
»األنباء« على الحدود اللبنانية مع األراضي المحتلة في ضيافة اللواء التاسع

قصة جيش متمسك بسيادته على كل شبر من أراضي وطنه

 الزميالن نائب رئيس التحرير عدنان الراشد ومدير التحرير محمد احلسيني مع قائد اللواء التاسع في ثكنة مرجعيون

الحدود اللبنانية مع األراضي المحتلة 
عدنان الراشد ـ محمد الحسيني

بحزم ومبوقف الند للند يتعامل 
اجلي����ش اللبنان����ي مبواجهة قوات 
االحت����ال االس����رائيلي ع���لى طول 
احلدود الفاصلة بني لب���نان واالراضي 
الفلس����طينية امل��حتلة، دقة الوضع 
في هذه الب���قعة احلساسة جدا في 
املنطق����ة والعالم تتطلب من ضباط 
وعناصر اجليش يقظة عالية على مدار 
الساعة وتواصا مع القيادة ومتابعة 
ملا يجري على ط����ول اخلط االزرق 
وخ����ط االنسحاب اضافة للتنسيق 
املستمر مع قوات اليونيفيل املنتشرة 
جنوبي نهر الليطاني من الناقورة الى 

مزارع ش��بعا.

تحفظات لبنانية

اخلط االزرق هو خط وهمي حدده 
الق����رار 1701 الذي انهى عدوان متوز 
)يوليو( 2006 الغاش����م على لبنان 
الش����قيق، لكنه ال يش����كل ترسيما 
نهائي����ا للحدود ب����ني اجلانبني الن 
اس����رائيل تس����تمر في احتال جزء 
التي حددتها  اللبنانية  من االراضي 

ل� »األنباء« على  مصادر عس����كرية 
الشكل التالي: في املنطقة املمتدة من 
الناقورة الى بلدة الغجر هناك حتفظ 
لبناني على 3 نقاط في بليدا وعديسة 
والغ���جر، واعتبارا من النقطة التي 
تلي الغ���جر يتمسك اجلانب اللبناني 
بإطاق تسمية »خط االنسحاب« على 
املناطق الفاصلة ويصر على استكمال 
اسرائيل النس����حابها من العديد من 
النقاط واملناطق منها تال كفر شوبا 

ومزارع شبعا.
وبالتعاون م����ع اجليش اللبناني 
قامت »األنباء« بزيارة القطاع الشرقي 
من املنطق����ة احلدودية الذي يتواله 
اللواء التاس����ع في اجليش اللبناني 
انطاقا م���ن ثكنة مرجعيون في مهمة 
تأت��ي استكم��اال جل����والت سابق���ة 

ل� »األنباء« مع اجليش اللبناني.

اللواء التاسع

تخللت الزيارة محطة في الثكنة 
التقينا خالها قيادات اللواء التاسع 
وعلى رأسهم العميد فؤاد هيدموس. 
تأسس اللواء التاسع في 1984/1/1 
وهو احد االلوية ال� 11 التي يشملها 

اجليش اللبنان���ي، وهو لواء على 
غرار األلوية االخرى يؤدي مهامه 
بكفاءة وباالمكانيات على مستوى 
اآلليات والعتاد ويقوم مبجهودات 

جبارة في اداء دوره.
التي  تط��ل ثك��نة م��رجعيون، 
يع���ود بناؤها الى عه���د االنتداب 
الفرنس���ي على لبنان، على سهل 
اخليام اخلاب الذي كان قبل حترير 
اجلنوب اللبناني على يد املقاومة 
اللبنانية الباسلة في قبضة جيش 
االحتال االسرائيلي وميليشيات 

انطوان حلد وقبله سعد حداد.
واضافة ملرورن���ا على عدد من 
النقاط احلدودية االس���تراتيجية 
الش���هيرة،  ومنها »بوابة فاطمة« 
توقف وف���د »األنباء« عند 3 نقاط 
رئيس���ية، أوالها ف���ي بلدة الغجر 
وهي بلدة يسكنها نحو 2200 نسمة 
سوريي االصول ويحملون اجلنسية 
االسرائيلية منذ ان وضعت اسرائيل 
قبضتها على البلدة في اعقاب حرب 
1967، القطاع الش���مالي في البلدة 
يقع بحس���ب اخلط االزرق ضمن 
اللبنانية ويحدده طريق  االراضي 

