتي تق ّررها القيادتان تنفذ بالتن�سيق الكامل
وكان �آخرها مترين م�شرتك بني الوحدة الإيطالية
منطقة الغجر

ا�سالك �شائكة عند نقاط حدودية

واجلي�ش اللبناين حول «فر�ضية عمل عدائي
داخل بقعة العمليات» ،وكذلك املحا�ضرات
امل�شرتكة حول دور اجلي�ش ودور قوات اليونيفيل
مثالً ،وغريها .واعتباراً من � 15أيلول بد�أت
الدوريات املتجاورة على اخلط االزرق.
فح�سب توجيهات القيادة تقوم دورية من
اجلي�ش اللبناين و�أخرى من اليونفيل يف الوقت
نف�سه وتبقيان متجاورتني ومت�صلتني بالنظر،
وكل ذلك تعزيزاً للتعاون يف الدوريات والتدريب
تنفيذاً للقرار الرقم  1773املتع ّلق بالتجديد
لقوات اليونيفيل.

• ما هي �أهم الأحداث التي
عرفها قطاع جنوبي الليطاين؟
 �أهم الأحداث :التفجري �ضد القوات الإ�سبانية،وعملية �إطالق ال�صواريخ ،و�إنفجار القا�سمية،
ويف هذه كلها كان اجلي�ش �أول الوا�صلني اىل
مكان احلدث حيث كان يتخذ التدابري الالزمة.
وثمة حدث �آخر كان ذا وقع كبري وذلك يوم خرق
العدو الإ�سرائيلي ال�شريط ال�شائك املتطابق مع
احلدود الدولية واخلط الأزرق يف منطقة مارون
الرا�س .و ّجه اجلي�ش �إنذاراً للقوة املخرتقة التي
�أ�ص ّرت على الدخول ،ف�أطلق
اجلي�ش النار على اجلرافة
املتـقـ ّدمــة ،فانكفــ�أت
القوة الإ�سرائيلية وعادت
�أدراجها �إىل داخل فل�سطني
املحتلة.
وختـم العميـد الركـن
مطـر حديثه باال�شارة اىل
�أن جتربة قطاع جنوبي
الليطاين هي جتربة فريدة
فـي اجليــ�ش ،وهـي �أول قـوة
تت�ش ّكـل عرب تاريخـه بهـذا
احلجــم �أي بحــجــم فرقــــة
(� 4ألوية وتعزيزاتها).
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�أف�شلنا
العوايف يا وطن
�إنزال العدو
يف جل البحر
وقدمنا �شهداء وجرحى
ّ
�إعداد:
تريز من�صور

العميد الركن ر�سالن حلوي

ت�صدّ ى للإعتداءات الإ�سرائيلية ببطولة
فائقة منذ العام  ،2005وت � ّوج هذه
البطولة يوم �إف�شاله الإنزال يف منطقة
معمداً
ّ
جل البحر خالل حرب متوز ّ ،2006
الن�صر بالدم وال�شهداء.
�ساعد الأهايل النازحني وما زال ،وتقا�سم معهم
املدمرة التي �ش ّنها
رغيف اخلبز خالل احلرب ّ
العدو الإ�سرائيلي� .ساهم يف انت�شال ال�ضحايا،
خ�صو�صاً �ضحايا جم��زرة قانا ومبنى الدفاع
املدين يف �صور ،فكان �صورة م�شرقة للجي�ش
الذي ب�سط �سلطة الدولة يف نطاق انت�شاره
وكان خري �سند للمواطنني .وهو اللواء الوحيد
الذي كان منت�شراً يف منطقة اجلنوب ،قبل
�إ�صدار القرار  1701وانت�شار الألوية الأخرى على
احلدود ويف كامل القرى والبلدات اجلنوبية.
�إنه اللواء الثاين ع�شر ،ين ّفذ املهام املوكلة
�إليه بد ّقة وفعالية خالية ال تعيقه �صعوبات �أو عراقيل .فما من م�ستحيل �أمام �ضباطه
وع�سكرييه ،كل الأمور ممكنة و�سهلة مع توافر العزم والإرادة.
ينت�شر اليوم هذا اللواء يف قطاع ميتد من الليطاين حتى خميم الر�شيدية جنوباً �أو
الب�ص ور�أ�س العني .وميتدّ
برك ر�أ�س العني مروراً بالقا�سمية ،الربغلية� ،صورّ ،
القطاع من الناحية ال�شرقية من جو ّيا ،البازورية ،وادي جيلو وجو ّيا .وباجتاه
ال�شمال ال�شرقي ميتدّ على طول ج�سر � 6شباط دردغ ّيا ومعركة� .أما ب�إجتاه
اجلنوب الغربي في�شمل بلدات حناويه ،حو�ش ب�سمة وبرك ر�أ�س العني.

اللواء الثاين ع�شر

ت�رشين الأول

العميد الركن
ر�سالن حلوي

عام على الكابو�س
يف طريقنا اىل مدينة �صور ،حيث مقر قيادة
اللواء الثاين ع�شر ،نت أ� ّمل املدينة وقد ا�ستعادت
م�ساحتها وحركتها العمرانية والإمنائية ،وهي التي
كانت يف مثل هذا الوقت من العام املا�ضي تعي�ش
كابو�س العدوان الإ�سرائيلي املر ّكز زهاء  33يوماً.
وعلى طول الطرق امل�ؤ ّدية �إليها ،دوريات للجي�ش
اللبناين وحواجز ثابتة تد ّقق بال�سيارات ،وتبعث
يف نفو�س املواطنني م�شاعر الأمان والإطمئنان.
قائد اللواء الثاين ع�شر العميد الركن ر�سالن حلوي
ا�ستقبلنا يف مقر قيادة اللواء ومعه ا�ستعدنا �أبرز
املحطات التي �شهدها قطاع �إنت�شاره منذ عام.
ق��ال« :ينت�شر ال��ل��واء الثاين ع�شر �إع��ت��ب��اراً من
مت��وز العام  ،2005يف قطاع �صور ،ي�ضطلع
مب��ه��ام ال���دف���اع عن
القطاع �ضد �أي عدوان
�إ���س��رائ��ي��ل��ي ،يحفظ
الأم��ن ويب�سط �سلطة
ال���دول���ة وال���ق���ان���ون.
ل��ق��د ت�����ص�� ّدى ال��ل��واء
للإعتداءات الإ�سرائيلية
على لبنان يف حرب
مت��وز  ،2006و�سقط
له خم�سة �شهداء و�ستة
ج��رح��ى .وه���و �أحبط
عملية �إن����زال للعدو
يف منطقة ّ
جل البحر،
حيث �إ�ست�شهد املعاون
ن��داء �أب��و �شقرا ،الذي
ك���ان �أول م��ن ك�شف
الإنزال وت�ص ّدى له.
خ�ل�ال ف�ت�رة احل���رب
كان اللواء حا�ضراً مل�ساعدة املواطنني حيث �ساهم
يف �أعمال الإغاثة و�سوى ذلك من مهام فر�ضتها
الظروف امل�أ�سوية ب�سبب العدوان.
مهام خمتلفة
• ماذا تغيرّ يف مهامكم منذ
عام �إىل اليوم؟
 فور �صدور القرار � 1701إنت�شرتالألوية  11 ،10 ،6و 12وو�ضعت حتت
ال�سيطرة العمالنية لقطاع جنوبي
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املقدم مازن �سليمان

الليطاين الذي يقوده العميد الركن
بول�س مطر .وهكذا ف إ� ّن رقعة �إنت�شار
تو�سعت.
قطاع اللواء الثاين ع�شر قد ّ
مع و�صول قوافل قوات الطوارئ
الدولية ،واكبناها براً وبحراً من خالل
عمليات �إنزال.
�أ ّم��ا مهام اللواء اليوم فتتل ّخ�ص
بالآتي:
 ح��ف��ظ �أم����ن امل��واط��ن�ين منخالل �إقامة دوري��ات وحواجز ونقاط
مراقبة وتوقيف مطلوبني بنا ًء على
مذكرات �صادرة يف حقهم من قبل
قيادة اجلي�ش.
 -توفري الأمن يف حميط املخيمات

الفل�سطينية الواقعة �ضمن القطاع
وهي خميم الر�شيدية الب�ص  -وبرج
ال�شمال .ولهذه الغاية تتمركز حواجز
ثابتة على مداخلها ل�ضبط عملية
الدخول اليها واخلروج منها ،وو�ضع
نقاط مراقبة يف حميطها ،وتدوين
�أرقام و�أنواع و�أ�سماء �سائقي جميع
ال�سيارات التي تعرب من املخيمات
و�إليها.
وم��ع �إن��دالع املواجهات يف نهر
البارد ،وبنا ًء على توجيهات القيادة،
ع ّززنا وجودنا ملنع ح�صول �أ ّية حوادث
م�شابهة.
�سرية يف نهر البارد
�إىل ذلكُ ،ف ِ�ص َلت �سرية من اللواء
ل��ت��خ��و���ض

حاجز للواء يف قانا
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املعارك �إىل جانب رفاق ال�سالح يف نهر البارد.
كما �أن هناك �سرية تابعة للواء يف بريوت لدعم
فوج التد ّخل الثالث يف احلفاظ على الأمن.
يف �أثناء حديثنا مع العميد الركن حلوي ،دخل
علينا امل�لازم �شربل ب�شار ،وق��ال�« :أتيت لأخذ
توجيهاتك �س ّيدي قبل �أن �أتو ّجه �إىل نهر البارد».
تن�س
ف�أجابه« :اهلل معك ،كن �شجاعاً ،و إ�من��ا ال َ
ال�صرب والت�أنيّ ».
و�إذ مت ّنينا ب��دورن��ا ال�سالمة للمالزم و�سائر
الع�سكريني ،تابعنا حديثنا ف�أ�ضاف العميد الركن
حلوي« :يف �إطار احلفاظ على الأمن ،التن�سيق تام
بني اللواء وقوات الطوارئ الدولية املنت�شرة �ضمن
قطاعنا وهي القوى الإيطالية والكورية اجلنوبية.
وعقب حادثة التفجري الأخرية التي تع ّر�ضت لها
القوى الإ�سبانيةّ ،مت تركيز نقاط مراقبة حلماية
�أماكن وجود هذه القوات ونقاط �سكنها .كما �أننا
ن�شارك يف ن�شاطاتهم
الريا�ضية والثقافية،
وخ�صو�صاً يف دورات
اللغة الإيطالية التي
ي��ع�� ّدون��ه��ا لل�ضباط
وللع�سكريني على حد
�سواء.
• ماذا عن دوركم
يف ن����زع الأل���غ���ام
والقنابل العنقودية؟
 ت�������ش���ارك ف�صيلةالهند�سة يف اللواء الثاين
ع�����ش��ر يف ه���ذه املهمة
الإن�سانية ال��ك�برى ،ولقد
�إ���س��ت�����ش��ه��د ل��ن��ا ع�سكري
و�أ�صيب �ضابط خ�لال هذه
املهمات .وميكننا الت�أكيد
�أن���ه ّمت تنظيف الق�سم
الأك�بر من هذه الأماكن يف
قطاعنا قبل و�صول ال�شركات
املتخ�ص�صة ب��ن��زع الأل��غ��ام
وال��ت��ي ت��ع��م��ل بالتن�سيق
مع املركز اللبناين للأعمال
املتع ّلقة بالألغام (املكتب
الوطني لنزع الألغام �سابقاً).
وع��ن معنويات الع�سكريني

امل�ؤهل
خليل جردي

وجت���اوب الأه����ايل م��ع ال��ت��داب�ير ال��ت��ي يتخذها
اجلي�ش قال� :صور مدينة التعاي�ش بني الطوائف
والطبقات االجتماعية� ،أهلها يح ّبون اجلي�ش
اللبناين وين�صاعون لأوامره وتعليماته ويتعاونون
معه ويز ّودونه الأخبار واملعلومات حول ما قد ّ
يخل
بالأمن .ونحن ن�شعر باملح ّبة العارمة التي يك ّنها
املواطنون جلي�شهم ومبدى تعاطفهم معه.
قبل �أن نو ّدع العميد الركن حلوي لننطلق يف
جولة ميدانية� ،س�ألناه كلمة �أخرية فقال�« :أمت ّنى
�أن تنتهي معارك البارد لي�س بالإنت�صار فح�سب
بل بالق�ضاء على ظاهرة الإره��اب يف املناطق
اللبنانية كافة».
ال�سرية  1206يف زمن العدوان
بعد ذل��ك ،تو ّجهنـا برفقـة �ضابـط التوجـيه
املقـ ّدم عبد احلكيم �ضاهـر �إىل مركز ال�سرية
 1206التي كانت ت�س ّمى �سـرية الإحتيـاط فـي
زمـن حـرب متوز  .2006قائدهـا املق ّدم مازن
�سليمان ر ّحب بنا و�أخربنا « أ� ّن هذه ال�سرية التي
كانـت تتمركز على مفرق قانا ،ن ّفذت مهمـات
�إن�سانية �صعبة للغاية ،من �إنت�شال اجلثث وت�أمني
فتح الطرق �أمام امل�سعفني عقب ح�صول جمزرة
قانا وجمزرة ڤيالّ قد�سي ومبنى الدفاع املدين
يف �صور».
و�أ�شار �إىل �أن بلدة قانا كانت خارج قطاع اللواء،
ولكن وبطلب مبا�شر من قائد اجلي�ش �إىل قائد
اللواء ،ن ّفذت ال�سرية  1206هذه امله ّمة الأليمة،
التي ا�ستغرقت نحو � 20ساعة ،نظراً اىل �إرتفاع
عدد ال�شهداء الذين دفنوا حتت الأنقا�ض.
و�أ�ضاف قائالً :خالل احلرب تقا�سم اللواء املواد

الرقيب الأول املغوار
عزام العلي

العريف زياد بالل

الغذائية التي كانت بحوزته منا�صفة مع الأهايل
الذين مل يتم ّكنوا من املغادرة.
ول��ق��د �ساعدت ال�سرية يف ترحيل الأجانب
واللبنانيني حاملي اجلن�سيات الأجنبية خالل
احلرب وو ّف��رت �أمن تن ّقالتهم و�أماكن �إنتظارهم
البواخر ،وكذلك �ساهمت يف عملية الدفن اجلماعي
لل�شهداء.
وعن مهام ال�سرية حالياً قال:
نقوم اليوم بعملية تنفيذ كمائن على طول
ال�شاطئ منعاً حل�صول �أي عمليات �إب��رار .ولقد
�إنتقلت ال�سرية بعد احلرب �إىل قطاع القا�سمية
و أ�ع��ادت تنظيم املراكز واحلواجز وعمليات حفظ
الأم��ن ،ثم �إنتقلت �إىل ب�يروت ،للم�ساهمة يف
حفظ الأمن يف حميط �ساحة ال�شهداء .وهي اليوم
مك ّلفة توفري الأمن يف حميط خميم «الر�شيدية»،
ا�ضافة �إىل مه ّمات �أمنية يف �صور.
وختم بالقول:
اجلي�ش ن ّفذ الأوام���ر خ�لال ح��رب مت��وز بقناعة
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را�سخة ومعنويات عالية .وهو اليوم يقوم بواجبه
الوطني بالروحية ذاتها ،وربمّ ا �أكرث ،لأن املواطنني
ي�شعروننا ب�أننا «خ�شبة اخلال�ص» ،وهذا ما يح ّملنا
امل�س�ؤولية الكربى ويزيدنا �إ�صراراً وعزمية ،على
فر�ض الأمن وعدم تخييب �آمال النا�س.
باملهمة وحت ّيات للرفاق
فخر
ّ
تابعنا جولتنا على مراكز �إنت�شار اللواء ،ويف
ال�سرية � 1200إلتقينا امل���ؤ ّه��ل خليل ج��رادي،
و�إذ قلنا ل��ه« :ال��ع��وايف ي��ا وط��ن» كيف احلال
واملعنويات ،قال:
«حم�� ّب��ة النا�س الكبرية للجي�ش ،وامل�شاعر
ال�صادقة التي �أحاطونا بها ،حت ّملنا م�س�ؤولية كبرية
وحت ّثنا على العطاء املتزايد ،خ�صو�صاً يف عملية
حفظ الأمن والت�ص ّدي للعدو الإ�سرائيلي ...نحن
جاهزون لأي مه ّمة.
وقبل �أن نغادر ح ّملنا «حت ّية حم ّبة وتقدير
لرفاقي املنت�شرين يف املناطق اللبنانية كا ّفة».
ويف ال�سرية نف�سها �إلتقينا العريف الأول زياد
بالل الذي قال« :ن ّفذنا خالل حرب متوز املا�ضي
مه ّمات لوج�ستية ،ف�أم ّنا عتاداً ومعدات من بريوت
وكفر�شيما �إىل ثكنة �صور ،وما زلنا نقوم بهذه
امله ّمة لغاية اليوم.
�أ�شعر �أن اجلي�ش اليوم يف �أف�ضل الأو�ضاع،
خ�صو�صاً يف معارك نهر ال��ب��ارد ،التي و�ضعت

املدماك الأ�سا�سي يف تاريخ اجلي�ش احلديث.
أ�مت�� ّن��ى لرفاقي ال��ق�� ّوة وال�صرب والن�صر يف
معركتهم امل�صريية يف نهر البارد ويف املناطق
اللبنانية كافة».
حمطتنا التالية كانت مع الرقيب الأول املغوار
عزام العلي (خبري متفجرات يف ق�سم الهند�سة
يف ال��ل��واء)� ،أو�ضح �أن مهمته يف اللواء ّ
«�شل
العبوات والقنابل العنقودية والتفخيخات غري
النظامية والألغام على �أنواعها».
و�إذ ن�س�أله عن �شعوره حيال قيامه مبه ّمة خطرة
يجيب:
« إ� ّنني فخور جداً بامله ّمة الإن�سانية التي �أقوم
ب�������ه�������ا،

والتي ترت ّكز على �إنقاذ حياة النا�س من اخلطر
الذي يحيط بهم يف كل مكان ،والذي يظهر مدى
همجية العدو وحقده.
امل�س�ؤولية اليوم كبرية ج�� ّداً واملهمة �صعبة،
فاحلرب �إنتهت ولكن �آثارها ما زالت تخ ّيم على
�أر���ض اجلنوب .وهنا �أو ّد �أن �أتو ّجه بال�شكر �إىل
املزارعني والأهايل ،الذين يتعاونون معنا ب�شكل
ج�� ّدي ويدلون بكل املعلومات التي ترد �إليهم
ويب ّلغون عن الأج�سام امل�شبوهة التي ت�صادفهم
يف جوار م�ساكنهم ويف حقولهم».
ت�صوير :را�شيل تابت

املاللة التي ق�
املعادي على صفت اثناء الت�صدي لالنزال
مفرق العبا�سية

هكذا يحتمون
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اللواء احلادي ع�شر

ت�رشين الأول

العوايف يا وطن
�إعداد:
با�سكال معو�ض بو مارون
ندين البلعة

يتمركز اللواء احل��ادي ع�شر يف
القطاع الأو� �س��ط من اجلنوب،
والذي ميتد من العدي�سة وحوال
�إىل الغندورية وقعقعية اجل�سر مروراً
مبارون الر�أ�س وبنت اجلبيل.
منطقة �شهدت �أق�سى املواجهات
مع العدو ،و�سجلت يف جنباتها �أروع
البطوالت .بد�أ اجلي�ش انت�شاره يف هذا
القطاع يف �آب املا�ضي وو�سعه على
مراحل �إىل �أن ا�ستكمل يف الثاين من
ت�شرين الأول.
دخ��ل اجلي�ش القطاع الأو��س��ط و�سط
م�شاهد الدمار والأنقا�ض ومتركز بني
املواطنني الذين عانوا الأهوال وامل�آ�سي،
ومنذ و�صوله كان اليد التي امتدت
لبل�سمة اجل���راح وللم�ساعدة يف
ا�ستعادة مقومات احلياة،
كما كان العني ال�ساهرة
على الأمن واال�ستقرار.

