كلمة فخامة رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال عون
كونوا على عهدكم

	�أعرتفّ ،
�صدق وفرح واعتزاز ،ب�أنّ هذه امل�ؤ�س�سة الع�سكرية طاملا كانت وملّا تزل نقطة �ضعفي مبقدار ما
بكل
ٍ
قوتي لأ ّنها مل تخذلني يوم ًا ،حتى يف �أ�صعب
قوتي .نقطة �ضعفي لأ ّنها جتعلني منحازاً �إليها عاطفي ًا ،ونقطة ّ
هي نقطة ّ
ّ
كل حال ّ
أ�شدها ق�سوة .ويف ّ
قوة لبنان الوطن وال�شعب والأر�ض ،خ�صو�ص ًا يف هذه
املحطات و� ّ
وكل حني هي نقطة ّ
املرحلة ال�صعبة من تاريخنا.
�أيّها الع�سكريون،

حرا�س �سيادة الوطن وحريته وا�ستقالله ،ت�صونون هذه الأمانة بدمائكم ،ببطوالتكم ،بت�ضحياتكم ،و�أي�ض ًا
�أنتم ّ
بتالحمكم مع �شعبكم؛ ف�أنتم لهذا ال�شعب �صمام الأمان وم�صدر االطمئنان ،وقد �أثبتم بانت�صاراتكم الأخرية يف
اجلرود �أنّ لي�س بال�سالح والعتاد وحدهما تنت�رص اجليو�ش ،بل �أي�ض ًا بالعزم والإميان واملناقب والإقدام ،وهذه قيم ال
تنق�ص جي�ش ًا يحمل �شعار “�رشف ت�ضحية وفاء” ،الذي به انت�رص جي�شنا و�سيبقى ينت�رص.
فكونوا كما عهدتكم دائم ًا ،وعهدي لكم �أن �أبقى كما عهدمتوين،
ّ
وكل ا�ستقالل و�أنتم منت�رصون.
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كلمة قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون
لي�س هناك منا�سبة وطنية ت�سمو على منا�سبة اال�ستقالل يف حياة الأوطان ،فاال�ستقالل هو تعبري عن الهوية الوطنية
جت�سيد للتاريخ امل�شرتك بني �أبنائه واخل�صائ�ص الإن�سانية
التحرر من � ّأي احتالل �أو و�صاية �أجنبية ،وهو
لل�شعب و�إرادته اجلامعة يف
ٌ
ّ
متما�سك هو الوطن.
ٍ
والثقافية واحل�ضارية التي جتمع يف ما بينهم ،وت�صهرهم يف كيانٍ واحدٍ
من �أجل نيل اال�ستقالل ،نا�ضل اللبنانيون طوي ً
فقدموا الت�ضحيات اجل�سام ،وكابدوا مع
�ضد االحتالل والتبعية واالنتدابّ ،
ال ّ
رجاالتهم الكبار ظلمات ال�سجون واملعتقالت ،حتى حتقّق لهم اال�ستقالل الناجز يف الثاين والع�رشين من ت�رشين الثاين العام
.1943
ويف �سبيل احلفاظ على اال�ستقالل ،انطلقت مع اجلي�ش م�سرية ال�رشف والت�ضحية والوفاء ر�سمي ًا يف ال ّأول من �آب العام
مقدم ًا قوافل ال�شهداء على مذبح
املقد�س ،فكان دائم ًا عند ق�سمهّ ،
 ،1945الذي �أق�سم �أن يحمي �شعب الوطن ويذود عن ترابه ّ
لبنان ،يف
ثم يف مواجهة الإرهاب خالل �أكرث من
ٍ
حروب ومعارك قا�سية َّ
�ضد العدو الإ�رسائيلي الطامع ب�أر�ضه ومياهه وثرواتهّ ،
ّ
حمط ٍة مف�صلية ،كان �آخرها عملية «فجر اجلرود» على احلدود ال�رشقية ،التي تك ّللت باالنت�صار احلا�سم على هذا الإرهاب ودحره
عن الأرا�ضي اللبنانية �إىل غري رجعة.
جندد ق�سم الوفاء ل�شهداء اجلي�ش والوطن ،ونعاهد اللبنانيني �أن ن�صون �أمانة اال�ستقالل ،ليبقى لبنان
يف عيد اال�ستقاللّ ،
كما �أرادوه ،وطن احلرية والعي�ش امل�شرتك والتفاعل الإن�ساين واحل�ضاري ،وواحة لال�ستقرار والأمان واالزدهار.
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�أمر اليوم
�أيّها الع�سكريون
تعود ذكرى اال�ستقالل هذا العام ،يف وقت ال تزال الأ�صداء الإيجابية لعملية "فجر اجلرود" ترت ّدد حملي ًا ودولي ًا ،بعد �أن تك ّللت
بانت�صاركم على الإرهاب.
�أيّها الع�سكريون
مير بها لبنان ،ت�ستدعي منكم التح ّلي ب�أق�صى درجات الوعي واليقظة ،واملواظبة على اتخاذ
�إنّ الأو�ضاع ال�سيا�سية اال�ستثنائية التي ّ
التدابري الكفيلة باحلفاظ على اال�ستقرار الأمني ،لأنّ هذا اال�ستقرار ّ
ي�شكل قاعد ًة �صلبة لإعادة �إنتاج احللول ال�سيا�سية املن�شودة،
ّ
وال�شك �إىل �ضفّة اخلال�ص والإنقاذ.
وج�رس عبور لالنتقال جمدداً من �ضفّة القلق
�أيّها الع�سكريون
�أدعوكم �إىل عدم التهاون مع اخلارجني على القانون والنظام ،وممتهني اجلرائم ّ
الت�صدي ّ
بكل
املنظمة واالعتداء على املواطنني ،و�إىل
ّ
وقوة ل ّأي حماولة ال�ستغالل الظروف الراهنة بهدف �إثارة الفتنة والتفرقة والفو�ضى ،وتعري�ض وحدتنا الوطنية و�سلمنا الأهلي
ٍ
حزم ّ
�ضد اخلاليا وال�شبكات الإرهابية ،حتى توقيف
وم�صالح اللبنانيني للخطر .كما �أدعوكم مبوازاة ذلك �إىل متابعة العمليات اال�ستباقية ّ
ّ
كل متورط بدماء اجلي�ش وال�شعب اللبناين و�إحالتهم على الق�ضاء املخت�ص لينالوا جزاءهم العادل ،و�إىل اجلهوزية التامة على احلدود