ترابي ميكن رؤيته بوضوح من على 
نقطة »بسطرة« املطلة عليه والتي 
ميكن منها رؤية نقاط االل���تقاء ب���ني 
االراضي اللبن��ان��ية والس�����ورية 
واالراضي الفلسطينية احملتلة معا، 
في تلك النقطة التي وصلناها في 
مركبة عسكرية للجيش اوصلتنا الى 
نقطة اجليش هناك حيث اطلعنا على 
مواقع سابقة للجيش االسرائيلي 
بينها مخبأ محصن هرمي الش���كل 
كان جن���ود االحتال يحتمون فيه 
خوفا م���ن هجمات املقاومة، وعلى 
بعد مئات االمتار منه يوجد موقع 
»فشكول« االسرائيلي وعلى السفح 
يوجد ميدان تدريب سابق مليليشيات 
حلد في بلدة املجيدية التي تضم بيتا 
قائما متلكه ابنة املير مجيد ارسان 
التي علمنا انها عادت تتردد الى بيتها 

وأراضي العائلة بعد التحرير.
من تل���ك النقط���ة ايضا ميكن 
الشامخة  مشاهدة تال كفر شوبا 
الت���ي تنتظر اس���تكمال حتريرها 
وعودتها الى الشرعية اللبنانية في 

 مبنى ثكنة الشهيد أنور عثمان احملمد في مرجعيون )مقر اللواء التاسع( حديث حول خط االنسحاب عند أحد املواقع احلدودية بني احلدود اللبنانية والسورية والفلسطينية احملتلة

 مشهد عام لبلدة الغجر الحدودية بقسميها والطريق الترابي الفاصل بينهما   )محمود الطويل(
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جانب من العرض العسكري في ثكنة مرجعيون 

في إحدى نقاط اجليش اللبناني بالقرب من بلدة الغجر

الزميل عدنان الراشد معاينا بعض املواقع احلدودية

 صورة تذكارية مع قائد اللواء التاسع في اجليش اللبناني وكبار الضباط في ثكنة مرجعيون في جنوب لبنان

 الزميالن عدنان الراشد ومحمد احلسيني داخل نقطة مراقبة عند خط االنسحاب

اطار جهود اجليش اللبناني واملقاومة 
الستكمال بسط السيادة على جميع 
االراضي اللبنانية واستعادة احلقوق 

املغتصبة.

حماس وثقة

يلفت الزائر احلماس والزخم الذي 
يتمتع به الضباط واجلنود اللبنانيون 
الذين يتحدثون بفخر عن الوقوف 

بثقة بوجه جنود االحتال.

الغجر ومياه الوزاني

عودة ال����ى الغ����جر يتع���اطف 
اللبنانيون مع أهلها ال���ذين »رغم 
انهم يحملون اجلنسية االسرائيلية 
اال انهم عرب« ومن ه����ذا املنطلق 
اللبن���اني له���م  يس���مح اجلانب 
باالس���تفادة من مياه نب���ع ن���هر 
الوزاني التي يلتقي فيه���ا مع نهر 
احلاصباني عب������ر ان���اب���يب مت 
ايصالها الى ال��بلدة المدادها باملياه 
العذبة، وخ���ال وج���ودنا تابعنا 
العملية الدوري����ة ال����تي تتم من 
خالها عملية نقل املياه حيث يسمح 

بشكل دوري لعنصرين من البلدة 
بالنزول الى النبع لاش���راف على 

عملية نقل املياه.
وأثناء وجودنا بالقرب من النبع 
ال���ذي كان يرافقنا  تلقى الضابط 
اليوني���فيل  ق���وات  اتص����اال من 
ط���لبوا فيه املوافقة على ارس���ال 4 
أش��خاص لتغيير األن���اب����يب، لكن 
الضابط رفض إعطاء اإلذن ب���ذلك 
إال لشخصني من بني األشخ���اص 
املعتمدين كما طلب توضيحا ألسباب 
تغيير األنابيب والهدف منها والتأكد 
من أنها ال تهدف الى توسيع الغرض 
من عملية نقل املياه في مشهد حي عن 
اجلدية في تعامل اجليش اللبناني 

مع املوقف هناك.