العميد الركن
رفيق حمود

ك ّنا اليد التي امتدت لبل�سمة
اجلراح يف قطاع �شهد �أق�سى
املواجهات مع العدو
ا�ست�شهاد  4ع�سكريني خالل نزغ الألغام
يف مقر قيادة ال��ل��واء يف تبنني ،ا�ستقبلنا
العميد الركن رفيق حمود قائد اللواء الذي اخت�صر
امل�شهد وقت و�صول اجلي�ش �إىل تلك املنطقة
بالقول:
كان الدمار كبرياً ،عملنا بداية على �إزالة الركام
من ال�ساحات والطرقات التي كان بع�ضها مقفالً
متاماً ب�سبب الركام ،والأت��رب��ة املك ّد�سة بينما
بع�ضها الآخ��ر ّمت تدمريه بالكامل حتى �أ�صبح
�سلوكه م�ستحيالً.
كذلك ا�صطدمنا ب��واق��ع ع��دم وج��ود املاء
والكهرباء واالت�صاالت ومل يكن لدينا
م��وا���ض��ع ل��ل��ت��م��رك��ز .ب��د�أن��ا العمل
ف��وراً بعد �أن متركزنا داخ��ل اخليم
وال�شوادر الع�سكرية ومن ثم البيوت

البال�ستيكية ،لأن الو�ضع العام كان مزرياً.
وبعد �أن متركزنا و�ضمن الإمكانات املتوافرة،
بد�أنا العمل بتنظيف القطاع من القذائف غري
املنفجرة والقنابل العنقودية والقذائف من
خمتلف العيارات والذخائر املختلفة ،وقد ا�ست�شهد
خالل تنفيذ هذه املهمة �ضابط ورتيبان وجندي،
ونحن ما زلنا م�ستمرين يف العمل.
وحول املهام الأخرى املكلف بها اللواء قال:
تقت�ضي مهمتنا الدفاع عن قطاعنا والت�ص ّدي
لأي اع��ت��داءات �إ�سرائيلية وب�سط �سلطة الدولة
والقانون وحفظ الأم��ن ومنع املظاهر امل�س ّلحة
و�إزالة �آثار العدوان ،وتنفيذ مهام مع قوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة العاملة يف لبنان.
ويعمل اللواء ب�شكل دائم على تنفيذ تدابري
�أمنية على طول اخلط الأزرق من العدي�سة وحتى
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املالزم حممد مو�سوي
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املقدم عاطف �صعب

يارون وو�ضع نقاط مراقبة على طول اخلط ،مع
احلر�ص على الت�صدي لأي خرق يقوم به العدو ،مع
الرتكيز على تدريب العنا�صر على كيفية القتال
�ضد العدو الإ�سرائيلي� ،إ�ضافة �إىل متارين ع�سكرية
م�شرتكة مع بع�ض عنا�صر القوات الدولية.
ويف قطاع كل �سرية �أقيمت حت�صينات وخنادق
وحفر فردية للت�صدي لأي هجوم �إ�سرائيلي.
• م��اذا عن التهديدات الإ�سرائيلية
املتتالية يف املنطقة؟
يف ال�سابع م��ن �شباط املا�ضي ح�صل خرق

�إ�سرائيلي يف حميط بلدة مارون الر�أ�س ت�ص ّدت له
قوة من اللواء بالأ�سلحة املنا�سبة ف�أرغمت العدو
على الرتاجع.
�إن التفاوت يف ال��ق��درات بيننا وب�ين العدو
هائل جداً �إال �أننا م�ؤمنون بق�ضيتنا وحقنا ،ولدينا
العزم على تنفيذ مهامنا مهما بلغت ال�صعوبات
والت�ضحيات.
من هنا تنك�شف احلدود
ال ميكن �أن نلم�س الدور املهم الذي يقوم به

اللواء احلادي ع�شر �إال �إذا تو ّجهنا �إىل
مركز مراقبة اللواء على تلة مارون
الر�أ�س والقوقاز.
هناك تنك�شف احل��دود مع العدو
و�أر����ض���ه .ط��ري��ق رملية حمفورة
يح ّدها �سياج �شائك .جاء اللواء احلادي
ع�شر �إىل اجلنوب ،منذ �سنة تقريباً،
فيما كان بع�ض قوى العدو الإ�سرائيلي
ما يزال متمركزاً يف املنطقة .الأوامر
ق�ضت بالتقدم من بنت جبيل و�صوالً
�إىل مطعم ا�سرتاحة القد�س يف مارون
الر�أ�س.
املق ّدم عاطف �صعب قائد ال�سرية
 1101يف اللواء احلادي ع�شر يروي لنا
ما ح�صل يومها« :لقد انتقلنا �إىل تلة
مارون الر�أ�س يف حني كان الإ�سرائيليون
م��ا ي��زال��ون يف املنطقة ،لقد راقبنا
ان�سحابهم ،ك��ان��ت حل��ظ��ات عظيمة،
نحن نقف عند حدودنا وعدونا ين�سحب
مهزوماً».
ويتابع« :يف �إ�سرتاحة القد�س� ،أقمنا
من�ش�آت على التلة ه��ي مبثابة نقاط
مراقبة .مهمة هذه النقاط ر�صد حتركات
العدو على طول اخلط الأزرق حيث الطريق

امل�س ّماة «ال�سياج الفني للإ�سرائيليني» ،والتي
ي�سيرّ عليها العدو دورياته يف هذا القطاع».
وع��ن املهمات التي يتوالّها امل��رك��ز ،يو�ضح
املق ّدم �صعب �أن املهمة الأ�سا�سية هي «الدفاع
عن املركز ،ومنع العدو من اخرتاق اخلط الأزرق،
والإف��ادة عن كل حتركات على طول اخلط الأزرق
ويف اجلبهة».
�أبداً ...مت�أهبون
الع�سكريون دائمو الت أ� ّهب يتن ّقلون بني مراكز
املراقبة� ،أعينهم �شاخ�صة نحو العدو «الويل لك
�إن َ
حاولت االق�تراب»!! يجمعون على �أن �إنت�شار
اجلي�ش اللبناين غيرّ الواقع.
الرقيب الأول وائ��ل مت��راز ي�ش ّدد على �أهمية
التق ّدم الذي �أح��رزه اللواء �إىل نقاط قريبة من
احلدود�« .أ�صبحنا نعي�ش اللحظة متيقظني عيوننا
ع�������ش���رة

لنتابع جولتنا على تلة قريبة من مارون الر�أ�س
هي تلة القوقاز .وليظهر مدى �أهمية �إنت�شار
اجلي�ش يف املنطقة والتغيريات التي �أحرزها
اللواء احلادي ع�شر خ�صو�صاً ،ي�سرد حادثة � 7شباط
 ،2007حيث ت�ص ّدى اجلي�ش لدورية �إ�سرائيلية
حاولت جتاوز اخلط الأزرق.
«يف � 7شباط وحتديداً
ال�ساعة
 11و 45دقيقة
ب��د أ� ال��ع��دو الإ�سرائيلي التعزيزات يف «مركز
ال�صاحلة» مقابل تلة مارون الرا�س ،ويف ال�ساعة
ال�ساد�سة بعد الظهر كانوا قد ر ّكزوا ج ّرافة وح ّفارة
خرقتا اخلط الأزرق.
الرقيب جان ابو خري
الإفادات عن الو�ضع كانت تردنا وتتتابع .وعلى
على ع�شرة حلماية حدودنا واملناطق التي ندخل الفور و ّجهنا دورية �إىل نقطة اخلرق ،كانت عبارة
عن ف�صيلة من ال�سرية  1101بوا�سطة مالّلة و�آلية
�إليها ملراقبة التح ّركات الإ�سرائيلية كافة».
ويرافقنا املالزم حممد مو�سوي� ،آمر الف�صيلة ع�سكرية ،دبابات وه��واوي��ن كانت موجودة يف
الثالثة يف ال�سرية 1101
�آليات للواء يف قطاع االنت�شار
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مطعم التحوير  -بنت جبيل».
ويتابع املالزم مو�سوي �سرد احلادثة« :ال�ساعة
الثامنة ليالً كان الو�ضع على ال�شكل الآتي :دبابتان
�إ�سرائيليتان تتمركزان بالقرب م��ن املكان،
وحتليق للطريان احلربي الإ�سرائيلي ،ح ّفارة
وج ّرافة وناقلة جند .هذا باال�ضافة �إىل ت�سيري
الدوريات على طول اخلط الأزرق .االوامر املعطاة
لنا كانت تق�ضي بالرمي على العدو ل��دى �أي
حماولة لتجاوز اخلط الأزرق� .أطلقنا عليهم طلقات
حتذيرية من الأ�سلحة اخلفيفة فلم يتجاوبوا ،و�أخرياً
رمينا عليهم مبا�شرة بالر�شا�شات عيار 12.7ملم
ف�أ�صيبت �آليات العدو ب�أ�ضرار أ� ّدت �إىل تراجعه بعد
�أن كان قد اخرتق 20م تقريباً».
العالقة مع

املواطنني
يف م��ا يخ�ص ال��ع�لاق��ات م��ع امل��واط��ن�ين يف
املنطقة ال ينكر املالزم مو�سوي ال�صعوبات التي
واجهها اجلي�ش يف بداية االنت�شار ،في�شري �إىل �أن
ال�صعوبة االبرز هي �أن املنطقة منكوبة ومد ّمرة،
وال�شعب غري معتاد على وجود حامي وطنه �إىل
جانبه يف هذه املنطقة .كان التحدي بالن�سبة
�إلينا كيفية ك�سب ثقة الأه���ايل مل�ساعدتهم
و�إثبات وجود اجلي�ش يف املنطقة.
الت�أقلم ح�صل ب�شكل تدريجي .وي�صف الأجواء
حالياً بالقول« :الو�ضع متام».
ع�سكريو اللواء الذين التقيناهم هناك فخورون
مبهمتهم ،الرقيب ج��ان �أب��و خري ي�شري �إىل �أن
النا�س يف البداية كانوا يتجنبوننا ولكنهم
الآن يتجاوبون.
ويعبرّ �أف��راد جمموعة من اللواء عن
فخرهم ب��الإجن��ازات التي

حتققت مع انت�شار اجلي�ش يف اجلنوب:
«كان انت�شارنا يف اجلنوب حلماً .ك ّنا نعمل يف
الداخل على حفظ الأمن ،الآن انتقلنا �إىل مرحلة
جديدة نقف فيها بوجه العدو ،وق��د ا�ستطعنا
ال�صمود».
�أمنية واح��دة يعرب عنها اجلميع مبا �أن الأمن
ا�ستتب يف املنطقة :الإنتقال �إىل نهر البارد
قد
ّ
مل�ساندة رفاقهم يف املعركة «هذه واجباتنا ويجب
�أن يكون لنا دور يف دعمهم» .والأمنية الأخرية،
انت�صار الرفاق على الإرهاب و«اهلل يحميهم».
ت�صوير:
را�شيل تابت

نقطة مراقبة للواء
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اجلي�ش �إ�ستعاد
العوايف يا وطن هيبة الدولة
يف اجلنوب
وع ّزز ثقة املواطنني به
�إعداد:
تريز من�صور

العميد الركن مي�شال هيدمو�س

بعد ثالثة عقود من االنتظار ،انت�شر
اجلي�ش اللبناين يف اجلنوب .ففي 17
�آب من العام املا�ضي حتقق حلم طاملا
انتظره اجلنوبيون الذين ه ّللوا وزغردوا
وا�ستقبلوا الع�سكريني بالورد والأرز ،فقد عاد
رب املنزل.
ّ
ع��ام م�ضى على االنت�شار ،اجلي�ش ميار�س
مهامه املختلفة ،واملواطنون يتفاعلون معه
مقدرين ت�ضحياته متعاونني �إىل �أق�صى حد.
اللواء ال�ساد�س من بني الألوية الأربعة التي
انت�شرت يف املناطق احلدودية ،وقد متركز
يف خراج بلدة عيتيت  -قانا ،وع ّزز انت�شاره
يف قطاع ميتد من دير قانون النهر حتى
ر�أ�س الناقورة غرباً ،ومن ر�أ�س الناقورة اللبونة
مروحني عيتا ال�شعب �إىل رمي�ش جنوباً ،عني
�إبل دير عام�ص �شرقاً �إىل عيتيت دير قانون
النهر �شماالً.
تدخل بلدة قانا ،ت�شعر بالرهبة ،فا�سم البلدة ارتبط ب�صورة املجازر الب�شعة التي
ارتكبتها فيها �إ�سرائيل ،ولكن �سرعان ما ترى �شعاع الأمل ينبثق من البيوت التي
نف�ضت عنها غبار املوت وبد�أت تعيد ت�أهيل نف�سها ،وقد كانت للجي�ش م�ساهمة يف
هذا املجال.
�آليات ع�سكرية مت ّر من هنا وهناك ،حواجز ثابتة وظرفية على طول
الطريق ،تبعث فيك روح االفتخار بهذا اجلي�ش ،وال ي�سعك �سوى ترداد
عبارة «اهلل يحميكن».

اللواء ال�ساد�س

ت�رشين الأول

العميد الركن
مي�شال هيدمو�س

معنويات جد مرتفعة
يف موقع قيادة اللواء ال�ساد�س يف خراج بلدة
عيتيت  -قانا ،احلركة ال تهد�أ ،واجلميع ين ّفذ
املهام املوكلة اليه ،بحما�سة وا�ضحة ومعنويات
عالية تفوق كل و�صف .قائد اللواء العميد الركن
مي�شال هيدمو�س ي�ؤكد لنا «�أن معنويات الع�سكر
جد مرتفعة و�أنهم ي�ؤدون الواجب من دون تذ ّمر
�أو كلل».
ويقول« :مهمتنا هنا حفظ الأم��ن ،الت�صدي
للعدو الإ�سرائيلي منع عمليات تهريب الأ�شخا�ص
والب�ضائع ،نزع القنابل العنقودية (بلغ عددها
 )5222والقنابل غري املنفجرة وذخائر خمتلفة
( )1150من احلقول والب�ساتني �إ�ضافة �إىل
الألغام امل�ضادة للآليات و�صواريخ (عدد .)3
ويقوم اللواء ب�إطفاء
احل��رائ��ق ومب�ساعدة
الأه�������ايل وب��ت��وف�ير
الأم��ن يف �أثناء قيام
ن�شاطات �إجتماعية
ودينية وثقافية �ضمن
القطاع».
و�أ����ض���اف« :يعالج
ال��ل��واء ال�ساد�س �أية
ح��ادث��ة تتعر�ض لها
دوريات قوات الطوارئ
ال��دول��ي��ة ،حيث يتم
االت�صال بوا�سطة جهاز
االرتباط.
مهمة �صعبة
• م����اذا تغري
منذ عام �إىل اليوم

يف اجلنوب؟
 الأم��ر الأب��رز والأه��م هو ع��ودة هيبة الدولةومفهومها �إىل املنطقة ،التي غاب عنها اجلي�ش
زهاء ثالثني عاماً .هذه املهمة �صعبة للغاية،
خ�صو�صاً �أن املواطنني �إعتادوا على الفو�ضى
يف ظل امليلي�شيات واالحتالل ،فخالل هذه
العقود ن�ش�أت �أجيال ب�أكملها مل تتعرف
�إىل �أنظمة ال��دول��ة الإداري����ة .مثالً:
قانونية ت�سجيل ال�سيارات ،خمالفات
ال�سري ،النظام العام ،اخلالفات العقارية
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املقدم ع�صام حمفوظ

النقيب روبري الدويهي

التي كانت تعالج بطريقة ع�شائرية .وال
ب�� ّد هنا من اال���ش��ارة �إىل �أن خمافر قوى
الأم���ن ال��داخ��ل��ي كانت م��وج��ودة يف هذه
املناطق ولكن ب�أعداد قليلة ( 3خمافر).
يف ب��داي��ة الأم����ر ،اكتفينا بالتدقيق
بال�سيارات ولكن م��ن دون توقيفها ،مع
التحذير ب�ضرورة ت�سوية �أو�ضاعها القانونية.
بعد �ستة �أ�شهر بد�أنا بتوقيف بع�ض ال�سيارات
املخالفة� ،أم��ا اليوم فيتم توقيف ال�سيارات
املخالفة كلها.
ان حل هذه امل�شاكل يحتاج �إىل الوقت والأخذ
بعني الإعتبار ،الظروف امل�أ�سوية التي م ّر بها
�أهايل املنطقة من جمازر وتهجري ونكبات لكن
القانون بد�أ ي�أخذ جمراه يف هذه القرى ،وامل�شاكل
الداخلية التي كانت تعالج ع�شائرياً كما ذكرنا،
ب��د�أت حتل بتوقيف الطرفني وت�سليمهم اىل
ال�سلطات املخت�صة.

ح
واجز
للواء
يف نق
ة االن
ط
ت�شار
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الثقة تعززت
و�أ���ض��اف العميد الركن هيدمو�س�« :إ�ستقبل
�أه��ايل هذه القرى والبلدات اجلي�ش بالرتحاب
والزغاريد ،قدموا له الت�سهيالت كافة من ناحية
ت�أمني املراكز وامل�ساكن والكهرباء واملاء� ...أو من
ناحية مواد البناء والآليات الهند�سية .مع ذلك

اعرت�ضتنا بع�ض ال�صعوبات الناجمة عن الواقع
ال�صعب يف هذه املنطقة� .أ ّما اليوم فقد �أ�صبحت
العالقة �إيجابية جداً� .أدرك اجلميع �أن اجلي�ش هو
عن�صر �أمن و�أمان لكل اللبنانيني على حد �سواء.
وبعد أ�ح��داث نهر البارد والإع��ت��داء ،كرب الدعم
املعنوي للجي�ش و�أي��ق��ن اجلميع� ،أن��ه ق��وة ال
ي�ستهان بها ،وميكنه توفري الأمن للجميع وهو
م�ستعد للدفاع عن احلدود بالو�سائل املتوافرة
ج�سد هذا اال�ستعداد بت�صدي اللواء
لديه .وقد ّ

املعاون الأول
انطوان ابراهيم

احلادي ع�شر للعدو يف مارون الر�أ�س منذ ب�ضعة
�أ�شهر.
وعن �شعور الع�سكريني حيال رفاقهم الذين
يقاتلون يف نهر البارد قال« :جميعهم يرغبون
يف القتال �إىل جانب رفاقهم علماً �أن هناك
جمموعات �صغرية من اللواء ال�ساد�س ت�شارك».
و�أكد �أنه منذ عام ولغاية اليوم« ،مل َ
نتلق �أي
�سالح جديد ،مما طلبته القيادة لزيادة القدرة
الدفاعية �ضد العدو الإ�سرائيلي» .ويف املقابل
طم�أن ال�شعب� ،أن اجلي�ش م�صمم على ت�أدية
املهام املوكلة �إليه بكل
حزم ،ومبا يتوافر لديه من
�إمكانات وو�سائل.

