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  كلمة فخامة رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال عون

كونوا على عهدكم
اأعرتف، بكّل �ضدٍق وفرح واعتزاز، باأّن هذه امل�ؤ�ض�ضة الع�ضكرية طاملا كانت وملّا تزل نقطة �ضعفي مبقدار ما   
هي نقطة قّ�تي. نقطة �ضعفي لأّنها جتعلني منحازاً اإليها عاطفيًا، ونقطة قّ�تي لأّنها مل تخذلني ي�مًا، حتى يف اأ�ضعب 
املحّطات واأ�ضّدها ق�ض�ة. ويف كّل حال وكّل حني هي نقطة قّ�ة لبنان ال�طن وال�ضعب والأر�ض، خ�ض��ضًا يف هذه 

املرحلة ال�ضعبة من تاريخنا. 
اأيّها الع�شكريون، 

واأي�ضًا  بت�ضحياتكم،  ببط�لتكم،  بدمائكم،  الأمانة  هذه  ت�ض�ن�ن  وا�ضتقالله،  وحريته  ال�طن  �ضيادة  حّرا�ض  اأنتم 
يف  الأخرية  بانت�ضاراتكم  اأثبتم  وقد  الطمئنان،  وم�ضدر  الأمان  �ضمام  ال�ضعب  لهذا  فاأنتم  �ضعبكم؛  مع  بتالحمكم 
اأي�ضًا بالعزم والإميان واملناقب والإقدام، وهذه قيم ل  اأّن لي�ض بال�ضالح والعتاد وحدهما تنت�رص اجلي��ض، بل  اجلرود 

تنق�ض جي�ضًا يحمل �ضعار “�رصف ت�ضحية وفاء”، الذي به انت�رص جي�ضنا و�ضيبقى ينت�رص.
فك�ن�ا كما عهدتكم دائمًا، وعهدي لكم اأن اأبقى كما عهدمت�ين،

 وكّل ا�ضتقالل واأنتم منت�رصون.





  كلمة قائد اجلي�س العماد جوزاف عون
ال�طنية  اله�ية  تعبري عن  ه�  فال�ضتقالل  الأوطان،  ال�ضتقالل يف حياة  منا�ضبة  على  ت�ضم�  منا�ضبة وطنية  هناك  لي�ض   
لل�ضعب واإرادته اجلامعة يف التحّرر من اأّي احتالل اأو و�ضاية اأجنبية، وه� جت�ضيٌد للتاريخ امل�ضرتك بني اأبنائه واخل�ضائ�ض الإن�ضانية 

والثقافية واحل�ضارية التي جتمع يف ما بينهم، وت�ضهرهم يف كياٍن واحٍد متما�ضٍك ه� ال�طن. 
من اأجل نيل ال�ضتقالل، نا�ضل اللبناني�ن ط�ياًل �ضّد الحتالل والتبعية والنتداب، فقّدم�ا الت�ضحيات اجل�ضام، وكابدوا مع 
رجالتهم الكبار ظلمات ال�ضج�ن واملعتقالت، حتى حتّقق لهم ال�ضتقالل الناجز يف الثاين والع�رصين من ت�رصين الثاين العام 

 .1943
ويف �ضبيل احلفاظ على ال�ضتقالل، انطلقت مع اجلي�ض م�ضرية ال�رصف والت�ضحية وال�فاء ر�ضميًا يف الأّول من اآب العام   
1945، الذي اأق�ضم اأن يحمي �ضعب ال�طن ويذود عن ترابه املقّد�ض، فكان دائمًا عند ق�ضمه، مقّدمًا ق�افل ال�ضهداء على مذبح 
لبنان، يف حروٍب ومعارك قا�ضية �ضدَّ العدو الإ�رصائيلي الطامع باأر�ضه ومياهه وثرواته، ثّم يف م�اجهة الإرهاب خالل اأكرث من 
حمّطٍة مف�ضلية، كان اآخرها عملية »فجر اجلرود« على احلدود ال�رصقية، التي تكّللت بالنت�ضار احلا�ضم على هذا الإرهاب ودحره 

عن الأرا�ضي اللبنانية اإىل غري رجعة. 
يف عيد ال�ضتقالل، جنّدد ق�ضم ال�فاء ل�ضهداء اجلي�ض وال�طن، ونعاهد اللبنانيني اأن ن�ض�ن اأمانة ال�ضتقالل، ليبقى لبنان   

كما اأرادوه، وطن احلرية والعي�ض امل�ضرتك والتفاعل الإن�ضاين واحل�ضاري، وواحة لال�ضتقرار والأمان والزدهار.
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اأمر اليوم
اأيّها الع�شكريون

اأن تكّللت  "فجر اجلرود" ترتّدد حمليًا ودوليًا، بعد  تع�د ذكرى ال�ضتقالل هذا العام، يف وقت ل تزال الأ�ضداء الإيجابية لعملية 
بانت�ضاركم على الإرهاب. 

اأيّها الع�شكريون
اإّن الأو�ضاع ال�ضيا�ضية ال�ضتثنائية التي ميّر بها لبنان، ت�ضتدعي منكم التحّلي باأق�ضى درجات ال�عي واليقظة، وامل�اظبة على اتخاذ 
اإنتاج احلل�ل ال�ضيا�ضية املن�ض�دة،  التدابري الكفيلة باحلفاظ على ال�ضتقرار الأمني، لأّن هذا ال�ضتقرار ي�ضّكل قاعدًة �ضلبة لإعادة 

وج�رص عب�ر لالنتقال جمدداً من �ضّفة القلق وال�ضّك اإىل �ضّفة اخلال�ض والإنقاذ.
اأيّها الع�شكريون

اأدع�كم اإىل عدم التهاون مع اخلارجني على القان�ن والنظام، وممتهني اجلرائم املنّظمة والعتداء على امل�اطنني، واإىل الت�ضّدي بكّل 
حزٍم وقّ�ة لأّي حماولة ل�ضتغالل الظروف الراهنة بهدف اإثارة الفتنة والتفرقة والف��ضى، وتعري�ض وحدتنا ال�طنية و�ضلمنا الأهلي 
وم�ضالح اللبنانيني للخطر. كما اأدع�كم مب�ازاة ذلك اإىل متابعة العمليات ال�ضتباقية �ضّد اخلاليا وال�ضبكات الإرهابية، حتى ت�قيف 
كّل مت�رط بدماء اجلي�ض وال�ضعب اللبناين واإحالتهم على الق�ضاء املخت�ض لينال�ا جزاءهم العادل، واإىل اجله�زية التامة على احلدود 
اجلن�بية مل�اجهة تهديدات العدو الإ�رصائيلي وخروقاته، وما يبّيته من نّيات عدوانية �ضّد لبنان و�ضعبه وجي�ضه، كما اإىل ال�ضهر الدائم 