مقاومة من نوع آخر

اجلولة شملت ايضا زيارة الى بلدة 
»الوزان���ي« حيث مير نهر الوزاني في 
طريقه الى مصبه ف���ي بحيرة طبريا 
في االراضي الفلسطينية احملتلة، في 
أعالي التال املطلة على اجلهة اجلنوبية 
للنهر ميتد سياج اس���رائيلي فاصل، 
وعلى ب���عد أمت���ار ت���حت الس���ياج 

قرر رجل أعمال لب���ناني ي���دعى خليل 
عبدال���له خ���وض ت���جربة جتسد روح 
التحدي واإلرادة الص���لبة للب���نانيني 
وارت�باطهم بأرضهم، حيث شرع عبداهلل 
رغ���م املض���ايقات االسرائيلية في بناء 
من���تجع مطل على الن���هر ع���لى ط���راز 
مغربي فخ����م يبعث املزيد من احل��ياة 

واألمل في تلك املنطقة.
وللحد من التحرشات االسرائيلية 
الت����ي تعكس نوعا م����ن احلنق ازاء 
املبادرة، أقام اجليش اللبناني نقطة 
لضمان احلماية للموقع اجلميل في 
واقعة تعكس ما لوجود اجليش في 

تلك املنطقة من أهمية وضرورة.
الى جان����ب االه����تمام بنا خال 
ال����زي����ارة الت����ي راف���قن����ا خالها 
مي���دانيا ضباط م����ن اللواء، حللنا 
ضيوفا على مائدة قائد وضباط اللواء 
التاس����ع في نادي الضباط في ثكنة 
مرجعيون على االفطار صباحا بعد أن 
تابعنا مراسم رفع العلم الصباحية ثم 
على الغداء، وملسنا خال وجودنا في 
الثكنة احلماس الكبير لدى الضباط 
ملهمتهم التي يقومون بها على أكمل 
وجه بإشراف مباشر من قائد اجليش 

العماد جان قهوجي الذي علمنا انه 
قام بزيارة ميدانية للمنطقة في اليوم 

نفسه.

انطباعات

جملة انطباعات يسجلها الزائر للواء 
التاسع تتطابق مع ما سجلناه في زياراتنا 
للقطاعات االخرى في اجليش اللبناني، 
أولها درجة االلتزام العالية والدقة والتفاني 
في أداء الواجب، وثانيها الكفاءة البشرية 
الواضحة في ادارة الوس����ائل وصيانة 
القدمية بأغلبها واالس����تغال  املركبات 
االمثل لآلليات والعتاد رغم التناقض في 
مصادر هذه اآلليات الذي فرضته املراحل 
والتجارب الت����ي اجتازها هذا اجليش، 
فبينما زود قبيل احلرب االهلية اللبنانية 
بتجهيزات أميركية الصنع، صادر اجليش 
بعيد احلرب معدات امليليشيات املتصارعة 

والتي كان اغلبها روسيًا أو شرقيًا.
وأخي����را وه����و األهم، تلفت����ك ثقة 
العارمة بعقي����دة اجليش  اجلنوبي����ني 
وتقديرهم جلهود املقاومة اللبنانية وما 
قدمته من تضحيات، يعمل اجليش اليوم 
على مدار الساعة الستكمالها وتثميرها 

والبناء عليها.