تدقيق وتفتي�ش على احلواجز

�آليات ل ّلواء يف االنتظار

قلوبنا يف نهر البارد
من خ��راج عيتيت  -قانا
توجهنا �صعوداً نحو بلدة
ق��ان��ا ،و���ص��ل��ن��ا �إىل مركز
ال��ك��ت��ي��ب��ة  ،64ا�ستقبلنا
ال�����ض��ب��اط وال��ع�����س��ك��ري��ون
بكل ترحاب وف��رح .رئي�س
ال��ف��رع�ين ال��ث��اين والثالث
و���ض��اب��ط �أم���ن الكتيبة 64
املقدم ع�صام حمفوظ بادرنا
بالرتحاب م�ؤكداً لنا �أن «�أرواحنا
وقلوبنا جميعاً مع رفاقنا يف
نهر ال��ب��ارد� .إن املهمة التي
يقوم بها اجلي�ش اليوم هامة
جداً ،وهو ي�ؤدي دوره الطبيعي
على كامل ت��راب الوطن ،وهو
جاهز للت�صدي للعدو يف �أية
حل��ظ��ة .وا���س��ت�����ش��ه��د بتحذير
ج���اء ع��ل��ى ل�����س��ان �أح���د اخل�ب�راء
ال�بري��ط��ان��ي�ين ال���ذي اع��ت�بر �أن
اجلي�ش يحقق البطوالت يف نهر
البارد وهو مت�س ّلح باملعنويات
العالية وبالإميان الكبري بوطنه،
ف�إذا ّمت ت�سليحه ،ف�سي�شكل خطراً
على الدولة الإ�سرائيلية».
وتابعنا �سرينا �إىل حيث التقينا
�آمر ال�سرية  631يف الكتيبة 63
النقيب روبري الدويهي الذي �أ�شار
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�إىل �أن املهام الأ�سا�سية املوكلة اليهم يف هذه
املنطقة ،هي حفظ الأمن ونزع الألغام وم�ساعدة
الأهايل عند الطلب ،هذا باال�ضافة �إىل و�ضع نقاط
مراقبة حلفظ �أمن قوات الطوارئ� ،أم��ام مراكز
عملهم .وهذه التدابري اتخذت يف الآونة الأخرية.
بعيد عن العني بعيد عن القلب
عن �إنطباعات الأه��ايل وتعاونهم مع اجلي�ش
اللبناين قال النقيب الدويهي« :الفرتة الأوىل
م��ن الإنت�شار كانت �صعبة ،الأه���ايل يف هذه
املنطقة مل يعتادوا على اجلي�ش وال على النظام.
وكما يقول املثل «البعيد عن العني بعيد عن
القلب» .فما كان منا �إال �أن خطونا اخلطوة الأوىل
�صوبهم ،حاولنا تعزيز الثقة بيننا ،و�أف�سحنا
املجال للتعبري ّعما يخاجلهم من م�شاعر وخماوف،
تق ّربنا منهم ليتعرفوا علينا ،ليدركوا �أننا منهم

ت�صوير :را�شيل تابت
اىل املهمات وامللمات
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ولهم ،وال نبغي �سوى احلفاظ على �أمن عائالتهم
وبيوتهم و�أرزاقهم و�سيادة بالدهم وتعزيز العي�ش
امل�شرتك والإرادة الوطنية اجلامعة .وهكذا تفاعل
املواطنون معنا ،املتحفظ واملر ّحب بوجودنا على
ح ٍّد �سواء ،خ�صو�صاً بعد عملية الت�صدي للإعتداءات
الإ�سرائيلية التي قام بها اللواء احلادي ع�شر يف
بلدة م��ارون الرا�س .كما و�أن �أح��داث نهر البارد
ق ّربت الأهايل من اجلي�ش ،ورفعت ن�سبة التعاون
معه� .أحد املخ ّلني بالأمن �س ّلم نف�سه تلقائياً
للجي�ش ،وهذا دليل ثقة».
�أخ�يراً �أ�شار �إىل رغبة العديد من املواطنني
بالإن�ضمام �إىل �صفوف اجلي�ش والقتال �إىل جانب
الع�سكريني.
و�أخرياً متنى لرفاقه يف نهر البارد القوة وال�صرب
والن�صر وال�سالمة.
و�إذ نحيي املعاون االول �أنطوان �إبراهيم (الكتيبة
 )64ون�س�أله عن �إنطباعاته عن اخلدمة يف هذه
املنطقة ،يبدي ارتياحه للثقة املوجودة بني
اجلي�ش والأه��ايل ،والتعاطف الذي ي�شعر به
الع�سكريون .لكنه ي��ردف :كل م�شاعرنا
اليوم مع رفاقنا يف نهر البارد،
�أحييهم وادعو

�إىل اهلل ك��ي يحميهم وي��ر ّده��م �إىل عائالتهم
�ساملني ،متعافني� ،أبطال ،يرفعون ر�أ�س اجلي�ش
ولبنان عالياً».
على �أحد احلواجز الثابتة يف قانا التقينا الرقيب
الأول عامر وهبي من ال�سرية  631ال��ذي عبرّ
عن �شعوره قائالً�« :إننا ننفذ الأوام��ر املعطاة
لنا ونقوم مبهامنا يف هذه املنطقة احلزينة
امل��د ّم��رة .مل نكن نتوقع �أن ي�ستقبلنا �أهلها
املعذبون باحلفاوة والرتحاب .لقد ح ّملتنا هذه
املحبة العارمة م�س�ؤولية كبرية جتاه هذا ال�شعب
الذي عانى طويالً من االعتداءات الإ�سرائيلية على
مدى عقود من الزمن .نحن اليوم هنا خلدمة هذا
ال�شعب الط ّيب وحلمايته وملواجهة كل �إعتداءات
العدو».

اللواء العا�شر

ت�رشين الأول

يف مرجعيون يتمركز اللواء العا�شر الذي كان العام املا�ضي طليعة
الألوية الوا�صلة �إىل مناطق جنوب الليطاين التي غاب عنها اجلي�ش

طيلة عقود.
قائد اللواء العميد الركن �شارل ال�شيخاين الذي �سبق �أن زرناه غداة انت�شار اللواء
يف القطاع ال�شرقي ،رحّب بنا مرة جديدة ،ومعه ا�ستعر�ضنا املتغريات التي
�أحدثها انت�شار اجلي�ش يف املنطقة خالل عام.

العوايف يا وطن
�إعداد:
جان دارك ابي ياغي
ندين البلعة

العميد الركن
�شارل ال�شيخاين

�أهالً بكم
جمدداً

الألوية الأخرى التي �سبق �أن ذكرناها.
ن�ؤمن الأمن لي�شعر املواطنون بالأمان
بد�أية ،قال قائد اللواء العا�شر :كان النت�شار لقد تفاعل املواطنون يف املنطقة مع اجلي�ش
اجلي�ش يف اجل��ن��وب الأث���ر الط ّيب يف نفو�س ب�شكل مم ّيز جداً ،فقد انتظروا طويالً عودته �إىل
املواطنني اجلنوبيني الذين انتظروا عودة جي�شهم املنطقة احلدودية.

مدخل ثكنة مرجعيون

بعد � 38سنة من الغياب ،وهذا ما مل�سناه
يف �أول يوم لالنت�شار وما زلنا حتى اليوم .يف
النهاية ،املواطن بحاجة �إىل �أمن لي�شعر بالأمان.
�إىل جانب املهام الأمنية يف الداخل وحماية
احلدود من �أي اعتداء ،يقوم اجلي�ش ب�أعمال �إمنائية
مل�ساعدة الأهايل على �إعادة �إعمار ما ته ّدم
خالل حرب متوز املا�ضي ،وي�ساهم يف
�إزالة الألغام والقذائف والقنابل التي
تركها العدو ،ومهامه م�شابهة ملهام

يريدون االلتحاق برفاقهم
على الرغم من ال�سنة ال�صعبة التي م ّر بها لبنان
واجلي�ش معاً بعد حرب متوز � ،2006إال �أن هذا الأمر
مل ي�ؤثر بتاتاً على معنويات الع�سكر ،فهو جاهز
دائماً للقيام بواجبه الوطني على �أكمل وجه من
دون �أن ي�ضعفه انعدام م�ستلزمات احلياة اليومية
يف �أول �أيام انت�شاره ،وغيابه �شبه الدائم عن �أهله
اجلي�ش  -العدد رقم 268
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العميد الركن �شارل �شيخاين

و�أفراد عائلته.
من جهة �أخرى� ،أ�شاد قائد اللواء العا�شر باجلهود
التي يبذلها اجلي�ش يف خميم نهر البارد للق�ضاء
على �إرهابيي «فتح اال�سالم» ،والتي �أ ّثرت ب�شكل
�إيجابي على معنويات ع�سكريي الألوية املنت�شرة
يف اجلنوب ما دفعهم �إىل طلب االلتحاق برفاقهم
ليقاتلوا �إىل جانبهم.
وي�ضيف :لقد طلبت القيادة من الألوية رفع
لوائح �إ�سمية بالراغبني يف االنتقال �إىل خميم
نهر البارد وقد تفاج�أت بعدد الراغبني من عنا�صر
اللواء العا�شر �إذ بلغ � 253إ�سماً.
و�أ�شار يف هذا ال�سياق �إىل �أن �ضباطاً وع�سكريني
من مدرعات اللواء العا�شر التحقوا مبخيم نهر
البارد و�أ�صيبوا خالل املعارك.
الأمن واليونيفيل
حول الأمن يف قطاعه قال قائد اللواء العا�شر:
�إىل انت�شار اجلي�ش يف اجلنوب� ،ساعد و�صول
ق��وات «اليونيفيل» ،على ا�ستتباب الأم��ن يف
القرى اجلنوبية ب�شكل ملحوظ �إىل �أن وقع االنفجار
ال��ذي ا�ستهدف القوات اال�سبانية على طريق
الدردارة  -اخليام ،و�أ ّدى �إىل ا�ست�شهاد �ستة وجرح
�آخرين .وقد �أ ّدى هذا التخريب الأمني� ،إىل تراجع
العجلة االقت�صادية بعد �أن بد�أت املنطقة تلتقط
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�أنفا�سها �إث��ر احلروب
الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة التي
عا�شتها ،ما �أ ّثر �سلباً
على �أع��م��ال النا�س
ال��ت��ي حت��ت��اج �أم��ن��اً
وا�ستقراراً كي تعود
املياه �إىل جماريها.

الواجب ميتد على
م�ساحة الوطن
من ثكنة مرجعيون
حيث و ّدع��ن��ا العميد
ال���رك���ن ال�شيخاين
انطلقنا �إىل حيث
ينت�شر «الع�سكر» على
الأر���ض ،دائم الت�أهب
موفور الهمة.
ع��ل��ى م��دخ��ل بوابة
فاطمة ،مركز مراقبة لل�سرية  1007من لواء
امل�شاة العا�شر .ع�سكر دائ��م الت�أهب يف وجه
العدو ،يراقب حت ّركاته خلف ال�شريط ال�شائك
منعاً لأي خرق �أو �إعتداء .مير مواطنون «ي�ضربون»
ال�سالم للجي�ش ويف ذهابهم و�إيابهم يعبرّ ون عن
�إطمئنانهم لوجوده و�إمتنانهم له.
�إقرتبنا من عنا�صر احلاجز حيث كان بانتظارنا
م�ساعد قائد ال�سرية  1007النقيب مازن كالك�ش
ال����ذي ح�� ّدث��ن��ا ع��ن مهام
املركز الأ�سا�سية وهي:
 الت�ص ّدي لأي اعتداء�إ���س��رائ��ي��ل��ي ع��ل��ى احل���دود
اللبنانية.
 مراقبة ن�شاطات العدومبحاذاة اخلط الأزرق.
 احل��ف��اظ ع��ل��ى الأم���نيف منطقة كفركال ومنع
امل�شبوهني من الو�صول
�إىل حماذاة اخلط الأزرق.
وي��ع��ت�بر ال��رق��ي��ب الأول
ح�سني حمية (م��ن طاريا
البقاع) �أن الأه��ايل يفاجلنوب اطم�أنوا �أكرث لوجود
اجلي�ش يف اجلنوب ويقول:

النقيب مازن كالك�ش

نقطة مراقبة للواء العا�شر
عند بوابة فاطمة

اجلندي يو�سف طنو�س

«بعد مرور �سنة على وجودنا يف اجلنوب ،ي�شعر
املواطنون ب��الأم��ان �أك�ثر ،معنوياتهم مرتفعة
جداً ،وهم يعاملوننا ك�أبناء لهم ،فال ن�شعر ب�أننا
يف غربة عن وطننا� .أنا �إبن البقاع ،وقد � ُ
أحببت
اخلدمة يف اجلنوب .طبيعة املنطقة خالبة و�أهلها
ط ّيبون وقد عانوا الأه��وال ،على كل حال ،واجب
الع�سكري ميتد على م�ساحة كل الوطن».
ويتم ّنى الرقيب الأول حمية لرفاقه املحاربني
يف نهر البارد �أن ينت�صروا على الإرهاب ،ويقول
انه لن يت�أخر حلظة واحدة يف الإن�ضمام �إليهم �إذا
دعت احلاجة و«اهلل يحميهم».
اجلندي يو�سف طنو�س يقف مرفوع الهامة
م�ستنفراً :ممنوع على ال��ع��دو الإق��ت�راب من
الأرا�ضي اللبنانية ،واجبنا حماية كل �شرب من �أر�ضنا
ومنع اخلروقات والتعديات من �أي جهة �أتت.
نحن ع�سكريون ومن اختار االلتحاق بامل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ،عليه �أن يل ّبي نداء الواجب و�صرخة
الوطن عندما يتع ّر�ض
للخطر.
اجلندي طنو�س يختم
بكلمة �إىل رفاقه يف
نهر ال��ب��ارد :كم كنت
أ�مت��ن��ى �أن �أك���ون يف
�صفوفكم.
وي��ع��ت�بر ال��ع��ري��ف
ع��اط��ف نعيم أ� ّن كل
م��ه��م��ة ي���ق���وم بها
اجل���ي�������ش ه����ي من
واجباته فيقول :حيثما

متركزنا ويف �أيّ موقع نكون فيه ،ن�سعى �إىل
�إمتام واجبنا على �أكمل وجه .نهر البارد �أو اجلنوب
�أو غريه ،ك ّلها �أجزاء من وطننا ولن يردعنا �أحد عن
الدفاع عن �أر�ضنا واملحافظة عليها .وما يدعمنا
هو تعاون الأه��ايل و�شعورهم �أن وجودنا هنا هو
حلمايتهم وت�أمني اال�ستقرار لهم.
املجند املم ّددة خدماته خالد مرعي يالحظ بدوره
�أن الأهايل ي�شعرون ب�أمان ويتن ّقلون يف املناطق
القريبة من ال�شريط احلدودي والتي مل يقرتبوا
منها قط خوفاً من العدو .وهذا ال�شعور بالإطمئنان
ُيرتجم بالتعاطف ال��ذي يبدونه والب�سمة التي
ت�شع من �أعينهم لدى ر�ؤية الع�سكريني .ويتمنى
لو �أنه �إىل جانب رفاقه يف نهر البارد داعياً لهم
ي�ستتب الأمن يف جميع
بالن�صر على العدو حتى
ّ
املناطق اللبنانية كما هي احلال يف اجلنوب.
ت�صوير :را�شيل تابت
العريف عاطف نعيم

املجند املمددة خدماته
خالد مرعب

اجلي�ش  -العدد رقم 268

205

الوزاين
امل�ضخة واجل�سر
يف عهدة اجلي�ش

نزع الألغام
والقنابل العنقودية

يف �أثناء وجودنا يف مكتب قائد اللواء العا�شر العميد الركن �شارل ال�شيخاين ،و�صل قائد
قطاع جنوب الليطاين العميد الركن بول�س مطر يف مهمة �أمنية ،حيث �أقام اجلي�ش
وللمرة االوىل نقطة مراقبة على م�ضخة الوزاين املتنازع عليها بني لبنان وا�سرائيل.
فبعد املفاو�ضات التي جرت بني �إ�سرائيل والأمم املتحدة �أ�صبحت امل�ضخة يف عهدة
القوات الدولية (وحتديداً القوات الإ�سبانية) ،ومل
ُي�سمح لأح��د باالقرتاب منها .لكن اجلي�ش طالب
بت�س ّلم املوقع ومل يحتج على ذلك اال�سرائيليون
فكان لنا ما �أردنا يوم � 23أيار � ،2007إال �أن �أحداث نهر
البارد خطفت الأ�ضواء عن هذا احلدث الذي انتظرناه
طويالً ،كما �أو�ضح العميد الركن بول�س مطر.
«اجلي�ش» رافقت �أي�ضاًَ العميدين مطر وال�شيحاين
يف جولة �إىل الوزاين حيث �أ�صبح اجل�سر الذي يربط
�ضفتي النهر يف عهدة اجلي�ش اللبناين.
ومن ثم قمنا مع الوفد الع�سكري بزيارة ميدانية
لنهر ال��وزاين حيث �شاهدنا ب���أم العني الإج��راءات
امليدانية اجلديدة ،التي اتخذها اجلي�ش بعد �أن
نهر الوزاين
�أ�صبح اجل�سر ال��ذي يقام على النهر يف عهدته.
وتابعوا ب�أن اجل�سر الذي يت ّم بنا�ؤه على النهر كان
يف ال�سابق من ناحية ال�شمال مع اجلي�ش ومن ناحية اجلنوب ممنوع الدخول �إليه ،واليوم
�أ�صبح يف عهدة اجلي�ش من الناحيتني.

عندما نتحدث عن مهام اجلي�ش يف اجلنوب
تتبادر �إىل الأذه���ان ف��وراً �إح��دى املهمات الأكرث
وا�صبحت خالية من االلغام بف�ضل �سواعدهم
حيوية� ،أال وهي مهمة تنظيف الأرا�ضي واملمتلكات
من املخلفات التي تركها العدو الإ�سرائيلي زارعاً
بوا�سطتها خطر مواجهة الإنفجارات والألغام يف كل
حقل وب�ستان ،م�سبباً امل�آ�سي لكثري من العائالت من بني
املدنيني والع�سكريني.
عمليات نزع الألغام والقنابل العنقودية والذخائر املختلفة
بد�أت منذ �سنوات وجنحت يف حترير اجلزء الأكرب من الأرا�ضي
من هذه املخلفات .بعد عدوان ال�صيف املا�ضي عدنا �إىل الوراء
�سنوات ب�سبب العدد الهائل للقنابل العنقودية التي وزعها العدو
على م�ساحة تقارب الـ  38000000مرت مربع.
ما هو حجم ما �أجنز خالل �سنة؟ املركز اللبناين للأعمال املتعلقة
بالألغام (املكتب الوطني لنزع الألغام �سابقاً) يجيبنا بالأرقام
التي ت�شمل �ضمناً ما �أجن��زه فوج الهند�سة يف هذا املجال (الذي
بلغ عدد ما ّ
عطله من قنابل عنقودية خالل عام � ،28576إ�ضافة �إىل �آ ال ف وتفيد الأرق��ام �أن امل�ساحات املنظفة اعتباراً من  2006/8/14ولغاية
 ،2007/9/19هي 22.114.015 :مرتاً مربعاً من �أ�صل نحو 37.900.457
الذخائر املختلفة).
ف�إعتباراً من  2006/8/14ولغاية � 2007/9/19أجنز ما يلي :نزع  126115مرتاً مربعاً ملوثة بالقنابل العنقودية.
قنبلة عنقودية 415 ،قنبلة طريان� 40 ،صاروخ طريان 7752 ،قذيفة و�صواريخ وت�شري �إح�صاءات املركز اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام �إىل �سقوط 35
خمتلفة 425 ،لغماً م�ضاداً لالفراد 112 ،لغماً م�ضاداً للدبابات ،و 10879ذخائر قتيالً و 233جريحاً خالل الفرتة املمتدة بني � 14آب املا�ضي و� 25أيلول .2007
�أما العدد الأكرب من ال�ضحايا فهو يف فئة الذكور البالغني  19عاماً وما فوق.
خمتلفة.
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العريف
نعمة يو�سف نعمة

يف �سجل اخللود

ن��ع��ت ق��ي��ادة اجلي�ش
العريف نعمة يو�سف
نعمة الذي تويف بتاريخ
.2007/9/11
 م������ن م����وال����ي����د - 1980/8/15القاع -
ق�ضاء بعلبك  -حمافظة
البقاع.
 ت��ط��وع يف اجلي�شبتاريخ .1998/5/11
 م��ن ع���داد �أرك���ان اجلي�ش اجلي�ش.• تهنئة ال��ع��م��اد قائد
للتجهيز  -مديرية الهند�سة.
اجلي�ش  7م ّرات.
 حائز:• ت��ن��وي��ه ال��ع��م��اد قائد  -عازب.