�ضد لبنان و�شعبه وجي�شه ،كما �إىل ال�سهر الدائم
يبيته من ّنيات عدوانية ّ
اجلنوبية ملواجهة تهديدات العدو الإ�رسائيلي وخروقاته ،وما ّ
على ح�سن تنفيذ القرار  ،1701بالتن�سيق والتعاون مع قوات الأمم املتحدة يف لبنان ،حفاظ ًا على اال�ستقرار.
الريزة يف 2017/11/21
العماد عون قائد اجلي�ش

برنامج االحتفال
ال�ساعة
7.45
8.20
8.30
8.35
8.40
8.45
8.50
8.55

9.00

التفا�صيل

 انتهاء متركز القوى امل�شاركة يف االحتفال انتهاء و�صول املدعوين الر�سميني و�صول علم اجلي�ش و�صول اللواء الركن رئي�س الأركان و�صول العماد قائد اجلي�ش و�صول معايل وزير الدفاع الوطني و�صول دولة رئي�س جمل�س الوزراء و�صول دولة رئي�س جمل�س النواب و�صول فخامة رئي�س اجلمهورية اللبنانية ( �إطالق  21قذيفة مدفعية خلبية ) و�ضع الإكليل على الن�صب التذكاري ا�ستعرا�ض القوى ت�شكيل جوي حام ًال العلم اللبناين وعلم اجلي�ش
 عر�ض فيلم مدته /8 /دقائق من �إنتاج مديرية التوجيه ت�شكيل جوي على �شكل الأرزة اللبنانية اال�ستعداد لعر�ض التحية عر�ض التحية -تقدمي التهاين
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فجر اجلرود
مل تكن عملية "فجر اجلرود" لتحظى بهذا القدر من االهتمام املحلي والدويل الوا�سع ،لوال النتائج
مقدمها
احلا�سمة التي حقّقها اجلي�ش يف حربه على الإرهاب ،فالأهداف التي ر�سمها اجلي�ش للعملية ،ويف ّ
حترير الأر�ض وك�شف م�صري ع�سكرييه الذين ُخطفوا على يد التنظيمات الإرهابية� ،إثر اعتدائها على مراكز
اجلي�ش يف منطقة عر�سال يف الثاين من �شهر �آب العام  ،2014هذه الأهداف �أُجنزت ب�صورة كاملة وب�رسعة

قيا�سية وب�أقل اخل�سائر املمكنة .ويف امل�شهد الأخري ،ف�إنّ الوطن ما بعد العملية لي�س كما قبلها� ،إذ باتت �أرا�ضيه
ج�سم �إرهابي ّ
ال�سباق بني بلدان
خالية من � ّأي
ٍ
منظم ،وباتت حدوده ك ّلها يف عهدة اجلي�ش ،وبالتايل كان لبنان ّ

املنطقة يف دحر الإرهاب نهائي ًا �إىل خارج �أر�ضه.
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جوالت القائد على احلدود ال�رشقية
�سدة القيادة بتاريخ ،2017/3/8
كان قرار قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون وا�ضح ًا منذ ت�س ّلمه ّ
ب� اّأل مكان للإرهاب يف لبنان ،وال خيار �أمام اجلي�ش �سوى حتقيق االنت�صار الناجز عليه ،كائن ًة ما كانت
امل�صاعب والت�ضحيات.
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دهم املخيمات
با�رشت مديرية املخابرات ووحدات النخبة وقوى اجلي�ش العمالنية تكثيف عملياتها النوعية
خميمي
اال�ستباقية داخل مناطق انت�شار املنظمات الإرهابية على احلدود ال�رشقية ،كان من �أبرزها :عملية دهم َ
النور والقار ّية يف منطقة عر�سال بتاريخ  2017/6/30ب�صورة مفاجئة ودقيقة ،ما ا�ضطر خم�سة �إرهابيني
�إىل تفجري �أنف�سهم ،فيما �أوقفت قوى اجلي�ش � 356شخ�ص ًا ،بينهم ع�رشات الأ�شخا�ص املنتمني �إىل تنظيمي

كميات كبرية من الأ�سلحة والذخائر
إرهابيني واملتعاونني معهم ،كما �ضبطت
ٍ
جبهة الن�رصة وداع�ش ال َ
والأعتدة الع�سكرية.
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التمهيد لبدء املعركة
متهيداً النطالق معركة حترير اجلرود ،ك ّثفت مدفعية اجلي�ش وطائراته ا�ستهدافها مراكز الإرهابيني

حمددةّ ،
متكنت خاللها من حترير نحو  20كلم
وخطوط حتركاتهم ،كما قامت الوحدات الربية
ٍ
بهجمات ّ

2

ت�ضم عدداً من التالل واملرتفعات امل�رشفة على تلك املراكز ،وقد �أ ّدت هذه اجلهود �إىل ت�ضييق اخلناق على
ّ

حد ممكن ،ما ّ
�شكل القاعدة ال�صلبة لتحديد �ساعة ال�صفر النطالق عملية " فجر
الإرهابيني �إىل �أق�صى ٍّ
اجلرود".
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�إعالن البدء باملعركة
فجر التا�سع ع�رش من �شهر �آب� ،أعلن قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون انطالق العملية ،خماطب ًا

الع�سكريني واللبنانيني بالقول" :با�سم لبنان والع�سكريني املختطفني ودماء ال�شهداء الأبرار ،وبا�سم �أبطال اجلي�ش
اللبناين العظيم �أطلق عملية فجر اجلرود".
وعلى الأثر ،ح�رض فخامة رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال عون �إىل غرفة عمليات القيادة ،وخاطب
قادة الوحدات القتالية والع�سكريني يف اجلبهة قائ ً
ال لهم� " :أنا معكم � ،أتابعكم من غرفة العمليات  ،عقلنا وقلبنا

معكم �أحيّيكم ولبنان ب�أ�رسه يتطلع �إليكم  ،وينتظر منكم حتقيق االنت�صار� .أحيّي كل ع�سكري يقاتل معكم و�أنا على

ثقة �أن �آمال اللبنانيني لن تخيب .كل �شيء يجري حتى الآن ب�شكل جيد ,و�إن �شاء اهلل ت�ستمر معركتنا من دون خ�سائر
مهما كانت الظروف ,يعطيكم العافية و�سنبقى معكم طوال الوقت ,حماكم اهلل " .