على ح�ضن تنفيذ القرار 1701، بالتن�ضيق والتعاون مع ق�ات الأمم املتحدة يف لبنان، حفاظًا على ال�ضتقرار. 
الريزة يف 2017/11/21

العماد عون قائد اجلي�س



برنامج االحتفال

التفا�شيلال�شاعة
- انتهاء متركز الق�ى امل�ضاركة يف الحتفال7.45
- انتهاء و�ض�ل املدع�ين الر�ضميني8.20
- و�ض�ل علم اجلي�ض8.30
- و�ض�ل الل�اء الركن رئي�ض الأركان8.35
- و�ض�ل العماد قائد اجلي�ض8.40
- و�ض�ل معايل وزير الدفاع ال�طني8.45
- و�ض�ل دولة رئي�ض جمل�ض ال�زراء8.50
- و�ض�ل دولة رئي�ض جمل�ض الن�اب8.55

9.00

- و�ض�ل فخامة رئي�ض اجلمه�رية اللبنانية ) اإطالق 21 قذيفة مدفعية خلبية (
- و�ضع الإكليل على الن�ضب التذكاري

- ا�ضتعرا�ض الق�ى
- ت�ضكيل ج�ي حاماًل العلم اللبناين وعلم اجلي�ض

- عر�ض فيلم مدته/ 8/ دقائق من اإنتاج مديرية الت�جيه
- ت�ضكيل ج�ي على �ضكل الأرزة اللبنانية

- ال�ضتعداد لعر�ض التحية
- عر�ض التحية
- تقدمي التهاين
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النتائج  ل�ل  ال�ا�ضع،  املحلي والدويل  القدر من الهتمام  بهذا  "فجر اجلرود" لتحظى  مل تكن عملية   

للعملية، ويف مقّدمها  التي ر�ضمها اجلي�ض  التي حّققها اجلي�ض يف حربه على الإرهاب، فالأهداف  احلا�ضمة 

حترير الأر�ض وك�ضف م�ضري ع�ضكرييه الذين ُخطف�ا على يد التنظيمات الإرهابية، اإثر اعتدائها على مراكز 

اجلي�ض يف منطقة عر�ضال يف الثاين من �ضهر اآب العام 2014، هذه الأهداف اأُجنزت ب�ض�رة كاملة وب�رصعة 

قيا�ضية وباأقل اخل�ضائر املمكنة. ويف امل�ضهد الأخري، فاإّن ال�طن ما بعد العملية لي�ض كما قبلها، اإذ باتت اأرا�ضيه 

خالية من اأّي ج�ضٍم اإرهابي منّظم، وباتت حدوده كّلها يف عهدة اجلي�ض، وبالتايل كان لبنان ال�ضّباق بني بلدان 

املنطقة يف دحر الإرهاب نهائيًا اإىل خارج اأر�ضه.

فجر اجلرود
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كان قرار قائد اجلي�ض العماد ج�زاف ع�ن وا�ضحًا منذ ت�ضّلمه �ضّدة القيادة بتاريخ  2017/3/8،    

كانت  ما  كائنًة  عليه،  الناجز  النت�ضار  حتقيق  �ض�ى  اجلي�ض  اأمام  خيار  ول  لبنان،  يف  لالإرهاب  مكان  باأّل 

امل�ضاعب والت�ضحيات.

جوالت القائد على احلدود ال�رشقية
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الن�عية  عملياتها  تكثيف  العمالنية  اجلي�ض  وق�ى  النخبة  ووحدات  املخابرات  مديرية  با�رصت   

ال�ضتباقية داخل مناطق انت�ضار املنظمات الإرهابية على احلدود ال�رصقية، كان من اأبرزها: عملية دهم خميَمي 

الن�ر والقاريّة يف منطقة عر�ضال بتاريخ 2017/6/30 ب�ض�رة مفاجئة ودقيقة، ما ا�ضطر خم�ضة اإرهابيني 

اإىل تفجري اأنف�ضهم، فيما اأوقفت ق�ى اجلي�ض 356 �ضخ�ضًا، بينهم ع�رصات الأ�ضخا�ض املنتمني اإىل تنظيمي 

والذخائر  الأ�ضلحة  من  كبرية  كمياٍت  �ضبطت  كما  معهم،  واملتعاونني  الإرهابَيني  وداع�ض  الن�رصة  جبهة 

والأعتدة الع�ضكرية.

دهم املخيمات
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التمهيد لبدء املعركة

متهيداً لنطالق معركة حترير اجلرود، كّثفت مدفعية اجلي�ض وطائراته ا�ضتهدافها مراكز الإرهابيني   

وخط�ط حتركاتهم، كما قامت ال�حدات الربية بهجماٍت حمّددة، متّكنت خاللها من حترير نح� 20 كلم2 

ت�ضّم عدداً من التالل واملرتفعات امل�رصفة على تلك املراكز، وقد اأّدت هذه اجله�د اإىل ت�ضييق اخلناق على 

فجر   " عملية  لنطالق  ال�ضفر  �ضاعة  لتحديد  ال�ضلبة  القاعدة  �ضّكل  ما  ممكن،  حدٍّ  اأق�ضى  اإىل  الإرهابيني 

اجلرود".
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خماطبًا  العملية،  انطالق  ع�ن  ج�زاف  العماد  اجلي�ض  قائد  اأعلن  اآب،  �ضهر  من  ع�رص  التا�ضع  فجر   

والع�شكريني املختطفني ودماء ال�شهداء االأبرار، وبا�شم اأبطال اجلي�س  لبنان  الع�ضكريني واللبنانيني بالق�ل: "با�شم 

اللبناين العظيم اأطلق عملية فجر اجلرود". 
وعلى الأثر، ح�رص فخامة رئي�ض اجلمه�رية العماد مي�ضال ع�ن اإىل غرفة عمليات القيادة، وخاطب   

قادة ال�حدات القتالية والع�ضكريني يف اجلبهة قائاًل لهم: " اأنا معكم ، اأتابعكم من غرفة العمليات ، عقلنا وقلبنا 

معكم  اأحيّيكم ولبنان باأ�رشه يتطلع اإليكم ، وينتظر منكم حتقيق االنت�شار. اأحيّي كل ع�شكري  يقاتل معكم واأنا على 
ثقة اأن اآمال اللبنانيني لن تخيب. كل �شيء يجري حتى االآن ب�شكل جيد، واإن �شاء اهلل ت�شتمر معركتنا من دون خ�شائر 

مهما كانت الظروف،  يعطيكم العافية و�شنبقى معكم طوال الوقت،  حماكم اهلل " .