الزمالء عدنان الراشد ومحمد احلسيني ومحمود الطويل عند ضفة نهر الوزاني مبحاذاة خط االنسحاب  في إحدى حدائق املنتجع وهو قيد اإلنشاء على خط االنسحاب بني لبنان واألراضي احملتلة املنتجع املبني على احلدود بني لبنان واألراضي احملتلة على الطراز املغربي
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الزميالن عدنان الراشد ومحمد احلسيني أمام طائرة »الهوكر هانتر«  وفد »األنباء« داخل ورشة التصنيع في قاعدة رياق اجلوية

»األنباء« قامت بجولة ميدانية في قاعدة رياق الجوية بالبقاع اللبناني

     .. هكذا غّير الجيش اللبناني وجه معركته مع اإلرهابيين
قاعدة رياق الجوية )البقاع اللبناني( 

عدنان الراشد ـ محمد الحسيني
في العام 2007 توجهت انظار العالم بأسره 
الى مخيم نهر البارد لاجئني الفلس����طينيني 
في شمال لبنان حيث خاض اجليش اللبناني 
ببسالة منقطعة النظير رغم امكانياته املادية 
احملدودة، واحدة من أشرس املعارك التاريخية 
ضد االرهاب كان طرفها اآلخر تنظيم فتح االسام 
االرهابي. قدم اجليش اللبناني بقيادة العماد 
ميشال سليمان حينها كوكبة كبيرة من خيرة 
شبابه في مشهد اثار تعاطف العالم الذي شاهد 
جيشا ال ميلك مقاتات جوية وهو يبتكر بقدراته 
الذاتية البحتة جتهيزات ملروحياته املتواضعة 
والقدمية سمحت لها بتركيب قنابل تعود الى 
الستينيات لتدمير حتصينات ومباني  حقبة 
االرهابي����ني بعد مواجهات شرس����ة في املخيم 
الذي لم يكن عرض ازقته يتجاوز املتر الواحد، 
حيث زودت املروحيات في عملية جتسد مقولة 
»احلاجة ام االختراع« بقطع واجهزة مستخرجة 
من آلي����ات قدمية مت تفكيكها وتركيبها لتأمني 
قدرات قتالية مدهشة وغير مسبوقة في العالم 
أثارت إعجاب ودهش����ة واهتمام كل من اطلع 

عليها وتابعها من اخلبراء.
العقول املدب����رة واأليادي املنفذة كانت في 
املش����اغل الفنية للجي����ش اللبناني في قاعدة 
رياق اجلوية في البقاع اللبناني التي قصدتها 
»األنباء« حيث التقينا الضباط الفنيني وتابعنا 
في »هنغارات« اجليش حيثيات تلك التطورات 

الت����ي أقضت مضاجع االرهابيني ولعبت دورا 
حاس����ما غّير وجه املعركة مبباركة من العماد 
س����ليمان الذي اعرب حينها عن فخره الكبير 

برجال اجليش وعطائهم.
ويضم ساح اجلو اللبناني نحو 1300 عنصر 
وكغيره من قطاعات اجليش يعتمد على قدراته 
البش����رية في حتقيق جناحه رغم قدم معداته 
ومنها مثا طائرة ال� »هوكر هانتر« االميركية 
الصنع التي تعود الى حقبة اخلمسينيات، اضافة 
الى مروحيات ال� »پوما« ال� »غزال« التي حصل 
لبنان على عدد منها من دولة االمارات الشقيقة.  
وصلنا الى قاعدة رياق وتوجهنا مع الضابط 
الفني الى »الهنغارات« حيث اطلعنا على منوذج 
ملروحية ال� »ريو. ون. اتش« التي مت تزويدها 
بصفيحة ألومنيوم اقتطعت من مالة متهالكة 
مت تثبيته����ا في قاعدتها وجرى وصلها بنظام 
ضغط هوائي اللقاء القنابل وبقاذفات صواريخ 
على جانبي املروحية وفي االسفل، واستخدمت 
في العملية كذلك قطع اخرى مس����تخرجة من 
س����فينة مت تعديلها وحتويلها لنفس الغاية، 
واس����تغرقت العملية 25 يوما بعد احلصول 
على ضوء أخضر من العماد سليمان في ذلك 
احلني لسد حاجة اجليش لعمليات جوية كانت 
ضرورية في ظل تطورات االحداث في معركة 