املج ّند ح�سني علي �سعيد
ن��ع��ت ق��ي��ادة اجلي�ش
امل��ج�� ّن��د ح�����س�ين علي
�سعيد الذي تويف بتاريخ
.2007/9/2
 م������ن م����وال����ي����د - 1979/1/1قرحيا.
 ج�� ّن��د يف اجلي�شاعتباراً من 2004/1/8
وم�� ّددت خدماته اعتباراً
من .2006/8/13
 من عداد فوج التدخل الثاين. حائز:• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
 -عازب.

العريف
حممد كامل داود

نعت قيادة اجلي�ش العريف
حممد كامل داود ال��ذي تويف
بتاريخ .2007/9/20
 من مواليد 1967/10/22 -حارة حريك  -ق�ضاء بعبدا -

حمافظة جبل لبنان.
 ت��ط��وع يف اجلي�شبتاريخ .1992/4/9
 من عداد لواء امل�شاةاحلادي ع�شر.
 حائز:• تنويه العماد قائد
اجلي�ش مرتني.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش  20م ّرة.
• و�سام التقدير الع�سكري.
• تهنئة قائد اللواء.
• تهنئة قائد الكتيبة
ثالث مرات
 -مت�أهل وله �أربعة �أوالد.

املج ّند يو�سف حممود البزال
 مقنة. ج�� ّن��د يف اجلي�شاعتباراً من 2002/4/17
وم�� ّددت خدماته اعتباراً
من .2005/7/1
 من عداد لواء امل�شاةالعا�شر.
 حائز:• تنويه العماد قائد
اجلي�ش.
• تهنئة العماد
نعت قيادة اجلي�ش املج ّند
يو�سف حممود ال��ب��زال الذي قائد اجلي�ش.
 عازب.تويف بتاريخ .2007/9/27
 -من مواليد 1983/2/12
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ت�رشين الأول

عر�س ال�شهادة
من القلب

الوطن
م�ش تراب
الوطن! تراب؟
ال م�ش تراب!
الوطن تاريخ انكتب
بالدم ،عال�صخر انحفر
الوطن م�ش �شنطة �سفر
الوطن رجال ،املوت ،عندا عر�س
و�أرز ما بينه ّز
ولو غ�صن انك�سر
الوطن تاريخ انكتب
تاريخ عم ينكتب
�أو بعدو ما انكتب
تارك الك
تارك �إيل
�صفحات جمد وعنفوان
الوطن م�ش ورقة خريف
بتاخدها الريح
الوطن رجال بتموت ما برتكع
عا ايدها املجد عم يوقع
الوطن تاريخ بالدم انكتب
واوالد يكملوا امل�شوار
حاملني االرز تيجان غار
الوطن م�ش �شنطة �سفر
الوطن جمد بالقلب انحفر

نبيل مرت�ضى
رئي�س نادي �أبناء البقاع الريا�ضي -متنني الفوقا

���ادة دا َر ال����ي����و َم يف بلدي
ع���ر� ُ���س ال�������ش���ه ِ
ي�����ا �أخ������ت������ ُه زغ���������ردي خم����ت����ال���� َة ط���رب���اً
ِّ
وغ���������ن ي������ا �أم����������� ُه ل����ل����م����ج ِ����د �أغ����ن����ي���� َة
ق����ال����وا ق�������ض���ى ،ق���ل ُ
�����ي مب��وق��ف ِ��ه
���ت ب����ل ح ٌّ
ي�����ا راح ً
وال������������روح ب���اق���ي��� ٌة
����ل����ا ج�������س���م��� ُه
ُ
����رب ال�����ش��م��� ِ��س منزلها
يف م���وط ِ���ن ال ِأرز ق َ
ال�����ن�����ور ���ص��اف��ي�� ٌة
����ش���ف���اف��� ٌة يف ب����ه����اءِ
ِ
ن���اح���ي���ة
ت�����ب�����دو ل����ن����اظ����ره����ا يف ك������� ِّل
ٍ
ف���ال���ك��� ُّل ي���ن���ظ���ر ُه ،ط���ي َ
���ف ال�����ش��ه��ي ِ��د و�إن
ُ
ق����واف����ل امل����ج ِ����د ه�����ذا ال����ع����ا ُم م��و���س��م��ه��ا
ٌ
�����ش�����رف ي�������س���م���و وت�����ض��ح��ي�� ٌة
م���ي���ث���اق��� ُه �
� ْ
أج�������ل ه����و اجل���ي ُ
�������ش يف ل���ب���ن���ا َن ن��ع��رف�� ُه
ٌ
خ��������وف وال ح�����ذ ُر
ي�������س�ي�ر وامل�����������وتُ ال
ُ
اجل����ي���������ش م���ف���خ���ر ًة
�����ش����ه����داء
����م
ك����ف����اك
ِ
م���ع ال��ن��ب��ي َ
�ين يف ال����ف����ردو� ِ����س م�سكنكم
خ��ي��ر �أو����س���م ٍ���ة
����ص����در ل���ب���ن���ا َن �أن����ت���� ُم ُ
يف � ِ
ُ
ح�����ص��ن ِم��ن��ع��ت ِ��ه
ُب����ن����ا ُة ل���ب���ن���ا َن �أن�����ت�����م...

الكبد
واحل������ز ُن يف
ِ
ال��ق��ل��ب وال����ن��ي�را ُن يف ِ
����ق ت��ن��ف��ردي
أن�����ت
ب��امل��ج��د دو َن ا َخل���� ْل ِ
ِ
ك���م � ِ
ي���ا �أم��������� ُه ...ك��ف��ك��ف��ي دم���ع���اً ع��ل��ى ال���ول ِ���د
أم�����د
ي��ب��ق��ى ال�����ش��ه��ي�� ُد وي��ب��ق��ى ط��ي��ل�� َة ال ِ
َ
أب��������د
ب���ي���ن الأن�����������ام ب��ل��ا
�����ش����ك اىل ال ِ
ٍ
����ش����روق ت�������زو ُر الأه��������� َل ك����� َّل غ ِ���د
م����ع ال�����
ِ
َ
������د
ك���ث���ل ِ���ج
����ص���ن�ي�ن ال ت���خ���ف���ى ع���ل���ى �أح ِ
ك������أن ت���ن���ادي مل���ن ت���ل���ق���ا ُهُ « :خ������ ْذ ب��ي��دي»
���ع���د»...
ق����ا َل ال���ك���ث�ي�رو َن« :ق���د ولىّ و ْمل َي ِ
واجل����ي ُ
�������ص�ب�ر واجل����ل ِ����د
���������ش م����در�����س���� ٌة ل���ل ِ
ْ
دروب ال����وف����ا ُم�����ذ ك�����ان مل ي��ح ِ��د
وع������ن ِ
أ����س���د
جم������اه������داً ،واث�����ق�����اً �إن �����س����ار ك���ال ِ
�������زرد
ك���ال�������س���ب ِ���ع
ُ
ي����خ����رج خم����ت����االً م����ن ال ِ
����ق ال�����ص��م ِ��د
ت��ل��ك ال����ك����رام����اتُ ع��ن��د اخل����ال ِ
َ
ال��ن��ا���س يف دي��ن��ي ومعتقدي
أ����ش���رف
ي���ا �
ِ
ال��ب��ل��د
���ص��ن��ع��ت�� ُم ال����ع���� َّز والأجم�����������ا َد يف
ِ
����د
ت����ب����ق����و َن واخل�����ل����� ُد يف ل����ب����ن����ا َن ل أ
��ل��ب ِ

ر
�
س
ا
ل
ة
�
ش
ك
ا ر وتقدير
قا ىل العماد
ئ
د
ا
جل
ي
�
ش
زوج
ة ال�شهيد
الرائد
غالب �أح
مد قلوط

�سي
م دي العماد،
�ؤا�سات
ح�ضورك ك لنا ،بل�سم
م
رعايتك ،عنا ،حياة ل
نا
و
ل
ل
�ش
ه
داء
زرعت ف �أن�ستنا احلز
ن
،
وا
ل
ه
م
والغم
ينا جمددا ً
واحلب ،والفداء بذور اخلري،
لأر
وو ٍ�ض مقد�س ٍة
ط ٍن ع�صي.
مبقدار احلز
ن
وا
ل
أ
مل
،
ا
ل
و
لوع
ي �شالل الدماء
ة ،والفراق
كون الف
ووقفات خر واالعتزاز
الع ّز ع
للقادة الأباة ا ند ال�شدائد
ل�شرفاء.

الأب الدكتور يو�سف مون�س
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بدمك كتبت الن�صر للأجيال
ّ

ح�سان حممد ح�سان
مبنا�سبة انت�صار اجلي�ش وتكرمياً لأرواح �شهدائه

ع��ا ه��ا ال���دين �أول م��ا ف ّتحت العيون
تع ّلمت ُح��ب اجلي�ش بعهود ال�صفا
ومع نخوتو بنيت ال�صداقة عا احل�صون
وح��� ّ��س��ي��ت حت���ت ج��وان��ح��و ك���ل ال�� ّدف��ا
يف يل ال�شرف كون ومن املا�ضي امل�صون
وابقى �صديق اجلي�ش بالعمر ...وكفى
�أك��ب�ر ���ص��داق��ة ب��ال��دين مم��ك��ن تكون
ب���أ���ش��راف ع��ن��دن ت�ضحية وع��ن��دن وفا

ب���ك���را ع���ن ال���ب���ارد ب��ع��د م���ا ن�شيخ
رح ي���ك���ت���ب���و وك�����ت��ي��ر ي��ه��ت��م��و
وي��ر���س��خ��و ال��ن�����ص��ر الأب������ي تر�سيخ
ب����ت����اري����خ ه���م���ك ك������ان م����ن همو
ب�������س ال���ك���ت���ب ب���احل�ب�ر ل���ل���ت����أري���خ
م��ه��م��ا ع����ا ر�أي�������و ال���ن���ا����س يلتمو
غ��ي�ر ال���ب���د ّم���و ب��ي��ك��ت��ب ال���ت���اري���خ
ب����ع����زة وط������ن ����ش���رب���ان م����ن دم���و

ي����ا ق���ائ���د اجل���ي�������ش ال���ب���ط���ل ل�� ّب��ي��ك
ل���ب���ن���ان ب���ع���ي���ون الأم��������ل ���ش��اف��ك
والأر��������ض ع���م ب��ت��م��ي��د حت���ت جريك
ان������ت اجل����ب����ل وال�����ده�����ر ب��ي��خ��اف��ك
ب��ف�����ض��ل ال����رج����ال ال���ك���ل���ن ح��وال��ي��ك
وم����ن ح��ك��م��ت��ك م���ن ِك��ب�ر �أو����ص���اف���ك
ح��ت��ى ال�����س��م��ا ل���و ه��ب��ط��وه��ا عليك
ب���ت���ق���در ت���ه���دي���ه���ا ع���ل���ى ك��ت��اف��ك

اهلل ي����ا ج���ي�������ش ب��ل�ادن����ا يحميك
م����ن ك����ل �أ������ش�����رار ال������دين ت�سلم
ت���ا ي�����ض��ل ي��ب��ن��ي ع���زم���ك م��دام��ي��ك
و����ش���ع���ب���ن���ا ب�������الأم�������ن ي���ت���ن��� ّع���م
ب��ت��ك��رمي��ك ج��ي��ن��ا ����س���وى نهنيك
ون���ك�ب�ر ب��ق��ي��م��ة ن�������ص���رك الأع���ظ���م
وع�����ا ق����د م����ا ن����ك���� ّرم وط���ن���ا فيك
ب���ت�������ض���ل �إن�������ت الأن�����ب�����ل الأك�������رم

ب����د ّم����ك ك��ت��ب��ت ال��ن�����ص��ر ل�ل��أج���ي���ال
ت���ا ي�����ص�ير ف��ي��ن��ا ن��ح��م��ل امل�����ش��ع��ال
ب����د ّم����ك ح��م��ي��ت ب��ل�ادن����ا ب���ال���ذات
ووح����دت����ن����ا يف ك����اف����ة الأح���������وال
وب�����ك�����را اذا ����ش���ف���ن���ا ال����دب����اب����ات
ال��ف��ي��ه��ا اق��ت��ح��م��ت م��ع��اق��ل االن����ذال
م��ن��ق�����ش��ع ال������ورد م���ز ّه���ر �شميالت
م��ط��رح م���ا دم����ك ع���ا ح���دي���دن �سال

ي�����ا ����ش���ه���ي���د اجل���ي�������ش ي�����ا غ���ايل
�إ����س���ط���ورت���ك ط�����ول ال����زم����ن ه��ال��ة
ع�شقت ال��ف��دا وزرع����ت ف��ي��ن��ا ج��روح
وال����ف����خ����ر �����ص����ار ح�����دودن�����ا م���ايل
ل��ك��ن ا���س��م��ح��ل��ي ق��ل��ك م���ن ال����روح
م���ه���م���ا ع��ل��ي��ن��ا ت�����ص��ع��ب احل���ال���ة
ال دم�����ك ال����غ����ايل ُ�����س����دى ب��ي�روح
وال رح ب��ي��ح��ن��ي �أرزن���������ا ال���ع���ايل

يا جي�شنا...
�أنت احلل

القا�ضي حممد �سويد
214

اجلي�ش  -العدد رقم 268

����م
ن����ه����ن����ئ �����ش����ع����ب ل�����ب�����ن�����ان ال����ع����ظ����ي ِ
وب���������اق���������ات الأزاه��������������������ر وال�����ت�����ه�����اين
ب����ن���������ص����ر يف امل������خ������ي������م �أح����������������رزوه
اىل اال���������س����ل���ام م���ن���ت�������س���ب وي�������أت������ي
ف����ي����ن����ه����ب م�����ال�����ن�����ا وي�������ح�������ل ذب�����ح�����اً
ودي���������������ن اهلل م���������ن ه������������ذا ب���������ريء
��������س������� ّب�������ة ون�����������������راه ع�����������اراً
ن��������������راه ُ
و�أم������������ا اجل����ي���������ش ف����ال���������ش����ه����داء م��ن��ه
ن�������ع������� ّزي �أه������ل������ن������ا ف��������������رداً ف������ف������رداً
ن��������رى ا�����س����ت���������ش����ه����اده����م ب�������ال�������ذود ع��ن��ا
اىل الأ����������ض���������داد ت�����دع�����وه�����م ل�������ص���ل ٍ���ح
وي�������ن�������زع م����ن����ه����م خ�������وف�������اً دف����ي����ن����اً
ت�����ق�����ول اجل����ي���������ش ب�����������������الأرواح ����ض��� ّح���ى
�أال ت�������ف�������دون م�����وط�����ن�����ك�����م ل���ي���ب���ق���ى
ن������ق������ول جل����ي���������ش����ن����ا �إن مل ي���ع���وه���ا
ون����ح����ن ال�������ش���ع���ب من�������ض���ي ح���ي���ث مت�����ض��ي

ب��ج��ي�����ش ال�������ش���ع���ب ذي ال���ن���ه���ج ال�����س��ل��ي ِ��م
ل�������ق�������ائ�������ده ������س�����ل�����ي�����م�����ان احل����ك����ي����م
ع�������ل�������ى ح�������������زب ع����������دائ����������ي ل����ئ����ي����م
ب�����ك�����ل ق���������������ذارة ال�����ع�����م�����ل ال�����وخ�����ي�����م
لإن�����������������س��������ان ب���������������ريء م�������س���ت���ق���ي���م
وم����������ن �أف���������ع���������ال م����ن����ت���������س����ب ذم����ي����م
وم����ع����ت����دي����اً ع����ل����ى ال�����دي�����ن ال������ق������ومي...
ك�����������������رام ع�������ن�������د رح���������م���������ن رح������ي������م
ومن�����������س�����ح دم������ع������ة ال�����ط�����ف�����ل ال���ي���ت���ي���م
ر�������س������ائ������ل �������س ّ
������ط������روه������ا ب����اجل���������س����وم
ي��������و ّح��������د ب����ي���ن �أط�����������������راف اخل���������ص����وم
ك���م���ث���ل ال�������س���و����س ي���ن���خ���ر يف ال�����ص��م��ي��م
ف����������داء ال���������ش����ع����ب وال�������وط�������ن ال���ع���ظ���ي���م
ل������ك������م ل������ب������ن������ان ب�������احل�������ب احل����م����ي����م
ّ
احل������������ل ل����ل����و�����ض����ع الأل������ي������م
ف��������أن�������ت
ول��������و ك��������ان ال�����ط�����ري�����ق اىل ال����ن����ج����وم