اإعالن البدء باملعركة
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"داع�ض" الإرهابي املنت�رص يف جرود راأ�ض بعلبك والقاع والفاكهة، حتت  تقدمت وحدات اجلي�ض �ضّد تنظيم   
غطاٍء ناريٍّ كثيف من الطائرات واملدفعية التي ا�ضتخدمت القذائف امل�ّجهة باأ�ضّعة الليزر، بحيث تقّدمت على حم�َري: 
�ضهالت خربة داود و�ضه�ر وادي التينة، ومتّكنت من ال�ضيطرة على مناطق: حقاب خزعل – حرف اجلر�ض – املخريمة 
– جبل املخريمة –  �ضعاب املخريمة – املرتفع 1564 – �ضهرات حقاب الع�ض – �ضهالت قلد الثعلب – وادي خربة 

ال�ضمي�ض – وادي اخل�ضن – �ضه�ر املبّي�ض – �ضه�ر وادي التينة – �ضعبات الدرب – قلعة اجلالدة – قرنة اجلالدة.
  وبلغت امل�ضاحة التي حّررتها ق�ى اجلي�ض 30 كلم2 اأي ما يعادل 25% من م�ضاحة انت�ضار التنظيم املذك�ر، فاأ�ضبحت 
ت�ضيطر بالنار على م�ضالك التحرك وخط�ط الإمداد الل�ج�ضتي للجماعات الإرهابية يف كامل بقعة القتال. وقد اأ�ضفرت 
عمليات اجلي�ض عن مقتل عدٍد من الإرهابيني وتدمري 11 مركزاً عائداً لهم، حتت�ي على مغاور واأنفاق وخنادق ات�ضال 

وحت�ضينات واأ�ضلحة خمتلفة .

املرحلة االأوىل
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داود  خربة  �ضهالت  حم�َري:  على  ال�ا�ضع  هج�مها  اجلي�ض  وحدات  وا�ضلت  العملية،  من  الثاين  الي�م  يف   

التينة  اأم اجلماعة )1605(- �ضه�ر وادي  التينة، ومتّكنت من ال�ضيطرة على مناطق: مرتفع �ضليل  و�ضه�ر وادي 

)1551( – قراين مقيال فرح )1575( - قرنة حقاب احلمام – قراين العقاب )1563(، ما جعلها اأي�ضًا ت�ضيطر 

بالنار على اأق�ضام وا�ضعة من املناطق املحاذية للحدود اللبنانية – ال�ض�رية، وبذلك بلغت امل�ضاحة التي حررها اجلي�ض 

يف هذا الي�م ح�اىل 30 كلم2، لت�ضبح امل�ضاحة املحّررة منذ بدء معركة فجر اجلرود وعمليات ت�ضييق الط�ق التي 

�ضبقتها نح� 80 كلم2 من اأ�ضل 120 كلم2. وقد اأ�ضفرت هذه العمليات عن مقتل عدٍد من الإرهابيني وتدمري 12 

مركزاً لهم حتت�ي على اأ�ضلحة خمتلفة. كما متكنت ق�ة من اجلي�ض من تفجري �ضيارة ودراجة نارية مفخختني تقاّلن 

انتحاريني يف اأثناء حماولتهم ا�ضتهداف عنا�رص اجلي�ض.

املرحلة الثانية
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حيث  رئي�ضني،  حم�رين  على  الهج�م  من  الثالثة  املرحلة  اجلي�ض  ق�ى  نّفذت   ،2017/8/22 بتاريخ   

متكنت يف نهاية هذا النهار من حتقيق هدفها، وه� اإحكام ال�ضيطرة على كامل البقعة ال�ضمالية جلبهة القتال حتى 

ال�ضمانة  راأ�ض �ضليل  الكف )1643(،  راأ�ض  تلة خلف )1546(،  ت�ضّم:  والتي  – ال�ض�رية،  اللبنانية  احلدود 

خربة  قراين   ،)1400( العرب  درب  مراح   ،)1612( املدقر   ،)1500( الإوي�ضل  �ضعبات  قراين   ،)1464(

ح�رتة )1621(، مراح الدوار )1455(، الدكانة )1494(. ومتّكن اجلي�ض يف هذا الي�م من حترير ح�اىل 20 

كلم2، وبذلك بلغت امل�ضاحة التي حررها منذ بدء املعركة وعمليات ت�ضييق الط�ق املذك�رة نح� 100 كلم2 

من اأ�ضل 120 كلم2. وقد اأ�ضفرت العمليات الع�ضكرية عن تدمري 9 مراكز حتت�ي على اأعتدة واأ�ضلحة خمتلفة، 

بالإ�ضافة اإىل الق�ضاء على عدٍد من الإرهابيني.

املرحلة الثالثة
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بعمٍل  يقوم  نّ�ه دولة رئي�ض جمل�ض الن�اب الأ�ضتاذ نبيه بّري بعملية" فجر اجلرود " ومّما قاله : " اإن اجلي�س   
بطويل ووطني، ويحّقق اإجنازاً كبرياً ، خ�شو�شاً اأنه يقاتل اإرهابيني يخو�شون معركة حياة اأو موت، وينت�رش فيها ".

مهّنئًا اللبنانيني  مبا اأجنزته عملية " فجر اجلرود" البط�لية والدقيقة  يف حترير اجلرود ال�رصقية مقابل القاع 
وراأ�ض بعلبك.