نهر البارد.
جنحت التجربة بشكل كبير وجرى تزويد 
4 من املروحيات بالقنابل وأغلبها قدمية أو مت 
تصنيعه����ا ذاتيا وانطلقت من مطار القليعات 

باجتاه املخيم، حيث أدت مهامها بشكل فاعل، 
وكانت عمليات تذخيرها تس����تغرق 6 دقائق 
وعمليات الوصول للمخي����م 3 دقائق وكانت 
القنابل املوجهة وفق نظام GPS ترمى في نطاق 

عمليات 200×200م بشكل دقيق.
لفتنا خال اجلولة امليدانية حماس الضابط 
الفني ورجال القاعدة ملا أجنزوه ورغبتهم في 
القيام باملزيد حتت شعار »ما من شيء مستحيل« 
واالستعداد ملزيد من االبتكار لتعزيز قوة ساح 

اجلو.
واطلع����ت »األنباء« على عملية حية إللقاء 
القنبلة اس����تخدمت فيها قنبلة مصنوعة من 
»الباطون« تزن 50 كل����غ أعدت للتجربة عبر 

قوالب في أحد املشاغل الفنية بالقاعدة.
كما قمنا بجولة اطلعن����ا خالها على عدد 
املروحيات التابعة للجيش وعلى طائرات ال� 
»هوك����ر هانتر« املوجودة ف����ي القاعدة والتي 
تس����تخدم لغايات القتال اجلوي واالستطاع 

وفي العروض العسكرية.
كما اطلعنا على املالة التي اقتطعت منها 

صفائح االلومنيوم لتعديل املروحيات.
زيارة قاعدة رياق ع����ززت انطباعنا حول 
اجلهود البشرية الكبيرة التي يتمتع بها كوادر 
اجليش اللبناني والتي ميكن وصفها ب� »كلمة 
السر« وراء جناحات هذا اجليش الذي يحظى 
باحت����رام اللبنانيني الذين يتحدثون عنه بكل 
فخر كمؤسس����ة جامعة ألبناء البلد وكضمانة 

ملستقبله.
الزميالن عدنان الراشد ومحمد احلسيني عند مدخل قاعدة رياق اجلوية في البقاع اللبناني

 شرح حول كيفية تزويد املروحيات التابعة للجيش اللبناني بقطع وأجهزة مستخرجة من آليات قدمية لتهيئتها للقصف واملهمات القتالية كما حصل في املواجهة في معارك مخيم نهر البارد.. والزميل عدنان الراشد يجرب بنفسه عملية إلقاء إحدى القنابل باستخدام قنبلة غير حّية
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قائد اجليش العماد جان قهوجي خالل جولة تفقدية ألحد القطاعات العسكرية 

الجيش.. رهان جميع اللبنانيين على صون السيادة واالستقالل
 بيروت ـ عمر حبنجر

عيد اجليش في لبنان، صنو 
عيد االستقالل ورديفه وقرينه، فال 
استقالل فعليا دون جيش وطني 
العقيدة عالي املعنويات، وال جيش 
وطنيا قادرا على ممارس����ة الدور 
الذي يتطلع إليه شعبه، ويتأمله 
منه ويراه����ن عليه من أجله، في 
ظل اس����تقالل مشوب بالوهن، أو 

غير كامل األوصاف.
اليوم، األول من أغسطس، لبنان 
في عيد جيشه، أو باألحرى معّيد 
مع جيشه، ولو باللون القامت. انها 
دورة شهداء اجليش في احلرب على 
اإلرهاب الذي تسلل الى محافظة 
الش����مال بجلباب منظمة تتلطى 
بحجاب اإلسالم، ما أضطر القيادة 
البروتوكولية،  القاعدة  الى كسر 
القائلة باعتماد اللباس األبيض أو 
الفاحت في عيد اجليش، تعبيرا عن 
الغبطة والفرح، فأمام تضحيات من 
حتمل هذه الدورة أسماءهم ينحني 