عيد اال�ستقالل
17

74

18

عيد اال�ستقالل

74

املرحلة الأوىل
�ضد تنظيم "داع�ش" الإرهابي املنت�رش يف جرود ر�أ�س بعلبك والقاع والفاكهة ،حتت
تقدمت وحدات اجلي�ش ّ
حموري:
املوجهة ب�أ�ش ّعة الليزر ،بحيث ّ
غطا ٍء ٍّ
ناري كثيف من الطائرات واملدفعية التي ا�ستخدمت القذائف ّ
تقدمت على َ
�سهالت خربة داود و�ضهور وادي التينةّ ،
ومتكنت من ال�سيطرة على مناطق :حقاب خزعل – حرف اجلر�ش – املخريمة
– جبل املخريمة – �شعاب املخريمة – املرتفع � – 1564ضهرات حقاب الع�ش – �سهالت قلد الثعلب – وادي خربة
املبي�ض – �ضهور وادي التينة – �شعبات الدرب – قلعة اجلالدة – قرنة اجلالدة.
ال�شمي�س – وادي اخل�شن – �ضهور ّ

حررتها قوى اجلي�ش  30كلم� 2أي ما يعادل  %25من م�ساحة انت�شار التنظيم املذكور ،ف�أ�صبحت
وبلغت امل�ساحة التي ّ

ت�سيطر بالنار على م�سالك التحرك وخطوط الإمداد اللوج�ستي للجماعات الإرهابية يف كامل بقعة القتال .وقد �أ�سفرت
عدد من الإرهابيني وتدمري  11مركزاً عائداً لهم ،حتتوي على مغاور و�أنفاق وخنادق ات�صال
عمليات اجلي�ش عن مقتل ٍ
وحت�صينات و�أ�سلحة خمتلفة .
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املرحلة الثانية
حموري� :سهالت خربة داود
يف اليوم الثاين من العملية ،وا�صلت وحدات اجلي�ش هجومها الوا�سع على َ

و�ضهور وادي التينةّ ،
ومتكنت من ال�سيطرة على مناطق :مرتفع �ضليل �أم اجلماعة (� -)1605ضهور وادي التينة
( – )1551قراين مقيال فرح ( - )1575قرنة حقاب احلمام – قراين العقاب ( ،)1563ما جعلها �أي�ض ًا ت�سيطر
بالنار على �أق�سام وا�سعة من املناطق املحاذية للحدود اللبنانية – ال�سورية ،وبذلك بلغت امل�ساحة التي حررها اجلي�ش
املحررة منذ بدء معركة فجر اجلرود وعمليات ت�ضييق الطوق التي
يف هذا اليوم حواىل  30كلم ،2لت�صبح امل�ساحة
ّ
عدد من الإرهابيني وتدمري 12
�سبقتها نحو  80كلم 2من �أ�صل  120كلم .2وقد �أ�سفرت هذه العمليات عن مقتل ٍ

مركزاً لهم حتتوي على �أ�سلحة خمتلفة .كما متكنت قوة من اجلي�ش من تفجري �سيارة ودراجة نارية مفخختني تقلاّ ن
انتحاريني يف �أثناء حماولتهم ا�ستهداف عنا�رص اجلي�ش.
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املرحلة الثالثة
بتاريخ  ،2017/8/22نفّذت قوى اجلي�ش املرحلة الثالثة من الهجوم على حمورين رئي�سني ،حيث
متكنت يف نهاية هذا النهار من حتقيق هدفها ،وهو �إحكام ال�سيطرة على كامل البقعة ال�شمالية جلبهة القتال حتى
ت�ضم :تلة خلف ( ،)1546ر�أ�س الكف ( ،)1643ر�أ�س �ضليل ال�ضمانة
احلدود اللبنانية – ال�سورية ،والتي ّ
( ،)1464قراين �شعبات الإوي�شل ( ،)1500املدقر ( ،)1612مراح درب العرب ( ،)1400قراين خربة

حورتة ( ،)1621مراح الدوار ( ،)1455الدكانة (ّ .)1494
ومتكن اجلي�ش يف هذا اليوم من حترير حواىل 20

كلم ،2وبذلك بلغت امل�ساحة التي حررها منذ بدء املعركة وعمليات ت�ضييق الطوق املذكورة نحو  100كلم

2

من �أ�صل  120كلم .2وقد �أ�سفرت العمليات الع�سكرية عن تدمري  9مراكز حتتوي على �أعتدة و�أ�سلحة خمتلفة،
عدد من الإرهابيني.
بالإ�ضافة �إىل الق�ضاء على ٍ
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دولة رئي�س جمل�س النواب نبيه ّبري يهنّئ اللبنانيني
ب�إجنازات عملية "فجر اجلرود " البطولية

بعمل
ّنوه دولة رئي�س جمل�س النواب الأ�ستاذ نبيه ّبري بعملية" فجر اجلرود " و ّمما قاله � " :إن اجلي�ش يقوم ٍ
بطويل ووطني ،ويحقّق �إجنازاً كبرياً  ،خ�صو�صاً �أنه يقاتل �إرهابيني يخو�ضون معركة حياة �أو موت ،وينت�رص فيها ".

مه ّنئ ًا اللبنانيني مبا �أجنزته عملية " فجر اجلرود" البطولية والدقيقة يف حترير اجلرود ال�رشقية مقابل القاع
ور�أ�س بعلبك.