دولة رئي�س جمل�س النواب  نبيه بّري  يهنّئ اللبنانيني 
باإجنازات عملية "فجر اجلرود " البطولية
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تاأكيداً منه على ت�فري الدعم الكامل للجي�ض، تفّقد دولة رئي�ض جمل�ض ال�زراء ال�ضيخ �ضعد احلريري برفقة   
ال�ضباط  بجه�د  منّ�هًا  القتالية،  ال�حدات  على  جال  حيث  القتال،  جبهة  ع�ن  ج�زاف  العماد  اجلي�ض  قائد 
والع�ضكريني وت�ضحياتهم، ومعرّباً لهم عن وق�ف الدولة وال�ضعب اللبناين اإىل جانبهم يف هذه املعركة البط�لية، 
البلد  حلماية  االأر�س  بدمائهم  ورووا  �شقطوا  �شهداء  ولدينا  م�شتوى  باأعلى  وطنية  معركٌة  املعركة،  ومّما قاله : " هذه 

ليعي�س اللبناين بحرية وا�شتقرار واأمن. هذا اجلي�س يرفع راأ�شنا ونحن نريد له اأن يقوى واحلكومة �شت�شتثمر فيه ..."

تفّقد دولة رئي�س جمل�س الوزراء  �شعد احلريري
  برفقة  قائد اجلي�س العماد جوزاف عون جبهة القتال
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اأي يف م�ضاحة تعادل  الثالثة، انح�رص وج�د الإرهابيني يف وادي مرطبيا وحميطها،  بنتيجة املرحلة   
نح� 20 كلم2، فيما تابعت وحدات اجلي�ض يف الأيام التالية دّك م�اقع الإرهابيني مبختلف اأن�اع الأ�ضلحة، 
اإحباٍط تام، ا�ضطرهم اإىل الإعالن ب�ضكٍل  اأو حترك يق�م�ن به، ما جعلهم يف حالة  وا�ضتهداف اأي ن�ضاط 
اإذ  املفق�دين.  الع�ضكريني  م�ضري  وك�ضف  احلدود  خارج  اإىل  الكامل  لالن�ضحاب  ا�ضتعدادهم  عن  وا�ضٍح 
تبّقى من  ما  ان�ضحب  فيما  الدب يف جرود عر�ضال،  ال�ضهداء يف حملة وادي  الع�ضكريني  انت�ضال جثث  مّت 

الإرهابيني مع عائالتهم اإىل خارج الأرا�ضي اللبنانية. 

جولة وزير الدفاع الوطني
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يف الثامن والع�رصين من �ضهر اآب، زار قائد اجلي�ض العماد ج�زاف ع�ن فخامة رئي�ض اجلمه�رية العماد   
مي�ضال ع�ن يف بعبدا، حيث اأعلنا من هناك النت�ضار على الإرهاب بعد حتقيق اأهداف العملية كاملة.

الذين  اللبنانيني  جميع  اإىل  الن�رش  هذا  واأهدي  االإرهاب،  على  لبنان  انت�شار  اأعلن  ومما قاله فخامة الرئي�ض: " اليوم 
من حّقهم اأن يفاخروا بجي�شهم وقواهم االأمنية .

اأهنّئ قيادة اجلي�س على هذا االإجناز، واأحيّي الع�شكريني �شانعي هذا الن�رش.

اأنحني اأمام ال�شهداء الذين �شقطوا يف �شاحة ال�رشف، واأولئك الذين كانوا ل�شنواٍت خلت طليعة ال�شهداء الذين �شقطوا 
بغدر اجلماعات االإرهابية نف�شها ...

اعلموا جيداً اأن جي�شكم الوطني حّقق ما عجزت عنه حتى االآن جيو�س ودول ما زالت ت�شارع االإرهاب واالإرهابيني  "

اإعالن االنت�شار
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خمتلفة،  بجروح  اآخر  عدٌد  اأ�ضيب  فيما  �ضهداء،  �ضبعة  اجلرود«  »فجر  عملية  خالل  للجي�ض  ارتفع 
وال�ضهداء  هم:

• املعاون وليد فريج   
• الرقيب اأول با�ضم م��ضى   

• الرقيب عبا�ض جعفر   
• الرقيب عارف ديب  

• الرقيب عثمان ال�ضديد  
• العريف اإيلي فريجة  

• العريف يا�رص حيدر اأحمد   

�شهداء معركة فجر اجلرود
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ال����رق����ي����ب ع����ب����ا�����س ج��ع��ف��ر  م��و���ش��ى ب��ا���ش��م  اأول  ال��رق��ي��ب 

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

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

ال��ع��ري��ف ي��ا���رش ح��ي��در اأح��م��دال����ع����ري����ف اإي�����ل�����ي ف���ري���ج���ة

امل�������ع�������اون ول�����ي�����د ف���ري���ج
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الع�شكريون ال�شهداء املختطفون

اأثبتت فح��ضات احلم�ض الن�وي الـ )DNA( التي اأجريت على اجلثامني املنت�ضلة، اأّنها عائدة للع�ضكريني   
الع�رصة الذين خطفهم الإرهابي�ن يف �ضهر اآب العام 2014،  وال�ضهداء  هم: 

• امل�ؤهل ابراهيم مغيط   
• الرقيب علي امل�رصي   

• الرقيب م�ضطفى وهبي   
• الرقيب �ضيف ذبيان   

• الرقيب حممد ي��ضف   

• العريف خالد ح�ضن
• العريف ح�ضني حمم�د عمار

• العريف علي احلاج ح�ضن
• العريف عبا�ض مدلج

• العريف يحي علي خ�رص
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العري��ف  عل��ي احل��اج ح�شن

الرقيب م�شطفى وهبي الرقيب علي امل�رشياملوؤهل ابراهيم مغيط

العريف عبا�س مدلجالعريف ح�شني عّمار

الرقيب حممد يو�شف

العريف يحيى علي خ�رش

الرقيب �شيف ذبيان

العريف خالد ح�شن
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العماد  تراأ�ضه فخامة رئي�ض اجلمه�رية  اأقيم يف الريزة حفل وطني كبري  ال�ضهداء،  للع�ضكريني  تكرميًا   

مي�ضال ع�ن، وح�رصه دولة رئي�ض جمل�ض الن�اب الأ�ضتاذ نبيه بري، ودولة رئي�ض جمل�ض ال�زراء ال�ضيخ �ضعد 

احلريري، ومعايل وزير الدفاع ال�طني يعق�ب ريا�ض ال�رّصاف، اإىل جانب قائد اجلي�ض العماد ج�زاف ع�ن 

وقادة الأجهزة الأمنية وعائالت ال�ضهداء، وح�ضٌد من ال�ضخ�ضيات الر�ضمية والروحية وال�طنية.