البروتوكول احتراما وإجالال.
بني عيد اجليش في األول من 
أغسطس، وعيد االستقالل الثاني 
والعش����رين من نوفمبر 4 شهور 
تقريبا، ومع ذلك فإن اإلحس����اس 
إليه،  برهبة االستقالل وباحلنني 
يبدأ مع عي����د اجليش الذي يبدو 
االحتفال به عش����ية االس����تقالل 
كالالزم����ة املوس����يقية للنش����يد 

الوطني.
ه����ذا التكام����ل ب����ني اجليش 
واالس����تقالل، ناج����م ع����ن كون 
العس����كرية احد اقوى  املؤسسة 
مرتكزات االس����تقالل، الى جانب 
وحدة األرض والشعب واملؤسسات 
واإلرادة الوطنية اجلامعة، اجليش 
يأتي في مقدمة املؤسسات املكونة 
للدولة، انطالقا من موقعه كرمز 
للسيادة واالستقالل، ومن وظيفته 
األساس����ية كحام للدولة وللقيم 
العليا، وحام  الوطنية األساسية 
للعافية الوطنية املتجسدة بالسلم 
األهلي وبالعيش املشترك، بوجه 
الفيروس����ات املستوردة والذئاب 
الشاردة، الغائرة أنيابها في جلد 
مقوم����ات الدول����ة، القافزة فوق 
القوان����ني باس����م القوانني وفوق 

العدالة باسم احلقيقة الضائعة.
اجلي����ش ال����ذي ه����و ره����ان 
االستقالليني في كل مكان وزمان، 
هو أيضا ره����ان اللبنانيني على 
صون السيادة واالستقالل، وهو 
الى جانب مهماته األساس����ية، أي 
الدفاع الوطني، يتولى في لبنان 

اي اعت����داء خارجي، وبذلك يوفر 
س����المة املجتمع، ضامنا له سبل 
االس����تقرار والتطور في مختلف 

امليادين.

معركة المالكية

منذ والدته رس����ميا في االول 
من اغسطس العام 1945، لم يتوان 
اجليش حلظة في القيام بواجبه 
الدفاعي، حيث خاض خالل العام 
1948 اول����ى معاركه البطولية في 
بلدة املالكية، التي استطاع حتريرها 
من العدو االس����رائيلي، رغم عدم 
التكافؤ في موازين القوى، ثم توالت 
بعد ذلك سبحة املواجهات مع هذا 
العدو، الس����يما في منطقة سوق 
اخلان العام 1970، وعلى محوري 
بيت ياحون � تبنني وكفرا � ياطر 
العام 1972، وفي صور العام 1975، 
مرورا باجتياحي العام 1978 والعام 
1982، وعمليتي تصفية احلساب في 
العام 1993، وعناقيد الغضب في 
العام 1996، ومواجهات عرب صاليم 

واالنصارية في العام 1997.

مهمات أمنية م����ؤازرا قوى األمن 
الداخلي التي شهدت في مرحلتها 
القيادية الراهنة تقدما باهرا حتت 
راية اللواء أش����رف ريفي والقادة 
اآلخري����ن، وضمن ه����ذه املهمات 
األمنية، بل وفي طليعتها مواجهة 
اإلرهاب ومكافحة التجسس. اضافة 
الى املهم����ات اإلمنائية واإلغاثية 

املتعددة اجلوانب.
ه����ذه املهمات ب����رزت ميدانيا 
وعمالنيا في زمن قيادة الرئيس 
ميشال سليمان، لكنها تبلورت أكثر 
في عهد قيادة العماد جان قهوجي، 
الدائم احلركة واالتصال، من ثكنة 
إلى ثكنة وم����ن موقع الى موقع، 
رافعا ش����عار »املعنويات ليست 
أق����ل أهمية من املع����دات«، بدليل 
ضياع جي����وش األعتدة الضخمة 
واملع����دات اخلرافي����ة، أمام دبيب 
املعنويات اإلنس����انية واملفاهيم 
الوطني����ة املعتمدة على س����الح 
املش����اعر الصادقة، واألحاسيس 
النقية، اخلالية من ملوثات الزمن 
احلاضر في أكثر من جبهة مفتوحة 