تفقّد دولة رئي�س جمل�س الوزراء �سعد احلريري
برفقة قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون جبهة القتال

ت�أكيداً منه على توفري الدعم الكامل للجي�ش ،تفقّد دولة رئي�س جمل�س الوزراء ال�شيخ �سعد احلريري برفقة
منوه ًا بجهود ال�ضباط
قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون جبهة القتال ،حيث جال على الوحدات القتاليةّ ،
والع�سكريني وت�ضحياتهم ،ومعبرّ اً لهم عن وقوف الدولة وال�شعب اللبناين �إىل جانبهم يف هذه املعركة البطولية,
و ّمما قاله  " :هذه املعركة ,معرك ٌة وطنية ب�أعلى م�ستوى ولدينا �شهداء �سقطوا ورووا بدمائهم الأر�ض حلماية البلد

ليعي�ش اللبناين بحرية وا�ستقرار و�أمن .هذا اجلي�ش يرفع ر�أ�سنا ونحن نريد له �أن يقوى واحلكومة �ست�ستثمر فيه "...
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جولة وزير الدفاع الوطني
بنتيجة املرحلة الثالثة ،انح�رص وجود الإرهابيني يف وادي مرطبيا وحميطها� ،أي يف م�ساحة تعادل
نحو  20كلم ،2فيما تابعت وحدات اجلي�ش يف الأيام التالية ّ
دك مواقع الإرهابيني مبختلف �أنواع الأ�سلحة،
ب�شكل
إحباط تام ،ا�ضطرهم �إىل الإعالن
وا�ستهداف �أي ن�شاط �أو حترك يقومون به ،ما جعلهم يف حالة � ٍ
ٍ
وا�ضح عن ا�ستعدادهم لالن�سحاب الكامل �إىل خارج احلدود وك�شف م�صري الع�سكريني املفقودين� .إذ
ٍ

ّمت انت�شال جثث الع�سكريني ال�شهداء يف حملة وادي الدب يف جرود عر�سال ،فيما ان�سحب ما تبقّى من
الإرهابيني مع عائالتهم �إىل خارج الأرا�ضي اللبنانية.
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�إعالن االنت�صار
يف الثامن والع�رشين من �شهر �آب ،زار قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون فخامة رئي�س اجلمهورية العماد
مي�شال عون يف بعبدا ،حيث �أعلنا من هناك االنت�صار على الإرهاب بعد حتقيق �أهداف العملية كاملة.

ومما قاله فخامة الرئي�س " :اليوم �أعلن انت�صار لبنان على الإرهاب ,و�أهدي هذا الن�رص �إىل جميع اللبنانيني الذين
من حقّهم �أن يفاخروا بجي�شهم وقواهم الأمنية .
�أهنّئ قيادة اجلي�ش على هذا الإجناز ,و�أحيّي الع�سكريني �صانعي هذا الن�رص.
ل�سنوات خلت طليعة ال�شهداء الذين �سقطوا
�أنحني �أمام ال�شهداء الذين �سقطوا يف �ساحة ال�رشف ,و�أولئك الذين كانوا
ٍ
بغدر اجلماعات الإرهابية نف�سها ...
اعلموا جيداً �أن جي�شكم الوطني حقّق ما عجزت عنه حتى الآن جيو�ش ودول ما زالت ت�صارع الإرهاب والإرهابيني "
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�شهداء معركة فجر اجلرود
ارتفع للجي�ش خالل عملية «فجر اجلرود» �سبعة �شهداء ،فيما �أ�صيب عد ٌد �آخر بجروح خمتلفة،

وال�شهداء هم:

• املعاون وليد فريج
• الرقيب �أول با�سم مو�سى
• الرقيب عبا�س جعفر
• الرقيب عارف ديب
• الرقيب عثمان ال�شديد
• العريف �إيلي فريجة
• العريف يا�رس حيدر �أحمد

امل�������ع�������اون ول�����ي�����د ف���ري���ج

ال��رق��ي��ب �أول ب��ا���س��م م��و���س��ى

ال���رق���ي���ب ع���ث���م���ان ال�����ش��دي��د

ال����رق����ي����ب ع����ب����ا�����س ج��ع��ف��ر

ال����ع����ري����ف �إي�����ل�����ي ف���ري���ج���ة

ال�����رق�����ي�����ب ع���������ارف دي����ب

ال��ع��ري��ف ي��ا��سر ح��ي��در �أح��م��د
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الع�سكريون ال�شهداء املختطفون
	�أثبتت فحو�صات احلم�ض النووي الـ ( )DNAالتي �أجريت على اجلثامني املنت�شلة� ،أ ّنها عائدة للع�سكريني
الع�رشة الذين خطفهم الإرهابيون يف �شهر �آب العام  ،2014وال�شهداء هم:
• امل�ؤهل ابراهيم مغيط

• العريف خالد ح�سن

• الرقيب علي امل�رصي

• العريف ح�سني حممود عمار

• الرقيب م�صطفى وهبي

• العريف علي احلاج ح�سن

• الرقيب �سيف ذبيان

• العريف عبا�س مدلج

• الرقيب حممد يو�سف

• العريف يحي علي خ�رض

امل�ؤهل ابراهيم مغيط

الرقيب علي امل�رصي

الرقيب م�صطفى وهبي

الرقيب �سيف ذبيان

الرقيب حممد يو�سف

العريف خالد ح�سن

عمار
العريف ح�سني ّ

العري��ف عل��ي احل��اج ح�سن

العريف عبا�س مدلج

العريف يحيى علي خ�رض
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احتفال تكرمي ال�شهداء يف وزارة الدفاع الوطني  -الريزة
تكرمي ًا للع�سكريني ال�شهداء� ،أقيم يف الريزة حفل وطني كبري تر�أ�سه فخامة رئي�س اجلمهورية العماد
مي�شال عون ،وح�رضه دولة رئي�س جمل�س النواب الأ�ستاذ نبيه بري ،ودولة رئي�س جمل�س الوزراء ال�شيخ �سعد
ال�رصاف� ،إىل جانب قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون
احلريري ،ومعايل وزير الدفاع الوطني يعقوب ريا�ض ّ