احتفال تكرمي ال�شهداء يف وزارة الدفاع الوطني -  الريزة
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  األقى فخامة رئي�س اجلمهورية كلمة باملنا�شبة، نّ�ه فيها بت�ضحيات ال�ضهداء واأعلنهم �ضهداء �ضاحة �رصف. ومّما قاله: 
»اإّنها حمطة وطنية اأخرى يف تاريخنا، نقف فيها باإجالل اأمام جثامني �ضهدائنا، ننحني اأمام ت�ضحياتهم وت�ضحيات رفاٍق   
لهم �ضبق�هم على درب ال�ضهادة اإياها، و�ضهداء ا�ضت�ضهدوا يف معركة اأكملت مهّمتهم فحّررت الأر�ض وحّررت جثامينهم ف�ضان�ا 
ن�ا اأمن املجتمع وم�ضتقبل اأطفالنا والأحالم. �ضهداوؤنا امل�ضّجاة جثامينهم اأمامنا الي�م، وقف�ا يف  معًا بدمائهم اأر�ض ال�طن، وح�ضّ
العام 2014، على خط�ط الدفاع عن لبنان، ملتزمني ال�اجب وامل�ض�ؤولية، وق�ضم ال�رصف والت�ضحية وال�فاء جلي�ضهم ووطنهم. 
واجه�ا اخلطر والتحديات بعزٍم واإميان، ف�قع�ا يف يد اجلماعات الإرهابية الطامعة با�ضتباحة بلدنا كاماًل، و�ضقط�ا �ضهداء اأعزاء 

كباراً، �رصفاء، وان�ضم�ا اإىل �ضجل اخلالدين فداًء عن لبنان وجميع اللبنانيني. 

لي�ضت الأوطان م�ضتحقة لنا اإذا مل نكن م�ضتعدين ل�ض�نها بال�ضهادة وكل ما غال يف حياتنا... وجثامني �ضهدائكم يا اأبناء اجلي�ض هي 
�ضهادة للعامل على ما يدفعه لبنان ثمنًا مل�اجهاته الط�يلة مع الإرهاب على مّر ال�ضنني، ولإميانه باأّن روح احلّق والعتدال وال�ضالم 
والنفتاح، اأق�ى من ظلمات الإرهابيني، وفكرهم املتطّرف الداعي اإىل العنف والإلغاء وال�ح�ضية �ضبياًل لتحقيق اأهدافهم الهّدامة. 
وبهذه املنا�ضبة اأق�ل جمدداً للبنانيني جميعًا، وفاًء لت�ضحيات �ضهدائنا، علينا متتني وحدتنا ال�طنية، ونبذ امل�ضالح ال�ضّيقة على ح�ضاب 
م�ضلحة ال�طن وال�ضعب، وال�ضعي لبناء وطن ع�رصي، منفتح، وثرّي بتنّ�ع اأبنائه وغنى ح�ضارته، حتقيقًا لأحالم �ضبابنا الذين 
كفروا بالنق�ضامات، والرتا�ضق ال�ضيا�ضي، وامل�ضاكل املت�ارثة من جيٍل اإىل جيل. الأو�ضمة التي و�ضعتها على نع��ضكم هي اأو�ضمة 

حمبة و�ضكر من كّل اللبنانيني لت�ضحياتكم من اأجلهم ومن اأجل وطنكم.
ب�ضهادتكم تكرب الأو�ضمة ويكرب ال�طن .«
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الرئي�ض  فخامة  قام  ال�طني،  الدفاع  وزارة  باحة  اإىل  جثامينهم  دخ�ل  لدى  لل�ضهداء  الالزمة  التكرمي  مرا�ضم  اإجراء  وبعد   
بتقليدهم اأو�ضمة احلرب واجلرحى والتقدير الع�ضكري، كما �ضّلم العماد قائد اجلي�ض العلم اللبناين لكل عائلة من عائالت ال�ضهداء.

 ثم األقى العماد جوزاف عون كلمة باملنا�شبة جاء فيها:
" نلتقي واإياكم الي�م يف هذه املنا�ضبة امل�ؤثرة واملليئة بالت�ضحيات اجلليلة لأبناء امل�ؤ�ض�ضة الع�ضكرية، الذين ومنذ حلظات اختطافهم    
على اأيدي الإرهاب الغا�ضم، قد اأعلن�ا اإقدامهم للدفاع عن ال�طن وال�ضت�ضهاد يف �ضبيله، فكان�ا عن�ان معركة "فجر اجلرود". لقد كان 
حل�ض�ركم �ضخ�ضيًا فخامة الرئي�ض مع �ضاعات الفجر الأوىل اإىل غرفة عمليات القيادة، بالغ الأثر يف رفع معن�يات اجلي�ض، حيث تابعتم 
�ضري املعركة ميدانيًا وخاطبتم الع�ضكريني �ضباطًا وجن�داً اأبطاًل يف �ضاحة املعركة، داعمني لهم، واثقني بهم وبانت�ضارهم على الإرهاب، 
وم�ؤكدين للبنانيني وللعامل على املالأ اأن وحدة اأرا�ضي لبنان ي�ض�نها اجلي�ض و�ضهداوؤه، واأن الن�رص على الإرهاب اآٍت ل حمالة، كما عرّب عن 
امل�قف نف�ضه دولة رئي�ض جمل�ض الن�اب الأ�ضتاذ نبيه بري، الذي ما كلَّ ي�مًا عن دعم امل�ؤ�ض�ضة الع�ضكرية وم�ؤازرتها يف خمتلف الظروف، 
وه� القائل:"اجلي�ض دائمًا على حق"، كذلك م�قف دولة رئي�ض جمل�ض ال�زراء ال�ضيخ �ضعد احلريري الذي بدوره  زار الأرا�ضي امل�ضتعادة 
د جن�دنا يف امليدان، وقّدم كامل الّدعم لإجناز املهّمات امل�كلة اإلينا، فما كان لعملية "فجر اجلرود" اأن تتحقق ل�ل دعمكم جميعًا،  وتفقَّ