1945 في سراي شتورة، وانتهت 
في 31 من الش����هر نفسه، بصدور 
قرار عن »هيئة اركان حرب القيادة 
املختلطة االجنليزية � الفرنسية«، 
قضى بانتق����ال اجليش اللبناني 
الوطني الى كنف الدولة اللبنانية 
املستقلة، وذلك اعتبارا من الساعة 
صفر من اول اغسطس العام 1945، 
وكان عديده 2676 رتيبا وجنديا 
الزعيم  باستثناء الضباط، وعني 
فؤاد شهاب قائدا للجيش والزعيم 
سليمان نوفل رئيسا الركان حرب 
وزارة الدفاع، وف����ي هذا التاريخ 
رفع العلم اللبناني بصورة نهائية 
على جميع املؤسسات احلكومية، 
الش����يخ بشارة  الرئيس  وحضر 
الدولة، اول  اركان  اخلوري م����ع 
عرض عسكري للجيش اللبناني 
امام وزارة الدفاع الوطني، احتفاال 

بهذه املناسبة.

المهمات الدفاعية

واج����ب اجلي����ش االول ه����و 
الدفاع عن الوطن والش����عب ضد 

احل����رب الدائرة بني الفرنس����يني 
التابعني حلكومة فيشي من جهة، 
والفرنسيني التابعني حلكومة فرنسا 
احلرة »الديغولي����ني« وحلفائهم 
االجنليز من جهة اخرى، ثم وقعوا 
وثيقة تاريخية، اقسموا فيها انهم 
لن يعملوا اال في سبيل لبنان، ولن 
يكون له����م عالقة اال مع حكومته 

الوطنية.
قبيل اعالن استقالل لبنان في 
22 نوفمبر من العام 1943، ضمت 
القطع العسكرية اللبنانية املختلفة 
الى وحدة كبرى، هي اللواء اخلامس 
بقيادة العقيد فؤاد شهاب، وبعد 
القناصة  االس����تقالل وضع فوج 
اللبنانية الثالث، بتصرف حكومة 
االستقالل بغية حفظ األمن، وبقي 
عظيم القوى املسلحة مندمجا في 

جهازية اجليش الفرنسي.
بعد مضي س����نة ونيف على 
االستقالل، شكلت احلكومة اللبنانية 
الفرنسيني  وفدا رسميا ليفاوض 
حول تسلم اجليش اللبناني، بدأت 
املفاوضات في 12 يوليو من العام 

ومكان مشتعل.

تجديد القسم وصون العلم

ف����ي التعري����ف ع����ن اجليش 
وواجبات����ه ومهماته يقول موقع 
مديري����ة التوجي����ه ف����ي قي����ادة 

اجليش.
عاما تلو عام، والشجرة تزهر 
وتثمر، وكأنها في ربيع دائم، عابر 

لكل املواسم والفصول.
عام����ا تلو ع����ام، والش����جرة 
بجذورها الضارب����ة في االعماق 
حتفظ االرض، وبأغصانها الشامخة 
نحو السماء، تظلل مساحة الوطن 

من اقصاه الى اقصاه.
انها شجرة اجليش في سنواتها 
االربع والستني، حترسها سواعد 
االبطال، وترويها دماء الشهداء كلما 
زغرد النفير، لتظل باسقة خضراء، 
تنضح بعطر الس����يادة واحلرية 

واالستقالل.
وصاحب العيد في صمته املدوي 
ارثي وتلك اجنازاتي  ينادي: هذا 
وتضحياتي، وهأنذا اجدد قسمي 

واعلنه على املأل، ان اصون العلم 
باملهج واالرواح، وابقى االكثر حبا 
أللوانه، واالوفى ملعانيه، واالشد 
تضحية في س����بيل احلفاظ على 

كرامته وعنفوانه.