لمَ ِلم جراحك
لمَ�����ل�����م ج�����راح�����ك ،ال ي���������ز َّور ج���وه��� ُر
ِ
����س��� ّي���ج���ت��� ُه ب����امل����ك����رم����ات ت���ب��� ّث���ه���ا
ل��ل�����ش��ارات م���ن ك��ت��ف��ي َ��ك ،طع َم
وك�������أ ّن
ِ
غ��ر���س��ت! وع َ
َ
��ي�رك باجلنى
ي���ا م���ا
�����اث غ ُ
م����ن ك�����ان ي���ح���م ُ
���ل ب���اجل���ب�ي�ن و����س���ام��� ُه
أرزة
يف ب�����أ�����س ِ
����ه ،ي��ن��م��و اخل����ل����و ُد ل ٍ
ت��اري��خ��ه
ي���ا زارع ال���ده�������ش���ات ...يف
ِ
ع��ن ���ش��رق��ن��ا ال�����س��اج��ي امل��ل�� ّف��ع ب��ال��ردى،
ط��ي��ب العلى،
م��ت��م�� ّر� ٌ��س ب���امل���وت ،ي���ا
َ
َ
َ
���ض��ل��وع��ك ع��� ّزة
وال�������ش���وك ت���غ���ر ُز يف
روح ت��ه��ف��ه ُ
��ف ب��ال�����س��م��اح ِ��ة وال������ر�ؤى
ٌ
ُ
َّ
ب���واه���ر
ل
ك�����
حت������وك
ال�����ع�����روق
وم�����ن
ِ
ٍ
ُ
َ
�ساحر...
ة
ري�ش
د
��
ق
��
ت
!...
��وع
ُّ
ٍ
وم��ن ال�����ض��ل ِ
ك��م ن��� ّف َ
���روك! ُع���زل َ
���ت؟ ال� ،أيُّ
ال�سيوف
ِ
�إن زاي����دوا «اب���راه���ي���م»« ،ا���س��ح ٌ
��ق» على
���ن ال�����ص��خ�� َر ،ال����وع����و ُلّ ،
ل���ن ت���وه َ
فحط ِم
ف����ك�����أ َّن ل���ل��� ُج��� َّل���ى� ،إذا �����ص����ا َل ال��ق��ن��ا
ب���ي َ
���دي���ك ،م��ل��ح��م�� ُة ال�����ف�����داءِ  ،تخطها
���ون �أجم��������اداً و ُت�����س��رج��ه��ا ال��ف��ت��و َن
ل���ل���ك ِ
����ارق
م���ا خ��ف��ت وه���وه��� َة
ال�����ري�����اح ...مب ٍ
ِ
ع���ن خ��ن��ج ِ��ر «ب���روت���و����س» مت��ح��و ال���ع���ا َر
ال م���ا وه���ن َ
��ل��ب»
���ت وق����د حت��� ّر����ش «ث��ع ٌ
وت���ع��� ّم���دتْ ف��ي��ك ال�������ش���ه���اد ُة ف���ارت���وت
ورف�������س َ
امل����غ����ري����ات ...تف ّلها
���ت ك���ل
ِ
����ت ج���ب���ه���ت���ه ،خ����ف َ
�����ش���� ّرع َ
ج������وارح
����وق
ٍ
���ام ،ع��ل��ى ال���ّ��ض��ن��ى وتف ُّتها
ب��ف��م احل�������س ِ
ي��ح��ل��و ال����ط ُ
رق�����اق ف�صولها
����واف ع��ل��ى
ٍ
خ���������وارق� ،سح�سحتها
و ُت�����ق�����اتُ ك����� َّل
ٍ
احل������ب دي����ن َ
����ك وال�������ش���ج���اع��� ُة وال���ن���دى
ُّ
ه������ذا « ُي�������غ������� ّرب» ج������اح������داً و ُي����ع��ّيّ
ب���ائ���د
����ص����ح اجل�����م�����ا َل ب����ك���� ِّل
� ِّ
وج�������ه ٍ
ٍ
َ
����س��� ُل���م ْ
ي��������داك ،ي����� ٌد ت���ل��� ّم ج��راح��ن��ا
���ت

فرحة الن�صر
وط ُ
�����ن ال��ع��ل��ى ،ك���� َّل ال���دن���ى ،ي�ستنف ُر
ع��������رق ،وال����ر�����س����و ُل ي��ب�����ش�� ُر
يف ك����ل
ٍ
ي��ف�����س�� ُر
ب����ط����ول ٍ����ة ،ك���ال���وح���ي ل���ي�������س
َّ
�����اةُ ....ت��ك��ف�� ُرّ
ف��ق�����ض��ي َ��ت ،ع���ن ك���ل ا ُجل�����ن ِ
ف����ل����ذات � ٍأرز ُي��ع�����ص�� ُر
ج����رح����اً ع���ل���ى
ِ
م���ن ع��م��ره��ا ،ب��ع ُ
����ود ،الأده����� ُر
�����ض اخل����ل ِ
�������وامل ت�����س��ت��ع��م�� ُر؟!
ال����ن����دي����ان� ،أيَّ ع ٍ
� َ
أن����ت ال����زك����ا ُة ...ف�����أيُّ �أرم������ َدُ ،ي��ن��ك�� ُر؟!
ج���������رح ي�����ن����� ُّز وه������م������ ٌة ال ُت���ق���ه��� ُر
ٌ
َ
ّ
���وه��� ُر؟!
ه
���ز
ي
ال
ال�����ش��وك
ن
�
إ
ق����ال،
م���ن
َ
ِ
ك���اخل���م ِ���ر �أو ك��ال�����س��ح��ر �أو ه���ي �أن�����ض�� ُر
�بر
������د ل���ب���ن���ا َن
ال���ع���ت���ي ف��ي��ك ُ
م����ن جم ِ
ِّ
ُّ
ب����ج����رح����ه و ُي���������ص����و ُر
ي����غ����ط
ن����ه����م
ِ
ٍ
ُ
ك
����م����اةُ ،ت���ه��� ّج��� ُر؟!
وال����
���ل
ئ
���ا
م
���
حل
م����ن ا
ِ
ال�����ص��ي��بُ ،م��� َ��س�� ّم�� ُر
أخ�����ش��اب
و����ض��� ٍّم ،ب���
ِ
ِ
غ
يت
���د
ق
ال�����ش��رق
ه
����
ج
و
...
م
يرّ ُ
ُ
الأ�����ص����ن����ا َ
ِ
���ص��ع��ب��اً
ُ
ي���ل�ي�ن وم�������س���ت���ب���داُ ،ي��ك�����س�� ُر
وت���ع���ي ُ
�������ش يف �أ����س���ف���اره���ا و ُت���������ص���� ّد ُر،
ف��ت�����س��ت��ف��ي ُ��ق ع��ل��ى ه َ
ُ�������داك ،الأع���� ُ���ص��� ُر.
ك��ال��ل��ف��ظ ِ��ة ال��ع��ج��ف��اءِ ��� ،س��ي�� َف َ��كُ ،ي�شه ُر
أن�����ت» ،دم���اك ال تتخثرّ ُ
« أُ� ُّم ال��ط��ف ِ��ل» «� َ
أرن����������ب» ُم�����س��ت��ن�����س�� ُر
م���ت���ن��� ّم��� ٌر� ،أو «�
ٌ
ُ
واجل��������راح ُت����خ��ّب�رّ ُ...
،
ة
���
م��ن��ك ال���ب���ط���ول
ُ
�����د ،ت���ك���ف��� ُر
�إال ب����ل����ب����ن����ا َن امل�����م����� ّج ِ
ب���خ���م���ائ���ل ،ت��خ�����ض��و���ض�� ُر،
ط�� ّي��ب��ت��ه��ا
ٍ
ب����ج����راح����ك ال����غ����ي����ن����اء ،ع�������زاً ت��ق��ط�� ُر
ُرو َي ْ
���������ت دوا ٌة� ،أم ت�������س��� َّع��� َر خ��ن��ج�� ُر
����ات ُت��ن�����ش�� ُر
م����ن راح����ت����ي����ك ،وم����ك����رم ٍ
َ
ُ
ح���ب���ك ،ك���ي���م���ي���ا ًءُ ،ي�����ص��ه�� ُر
وال�����دي�����ن،
ه�����ذا « ُي���������ش���� ّرق» ح����اق����داً و ُي�������ص��� ّع��� ُر
َ
ف��غ��ا���ض ُح���ل��� ٌم أ�خ�����ض�� ُر
ن��� ُ��ص��ل ْ��ت ر�ؤا ُه،
ٌ
وع��ي��ن ت�سه ُر
ال�����زن�����اد ،ي����� ٌد،
وع���ل���ى
ِ
الدكتور ع�صام حداد
م�ؤ�س�س ومدير معهد الأبجدية  -جبيل

حممد دمج
ع��ي��دك وع��ي��د الن�صر ف��رح��ة بفرحتني
وال�����ش��ع��ب واق����ف ح���دك و�أك��ب�ر ن�صري
ع�ي�ن ���س��ه��ران��ة ع��ل��ى ح�����دودك وع�ين
ح��ار���س على �صون ال��ك��رام��ي وامل�صري
وج����ودك م��ع الأح������رار ���ص��م��ام الأم����ان
ح��ام��ي احل��م��ى وم���ا ب��ت�ترك امل��ي��دان
وح���دك ي��ا رم���ز الت�ضحية والعفنوان
ب��ت��رد ع��� ّن���ا ه��ج��م��ة ال����غ����در اخل��ط�ير
ب��ره��ن��ت ب���الأف���ع���ال �إن�����ك م���ؤمت��ن
ع��ت��راب م��وط��ن��ا وع���ل���ى ك���ل ال��وط��ن
م��ن��ع�� ّي��دك وال��ع��ي��د ع���اط���ول ال��زم��ن
ف���رح���ة ���ش��ع��ب ب��ال��ن�����ص��ر وال��ت��ح��ري��ر
ومل�����ا ال���ق���ل���وب ب���ع���ي���دك ب��ت��ف��رح
ب���ي�������ص�ي�ر إ�ل�����ن�����ا ب�����ال�����دين م���ط���رح
ب�����س��اح ال��ب��ط��ول��ة ب��ت�����س��رح ومت���رح
وع���ن���د ال���ه���ج���وم ج����ن����ودك م��غ��اوي��ر
رح ع��� ّي���دك وال���ك���ل م��ت��ل��ي مع ّيدين
وحم��ب��ت��ك ي���ا ج��ي�����ش��ن��ا ���ش��ع��ل��ة حنني
وك���ل���ن���ا خل���دم���ة ع��ل��م��ن��ا ح��ا���ض��ري��ن
وع����ي����ون����ا ع ك����روم����ن����ا ن����واط��ي�ر
وي����ا رم����ز ال���ع���ز ،ي���ا رم����ز ال�����س��ع��ادي
م���ن���ح���ي���ي���ك ون����ه����ن����ي ال����ق����ي����ادي
وال���ل���ي ق������� ّدروا م��ع��ن��ى ال�����ش��ه��ادي
�����ص����اروا ب���ت���اري���خ ال���وف���ا م�شاهري
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د�ستور عن جي�ش
و�شعب وتراب
ال�شاعر اميل نون

يا رب و ّدي الأمن
حممد عادل ال�سيد
برجا  -ال�شوف

�����ش����ف����ت����ك مب����ل����ع����ب ف��������������ؤاد ����ش���ه���اب
����س���م���ع���ت���ك جت�����اه�����ر ب������أح�����ل�����ى خ���ط���اب
ب���ط���ول���ة ج�����ن�����ودك ����س���ح���ق���ت الإره���������اب
ول����ل����ن���������ص����ر �������ش������ ّرع������ت ك�������ل ب�������واب
مب���ج���ل�������س ق�����ي�����ادة ع���ل���ي���ت الأع�����ت�����اب
ل����ل����ق����ائ����د ����س���ل���ي���م���ان ف��������رد ك����ت����اب:
ب���ي���ن���ات���ه���ن م������ا ب���ي���دخ���ل���و الأغ�����������راب

الأو�������س������م������ة ت���������س���� ّل����م لأه����������ل ال����ع���� ّز
وك���ل���م���ات���ك ب��ت�����ش��ب��ه ����ش���م���وخ الأرز...
ال�����ل�����ي ك�������ان ق���������ص����دو ه����ال����ب��ل�اد ي��ه��ز
وم�������ا ق���ب���ل���ت ج�������رح ال����ب����ل����د ي�����ن����� ّز...
وال ف��������رد ج�����ن�����دي ع������ن امل������ب������دا ���ش��ذ
د�����س����ت����ور ع�����ن ج���ي�������ش و����ش���ع���ب وت������راب
وم�����ا يف ح�����دا ف�����وق ال����ق����ان����ون ي����ف���� ّز...

ي����ا رب و ّدي الأم�������ن ع���ام���وط���ن���ي ل��ب��ن��ان
وي�����س��رح ق��ط��ي��ع ال��غ��ن��م وي���راف���ق ال��رع��ي��ان
وي��رج��ع ع��ا ���س��اح ال��ب�رج ي��ت��ج�� ّم��ع��وا االخ����وان
وي��رج��ع �شهيد ال��وط��ن ي��وق��ف م��ث��ل م��ا كان
وت��ب��ق��ى ل���ي���ايل ال�����ص��ف��ا وال����ع���� ّز واالمي�����ان
ون��ن�����س��ى امل����آ����س���ي ���س��وى وجن����� ّدد ال��ع��م��ران
وم���ا زال جي�شو الأب����ي ع��ا ح���دودن���ا �سهران
وم����ا دام ع��� ّن���ا ق����وى ع���ا را���س��ه��ا �سليمان

وخ���� ّل����ي ل���ي���ايل ال����ف����رح ت�����س��ه��ر ب���ودي���ان���و
ي�����ض��ح��ك رب���ي���ع اجل���ب���ل وت����ع����ود ���س�� ّك��ان��و
�أح���م���د وح���ن���ا وع���ل���ي وم����ن وي����ن م���ا ك��ان��و
ي��ج��� ّ��س��د ب��ط��ول��ة ���ش��ع��ب م���ا خ����ان وج���دان���و
ت���غ���م���ر خ����ي����وط ال���ع���ل���م وت���ع���ي���د �أل����وان����و
وت�������ض���رب ب��ق��و���س ال���ق���زح �أح����ج����ار بنيانو
م���ا ع����اد ط��ي��ف ال���ع���دى مي����رق ع���ا ب�ستانو
ل���ب���ن���ان ط�����ول ال����ده����ر م����رف����وع ن��ي�����ش��ان��و

ملوك الأر�ض

املعاون يو�سف جرادة  /فوج الإ�شارة

بليلة عتم فيها الغدر فاق عا�صوت �ضباع ملعون �إ�سمها
�شكالها مركبي من حكايا �أ�ساطري اخلراب،
تنه�ش بج�سم الوطن الفتي وتزرع جراح
تودي �سهام م�سمومي بكل اجتاه،
ونقاط دم ت�سيل عمدبح وطن تقد�س الأر�ض اللي �شربت عطرها،
ودمعة حزن تنزل من خد �إم واخلدود ما ت�ساع،
ترج الدين،
تنزل عالأر�ض ّ
و�شطوط ترق�ص و�سهول توقف وجبال تنحني،
وال�صخر يتفجر بغ�ضب بوج املعتدي،
واالرز مي�شي عكتفو �شاالت مرقطة ،وجنوم تلمع ب�صدر ال�سما

ّ
طل البطل
�سركي�س حمفوظ
216
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تخرب ق�ص�ص بطولة وجمد وغار يكلل رو�س جبال،
نف�ضت عنها تراب الأ�سى،
ووديان تردد �صوات قلوب ما تخاف املوت،
�أعالم وبيارق نزرعت ور�سمت وطن قد احللم...
�أماين نعد ترابات وطننا نحفظن ون�صون روابينا،
و�إذا ن�س�ألنا بلحظة ح�ساب عن الوزنات،
نوقف بوج ال�شم�س ب�شموخ وفخر وما نحكي كلمات،
خ ّلي �ساحات الوغى تخبرّ عن جندي
حمل �سالحاتو وجرحو وكم�شة تراب ع�صدرو،
وما فارق امليدان...

ّ
ط�����ل ال���ب���ط���ل �أدوا ال���ت���ح���ي���ة ب��اف��ت��خ��ار ل���ل���ق���ائ���د ����س���ل���ي���م���ان ����س���ي���د م���وط���ن���ي
حم�����ص��ن��ي
ب���ب�ل�ادن���ا ك���ل ���ش��ي ���س��ق��ط ك���ل ���ش��ي ان��ه��ار ب�����وج�����ودك�����م ������ص�����ارت ق���ل���اع ّ
ه���� ّن����و ال���ب���ط���ول���ة ب���ال���ف���رح واالن���ت�������ص���ار ي���ا ج��ي�����ش ان���ت���و امل���ج���د ان���ت���و ال�سلطني
ح��� ّي���و ال�����ش��ه��ي��د ال��ع��ن��د رب����و ال���ي���وم ���ص��ار لأج������ل ال�������ش���ه���ادة ال����رو�����س ك��ل�ا بتنحني
ي�����ا ن���ه���ر ����س���ج���ل ن�������ص���رن���ا داي��������ر م�����دار ب��ف�����ض��ل ق���اي���د ج��ي�����ش م����ق����دام وع��ظ��ي��م
ل���ب���ن���ان ب����اق����ي ب���ع���د م����ا ت���ف���ن���ى ال����دين

اجلي�ش البطل

مي�شال الها�شم  /مرج برجا

ه���ال���ب���ارد امل�������ش����ؤوم ج���رث���وم���ة اح��ت��وى وم���ك���روب���ه���ا ت���ل���وي���ث م���وط���ن���ا ن���وى
ف��ت�����ش��و غ��ي�ر ج��ي�����ش��ن��ا م����ا يف طبيب وغ��ي��ر اق����ت��ل�اع �أ����ص���ول���ه���ا م����ا يف دوا
واجل���ي�������ش ب��ال��ت��ط��ه�ير يف ع���ن���دو ق���رار وب���ال���ف���دا وال��ت�����ض��ح��ي��ة ع����ن����وان ���ص��ار
ب�����إمي����ان را����س���خ راح خ���ا����ض امل��ع��رك��ة و�أح�������رز ب���ع���ون ال�����رب �أروع إ�ن��ت�����ص��ار
ب��ال��ب�����س��ال��ة ال���ف���اي���ق���ة ن�������س���ور ال��ق�نن ب��ه��رو ع��ي��ون ال��ك��اي��ن��ة وده�����ش��و ال��زم��ن
ع����ن ق���ن���اع���ة ج����اه����دو ون����ال����و ال��ث��ن��ا ول��ب��ن��ان ����ص���ار ب��ف�����ض��ل��ه��م �أع���ظ���م وط��ن
وج����ن����ودن����ا ال����ت����اري����خ را�����س����و داوخ�����ة م��ق��ل��ع ب���ط���ول���ة وال���ع���ق���ي���دة را���س��خ��ة
وك����ي����ف ب����ده����ا م�����ا جت����اه����د ل��ل��ع��ل��ى وال����ق����ائ����د ���س��ل��ي��م��ان �أرزة ���ش��اخم��ة
وج����ن����ودن����ا ل����و م�������ش ك���ت�ي�رة ب��ع�� ّده��ا �أك���ب��ر ج���ي���و����ش ب��ف��ع��ل��ه��ا م�������ش ق��ده��ا
وال���ق���ائ���د امل����ق����دام ب��اجل��ي�����ش الأب�����ي �أجم���������اد ف���خ���ر ال�����دي�����ن ل���ي���ن���ا ر ّده������ا
ال��غ��اب��و م���ن الأب���ط���ال ���ص��اغ��و العنفوان ت����اج امل���ج���د ل��ل��ج��ي�����ش ع���ا م���� ّر ال���زم���ان
ا���س��ت�����ش��ه��دو بت�صميم م��ن �أج����ل الوطن ت��اي��ن��ت��ه��ي الإره�������اب ون��ع��ي�����ش ب����أم���ان
ل����وال اق���ت���دو �أه����ل ال�����س��ي��ا���س��ة بجي�شنا ك����ان����وا احت�������دوا وم�����ا مت���رم���ر عي�شنا
ك����ل امل�����آ�����س����ي ���س��ب��ب��ت��ه��ا ال��ت��ف��رق��ة وم����ا ك����ان ط���ال���ت ل���و ت���وق���ف طي�شنا
ي����ا رب دخ���ل���ك م���� ّدن����ا ب���وع���ي وه����دى ح��ت��ى مب��ح��ب��ة ن��ع��ي�����ش ع���اط���ول امل���دى
من��د الأي�����ادي لبع�ضنا وت�صفى القلوب ون�������ص�ي�ر ق�����وة م����وح����دة ب���وج���ه ال���ع���دى
واج������ب ن���ع���زز ج��ي�����ش��ن��ا ع������ ّدة وع���دي���د ون���ل���ت���ف ح���ول���و م���ت���ل ا������س�����وارة ب����إي���د
ع���ن ه���الأم���ر م��ف��رو���ض م��ي��ل��ة م���ا نحيد ح��ت��ى م���ا ن��ب��ق��ى حت���ت ت��ه��دي��د ووع��ي��د
م�����ا حت�������رر �أي م�����وط�����ن ع����الأك����ي����د �إال ب�����س��ي��ف ال����ع���� ّز وب������دم ال�����ش��ه��ي��د
و�أ����ش���ب���ال���ن���ا ل����ب��ل�ادن����ا �أك���ب���ر ر���ص��ي��د وم���ا رح م��ن��ح�����ص��ل ع��ال��ك��رام��ة وال�����س�لام
�إال ب���ق���ائ���د ب���ا����س���ل وب���ج���ن���ود �صيد