ول�ل القرار ال�ضيادي اللبناين الذي اتخذته احلك�مة اللبنانية".
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اأيّها ال�شهداء االأبطال: "فرحتنا بالإنت�ضار على الإرهاب تبقى حزينة، فقد كّنا ناأمل ونعمل على حتريركم من خطف الإرهاب   
اأّن يد الإرهاب ال�ح�ضي خافت من الإميان الرا�ضخ  اإّل  �ضاملني، لتع�دوا اإىل جي�ضكم وعائالتكم وت�ضارك�نا هذا الإجناز التاريخي، 
ب�طنكم، َفاأَْخَفْتُكْم �ضهداَء اأجاّلَء حتت تراب ال�طن الذي ارت�ى من دمائكم الطاهرة. ففي ح�رصتكم اأيها ال�ضهداء يت�ضابق اخل�ض�ع مع 
الفتخار، واأمام نع��ضكم يت�جب الإنحناء اإجالًل، لكننا دائمًا واأبداً �ضنبقى مرف�عي الراأ�ض بكم وبت�ضحياتكم، فاأنتم و�ضام ُيَعلَُّق على 

ني يف هذه املعركة". �ضدور ال�ضباط والرتباء والأفراد الذين خا�ض�ا »فجر اجلرود« لأنكم اأول امل�ضحِّ
اأيّها اجلنود االأبطال: "با�ضم لبنان والع�ضكريني املختطفني ال�ضهداء ودماء ال�ضهداء الأبرار، وبا�ضم اأبطال جي�ضنا العظيم، اأُطِلَقت   
عملية »فجر اجلرود«، وحتققت اأهدافها. لقد ت�ضابقتم اإىل امليدان باإرادة قتاٍل ل ُتْقَهْر، فكانت ِحَرفيَّتكم وب�ضالتكم وبط�لتكم، وكنتم 
تلك القّ�ة التي �ضنعت النت�ضار وا�ضتعادت الأر�ض. اإّل اأنه وعلى الرغم من اأهمية هذا الإجناز التاريخي، لن نن�ضى ولن ي�ضهى عن بالنا 
خاليا الإرهاب ال�رصطانية النائمة، التي قد ت�ضعى اإىل الإنتقام لهزميتها وطردها مبختلف الأ�ضاليب، ويف مقّدمها اأ�ضل�ب الذئاب املنفردة، 

وهذا يتطلب مّنا البقاء متيّقظني وحا�رصين للت�ضدي لها والق�ضاء عليها".
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ودحر  التحرير  اأيق�نة  اأنهم  والفخر  النت�ضار،  �ضنع  يف  اأ�ضا�ضي�ن  �رصكاء  ال�ضهداء  اأبناوؤكم   " االأعّزاء:  ال�شهداء  عائالت   
الإرهاب، والفخر اأنهم �ضكن�ا قل�ب اللبنانيني جميعًا، فبت�ضحياتهم خ�ضنا »فجر اجلرود«، وت�ّحد اللبناني�ن ح�ل اجلي�ض وقد�ضية 
مهمته، فكانت معركة �رصيفة ونظيفة وبط�لية، نربا�ضها ت�ضحيات اأبنائكم ال�ضهداء. �ضن�ات النتظار والأمل بع�دة اأبنائكم، كانت 
ثقيلة وقا�ضية عليكم، لكنكم مل تفقدوا حلظًة ثقتكم بامل�ؤ�ض�ضة الع�ضكرية، واإميانكم بال�طن الذي ته�ن يف �ضبيله اأغلى الت�ضحيات".

اأمامنا ت�ضحيات كربى ل تقّل اأهميًة عن دحرنا لالإرهاب  اأيها احل�شور الكرمي: " على الرغم من هذا النت�ضار، ل تزال   
العاملي، فاجلي�ض �ضينت�رص من الآن و�ضاعداً على امتداد احلدود ال�رصقّية للدفاع عنها. ويجب اأن ل نن�ضى الإرهاب الأ�ضا�ضي والأهم 
الذي يرتّب�ض بحدود جن�بنا العزيز، األ وه� العدو الإ�رصائيلي،اإذ علينا الدفاع وحماية هذا الرتاب الغايل، حيث ل ميكن اأن نك�ن 
حّرا�ض حدود للعدو الغا�ضب، ترفدنا يف ذلك عزمية ل تلني ول ت�ضعف مدع�مًة من اأركان الدولة، ويف مقدمهم فخامة رئي�ض 
اللبناين الذي ما كّل ي�مًا عن ممار�ضة حّقه يف مقاومة الحتالل الإ�رصائيلي، واللتفاف ح�ل  اأي�ضًا من ال�ضعب  البالد، ومدع�مًة 
الدولية  الق�ات  مع  الأق�ضى  والتعاون  كافة،  ومندرجاته   1701 القرار  التام  التزامنا  ن�ؤكد  الإطار،  هذا  له. ويف  ودعمه  اجلي�ض 

للحفاظ على ا�ضتقرار احلدود اجلن�بّية.
ومن على منرب ال�ضهادة والنت�ضار، اأوؤكد الي�م اأن رّد اجلي�ض م�ضتقباًل �ضيك�ن ه� نف�ضه على كل من يحاول العبث بالأمن والتطاول 
على ال�ضيادة ال�طنية اأو التعر�ض لل�ضلم الأهلي واإرادة العي�ض امل�ضرتك. واجلي�ض �ضيك�ن على م�ضافة واحدة من خمتلف الأطياف 
والفرقاء ويف جميع ال�ضتحقاقات الد�ضت�رية، و�ضيك�ن يف اأعلى اجله�زية للدفاع عن وطننا الغايل، ودعمكم لنا يا فخامة الرئي�ض 

قد اأر�ضى هذه القاعدة.
تعاطفنا معكم واعتزازنا بكم، ه�  باأن حجم  ِثُق�ا  الأعزاء، و  الأهل  اأيها  التعزية وامل�ا�ضاة لكم والت�ضامن معكم  اأخل�ض م�ضاعر 

بحجم �ضربكم وت�ضحيات اأبنائكم، فاأنتم قدوة اأهل هذه الأر�ض، واأبناوؤكم عظماء م�ؤ�ض�ضة ال�رصف والت�ضحية وال�فاء.
الرحمة واخلل�د ل�ضهدائنا الأبرار واملجد والكرامة ل�طننا لبنان ".
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تكرميًا لل�حدات الع�ضكرية التي �ضاركت يف عملية فجر اجلرود، ولل�ضهداء واجلرحى الذين �ضقط�ا   

خاللها، نّظمت قيادة اجلي�ض احتفاًل يف قاعدة رياق اجل�ية، تراأ�ضه قائد اجلي�ض العماد ج�زاف ع�ن، وح�رصه 

رئي�ض الأركان الل�اء الركن حامت ماّلك، وقادة الأجهزة الأمنية واأع�ضاء املجل�ض الع�ضكري، وقائد ق�ات الأمم 

املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان اجلرنال مايكل بريي على راأ�ض وفد مرافق، اإىل جانب عدد من كبار �ضباط اجلي�ض، 

وذوي الع�ضكريني الذين ا�ضت�ضهدوا يف معركة فجر اجلرود.