وح�شد من ال�شخ�صيات الر�سمية والروحية والوطنية.
وقادة الأجهزة الأمنية وعائالت ال�شهداء،
ٌ
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نوه فيها بت�ضحيات ال�شهداء و�أعلنهم �شهداء �ساحة �رشف .و ّمما قاله:
�ألقى فخامة رئي�س اجلمهورية كلمة باملنا�سبةّ ،
رفاق
«�إ ّنها حمطة وطنية �أخرى يف تاريخنا ،نقف فيها ب�إجالل �أمام جثامني �شهدائنا ،ننحني �أمام ت�ضحياتهم وت�ضحيات ٍ
وحررت جثامينهم ف�صانوا
لهم �سبقوهم على درب ال�شهادة �إياها ،و�شهداء ا�ست�شهدوا يف معركة �أكملت ّ
فحررت الأر�ض ّ
مهمتهم ّ
امل�سجاة جثامينهم �أمامنا اليوم ،وقفوا يف
وح�صنوا �أمن املجتمع وم�ستقبل �أطفالنا والأحالم� .شهدا�ؤنا
مع ًا بدمائهم �أر�ض الوطن،
ّ
ّ
العام  ،2014على خطوط الدفاع عن لبنان ،ملتزمني الواجب وامل�س�ؤولية ،وق�سم ال�رشف والت�ضحية والوفاء جلي�شهم ووطنهم.
بعزم و�إميان ،فوقعوا يف يد اجلماعات الإرهابية الطامعة با�ستباحة بلدنا كام ً
ال ،و�سقطوا �شهداء �أعزاء
واجهوا اخلطر والتحديات ٍ
كباراً� ،رشفاء ،وان�ضموا �إىل �سجل اخلالدين فدا ًء عن لبنان وجميع اللبنانيني.
لي�ست الأوطان م�ستحقة لنا �إذا مل نكن م�ستعدين ل�صونها بال�شهادة وكل ما غال يف حياتنا ...وجثامني �شهدائكم يا �أبناء اجلي�ش هي
احلق واالعتدال وال�سالم
مر ال�سنني ،ولإميانه ب�أنّ روح ّ
�شهادة للعامل على ما يدفعه لبنان ثمن ًا ملواجهاته الطويلة مع الإرهاب على ّ
املتطرف الداعي �إىل العنف والإلغاء والوح�شية �سبي ً
الهدامة.
واالنفتاح� ،أقوى من ظلمات الإرهابيني ،وفكرهم
ال لتحقيق �أهدافهم ّ
ّ
ال�ضيقة على ح�ساب
وبهذه املنا�سبة �أقول جمدداً للبنانيني جميع ًا ،وفا ًء لت�ضحيات �شهدائنا ،علينا متتني وحدتنا الوطنية ،ونبذ امل�صالح ّ
بتنوع �أبنائه وغنى ح�ضارته ،حتقيق ًا لأحالم �شبابنا الذين
م�صلحة الوطن وال�شعب ،وال�سعي لبناء وطن ع�رصي ،منفتح،
ّ
وثري ّ
جيل �إىل جيل .الأو�سمة التي و�ضعتها على نعو�شكم هي �أو�سمة
كفروا باالنق�سامات ،والرتا�شق ال�سيا�سي ،وامل�شاكل املتوارثة من ٍ
حمبة و�شكر من ّ
كل اللبنانيني لت�ضحياتكم من �أجلهم ومن �أجل وطنكم.
ب�شهادتكم تكرب الأو�سمة ويكرب الوطن ».
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وبعد �إجراء مرا�سم التكرمي الالزمة لل�شهداء لدى دخول جثامينهم �إىل باحة وزارة الدفاع الوطني ،قام فخامة الرئي�س

بتقليدهم �أو�سمة احلرب واجلرحى والتقدير الع�سكري ،كما �س ّلم العماد قائد اجلي�ش العلم اللبناين لكل عائلة من عائالت ال�شهداء.

ثم �ألقى العماد جوزاف عون كلمة باملنا�سبة جاء فيها:

" نلتقي و�إياكم اليوم يف هذه املنا�سبة امل�ؤثرة واملليئة بالت�ضحيات اجلليلة لأبناء امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،الذين ومنذ حلظات اختطافهم
على �أيدي الإرهاب الغا�شم ،قد �أعلنوا �إقدامهم للدفاع عن الوطن واال�ست�شهاد يف �سبيله ،فكانوا عنوان معركة "فجر اجلرود" .لقد كان
حل�ضوركم �شخ�صي ًا فخامة الرئي�س مع �ساعات الفجر الأوىل �إىل غرفة عمليات القيادة ،بالغ الأثر يف رفع معنويات اجلي�ش ،حيث تابعتم
�سري املعركة ميداني ًا وخاطبتم الع�سكريني �ضباط ًا وجنوداً �أبطا ًال يف �ساحة املعركة ،داعمني لهم ،واثقني بهم وبانت�صارهم على الإرهاب،
وم�ؤكدين للبنانيني وللعامل على امللأ �أن وحدة �أرا�ضي لبنان ي�صونها اجلي�ش و�شهدا�ؤه ،و�أن الن�رص على الإرهاب � ٍآت ال حمالة ،كما عبرّ عن
املوقف نف�سه دولة رئي�س جمل�س النواب الأ�ستاذ نبيه بري ،الذي ما َّ
كل يوم ًا عن دعم امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وم�ؤازرتها يف خمتلف الظروف،
وهو القائل":اجلي�ش دائم ًا على حق" ،كذلك موقف دولة رئي�س جمل�س الوزراء ال�شيخ �سعد احلريري الذي بدوره زار الأرا�ضي امل�ستعادة
املهمات املوكلة �إلينا ،فما كان لعملية "فجر اجلرود" �أن تتحقق لوال دعمكم جميع ًا،
وقدم كامل ّ
وتفقَّد جنودنا يف امليدانّ ،
الدعم لإجناز ّ

ولوال القرار ال�سيادي اللبناين الذي اتخذته احلكومة اللبنانية".