يقدم دم
اجلي�ش اعتاد ّ
م���ع���م���ا غ����ي����وم ال�������ش���ر ت��غ�� ْم
وم��ه��م��ا الإع�������دا ت��ن�����ش��ر َ���س�� ْم
�إرف���������ع را������س�����ك ي�����ا ل��ب��ن��ان

وم���ه���م���ا اف����ك����ار احل���ق���د ت��ع�� ْم
و�إره�����اب�����ي�����ي جت���ي���ب ت���ل��� ْم
ب��ج��ي�����ش �إع����ت����اد ي����ق���� ّدم دم

ج���ي�������ش���ك يف ع����ن����دو ع����� ّزه م�������و ّح�������د ب�����������ذات ال�����ب�����زة
مب�����س��ل��م م�����س��ي��ح��ي ودرزي ت����ع���� ّم����د ب���غ�������ص���ون االرزة
و�أف�������ك�������ارو ب��ي�����س��ت��ل��ه��م��ه��ا م������ن ال�����ق�����ي�����ادة ب�����ال��ي��رزة
م�������ب�������ارح ب������ح������رب مت�����وز وال������ي������وم ب���ن���ه���ر ال�����ب�����ارد
ج��ي�����ش��ك دوم�������اً رح ب��ي��ف��وز وب����ي����ط����ل����ع ط���ل���ع���ة م������ارد
وح��ل��ف��وا م���ا ي��خ��ون��وا ت��راب��ك :ع�������س���ك���ر����� ،ض����ب����اط وق����ائ����د

املغوار ما
بيرتك عرينو
«م��ي�����ش��ال» ه��اخل�بر ع��ن��ك م�����ش ناطرينو
ب����ع����دن����ا ل����ل����ي����وم م�����ا م�����ص��دق��ي��ن��و
جن��������وم ال���������س����م����ا م����ع����ق����ول ت���وق���ع
ب�������س امل�����غ�����وار م����ا ب����ي��ت�رك ع��ري��ن��و
«امل����غ����وار» را����س���م ح�����دودو ف���وق اح�لام��و
ن��ام��ت ع��ي��ون ال��ن��ا���س وع��ي��ون��و م��ا نامو
و�إذا ���ش��ي ن��ه��ار ���ش��ف��ت��و امل���غ���وار ه���اوي
ب���ي���ك���ون ب�������س ع��م��ي��ل��ق��ط ح�����س��ام��و
ع���رف���ن���اك ي����ا ب���ط���ل م����غ����وار ح��ا���س��م
ب���ط���ول���ة وم������ق������درة م�����ع�����روف ع��ن��ك
ن���ط���رن���اك ب��ع��د احل�����س��م ت��ت��ع��ود ���س��امل
ب�������س ال���ن�������ص���ر ك������ان ب���ح���اج���ة ل��دم��ك
اخ����ت����رت ت�����ك�����ون م�����ع ك�����ل ال�����راح�����و
«���ش��ه��ي��د» ت��ع��ط��ي امل��ج��د ل��ب�� ّي��ك وام���ك
املالزم االول
جوزف ا�سطفان
فوج املدرعات الثاين
ابن خال الرائد املغوار ال�شهيد مي�شال مفلح

املعاون املجند املمددة خدماته �سمري احللبي  /لواء امل�شاة العا�شر
مهداة اىل �أرواح �شهداء اجلي�ش الأبطال واجلرحى واملعوقني
ج���ي�������ش���ك ع�����ن�����دو ر�����س����ايل وب����������ح����������ارب ب����ب���������س����ايل
ت���اي���رف���ع ع���ل���م���ك ب���ال���ع���ايل وم�����ا ب��ي��غ�لا ع��ل��ي��ك ال���غ���ايل
ال ت��ب��ك��ي ي����ا �أم ال�����ش��ه��ي��د و�إرف����������ع را������س�����ك ي�����ا اب���ن���و
ه����ي����دا مب����وت����و ف���ج���ر ج��دي��د ال�������ش���ه���دا م�����ات�����وا ل��ي��ب��ن��وا
والأع������������������ادي ل������و ع��������ادوا اجل����ب����ال ب���وط���ن���ي ب����ن����ادوا:
ج����ي���������ش����ك ب������ح������رر ب���ل���ادو ب����ق���� ّوت����و وح����ك����م����ة ع����م����ادو
�إي�����������دو دوم�����������اً ع�����زن�����ادو
ت��اي��ح��م��ي ح�����دودك ي���ا لبنان
اجلي�ش  -العدد رقم 268

217

دمع املكارم
م�������ات ال�������ش���ه���ي���د ال����ي����ا�����س ك���ل���م���ة ب��ه��م��ه��ا
ق������ال������ه������ا ال�������ن�������اع�������ي وق������ل������ب������ي مل���ه���ا
م���������ات ل�����ع�����م�����رو م�������ن ع�����م�����ر ال�������س���و����س���ن���ي
م���������ات ل�����ك�����ان�����ت روح�����������و ب�������روح�������ي ����ض���م���ه���ا
م�����ات ال�����ش��ه��ي��د ع��اغ��ي��ب��ت��و ي����ا ع��ي�ن ال حت���زين
ف�������ل�������ذة ك������ب������د رج�������ع�������ت مل�����ه�����ج�����ة ام����ه����ا
االن�����������س�����ان ح����ب����ة ق����م����ح ع����ا�����س����ط����ح ال������دين
ال ب���ت���خ���ل���د احل�����ب�����ي وال ب���ت���ع���ط���ي ���س��ب��ل
ح�����ت�����ى امل������������������زارع ب���������ال����ت����راب ي���ط���م���ه���ا
ي����ا ال���ي���ا����س ����س���اع���ة م����ا ان���ت���ه���ى ف���ي���ك امل���ط���اف
دم�������ع امل������ك������ارم وال������رج������ول������ه ع���ل���ي���ك ط����اف
وم���ي���ن م�����ا ب���ي���ب���ك���ي ع�����ا ق���ل���ب���ك ه���ال���ع���ط���وف
وع��ال��ب�����س��م��ة احل����ل����وة وع���ل���ى ك���ف���وف ال��ن�����ض��اف
م���������ش رح ب�����ق�����ول االرز ب����غ����ي����اب����ك ذوى
وم���������اد اجل�����ب�����ل وال�����ن�����ج�����م ع���ان���ع�������ش���ك ه����وي
ي�����ا ال����ي����ا�����س ي�����ا اخ����ل���اق ان����ه����ى م�����ن ال���ن���دى
ب���ت���ب���ك���ي���ك ج����ي����ران ال����ر�����ض����ى امل�������س���ت���ف���ق���دي
ب����ت����ب����ك����ي ع�����م�����ر ك���������ان ال�����������س��ل��ام ح���ك���اي���ت���و
ب���ت���ب���ك���ي ق����ل����ب م������ا ك��������ان ي�����ه�����دى ت����اه����وي
والأم ي����ل����ي ����س���ق���ي���ت���ه���ا ح���������س����رة ع������زاك
ه�������ي ا�����س����م����ه����ا ب����ال����ف����ع����ل ام م���ع���ط���رة
ل���ي�������ش ت���رك���ت���ه���ا غ�������ص���ب ع���ن���ه���ا ت���ب���ق���ى ب�ل�اك
وح����م����ل����ت����ه����ا ب������ع������دك �����ص����ل����ي����ب ال����ق����ه����ق����رة
وب������ي������ك �����ص����ع����ب����ة ب�������ق�������درو ي����ل����ق����ى ج���ف���ا
خ���������س����ر وط�����ي����ر ال���������������دار خ���������س����ر ج�����وه�����رة

اىل �أخي ال�شهيد
الرقيب الأول �أمين خلف
�شقيق العريف ال�شهيد خالد خلف
الكتيبة 64
220
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وخ������ي���ي��ن ال�����ب�����ع�����د م�������ا �����ش����ب����ع����وا ر������ض�����اك
ال�����ك�����ان�����و ي�����ن�����ام�����وا ع������ال������زن������ود ال����ط����اه����رة
ع�������ش���ت م���ي��ن ه����ال����ع����م����ر اط�����ه�����ر م������ن م��ل�اك
ود����ش���رت���ه���م ي���ك���ف���وا ب����ع����دك احل����ي����اة حم�����س��رة
وخ��وال��ك وخ��االت��ك قدي�ش بدها عيونهم ترك�ض وراك
ب����ده����ن ي������روح������وا ك�����ل م�����ا ا�����ش����ت����اق����وا ع��ل��ي��ك
ي���������ش����م����وا ح�����ن�����ان�����ك م�������ن ح������ج������ار امل�����ق��ب��رة
�����ش����و ه������ال������دين امل�������س���ت���ط���ي���ب�ي�ن ع����ذاب����ه����ا
ك����ل����م����ة راي�������ح�������ة �����ض����اي����ع����ة م�������ن ك���ت���اب���ه���ا
ب�����������ي�����������دوب ع��������م��������رن��������ا وب�����ي�����ن�����ط�����ف�����ي
وت��������راب��������ه��������ا ب���ي���رج�������ع ي������ل������م ت�����راب�����ه�����ا
وال�����������������روح ب������ال������ع������امل ام�������ان�������ة م���ك���ل���ف���ي
م��������ن حم�����ب�����ت�����و ل�����ل�����ن�����ا������س اهلل ج����اب����ه����ا
وواج������������ب ع����ل����ى االن�������������س������ان ان ك����ن����و ويف
ي����������رد االم���������ان���������ة ك�����ام�����ل�����ي ل�������ص���ح���اب���ه���ا
وال ب����ق����ول ع����ن����دك م����ق����درة م���و����س���ى ال��ك��ل��ي��م
وال م����رج����ل����ة ع����ن��ت�ر وال ال����ط����ه����ر ال���ع���ي�������س���وي
م�������ا ب������ق������ول اال ك�����ن�����ت ان�������������س������اين ك�����رمي
وم���������ؤم��������ن وامي��������ان��������ك ب�������إمي������ان������ك ق�����وي
مب�����وت�����ك ب�����ع�����زي االر�����������ض وب����ه����ن����ي ال���ن���ع���ي���م
ب���ه���ن���ي ال�����ق��ب��ر �����ش����و ������ص�����ار ج�����وه�����ر حم���ت���وي
ول����ب����ن����ان ك�����ل م�����ا ب���ي���خ�������س���ر ج�����ن�����دي ع��ظ��ي��م
م���������ش ب���������س ار������ض�����و ب���ت���ن���ط���وي م�����ن ع���زه���ا
ن����ح����ن����ا م����ن���������ش����ع����ر ع������زن������ا ع�������م ي����ن����ط����وي

يا خي يا ثالثة وع�شرين 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�ضي يا هني
�أمك ت�سيل دموعها �سيول وتقول خذين معك؛
ما بقى بدي هالدين
ويا حلوة احللوين الناطرة البطل ال تزعلي

نعمة ح�سون
خال املعاون ال�شهيد ايلي معلوف
ت�أخر؛ ب�س راجع �شهيد بجروحو تغزيل
و�صلي لأهلل ...و�ضلك عنو �س�أيل
وال تخفي دموعك ..ال تخجلي
واعتزي يا �أر�ض؛ ترابك �ضم �شهيد ال�شرف واملرجلي
فار�س �شجاع بجي�ش �شامخ
متل الأرز للذل ما بينحني
ال�شهادة ...فخر لأهلي للجي�ش وللوطن
بعر�سها زغردوا يا نا�س ويا امي هللي

بقلوبنا

انطوان �ضو

ي����ا ج��ي�����ش��ن��ا ب��ق��ل��وب��ن��ا ح���ب���ك �سكن
وك����ل م���ا م����رق ل��ب��ن��ان ب���ح���روب وحم��ن
ت�����راب االر�������ض ب���دم���ك ال���غ���ايل انعجن
ان��������ت م����ن����ا وك����ل����ن����ا ن����ح����ن����ا م��ع��ك

ع���ا ال������روح واالرزات وح�����دك م���ؤمت��ن
ب��ت��ب��ق��ى �أن����ت ���س��ب��اق يف دف����ع الثمن
ي����ا ����ص���ان���ع االب�����ط�����ال م���ن���ق���وال علن
ودول����ة امل���ا فيها جي�ش �شعب ب�لا وطن

ج�����ي�����������ش�����ك ك������ل������و ي���������ا ل����ب����ن����ان ال����������������روح ب������ي������ف������دي ك�����رم�����ال�����ك
م�������ا زال م����ي���������ش����ال ����س���ل���ي���م���ان ال������ق������ائ������د ح������ام������ي ا�����س����ت����ق��ل�ال����ك
اجل�����ي�����������ش م������وح������د رح ب���ي�������ض���م وم�����������ن ح�����������ول االرزة م���ل���ت���م
م��������ا ت�������خ�������اف وال ت�����ع�����ت�����ل ه���م ج�����ي�����������ش�����ك ب�����������ض�����ح�����ي ب������ال������دم
وم������������ا ب�����ي�����������ض�����ح�����ي ب����ج����ب����ال����ك
وي�����������ا ل������ب������ن������ان ب�����ه�����ي�����ك ح������ايل غ���������������ايل وب���������������ض�������ل�������ك غ��������ايل
راي��������������������ة ع����������ن����������دك ب������ت���ل��ايل ع���������������ايل وب���������������ض�������ل�������ك ع��������ايل
وم����������ا ب�����ت�����ق�����در ق����������وة ت����ط����ال����ك
ج����ي���������ش����ك ح�������ار��������س ل�����ي�����ل ن����ه����ار ب����ي����ه����ج����م م�������ا ب�����ي�����ه�����اب ال�����ن�����ار
ع��������ا دارك م��������ا ب�����ي�����ع��ل��ا دار م���������ا ب������ت������ن������زح م�����ه�����م�����ا ������ص�����ار
ب���������ق���������وة اهلل واب��������ط��������ال��������ك

�شهيد الواجب
ك��رم��ال ع�ين ال�شرف والت�ضحية ومن�شان
ي��ج��� ّ��س��د ���ش��ع��ر ال��وف��ا وم���ا ي��خ��ون ت�أمينو
ع��ا مذبح ال��واج��ب �إج��ا وا�ست�شهد ب�إميان
ك��رم��ال ي��ف��دي وط���ن راف�����ض ح���دا يهينو
وك��رم��ال ع�ين ال��وط��ن دم ال�����ش��ه��ادة هان
وم���ا ك���ان ���س��ائ��ل ع��ن ال��ل��ي م��ع��ت��دي مينو
وز ّق���ف امل��ج��د وه��ت��ف يحيا جي�ش لبنان
وي��ح��ي��ا ���ش��م��وخ و�إب������ا ن���خ���وة ميامينو
لبنان جي�شو �صلب أ�ق�����س��ى م��ن ال�صوان
وم���ن غ�ي�ر ط�ي�ن ال����دين اهلل ج��ب��ل طينو
ل��ب��ن��ان م��ن�� ّو ط���ري ت��ت��ن��ق��ودوا ال��غ��رب��ان
ول��� ّن���و حم ّ
���ط���ة ���ض��ع��ف ال ي��خ��دع��ك لينو
ل��ب��ن��ان ل���وح���ة ُت���ق���ى �أل���وان���ه���ا الأدي������ان
ول��ل��ك��ل ك���ل ال���وط���ن وال���ك���ل ع���ا دي��ن��و
عبد اللطيف مو�سى

يا �أهل ال�شهيد

����� ّم����ل����وا
ي�����ا �أه��������ل رمي��������ون ع���ي�������س���ى ت أ
ا���س��ت�����ش��ه��د ح��ق��ي��ق��ة ل���ك���ن لأج����ل����و ع��م��ل��وا
رب������وا رمي������ون م����ن ج���دي���د ط���ف���ل ود ّل����ل����وا
وزي������ن������وا ال���������ص����ورة ب�������������أزرار ال��������ورود
ال حت���زن���وا ب�ل�ا دم�����وع ع���ن���دو ال���ي���وم عيد
ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ن��ه��ر ال����ب����ارد م��ق��ات��ل عنيد
ن���ح���ن���ا ي����ا م����ع����اون ا����ش���ت���ق���ن���ال���ك �أك���ي���د
م����ا راح دم�����ك ه�����در ن�����زف م����ن ال���وري���د
ك����رام����ة وط����ن����ا ك���ل���م���ا ب��ي�����س��ق��ط �شهيد

ع���ال���ب���ي���ت راج�������ع ����ض��� ّي���ف���وا خ���م���ر وح��ل��و
الأف�����������راح ق���ي���م���وا ول���ل�������ش���ه���ادة ه��� ّل���ل���وا
ت���اي�������ص�ي�ر ����ش���ب و�إ�������س������م ب���ي���و ح��ام��ل��و
ب����ع����دو ال�����ش��ه��ي��د ال����ي����وم ع����م����رو ب�����أول����و
ج���ب���ي���ن���و ب����ب����ط����والت و�����ش����ه����ادة م��ك�� ّل��ل��و
ودم������و ���س��ق��ي الأرزة وع�����روق�����ا ت��ب�� ّل��ل��و
ي����ا رف���ي���ق���ن���ا م���ه���م���ا ال�����ظ�����روف ت���ب���دل���وا
اجل��ي�����ش ان��ت�����ص��ر ع��امل��ع��ت��دي ف��رح��ن��ا �إل���و
ب���ي���زي���د غ�������ص���ن ب����������أرز ل���ب���ن���ان احل���ل���و

حتية �شاعر

ب���ل��ادي ال��ع��ظ��ي��م��ة ب��ج��ي�����ش��ه��ا وق����� ّواده�����ا
م����ن ع���ه���د ف���خ���ر ال����دي����ن ل���ل���ي���وم الأخ��ي��ر
ي����ا ج��ي�����ش إ�ن������ت ع��ل��ي��ك ت���ق���ري���ر امل�����ص�ير
تَ ت�����ش��م��خ الأرزة ع���ل���ى ّ
دق ال��ن��ف�ير
�إن�������ت ال����رج����ول����ة وال���ب�������س���ال���ة ب���ذات���ه���ا
ب����ال��ب�ر يف ع����ن����دك ج����ن����ود ����س���ب���اع غ���اب
داع����ي ال���وط���ن ل���و ���ص��اح ق���وم���وا ي���ا �شباب
وع���ن���دك «ن�������س���ورة» وك����رت ف����وق ال�سحاب

اهلل ع���ل���ى دروب ال���������س����ي����ادة ق���اده���ا
م���ا يف ح����دا ب��ي��ق��وى ع��ل��ى ا���س��ت��ع��ب��اده��ا!
ويف ����س���ط���وت���ك ر ّج�������ع ل���ه���ا �أجم�����اده�����ا
وال��ن�����ص��ر ي���رف���ع ب�ي�رق���و ع��ل��ى ع���م���اده���ا!!
ول����ق����ي����ت ع����ل����ي����ك ب���ل��ادن������ا ح���م�ل�ات���ه���ا
وال ي������وم ك����ان����ت ت���ب���خ���ل ب����دم����ات����ه����ا...
ب���ت�ت�راج���ع ج���ي���و����ش ال����ع����دى ب��ه��ج��م��ات��ه��ا
ب��ت�����س��اب��ق ن�������س���ور ال�����س��م��ا ب��ط��ل��ع��ات��ه��ا!!