احتفال تكرمي الوحدات التي �شاركت يف املعركة
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دقيقة �ضمت على  وال�ق�ف  لل�ضهداء  التذكاري  الن�ضب  اأمام  الزهر  اإكلياًل من  اجلي�ض  قائد  ب��ضع  الحتفال  ا�ضتهّل   
اأرواحهم، بعد ذلك قّلد قائد اجلي�ض اأو�ضمة احلرب لل�حدات املكّرمة، وهي: اأركان اجلي�ض للتجهيز)مديرية الق�امة( - مديرية 
التا�ضع - ل�اء الدعم  ال�ضاد�ض - ل�اء امل�ضاة  البقاع - ل�اء امل�ضاة  الت�جيه - الطبابة الع�ضكرية - منطقة  املخابرات - مديرية 
ف�ج  الثاين -  التدخل  ف�ج  الأول -  التدخل  ف�ج  الل�ج�ضتي-  الل�اء   - الإ�ضارة(  – الهند�ضة -  للدروع  امل�ضاد  )الأف�اج: 
التدخل الرابع )ال�رصية الثالثة( - الف�ج املج�قل - ف�ج املدفعية الأول - ف�ج املدفعية الثاين - ف�ج املدرعات الأول - ف�ج 

احلدود الربية الثاين - الق�ات اجل�ية - ف�ج الأ�ضغال امل�ضتقل.
ثم قّلد العماد عون اأو�شمة اجلرحى للع�شكريني الذين اأ�ضيب�ا خالل املعركة، وهم: النقيب عمر ال�ضمعة من ل�اء امل�ضاة   
ال�ضاد�ض - الرقيب وئام ب� كروم من الف�ج املج�قل - العريف علي ي��ضف من ل�اء امل�ضاة ال�ضاد�ض - اجلندي اأحمد العلي من 
ف�ج التدخل الثاين - املجند �ضمري فا�ضل من ل�اء امل�ضاة ال�ضاد�ض - املجند ربيع �ضعد الدين من ف�ج التدخل الأول - املجند 
حمم�د ديب من ف�ج التدخل الأول - املجند اإيهاب ع��ض من ل�اء امل�ضاة ال�ضاد�ض. بعد ذلك، �ضّلم قائد اجلي�ض عائالت �ضهداء 
املعركة دروع اجلي�ض التذكارية، وال�ضهداء  هم: املعاون وليد فريج من ف�ج الهند�ضة - الرقيب اأول با�ضم م��ضى من ل�اء امل�ضاة 
ال�ضاد�ض - الرقيب عبا�ض جعفر من ل�اء امل�ضاة ال�ضاد�ض - الرقيب عارف ديب من ل�اء امل�ضاة ال�ضاد�ض - العريف اإيلي فريجه 
من ل�اء امل�ضاة ال�ضاد�ض - العريف عثمان ال�ضديد من ل�اء امل�ضاة ال�ضاد�ض - اجلندي يا�رص حيدر اأحمد من ل�اء امل�ضاة ال�ضاد�ض.
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ثم األقى العماد جوزاف عون كلمة يف املنا�شبة جاء فيها: 
" نحتفل الي�م واإياكم بانتهاء عملية فجر اجلرود التي اجنلى غبارها بانت�ضاركم احلا�ضم على الإرهاب، هذا العدو اخلطر   
الذي كان قد جثم ل�ضن�ات ط�يلة ف�ق حدودنا ال�رصقية، فا�ضتباح اأر�ضها واأرهب اأبناءها، لكنه بف�ضل عزميتكم و�ضجاعتكم 
واإرادة القتال الالحمدودة لديكم، وبف�ضل دماء رفاقكم ال�ضهداء ال�ضبعة واجلرحى الب�ا�ضل، كان النت�ضار عليه بدحره عن هذه 
الأر�ض اإىل غري رجعة، لتع�د اإىل اأهلها واإىل كنف ال�ضيادة ال�طنية، يرفرف علم البالد ف�ق جبالها ال�ضاخمة، وي�ض�نها جي�ضكم 

الذي وثق به اجلميع وراهن على دوره، فكان على قدر الثقة والرهان .

اأيها الع�شكريون االأبطال
اإّن هذه املعركة التي خ�ضتم غمارها بقرار حازم وروؤية وا�ضحة، كانت على امل�ضت�ى العمالين وب�ضهادة قادة اجلي��ض   
�رصعة  من  الع�ضكرية:  واملبادئ  املعايري  بكّل  ناجحة  من  اأكرث  والدوليني،  املحليني  الع�ضكريني،  واملحللني  واخلرباء  ال�ضديقة، 
ح�ضمها واإجنازها خالل اأيام معدودة، اإىل احلرفية القتالية يف الأداء، اإىل التن�ضيق والتكامل بني خمتلف اأ�ضلحة اجلي�ض، الربية منها 
التام بالقان�ن الدويل الإن�ضاين. ويف اخلال�ضة حّققتم الهدفني الأ�ضا�ضيني  اإىل الإلتزام  واجل�ية والل�ج�ضتية والإدارية، و�ض�ًل 
للمعركة: الأول؛ حترير الأر�ض من الإرهاب، والثاين؛ ك�ضف م�ضري الع�ضكريني املخط�فني لدى اجلماعات الإرهابية املجرمة، 

م�ا اأجلَّ تكرمٍي على م�ضت�ى اجلي�ض وال�طن باأ�رصه.  حيث ا�ضرتّدت جثامينهم الطاهرة اإىل عائالتهم وقراهم وبلداتهم، وُكرِّ
فهنيئًا لكم هذا الإجناز التاريخي، وهنيئًا للجي�ض الذي ر�ضعتم �ضدره باأو�ضمة العزة والكرامة والعنف�ان.
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اأيها الع�شكريون االأبطال
البالد كما  العارم ح�لها، تت��ضط  ال�ضعبي  انت�رصمت فانت�رص بكم اجلي�ض وال�طن، وباتت م�ؤ�ض�ضتكم يف ظّل الإلتفاف   
لحت�ضانكم  واملناطقية،  الطائفية  مكّ�ناتهم  اختالف  وعلى  وبعدها،  املعركة  خالل  اللبناني�ن  هّب  اإذ  العلم،  الأرزة  تت��ضط 
والت�ّحد ح�لكم، يف اإجماع وطني عارم مل ي�ضبق له مثيل، فا�ضتعلت بهم �ضاحات ال�طن وهم يت�ضابق�ن اإىل تكرميكم والتعبري 