�أيّها ال�شهداء الأبطال" :فرحتنا بالإنت�صار على الإرهاب تبقى حزينة ،فقد ك ّنا ن�أمل ونعمل على حتريركم من خطف الإرهاب
�ساملني ،لتعودوا �إىل جي�شكم وعائالتكم وت�شاركونا هذا الإجناز التاريخي ،إ� ّال �أنّ يد الإرهاب الوح�شي خافت من الإميان الرا�سخ
�شهداء أ�جلاّ َء حتت تراب الوطن الذي ارتوى من دمائكم الطاهرة .ففي ح�رضتكم �أيها ال�شهداء يت�سابق اخل�شوع مع
بوطنكمَ ،ف أَ� ْخ َف ْت ُك ْم
َ
االفتخار ،و�أمام نعو�شكم يتوجب الإنحناء �إجال ًال ،لكننا دائم ًا و�أبداً �سنبقى مرفوعي الر�أ�س بكم وبت�ضحياتكم ،ف�أنتم و�سام ُي َع َّل ُق على
امل�ضحني يف هذه املعركة".
�صدور ال�ضباط والرتباء والأفراد الذين خا�ضوا «فجر اجلرود» لأنكم �أول
ِّ
�أيّها اجلنود الأبطال" :با�سم لبنان والع�سكريني املختطفني ال�شهداء ودماء ال�شهداء الأبرار ،وبا�سم �أبطال جي�شنا العظيم� ،أُط ِلقَت
عملية «فجر اجلرود» ،وحتققت �أهدافها .لقد ت�سابقتم �إىل امليدان ب�إرادة قتالٍ ال ُتق َْه ْر ،فكانت ِح َر َّفيتكم وب�سالتكم وبطولتكم ،وكنتم
القوة التي �صنعت االنت�صار وا�ستعادت الأر�ض� .إ ّال �أنه وعلى الرغم من �أهمية هذا الإجناز التاريخي ،لن نن�سى ولن ي�سهى عن بالنا
تلك ّ
مقدمها �أ�سلوب الذئاب املنفردة،
خاليا الإرهاب ال�رسطانية النائمة ،التي قد ت�سعى �إىل الإنتقام لهزميتها وطردها مبختلف الأ�ساليب ،ويف ّ
وهذا يتطلب م ّنا البقاء متيقّظني وحا�رضين للت�صدي لها والق�ضاء عليها".
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عائالت ال�شهداء الأع ّزاء� " :أبنا�ؤكم ال�شهداء �رشكاء �أ�سا�سيون يف �صنع االنت�صار ،والفخر �أنهم �أيقونة التحرير ودحر
الإرهاب ،والفخر �أنهم �سكنوا قلوب اللبنانيني جميع ًا ،فبت�ضحياتهم خ�ضنا «فجر اجلرود»،
وتوحد اللبنانيون حول اجلي�ش وقد�سية
ّ
مهمته ،فكانت معركة �رشيفة ونظيفة وبطولية ،نربا�سها ت�ضحيات �أبنائكم ال�شهداء� .سنوات االنتظار والأمل بعودة �أبنائكم ،كانت
ثقيلة وقا�سية عليكم ،لكنكم مل تفقدوا حلظ ًة ثقتكم بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،و�إميانكم بالوطن الذي تهون يف �سبيله �أغلى الت�ضحيات".
�أيها احل�ضور الكرمي " :على الرغم من هذا االنت�صار ,ال تزال �أمامنا ت�ضحيات كربى ال ّ
تقل �أهمي ًة عن دحرنا للإرهاب
ال�رشقية للدفاع عنها .ويجب �أن ال نن�سى الإرهاب الأ�سا�سي والأهم
العاملي ,فاجلي�ش �سينت�رش من الآن و�صاعداً على امتداد احلدود
ّ
الذي يرت ّب�ص بحدود جنوبنا العزيز� ,أال وهو العدو الإ�رسائيلي�,إذ علينا الدفاع وحماية هذا الرتاب الغايل ,حيث ال ميكن �أن نكون
حرا�س حدود للعدو الغا�صب ,ترفدنا يف ذلك عزمية ال تلني وال ت�ضعف مدعوم ًة من �أركان الدولة ,ويف مقدمهم فخامة رئي�س
ّ
البالد ,ومدعوم ًة �أي�ض ًا من ال�شعب اللبناين الذي ما ّ
كل يوم ًا عن ممار�سة حقّه يف مقاومة االحتالل الإ�رسائيلي ,وااللتفاف حول
اجلي�ش ودعمه له .ويف هذا الإطار ,ن�ؤكد التزامنا التام القرار  1701ومندرجاته كافة ,والتعاون الأق�صى مع القوات الدولية
اجلنوبية.
للحفاظ على ا�ستقرار احلدود
ّ
ومن على منرب ال�شهادة واالنت�صار� ،أ�ؤكد اليوم �أن ر ّد اجلي�ش م�ستقب ً
ال �سيكون هو نف�سه على كل من يحاول العبث بالأمن والتطاول