انطوان عبيد
مديرية ال�ش�ؤون اجلغرافية

ال�شاعر جان مبارك
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انا ال�شهيد

املجند املمددة خدماته
و�سيم الرفاعي �س ّراج
لواء امل�شاة التا�سع  -ال�سرية 901

تاج لل�شهادة

علي حممد ديب
اىل روح امل�ؤهل املغوار
ال�شهيد وليد �صالح

يف ب��ق��ع��ة ال���ب���ارد ا���س��ت�����ش��ه��دتُ ي���ا وطني
ح����ارب����ت م����ن �أج����ل����ك الأوغ���������اد م��ل��ت��زم��اً
ُ
����س���ال���ت دم����ائ����ي ع���ل���ى �����ص����دري حم���دث��� ًة
����س���ارت ب���ي ال���ن���ا����س يف ع��ر���س��ي مهلل ًة
ق���ب��ري �أُح����ي����ل����ت اىل الأن�����������وار ظلمته
�صطحباً
روح����ي ت�����ص��اع��د م��ن��ه��ا امل�����س��ك ُم َ
م�������ش���ت���اق���ة ل�������س���م���اء ال��������رب ب���ا����س���م��� ًة
���ت يف ج��ن��ة ال���ف���ردو����س معتلياً
�أ����ص���ب���ح ُ
�أن�����ه�����ا ُر خ���م���ر ك������ر ُمي ال��ن��ف�����س ���ش��ار ُب��ه��ا
ال حت����زن����وا ي����ا رف����اق����ي اه���ت���ف���وا ف���رح���اً
ُ
ن����ل����ت ال���������ش����ه����ادة ي�����ا �أم��������ي م��ك��ل��ل��ة

�أح�����م�����ي ع���ل��اك م�����ن الإره�����������اب وال���ف�ت�ن
ب�������ص���ون ع������زك يف الأق������ط������ار وامل������دن
ع���ن ج��ي�����ش��ك ال��ب��ا���س��ل ال�����ص��ن��دي��د للعلن
الم�������س ُ
���ت أ�م������ي ع���ل���ى ن��ع�����ش��ي تق ّبلني
���ص��ح��ب��ي م�ل�ائ���ك���ة ...ب���الأط���ي���اب ُت��ك��ر ُم��ن��ي
ع����ط����راً ك����رمي����اً ب��ط��ع��م ال�������ورد ي��غ��م��رين
ت���ل���ق���ى ن���ع���ي���م���اً
وج�����ن�����ات م�����ن ال���ع���دن
ٍ
ع���ر����ش ال�����ش��ه��ي��د وح�����ور ال���ع�ي�ن ُت��ب��ه��رين
وال�������زرع م���ن ك���ل ����ص���وب ب����ات ُي�شبعني
ف���ال���ي���وم �أح����ي����ا ودا ُر احل������ق ُت���خ���ل���دين
ب��ال��ن�����ص��ر ،أُ�ه������دي دم����ي ل�ل��أر����ض وال���وط���ن

�أوديَ مب�������ي�������دان ال�������وغ�������ى ول�����ي����� ٌد
ال حت�������س���ب���وه ق����ت����ي��ل�اً ف����ه����و ع����ن����د اهلل
م�������ا��������ض جل������ن������ات اخل������ل������د وج�����رح�����ه
ٍ
اهلل �أك��������ب�������ر �آخ����������������ر ك����ل����م����ات����ه
�أه��������رق��������وا دم��������ك ال�����ط�����ه�����ور ف�������ص���ار
ه������� ّون ع���ل���ي���ك «�أب��������ا حم����م����د» م�����ض��ي َ
��ت
وق�����ف�����ت ب�����ط ً
��ل��ا م�������غ�������واراً ت�������ص��� ّده���م
مل ت َ
���ج ال���ع���ري َ
���ن ع�صابتهم
���ر����ض �أن ت���ل َ
ُ
وال���ن�������ص��� ُر � َ
وال������رف������اق ت��ك��ت��ب��و َن
أن��������ت
ال���ن�������ص���ر
م������ا �أن������ت������م �إال ف����ي����ال����ق
ِ
ُ
ي��ع��ب��ق
����ق��ب�ر �أن�������ت ����س���اك���ن���ه
ه���ن���ي���ئ���اً ل ٍ
ط���ه���ر
ول������ي������د يف ب����ي����ت
����ي���ر
ي������ا خ َ
ٍ
ٍ
ال�����ع��ي��ن يف ج����ن����ان اخل����ل ِ����د
من ق����ري����ر
ِ
ه���ن���ي���ئ���اً
ل�����وط�����ن ب����دم����ائ����ك����م ُي���ب���ن���ى
ٍ

����ادة ي���ظ���ف��� ُر
وع����ل����ي����ه
ٌ
ت���������اج ل����ل���������ش����ه ِ
ح���������ي ي�����������رزق وال��������ذن��������ب ُي����غ����ت����ف���� ُر
ٌ
ف����������واح ال���������ش����ذا ي��ن��ت�����ش�� ُر
ب���ال���ط���ي���ب
ُ
ال���������س��ل�اح ه�����و الأع����������� ُز الأق���������د ُر
ن����ع���� َم
ُ
ُ
ال����ري����ا�����ض ف��ت�����س��ك�� ُر
ع����ط����راً ت��ر���ش��ف��ه��ا
َ
وال����ب����ط����ول����ة ت���ذك��� ُر
أن�����������ت ب����امل����ج ِ����د
و�
ِ
����ض����وب ت���زجم��� ُر
وك����وث����ب����ة الأ������س�����د ال����غ����� ِ
ّ
ٌ
ال������و�������ض������اءِ ع���ي���ن ت���ن���ظ��� ُر
وب����وج����ه����ك
ّ
ح���روف���ه ب����دم ال�������ش���ه���ادة ل��ل��خ��ل��ود ي�����س��ط�� ُر
ج���ي�������ش ال������غ������زاة ب���ع���زم���ك���م ����س���ي���د ّم��� ُر
���ن�ب�ر ح��ت��ى ُي���ب���ع ُ
���ث الب�ش ُر
ب��امل�����س��ك وال���ع ِ
امل�������وتُ
امل��ظ��ف�� ُر
ط������اب امل����ول���� ُد وط������اب
َ
ف��������الأه�������� ُل والأح���������ب��������� ُة ق������د �����ص��ب�روا
���ح���ر����س الأر ُز الأخ�������ض��� ُر
وب�������س���واع���دك���م ُي
ُ

ح�ضرة العماد �سليمان قائد اجلي�ش املحرتم
و�أنا جال�سة �أت�ص ّفح كتاب �أحبائنا و�شهدائنا
الذي ُق ّدم لنا يف االحتفال التكرميي
لل�شهداء الأبطال ،ومن يل �أني�س غريه يف
وحدتي� ،أح�س�ست برغبة كبرية �أن �أكتب لك �أيها
القائد العظيم الذي �أفتخر به دائماً ،وبكل حديث
عنك مع الأهل والأ�صحاب.
�سيدي القائد ،ل�ست �أعلم ملاذا راودتني هذه
الفكرة ،ر�أيت �أنه من واجبي �أن �أخفف عنك
بكلماتي املتوا�ضعة ،و�أنا �أح�س بك و�أ�شعر معك
222
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حرقة مل�ؤها الفخر

�أ�صبح مهجوراً من الفرحة والبهجة واجلرح
عميق ،فكيف حالك �سيدي و�أنت الذي
فقدت مئة وثمانية و�ستني ابناً؟ فمنك
والدة النقيب املغوار البحري
وبعون اهلل �أ�ستمد القوة ،وبوجودك �أح�س
ال�شهيد
باالطمئنان على �أوالدي �أخوة و�أخوات ال�شهيد
ح�سام بو عرم
ح�سام ،ف�أنت بالن�سبة الينا الأب العطوف والأخ
باحلمل الثقيل وامل�س�ؤولية الكبرية جتاه الوطن احلنون و�أمل امل�ستقبل.
وجتاه اللبنانيني عموماً و�أهل ال�شهداء خ�صو�صاً .عفوك �سيدي ف�أنا ال �أطلب منك �شيئاً بل �أطلب
�أنا التي فقدت �إبناً غالياً و�أمالً للم�ستقبل �سقط من اهلل �أن يحميك من كل �سوء ويحفظك لكل
�شهيداً يف معركة نهر البارد� ،أ�شعر وك�أن قلبي ن�صر ،ودمت لنا قائداً وعزاً وفخراً.

ال للإرهاب
ب�����ال�����ن�����������ص�����ر ن�����ه�����ن�����ئ �أن����ف���������س����ن����ا
وال��������ف��������رح��������ة ت�����غ�����م�����ر �أع�����ي�����ن�����ن�����ا
م����������ا دم��������ن��������ا ن��������ع��������رف ح����ك����م����ت����ه
ي��������ا ج�����ي�����������ش�����اً ��������ص�������ان ب�����وح�����دت�����ه
م���������ن ن������ه������ر ال����������ب����������ارد ن���ع���ل���ن���ه���ا
�����ص�����اف
������ع � ٍ
م�������ن ي�����������ش�����رب م�������ن ن������ب ٍ
مب�����ع�����رك�����ة
ق���������ال���������وا ب������ال������ف������ع������ل
ٍ
ل�������ن ن������ق������ذف ح�����م�����م�����اً �إن ب���ق���ي���وا
����ب
ل��������ن ن����ح����ج����ب م������������ا ًء ع��������ن �����ش����ع ٍ
ح�����ت�����ى الأط����������ف����������ال مل�������ن َظ����ل����م����وا
ه��������������ذا م�����������ا ك�������ن�������ا ن�����ح�����������س�����ب����� ُه
زرع�������������ت ب����������الأر�����������ض ب����وا�����س����ل����ه����ا
وال���������وع���������د ب��������������أن ي�����ب�����ن�����ى ب���ي���ت���ي
ع��������ل�������� ٌم ي�����ل�����ت�����ف ع������ل������ى ع���ل���م���ي
ي��������ا ج�����ي�����������ش�����اً ��������ص�������ان ب�����وح�����دت�����ه

وال����������ق����������ول ي����������ؤك���������د م���������ا ف���ي���ن���ا
ف�����ت�����ق����� ّب�����ل ل������ب������ن������ان ت����ه����ان����ي����ن����ا
��������س�������ي�������اج ...ي���ح���م���ي���ن���ا
ف����اجل����ي���������ش
ٌ
ل������ب������ن������ان و����������ص���������ان ف���ل�������س���ط���ي���ن���ا
�أن الأع��������������������������داء �أع��������ادي��������ن��������ا
������ق������ب ط���ي���ن���ا
ف����ل����ي����ح����ذر �أن ُي������ ْع ِ
����������ص����ب����راً ف����������الأه����������ل �أه�����ال�����ي�����ن�����ا
ل��������و ك�����������ان ال�����ن�����������ص�����ر ب������أي�����دي�����ن�����ا
ل���������و ��������ش�������رب امل��������������اء م�����ع�����ادي�����ن�����ا
ُح������م������ل������وا ب�����ال�����ع�����ط�����ف حم����اط����ي����ن����ا
ه���������������ذ الأب���������������ط���������������ال حت����ي����ي����ن����ا
ِ
ا�����������ش����������ه����������دوا هلل ق������راب������ي������ن������ا
وي������ن������ظ������م ل�����ل�����ب�����ي�����ت ق�����وان�����ي�����ن�����ا
زي���������ت���������و ٌن والأرز ي���ق���ا����ض���ي���ن���ا
ل������ب������ن������ان و����������ص���������ان ف���ل�������س���ط���ي���ن���ا

ال�شاعر الفل�سطيني �شحادة اخلطيب
من نهر البارد

يا جي�ش بالدي
يا جي�ش يا جي�شنا الغايل
يا �سر روحي و�سحر موايل
يا جي�ش البطولة يل ما لو حدود
بق�شع ب�أهلك ع الدين بحايل
يا جي�ش بالدي يا جي�ش يا جي�ش بالدي
فيك الغنى فيك املجد
واهلل ووالدي
يا جي�ش بالدي يا جي�ش يا جي�ش بالدي

كلمات :مارون طانيو�س م�س ّلم
اهلل ي�صونك ويحميك
ومن عندو اهلل يخليك
والعامل يتماتل فيك
يا جي�ش بالدي يا جي�ش يا جي�ش بالدي
يا واقف عل احلدود
حبك بقلبي موجود
�صامد �صامد ع احلدود
بوجه الأعادي
يا جي�ش بالدي يا جي�ش يا جي�ش بالدي

�أحلان وغناء :املعاون �أندريه معيقل
بتعتز بجي�شك لبنان
ع جيو�ش العامل كال
مبحبتهم للأوطان
والأرز العايل واهلل
بطلب من رب الأكوان
ت عنهم ما يتخال
وي�صون �أرزك يا لبنان
ويحميه من الأعادي
يا جي�ش بالدي يا جي�ش يا جي�ش بالدي
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ت�رشين الأول

دورات ريا�ضية تكرميية
تكرمياً للجي�ش اللبناين،
وتخليداً لذكرى �شهدائه الأبرار،
�أقام العديد من اجلمعيات
والأندية مباريات ودورات،
بعنوان «وفا ًء ل�شهداء اجلي�ش»،
يف خمتلف الألعاب الريا�ضية،
و�شارك فريق اجلي�ش يف معظم
هذه الدورات.

كرة القدم
• دورة �شهداء اجلي�ش يف الـ«:»AUST
ّ
نظم مكتب الريا�ضة يف اجلامعة الأمريكية
للعلوم والتكنولوجيا ( ،)AUSTدورة يف كرة
القدم با�سم «�شهداء اجلي�ش اللبناين» ،برعاية
العماد قائد اجلي�ش على ملعبي ف�ؤاد �شهاب -
جونيه ،واملدينة الريا�ضية  -عاليه .افتتحت
املباراة الأوىل التي �أقيمت يف جم ّمع ف�ؤاد �شهاب
الريا�ضي بدقيقة �صمت حتية لأرواح ال�شهداء ،وقد
�أ�سفرت عن فوز نادي الرا�سينغ على فريق �شركة
طريان ال�شرق الأو�سط بنتيجة � .1-6أما املباراة
الثانية ،فكانت على ملعب املدينة الريا�ضية -
عاليه ،بني فريق الإخ��اء الأهلي عاليه الذي فاز
على فريق اجلي�ش اللبناين بنتيجة � -1صفر.
• يف زفتا:
على ملعب نادي الن�صر الريا�ضي  -زفتا� ،أقيمت
دورة �شهداء اجلي�ش اللبناين التي ت�ضمنت
مباريات يف كرة القدم.
• يف ميم�س:
�أقيمت دورة ريا�ضية بلعبة كرة القدم ،بعنوان

الريا�ضيون يك ّرمون اجلي�ش

مهرجانات ودورات ومباريات
�إحيا ًء لذكرى ال�شهداء
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«دورة �شهداء اجلي�ش» ،على ملعب نادي بلدة
ميم�س� ،ضمن قطاع لواء امل�شاة الثامن .ح�ضر
االف��ت��ت��اح �آم���ر ال�سرية  ،801امل��ق��دم عبداهلل
ّ
خم��ول ،يرافقه امل�لازم عبا�س جزيني .و�ألقى
رئي�س جامعة «مكات» الدكتور حامت عالمة كلمة
�أ�شادت بدور اجلي�ش وت�ضحياته .ويف اخلتام ق ّدم
اىل ممثل القائد درع النادي الذي يحمل �شعار
اجلي�ش ،وقد ُكتب عليه «حتية �إجالل و�إكبار ل�شهداء
اجلي�ش» ،ولوحة ن ّفذتها �إحدى طالبات «مكات»
ر�سمت عليها ق�سماً من خميم نهر البارد حيث
ظهرت حاملتا جند ترفعان �صوراً ل�شهداء اجلي�ش.
• كفررمان  -النبطية:
يف كفررمان افتتح نادي التح ّرر الريا�ضي دورة
�شهداء اجلي�ش يف لعبة كرة القدم ،على ملعب
البلدة ،بح�ضور ممثل عن العماد قائد اجلي�ش.
• العاقبية:
�أقام نادي الأخوة الريا�ضي  -يارين دورة الوفاء
ل�شهداء اجلي�ش الوطني اللبناين يف لعبة كرة
القدم ،على ملعب النادي يف العاقبية  -جت ّمع
يارين.
• عني �إبل
ّ
نظمت بلدية ع�ين �إب��ل  -بنت جبيل دورة
ريا�ضية بلعبة كرة القدم (،)Mini Football
تكرمياً لذكرى املقدم ال�شهيد �إبراهيم �سلوم ،على
ملعب نادي �أبناء عني �إبل .رعى الدورة ممثل عن
العماد قائد اجلي�ش� .شارك يف هذه الدورة فريق
ل��واء امل�شاة احل��ادي ع�شر من اجلي�ش اللبناين
الذي فاز يف املباريات كافة �ضد فريق عني �إبل،
وفريق عيناتا ،وفريقي الوحدة الفرن�سية والوحدة

الإيطالية يف قوات اليونيفيل .و ّمت �إهداء ك�أ�س
الفوز اىل عائلة املقدم ال�شهيد �إبراهيم �سلوم.
• قربيخا:
ّ
نظم ن��ادي قربيخا الريا�ضي  -قربيخا ،دورة
�شهداء اجلي�ش يف لعبة كرة القدم ،على ملعب
بلدة تولني�.شارك يف املباريات فريق لواء
امل�شاة احل��ادي ع�شر الذي فاز على فريق بلدة
�شقرا بنتيجة  11مقابل  ،3وخ�سر �أم��ام فريق
قربيخا بنتيجة  1مقابل .2
الكرة الطائرة
• قلحات  -الكورة:
�أقام النادي الثقايف الريا�ضي يف قلحات  -الكورة
مهرجانه الريا�ضي ال�سنوي يف الكرة الطائرة،
بعنوان «دورة �شهداء اجلي�ش» ،على �أر�ض ملعبه.
افتتحت ال��دورة بالن�شيد الوطني ،تاله الوقوف
دقيقة �صمت حتية لأرواح ال�شهداء .و�ألقيت كلمة

ه ّن�أت اجلي�ش على انت�صاره على الإرهاب ،موجهة
حتية اىل �شهدائه��� .ش��ارك يف حفل االفتتاح
العقيد ب�سام العبد ممثالً العماد قائد اجلي�ش،
املفت�ش العام يف �إدارة التفتي�ش املركزي،
املدير العام للأبحاث
والتوجيه يف جمل�س
اخلدمة املدنية فوزي
نعمة ،رئي�س مركز
خم��اب��رات اجلي�ش يف
ال��ك��ورة ،اىل ع��دد من
ال�شخ�صيات ال�سيا�سية
والإقت�صادية.
�إن��ت��ه��ـ��ت امل��ب��ـ��اراة
بفـوز فريق اجلي�ش
ال��ل��ب��ن��اين وف��ري��ق
الزهرة ،اللذين ت�س ّلما
الدروع.