عن العتزاز بكم.
انت�رصمت فانت�رصت بكم الدولة لأنها اأ�ضبحت اأكرث مناعة يف م�اجهة التحديات الإقليمية والداخلية، واأكرث قدرة على دفع ور�ضة 

النه��ض القت�ضادي والمنائي يف البالد. 
احلرب  م�ا�ضلة  عن  الن�رص  ن�ض�ة  اأن حترفنا  يجب  فال  والعمل،  اجلهد  من  الكثري  اأمامنا  يزال  ل  ذلك،  من  الرغم  وعلى  لكّنه 
ال�ضتباقية �ضّد الإرهاب، بخالياه النائمة وذئابه املنفردة، وعن متابعة م�ضرية الأمن وال�ضتقرار يف الداخل، ومالحقة كّل من 
تطاول على اأمن لبنان واجلي�ض. وها قد بداأت �ضل�ضلة الت�قيفات و�ضيجري اإلقاء القب�ض على كّل من يثبت اعتداوؤه على امل�اطنني 

اأو على اجلي�ض ومراكزه خالل الفرتة ال�ضابقة، وهذا عهد قطعناه على اأنف�ضنا و�ضنم�ضي به حتى النهاية.
وك�ن�ا على ثقة اأنه لن يبقى يف داخل البالد اأّي مكان اآمن ملثريي ال�ضغب وملطلقي النار من ال�ضالح املتفلت، ف�ضالمة امل�اطنني 
اأمانة يف اأعناقنا �ضنحافظ عليها مهما تطلبت من ت�ضحيات، كذلك ل مكان اآمنًا ملن يعبث بالأمن الجتماعي وم�ضتقبل ال�ضباب 
اللبناين، من مرّوجي املخدرات وجّتارها، مهما ظن�ا زوراً علّ� مقامهم و�ضاأنهم، فكما كّنا ال�ضيف القاطع يف وجه الإرهاب، 
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كذلك �ضنك�ن يف وجه ه�ؤلء العابثني.
 ويف م�ازاة هذه املهّمات كلها، عليكم م�ضاعفة اجله�زية وال�ضتعداد مل�اجهة اإرهاب الدولة، اأي العدو الإ�رصائيلي املرتب�ض 
�رصاً بال�طن على حدود جن�بنا الغايل، والذي ما انفّك يطلق تهديداته �ضّد لبنان وي�ا�ضل ممار�ضاته العدوانية التي ت�ضّكل خرقًا 
وا�ضحًا للقرار 1701. لكّن ذلك لن يرهبنا ولن يثنينا عن اأداء واجبنا املقّد�ض، بحيث عمدنا بعد انتهاء عملية »فجر اجلرود« 
اإىل تعزيز انت�ضار اجلي�ض على احلدود اجلن�بية للدفاع عنها، وذلك جنبًا اإىل جنب مع التزامنا الكامل القرار املذك�ر مبختلف 
مندرجاته، واحلر�ض الأق�ضى على التعاون والتن�ضيق مع الق�ات الدولية، لرت�ضيخ اأمن احلدود، وتعزيز �ضم�د اأهلنا يف بلداتهم 

وقراهم، وم�اجهة جميع حماولت العدو الهادفة اإىل �رصب ا�ضتقرار املنطقة. 
اأيّها الع�شكريون ال�شجعان 

الفخر لرفاقكم الذين خطفهم الإرهاب وا�ضت�ضهدوا على اأيديه الآثمة، لأّنهم �ضكن�ا �ضمري ال�طن، واأ�ضاوؤوا باأ�ضمائهم   
�ضجل اخلل�د، وكان�ا نربا�ض عملية »فجر اجلرود«. 

الفخر لرفاقكم ال�ضهداء ال�ضبعة وجلميع اجلرحى الأبطال الذين اأ�ضيب�ا خالل املعركة، لأّنهم رووا بدمائهم الزكّية تراب ال�طن 
ولّ�ن�ا ل�حة النت�ضار، وكان�ا وق�د م�ضعل التحرير. 

الفخر لكم اأنتم، �ضباطًا ورتباء واأفراداً، لأّنكم كنتم على اأر�ض املعركة م�ضاريع �ضهداء، لكنكم جابهتم وا�ضتب�ضلتم بني حّدي 
الن�رص وال�ضهادة، فلم تهاب�ا اخلطر حلظًة ومل ترتّددوا. 
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الفخر جلميع اللبنانيني على اختالف مكّ�ناتهم واأطيافهم ومناطقهم، فما نحن اإّل جن�د من بلداتهم وقراهم وبي�تهم 
وعائالتهم ال�طنية ال�فّية.

املادية والعينية  امل�ضاعدات  اإىل تقدمي  بادروا  الذين  اإىل هيئات املجتمع املدين وامل�ؤ�ض�ضات والأ�ضخا�ض  ال�ضكر والتقدير 
لل�حدات الع�ضكرية خالل املعركة وبعدها، لأّنهم كان�ا رمزاً للتالحم ال�طني بني اجلي�ض واأهله. 

ال�ضكر والتقدير للمجتمع الدويل والدول ال�ضديقة على دعمها الع�ضكري واملعن�ي للجي�ض، ما اأ�ضهم بفعالية يف تاأمني 
مقّ�مات املعركة.  

اأختم بتحية اإكبار واإجالل اإىل جميع اأرواح �ضهداء امل�ؤ�ض�ضة الأبرار، وبالق�ل لكم يا اأبطال اجلي�ض: ل خ�ف على وطٍن 
اأنتم رجاله و�ضياج حدوده ".

وهكذا تكّللت عملية "فجر اجلرود" بانت�شاٍر حا�شٍم على االإرهاب، �شيحفظه تاريخ الوطن، كما اجلي�س، ممهوراً بدماء 
ال�شهداء وعرق االأبطال واملاآثر. 