على ال�سيادة الوطنية �أو التعر�ض لل�سلم الأهلي و�إرادة العي�ش امل�شرتك .واجلي�ش �سيكون على م�سافة واحدة من خمتلف الأطياف
والفرقاء ويف جميع اال�ستحقاقات الد�ستورية ،و�سيكون يف �أعلى اجلهوزية للدفاع عن وطننا الغايل ،ودعمكم لنا يا فخامة الرئي�س
قد �أر�سى هذه القاعدة.
�أخل�ص م�شاعر التعزية واملوا�ساة لكم والت�ضامن معكم �أيها الأهل الأعزاء ،و ِثقُوا ب�أن حجم تعاطفنا معكم واعتزازنا بكم ،هو
بحجم �صربكم وت�ضحيات �أبنائكم ،ف�أنتم قدوة �أهل هذه الأر�ض ،و�أبنا�ؤكم عظماء م�ؤ�س�سة ال�رشف والت�ضحية والوفاء.
الرحمة واخللود ل�شهدائنا الأبرار واملجد والكرامة لوطننا لبنان ".
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احتفال تكرمي الوحدات التي �شاركت يف املعركة
تكرمي ًا للوحدات الع�سكرية التي �شاركت يف عملية فجر اجلرود ،ولل�شهداء واجلرحى الذين �سقطوا
خاللهاّ ،
نظمت قيادة اجلي�ش احتفا ًال يف قاعدة رياق اجلوية ،تر�أ�سه قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون ،وح�رضه
رئي�س الأركان اللواء الركن حامت ملاّ ك ،وقادة الأجهزة الأمنية و�أع�ضاء املجل�س الع�سكري ،وقائد قوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان اجلرنال مايكل بريي على ر�أ�س وفد مرافق� ،إىل جانب عدد من كبار �ضباط اجلي�ش،
وذوي الع�سكريني الذين ا�ست�شهدوا يف معركة فجر اجلرود.
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ّ
ا�ستهل االحتفال بو�ضع قائد اجلي�ش �إكلي ً
ال من الزهر �أمام الن�صب التذكاري لل�شهداء والوقوف دقيقة �صمت على
املكرمة ،وهي� :أركان اجلي�ش للتجهيز(مديرية القوامة)  -مديرية
�أرواحهم ،بعد ذلك ق ّلد قائد اجلي�ش �أو�سمة احلرب للوحدات ّ
املخابرات  -مديرية التوجيه  -الطبابة الع�سكرية  -منطقة البقاع  -لواء امل�شاة ال�ساد�س  -لواء امل�شاة التا�سع  -لواء الدعم
(الأفواج :امل�ضاد للدروع – الهند�سة  -الإ�شارة)  -اللواء اللوج�ستي -فوج التدخل الأول  -فوج التدخل الثاين  -فوج
التدخل الرابع (ال�رسية الثالثة)  -الفوج املجوقل  -فوج املدفعية الأول  -فوج املدفعية الثاين  -فوج املدرعات الأول  -فوج
احلدود الربية الثاين  -القوات اجلوية  -فوج الأ�شغال امل�ستقل.
ثم ق ّلد العماد عون �أو�سمة اجلرحى للع�سكريني الذين �أ�صيبوا خالل املعركة ،وهم :النقيب عمر ال�شمعة من لواء امل�شاة
ال�ساد�س  -الرقيب وئام بو كروم من الفوج املجوقل  -العريف علي يو�سف من لواء امل�شاة ال�ساد�س  -اجلندي �أحمد العلي من
فوج التدخل الثاين  -املجند �سمري فا�ضل من لواء امل�شاة ال�ساد�س  -املجند ربيع �سعد الدين من فوج التدخل الأول  -املجند
حممود ديب من فوج التدخل الأول  -املجند �إيهاب عو�ض من لواء امل�شاة ال�ساد�س .بعد ذلك� ،س ّلم قائد اجلي�ش عائالت �شهداء
املعركة دروع اجلي�ش التذكارية ،وال�شهداء هم :املعاون وليد فريج من فوج الهند�سة  -الرقيب �أول با�سم مو�سى من لواء امل�شاة
ال�ساد�س  -الرقيب عبا�س جعفر من لواء امل�شاة ال�ساد�س  -الرقيب عارف ديب من لواء امل�شاة ال�ساد�س  -العريف �إيلي فريجه
من لواء امل�شاة ال�ساد�س  -العريف عثمان ال�شديد من لواء امل�شاة ال�ساد�س  -اجلندي يا�رس حيدر �أحمد من لواء امل�شاة ال�ساد�س.