• دورة النقيب املغوار ال�شهيد ح�سام
بو عرم:
ّ
نظم نادي الب�ستان  -الدبية ،على �أر�ض ملعبه،
بالتعاون مع جمعية الربجني الثقافية الإجتماعية،
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دقيقة �صمت حتية
لأرواح �شهداء اجلي�ش.
����ش���ارك يف حفل
االف���ت���ت���اح العقيد
لبيب �سعيد ممثالً
العماد قائد اجلي�ش،
وعدد من ال�شخ�صيات
ال�سيا�سية والإجتماعية
وال��ري��ا���ض��ي��ة .و�ألقى
العقيد �سعيد كلمة
�أ���ش��ار فيها اىل �أن
«ه����ذه ال������دورة هي
تعبري وف��اء لل�شهيد
واع�����ت�����زاز مب����آث���ره
دورة بعنوان «دورة النقيب املغوار ال�شهيد ح�سام
بو عرم» للكرة الطائرة ،مبنا�سبة مرور  40يوماً البطولية ،وتقدير لت�ضحيات اجلي�ش يف م�سرية
الدفاع عن الوطن».
على ا�ست�شهاده.
افتتحت ال��دورة بالن�شيد الوطني ،ثم الوقوف وتوالت الكلمات امل�شيدة بت�ضحيات اجلي�ش،
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موجهة حتية اىل �شهداء اجلي�ش اللبناين وقائده
العماد مي�شال �سليمان.
كما �ألقى والد ال�شهيد ،حممد بو عرم ،كلمة �أ�شار
فيها اىل �أن «دم��اء ال�شهداء قوارير عطر وبخور
وم�سك �سكبت على �أر���ض نهر البارد ،فن�ضحت
كرامة وعنفوان وعزة» .واختتمت الكلمات بق�صيدة
من وحي املنا�سبة.
• دورة �شهداء اجلي�ش يف قربيخا:
ّ
نظم ن��ادي قربيخا الريا�ضي  -قربيخا ،دورة
�شهداء اجلي�ش يف لعبة الكرة الطائرة ،على ملعب
النادي الريا�ضي كفردونني.
�شارك يف الدورة فريق لواء امل�شاة احلادي ع�شر
الذي فاز على فريق اجلامعة اللبنانية الدولية
بنتيجة  2مقابل  ،1وخ�سر �أمام فرق كفردونني
( 1مقابل  ،)3وطالئع دلهون (�صفر مقابل ،)3
ونادي النجمة ال�صرفند ( 1مقابل .)2
• دورة �شهداء اجلي�ش يف الزعرورية:

ّ
نظم نادي �ضهر الأحمر الريا�ضي يف �ضهر الأحمر
 را�شيا  -البقاع ،دورة «�شهداء اجلي�ش اللبناين»يف الكرة الطائرة ،على امللعب البلدي يف البلدة.
ح�ضر حفل االفتتاح ممثل ع��ن العماد قائد
اجلي�ش.

�أقام نادي الفتيان الزعرورية ،على �أر�ض ملعب
النادي ،مهرجانه الريا�ضي ال�سنوي للكرة الطائرة،
بعنوان «دورة �شهداء اجلي�ش» .ح�ضر حفل االفتتاح
القا�ضي املنفرد يف منطقة اجلنوب ،العميد الركن
م�صطفى بو �ضاهر ،ممثالً العماد قائد اجلي�ش.
�شارك يف الدورة فريق لواء امل�شاة احلادي ع�شر
كرة ال�سلة
الذي خ�سر �أمام فريق الزعرورية بنتيجة  2مقابل
• م�شتى ح�سن:
.3
ّ
نظمت بلدية م�شتى ح�سن ،دورة �شهداء اجلي�ش
• دورة �شهداء اجلي�ش يف �ضهر الأحمر
يف لعبة كرة ال�سلة ،على ملعب م�شتى ح�سن
 -را�شيا  -البقاع:

البلدي.
�شارك يف حفل اختتام الدورة ممثل عن العماد
قائد اجلي�ش.
• عانوت:
يف ع��ان��وت  -ال�شوف ،حملت مباريات كرة
ال�سلة التي جرت على ملعب املدر�سة الر�سمية
يف البلدة ا�سم« :دورة الوفاء ل�شهداء اجلي�ش
اللبناين» .وقد افتتحت ال��دورة بح�ضور ممثل
للعماد قائد اجلي�ش.
• يف مرجعيون:

�شارك فريق لواء امل�شاة العا�شر يف «دورة �شهداء
اجلي�ش اللبناين» بلعبتي كرة ال�سلة وامليني
فوتبول ،التي ّ
نظمها نادي �شبيبة املرج  -جديدة
مرجعيون ،على �أر�ض ملعبه .و�أحرز فريق اللواء
العا�شر املركز الأول يف املباراة النهائية يف لعبة
امليني فوتبول ،حيث ج��اءت النتيجة  6نقاط
ل�صالح فريق اللواء مقابل  2لفريق القليعة،
وح�صل بالتايل على ك�أ�س الدورة.
232

اجلي�ش  -العدد رقم 268

�أم��ا يف م��ب��اراة كرة
ال�سلة ،فكانت النتيجة
فوز فريق بلدة اخليام
بـ 63نقطة مقابل 40
نقطة ل�صالح فريق
اللواء العا�شر.
�سباقات املاراتون
• ن�صف ماراتون

ل��ـ«ع�بر لبنان لعدائي ال��ط��رق» تكرمياً
للجي�ش:
تزامن االنت�صار الكبري للجي�ش يف معارك خميم
نهر البارد ،مع �إنطالق �سباق ن�صف املاراتون
ال�سنوي اخلام�س ،الذي ّ
نظمته جمعية «عرب لبنان

لعدائي الطرق» ،بالتعاون مع جمعية بريوت
ماراتون وبلدية كفرذبيان و�شركة فاريا  -مزار
وقوى الأم��ن الداخلي و�سوكلني ،يف كفرذبيان،
ت��ك��رمي��اً ل�شهداء اجلي�ش ودع��م��اً للم�ؤ�س�سة
الع�سكرية ،حتت عنوان «�أم ال�سباقات».
ج������رى ال�������س���ب���اق
برعاية �شركة «بنكرز»
للت�أمني ،وم�ؤ�س�سة
«ن��ا���س��ك��و» العاملية،
وب�إ�شراف �إحتاد �ألعاب
ال��ق��وى ،و���ش��ارك فيه
منتخب اجلي�ش اىل
جانب عدائني من عدة
�أندية لبنانية وبلدان
خمتلفة.
�أما نتائج الع�سكريني
يف ال�سباق فجاءت
على النحو التايل:
• � 34 - 20سنة:
 ال��ع��ري��ف الأولح�سني عوا�ضة ،الثاين.
 اجلندي الأول حممدالعجمي ،الثالث.
• � 39 - 35سنة:
 العريف الأول عمرعبد اللطيف ،الأول.
 العريف الأول عليمظلوم ،الثاين.
ويف اخل����ت����امّ ،مت

توزيع اجلوائز يف منطقة «وردة» يف كفرذبيان.
• يوم اجلي�ش من �ضبيه اىل جونيه:
برعاية ممثل عن العماد قائد اجلي�ش� ،أقيم
�سباق يوم اجلي�ش ،الذي نظمته جمعية بريوت
ماراتون وجمعية عدائي الطرق ،بالتعاون مع
جمل�س بلدية جونيه.
ال�سباق �إنطلق من املارينا � -ضبيه و�صوالً اىل
ملعب ف�ؤاد �شهاب  -جونيه.
• ماراتون �صغبني:
ّ
نظم النادي الثقايف الريا�ضي يف بلدة �صغبني،
�سباق ماراتون �إحيا ًء لذكرى �شهداء اجلي�ش الأبطال،
وذلك �إنطالقاً من مفرق بلدة خربة قنافار و�صوالً
اىل �سراي �صغبني ،حيث ّمت الت ّربع بالدم ل�صالح
جرحى اجلي�ش.
�سيف املبارزة
�شارك فريق اجلي�ش اللبناين يف بطولة �سالح
�سيف املبارزة ،التي ّ
نظمتها اللجنة اللبنانية
لل�سالح ،وفا ًء ل�شهداء اجلي�ش واحتفا ًء بانت�صاره،
يف املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية.
فرو�سية
ّ
نظم الإحتاد اللبناين للفرو�سية مباراة بعنوان
«ك�أ�س �شهداء اجلي�ش اللبناين»� ،ضمن بطولة
الأوالد الدولية والبطولة العاملية لقفز احلواجز
للعام  ،2007وقد �أقيمت املباراة على مرمح
نادي فقرا.
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• �أفقياً:

 -1هم يف قلوبنا.
 -2ال��وق��ت واحل��ي�ن ،الإ���س��م ال��ث��اين لكاتب
وفيل�سوف فرن�سي راحل ،بالدكم� ،إ�شت ّد الربد.
 -3تبا�شرون احلرب ،دولة �آ�سيوية� ،أعالم.
� -4ش ّباك بالأجنبية ،دول��ة �أوروب��ي��ة� ،ص ّوتت
وط ّنت الذبابة� ،س ّيدة.
 -5من الألقاب� ،أو�صلت اخلرب اىل ،دولة �أوروبية،
من املكاييل.
 -6ممثل �أمريكي بطل «ق�صة ح��ب» ،نوتة
مو�سيقية ،حار�س.
ِ -7قويَ يف َخ ِلقه ،خط�أ وذنب ،حرف نداء ،نهر

حل العدد ال�سابق

الفائزون

• املعاون ح�سان ابي فراج
اركان اجلي�ش للعمليات  -مديرية التعليم.
• الرقيب خلف نعمة
ال�شرطة الع�سكرية.
• العريف الأول فادي يون�س
مو�سيقى اجلي�ش.
• عمر ن�صار قي�س
بتلون  -ال�شوف.

�شــروط امل�سابقة

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

• ت�ستبعد كل م�سابقة غري مقتطعة من املجلة ،ويكتب احلل بخط وا�ضح داخل
املربعات وتر�سل ال�صفحة بكاملها مع احلل .وتعلن النتائج يف العدد املقبل.
• تر�سل احللول اىل العنوان التايل :قيادة اجلي�ش  -الريزة  -مديرية التوجيه -
جملة «اجلي�ش» « -م�سابقة الكلمات املتقاطعة».
• با�ستطاعة امل�شرتك ت�سليم امل�سابقة باليد يف ثكن اجلي�ش يف جميع
املناطق.
• �آخر موعد لقبول احللول  25ت�شرين الثاين .2007

�أوروبي.
 -8يك�سو الطائر ،نائب لبناين راحل.
� -9شبابي� ،ألف كيلو ،مت�شابهان.
ا�شطب و� ْ
أبطل ال�شيء.
ْ -10
 -11ي�ؤخذ من الفيلة� ،أمني عام �سابق للأمم
املتحدة ،الفوز.
 -12م�صيف لبناين ،من احللويات.
� -13أوبرات من �أعمال الأخوين رحباين ،جزيرة
�إيطالية يف املتو�سط� ،إختبرَ .
خ�شن �صوتهَ ،
َ -14
ن�شط البعري ،م��اء كثري،
مدينة ومرف أ� نهري يف �أملانيا.
� -15صحايف وكاتب لبناين راحل.

• عمودياً:

� -1أديب فرن�سي راحل� ،أحد ال�شهور ،يعطيه
النحل ،قلب.
 -2عا�صمة �أوروبية ،جل�أت اىل ،ر�أى ال�شيء.
 -3الإ�سم الثاين ملمثل كوميدي م�صري،
ما�شوا.
 -4ممثل لبناين ،نبات �شديد اخل�ضرة،
زوجة.
 -5الإ�سم الثاين ملخرج �سينمائي لبناين،
قابلوهم.
� -6سيا�سي كوبي من �أ�صل �أرجنتيني ُقتل
يف بوليڤيا� ،أ�سد.
 -7للتمني ،ممثل �أمريكي ،فوالذ.
 -8بدين ،جماعة النا�س ،مدينة خليجية.
� -9شاعر و�أدي���ب لبناين ،ح��رف عطف،
�شاهدتِ ،ورك .
 -10بناء ج ّيد ،نقهره ،مق ّر حكومي.
 -11طبيب �إنكليزي �إكت�شف التلقيح �ضد
اجل��دري ،منطقة يف جنوب فنلندا� ،ضرب

 -16لوم ُه على� ،إكتملت ،مالت اىل ووثقت،
دولة �أفريقية.
 -17الإ�سم الثاين لأديب و�شاعر فرن�سي راحل،
نهر �أوروبي ،جلبة و�صياح.
 -18لهو ومرح� ،س ّنور ،يك�سو اجلمل� ،أر ّدد� ،أد ّون.
 -19عا�صمة والية وا�شنطن ،القرود� ،شحم.
 -20مدينة ومرف أ� يف بلجيكا ،دولة �أوروبية،
�سال�سل جبال �أب��اال���ش ال�شرقية يف الواليات
املتحدة.
 -21من احلبوب ،املا�ضي ال�شديد ،دولة عربية،
�أبا�شر العمل.

بيده.
 -12مدينة فرن�سية ،مدينة فرن�سية،
مدينة مغربية.
 -13مدينة هولندية ،نوتة مو�سيقية،
طالء ،قطع بال�سيف.
 -14الإ�سم الثاين ملمثل �أمريكي راحل،
ل�سان� ،أديب �إنكليزي راحل.
أ�صلح العمل ،بلدة لبنانية ،طائفة
َ � -15
هندو�سية� ،أبعدوا.
ر�سام و�أدي��ب �إ�سباين راحل،
� -16أد ّربّ ،
ما�ض بالأجنبية.
ال�صوت واجللبةٍ ،
 -17الإ�سم الثاين لرئي�س وزراء بريطاين
راحل ،دا�س ف�شدخ ،دولة �أوروبية.
 -18يحفظ وي�صون� ،أر�ض ،ممثلة م�صرية،
حيوان قطبي.
 -19مرف�أ نفطي �سعودي� ،أقر�أ ،ي�ستغيث
وي�ستعني.
ّ -20
تغطى ،دولة �أفريقية ،مدينة �إيطالية.
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الع َلم...
َ
دائماً

يف رفيف الع َلم فوق النهر« ،النهر ال�ساخن» ،وعدٌ بعودة ال�سواقي ال�صافية اىل حقول البالد،
و�أمل بزهور يانعة ...وهناء .ويف ذاك الرفيف ح�سرة من العنف الأعمى الذي أ��صابت �شظاياه �أر�ضنا،
ف�سقط من �أبطالنا �شهيد و�شهيد و�شهيد ...وهم يدافعون عن وطن الر�ساالت والقيم واجلمال.
ويف الرفيف انطالق �أبطال جدد يح ّلون حمل رفاقهم ،يت�س ّلمون الأمانة ،ويق�سمون �أمام اجلثمان
الطاهر ب�أنهم �سيكملون طريق الت�ضحية ،اىل احلياة الكرمية �أو اىل اال�ست�شهاد.
وتهب الريح ،وتختلط الألوان ،ويرتفع الع َلم ،ويف الظل املتحرك جنود ال يعرفون الهدوء.
املهمة لي�ست �سهلة ،والإرادة باملقابل لي�ست عادية :ال بدّ من �ضرب الإرهاب واحلدّ من ن�شاطه
و�إزالة �شره ...والق�ضاء عليه.
أ��ضرب يف الأعايل يا ع َلم البالد ،مرفرفاً خمتاالً �ضاحكاً .يف �أبي�ضك و�أخ�ضرك والأحمر زهو �أوفر،
و�صفاء �أفخر ،ونقاء أ��شهر .من ثلوجنا �ألوانك ،ومن �أرزنا ،ومن دماء جنودنا .الدم على الأكف ،ويف
القلوب ق َ�سم ،وعلى الأكتاف عتاد قدمي يحر�ص اجلنود عليه ،وبه يقاومون �آالت الإرهاب اجلهنمي
و�أدوات التخريب اخلبيث .تنتقل بك ال�سواعد يف �أر�ض املعركة من �شارع اىل �شارع ومن جدار
اىل جدار ومن مبنى اىل مبنى ،فيتجدد اال�ستعداد للت�ضحية ،يف النفو�س ،وتزداد القدرة على
االنت�صار� .أما يف البيوت واملدار�س وال�ساحات فرتق�ص معك هامات الأطفال و�سواعد �أبناء البالد
جميعاً ،افتخاراً وزهواً وثقة بالذات الوطنية ال�صامدة.
�أل�ستَ �أنت ع َلم اجلميع؟ وجي�شك هذا� ،ألي�س جي�ش اجلميع ،ينت�صر بهم وينت�صر من �أجلهم؟
�ألي�ست يف �أوىل �أولوياته وحدة البالد �شعباً ومعتقدات و�أفكاراً و�أحالماً وتطلعات؟ لقد خاف البع�ض
على وحدته يوماً ،وها هو اليوم ،ويف كل يوم ،ي�ؤكدها ويعطي من خاللها الدرو�س والعرب ،ويدعو
اىل االقتداء بها .وقلق البع�ض على قوته يوماً ،وها هو اليوم ،ويف كل يوم ،يطمئنه ويو�ضح
له بالكلمة ال�شعبية املعبرّ ة ال�صادقة «العطاء من اللحم احلي» �أنه قوي يف الدفاع وقوي يف
غال هي العتاد الأفعل والأكمل
الهجوم .الإميان بالواجب الوطني هو ال�سالح الأول ،والت�ضحية بكل ٍ
والأ�شمل .هذا العتاد يخل�ص له اجلندي ،ويحافظ عليه ،ويتكل على فعاليته املتوا�ضعة ،مع ّو�ضاً
عن نواق�صه بالإ�صرار وال�سهر وح�سن الأداء .وهذا اجلندي ال ينتظر توافر العتاد الع�صري املتقدم
كي ين ّفذ املهمة ويحقق الأمل ،فالظروف ال حتتمل االنتظار .كاد الوطن �أن يكون يف خطر لو
مل تهب الوحدات ملواجهة براثن ال�شر و�أل�سنة النار التي كان يف نية املت�آمرين �أن يحرقوا بها
يتم �إطفا�ؤها ،و�صدور الع�سكريني هي التي واجهت
خريطة الوطن ،لكن الرباثن حتطمت ،والنار ّ
وهي التي حالت دون و�صول اللهب اىل وجوه املواطنني.
ور�أى اجلي�ش �أن ال يحتفل بعيده ل�سبب و�سبب ،لكن املواطنني ه�ؤالء خالفوه الر�أي لهذه املرة
فقط ،ففي النفو�س زغردات يريدون ن�شرها حتية له ،ويف القلوب دعوات يريدون �إطالقها حفاظاً
عليه ،ويف العيون ابت�سامات ال ي�ستطيعون ح�صرها ،وقد طفح كيلها وال بدّ من توجيهها اليه
يف احتفال هنا ولقاء هناك.
واحلب ،وعلى اهلل وعلى
ت�ست�أهل يا جي�ش لبنان ،ت�ست�أهل .لك الأمر ولك العيد ،ولك الغار واملجد ّ
جنودك االتكال.

العميد الركن �صالح حاج �سليمان
مدير التوجيه
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