ثم �ألقى العماد جوزاف عون كلمة يف املنا�سبة جاء فيها:

" نحتفل اليوم و�إياكم بانتهاء عملية فجر اجلرود التي اجنلى غبارها بانت�صاركم احلا�سم على الإرهاب ،هذا العدو اخلطر
الذي كان قد جثم ل�سنوات طويلة فوق حدودنا ال�رشقية ،فا�ستباح �أر�ضها و�أرهب �أبناءها ،لكنه بف�ضل عزميتكم و�شجاعتكم
و�إرادة القتال الالحمدودة لديكم ،وبف�ضل دماء رفاقكم ال�شهداء ال�سبعة واجلرحى البوا�سل ،كان االنت�صار عليه بدحره عن هذه
الأر�ض �إىل غري رجعة ،لتعود �إىل �أهلها و�إىل كنف ال�سيادة الوطنية ،يرفرف علم البالد فوق جبالها ال�شاخمة ،وي�صونها جي�شكم
الذي وثق به اجلميع وراهن على دوره ،فكان على قدر الثقة والرهان .

�أيها الع�سكريون الأبطال

	�إنّ هذه املعركة التي خ�ضتم غمارها بقرار حازم ور�ؤية وا�ضحة ،كانت على امل�ستوى العمالين وب�شهادة قادة اجليو�ش
ال�صديقة ،واخلرباء واملحللني الع�سكريني ،املحليني والدوليني� ،أكرث من ناجحة ّ
بكل املعايري واملبادئ الع�سكرية :من �رسعة
ح�سمها و�إجنازها خالل �أيام معدودة� ،إىل احلرفية القتالية يف الأداء� ،إىل التن�سيق والتكامل بني خمتلف �أ�سلحة اجلي�ش ،الربية منها
واجلوية واللوج�ستية والإدارية ،و� ً
صوال �إىل الإلتزام التام بالقانون الدويل الإن�ساين .ويف اخلال�صة حقّقتم الهدفني الأ�سا�سيني
للمعركة :الأول؛ حترير الأر�ض من الإرهاب ،والثاين؛ ك�شف م�صري الع�سكريني املخطوفني لدى اجلماعات الإرهابية املجرمة،
حيث ا�سرت ّدت جثامينهم الطاهرة �إىل عائالتهم وقراهم وبلداتهمُ ،
وك ِّرموا � َّ
أجل تكر ٍمي على م�ستوى اجلي�ش والوطن ب�أ�رسه.
فهنيئ ًا لكم هذا الإجناز التاريخي ،وهنيئ ًا للجي�ش الذي ر�صعتم �صدره ب�أو�سمة العزة والكرامة والعنفوان.
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انت�رصمت فانت�رص بكم اجلي�ش والوطن ،وباتت م�ؤ�س�ستكم يف ّ
ظل الإلتفاف ال�شعبي العارم حولها ،تتو�سط البالد كما
مكوناتهم الطائفية واملناطقية ،الحت�ضانكم
تتو�سط الأرزة العلم� ،إذ ّ
هب اللبنانيون خالل املعركة وبعدها ،وعلى اختالف ّ
والتوحد حولكم ،يف �إجماع وطني عارم مل ي�سبق له مثيل ،فا�شتعلت بهم �ساحات الوطن وهم يت�سابقون �إىل تكرميكم والتعبري
ّ
عن االعتزاز بكم.
انت�رصمت فانت�رصت بكم الدولة لأنها �أ�صبحت �أكرث مناعة يف مواجهة التحديات الإقليمية والداخلية ،و�أكرث قدرة على دفع ور�شة
النهو�ض االقت�صادي واالمنائي يف البالد.
لك ّنه وعلى الرغم من ذلك ،ال يزال �أمامنا الكثري من اجلهد والعمل ،فال يجب �أن حترفنا ن�شوة الن�رص عن موا�صلة احلرب
�ضد الإرهاب ،بخالياه النائمة وذئابه املنفردة ،وعن متابعة م�سرية الأمن واال�ستقرار يف الداخل ،ومالحقة ّ
كل من
اال�ستباقية ّ
تطاول على �أمن لبنان واجلي�ش .وها قد بد�أت �سل�سلة التوقيفات و�سيجري �إلقاء القب�ض على ّ
كل من يثبت اعتدا�ؤه على املواطنني
�أو على اجلي�ش ومراكزه خالل الفرتة ال�سابقة ،وهذا عهد قطعناه على �أنف�سنا و�سنم�ضي به حتى النهاية.
وكونوا على ثقة �أنه لن يبقى يف داخل البالد � ّأي مكان �آمن ملثريي ال�شغب وملطلقي النار من ال�سالح املتفلت ،ف�سالمة املواطنني
�أمانة يف �أعناقنا �سنحافظ عليها مهما تطلبت من ت�ضحيات ،كذلك ال مكان �آمن ًا ملن يعبث بالأمن االجتماعي وم�ستقبل ال�شباب
علو مقامهم و�ش�أنهم ،فكما ك ّنا ال�سيف القاطع يف وجه الإرهاب،
اللبناين ،من ّ
مروجي املخدرات و ّجتارها ،مهما ظنوا زوراً ّ

كذلك �سنكون يف وجه ه�ؤالء العابثني.
املهمات كلها ،عليكم م�ضاعفة اجلهوزية واال�ستعداد ملواجهة �إرهاب الدولة� ،أي العدو الإ�رسائيلي املرتب�ص
ويف موازاة هذه ّ
�ضد لبنان ويوا�صل ممار�ساته العدوانية التي ّ
�رشاً بالوطن على حدود جنوبنا الغايل ،والذي ما ّ
ت�شكل خرق ًا
انفك يطلق تهديداته ّ
املقد�س ،بحيث عمدنا بعد انتهاء عملية «فجر اجلرود»
لكن ذلك لن يرهبنا ولن يثنينا عن �أداء واجبنا ّ
وا�ضح ًا للقرار ّ .1701
�إىل تعزيز انت�شار اجلي�ش على احلدود اجلنوبية للدفاع عنها ،وذلك جنب ًا �إىل جنب مع التزامنا الكامل القرار املذكور مبختلف
مندرجاته ،واحلر�ص الأق�صى على التعاون والتن�سيق مع القوات الدولية ،لرت�سيخ �أمن احلدود ،وتعزيز �صمود �أهلنا يف بلداتهم
وقراهم ،ومواجهة جميع حماوالت العدو الهادفة �إىل �رضب ا�ستقرار املنطقة.

أ�يّها الع�سكريون ال�شجعان

الفخر لرفاقكم الذين خطفهم الإرهاب وا�ست�شهدوا على �أيديه الآثمة ،لأ ّنهم �سكنوا �ضمري الوطن ،و�أ�ضا�ؤوا ب�أ�سمائهم
�سجل اخللود ،وكانوا نربا�س عملية «فجر اجلرود».
الزكية تراب الوطن
الفخر لرفاقكم ال�شهداء ال�سبعة وجلميع اجلرحى الأبطال الذين �أ�صيبوا خالل املعركة ،لأ ّنهم رووا بدمائهم
ّ
ولونوا لوحة االنت�صار ،وكانوا وقود م�شعل التحرير.
ّ
حدي
الفخر لكم �أنتم� ،ضباط ًا ورتباء و�أفراداً ،لأ ّنكم كنتم على �أر�ض املعركة م�شاريع �شهداء ،لكنكم جابهتم وا�ستب�سلتم بني ّ
الن�رص وال�شهادة ،فلم تهابوا اخلطر حلظ ًة ومل ترت ّددوا.
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مكوناتهم و�أطيافهم ومناطقهم ،فما نحن � اّإل جنود من بلداتهم وقراهم وبيوتهم
الفخر جلميع اللبنانيني على اختالف ّ
الوفية.
وعائالتهم الوطنية ّ
ال�شكر والتقدير �إىل هيئات املجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات والأ�شخا�ص الذين بادروا �إىل تقدمي امل�ساعدات املادية والعينية
للوحدات الع�سكرية خالل املعركة وبعدها ،لأ ّنهم كانوا رمزاً للتالحم الوطني بني اجلي�ش و�أهله.
ال�شكر والتقدير للمجتمع الدويل والدول ال�صديقة على دعمها الع�سكري واملعنوي للجي�ش ،ما �أ�سهم بفعالية يف ت�أمني
مقومات املعركة.
ّ
وطن
�أختم بتحية �إكبار و�إجالل �إىل جميع �أرواح �شهداء امل�ؤ�س�سة الأبرار ،وبالقول لكم يا �أبطال اجلي�ش :ال خوف على ٍ
�أنتم رجاله و�سياج حدوده ".

حا�سم على الإرهاب� ،سيحفظه تاريخ الوطن ،كما اجلي�ش ،ممهوراً بدماء
وهكذا تك ّللت عملية "فجر اجلرود" بانت�صا ٍر
ٍ
ال�شهداء وعرق الأبطال وامل�آثر.
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