نواة الجيش اللبناني

في 15 نوفمبر من العام 1916، 
الفرنسية فرقة  انشأت احلكومة 
الشرق في اجليش الفرنسي، التي 
انضم اليها مئات اللبنانيني، فشكلوا 
داخلها حالة لبنانية مميزة، وفي 
26 يناير من العام 1926، انش����ئ 
فوج »القناص����ة اللبنانية« الذي 

شكل نواة اجليش اللبناني.
اللبنانيون على  كان الضباط 
درجة عالية من الوعي واملسؤولية، 
ترجمت برفضهم االنصياع لسلطة 
االنتداب، وفي 26 يوليو من العام 
1941، تنادى اربعون ضابطا منهم، 
واجتمعوا ف����ي بلدة ذوق مكايل، 
ورفعوا الصوت بالوالء للوطن، 
رافض����ني ان يكونوا اداة لتحقيق 
مصال����ح االجنب����ي، او طرفا في 

وبفعل صمود اجليش وبسالة 
املقاوم����ة الوطني����ة عند خطوط 
املواجه����ة، ال����ى جانب تش����بث 
اللبناني����ني بحقه����م، وتقدميهم 
اغلى التضحيات في سبيل حترير 
ارضهم، اضطر العدو االسرائيلي 
مكرها الى االندحار عن القسم االكبر 
من اجلنوب والبقاع الغربي، فكان 
اجناز التحرير في 25 مايو العام 
2000، لكن االحتالل بقي جاثما على 
ارض مزارع شبعا وتالل كفر شوبا 
والقسم الشمالي من بلدة الغجر، 

والتي التزال تنتظر فك اسرها.
ثم كان����ت امللحم����ة الوطنية 
الكبرى ف����ي عدوان يوليو 2006، 
اللبنانيون بجيشهم  حيث وقف 
وشعبهم ومقاومتهم، صفا واحدا 
في مواجهة العدو االسرائيلي، الذي 
شن حربا وحشية ضد لبنان، في 
عملية تدمير منهجي لبناه التحتية 
ومنش����آته، واس����تهداف واضح 
للمواطن����ني االبرياء في كل بقعة 

من الوطن.
وخ����الل ه����ذه احل����رب، كان 
اجلي����ش ف����ي س����احة املواجهة، 
اذ  املقاوم،  الوطن  يعكس صورة 
قامت وحداته في اماكن انتشارها، 
باداء دورها الدفاعي بكل القدرات 
املتاحة لديها، من خالل التصدي 
للطائرات املعادية، واحباط العديد 
من محاوالت االنزال والتسلل، مقدما 
نحو 50 ش����هيدا وعددا كبيرا من 
امتزج����ت دماؤهم مع  اجلرحى، 
دماء الشهداء من االطفال والنساء 
والشيوخ واملقاومني االبطال، في 

ساحات الصمود والكرامة.
وبعد مرور اكثر من شهر كارثي 
ومأساوي على الصعد كافة، على 
احلجر كما على البشر، مترافق مع 
صمود لبنان����ي قل نظيره، تبنى 
مجل����س االمن فجر 11 اغس����طس 
وباالجماع القرار 1701، الذي دعا الى 
وقف كامل جلميع االعمال احلربية 
على امل التوصل الى اتفاق على 

وقف دائم الطالق النار.
عن����د الثامن����ة م����ن صب����اح 
14 اغس����طس توق����ف الع����دوان 
االسرائيلي، لتنطلق رحلة عودة 
النازحني ال����ى ارضهم وبيوتهم، 
ويسارع اجليش اللبناني للتوجه 
الى حدوده اجلنوبية، بعد غياب 

جاوز الثالثة عقود.
حالي����ا يواظ����ب اجليش على 
اداء مهماته الدفاعية في اجلنوب 
مبؤازرة قوات االمم املتحدة املؤقتة 

المؤسسة العسكرية.. رمز لالستقالل قبل الحرب وحامٍ لالستقرار والعافية الوطنية بعدها 
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حب للشهادة والتضحية.. وعشق للحياة 
حني يتعانق حب الش���هادة مع حب احلياة، تفيض عني الوطن صورا مشرقة، تبشر 
بربيع مزهر وحصاد وفير، ويتجلى وجه جيش���نا اآلخر، وجه احلياة، عبر مشاركته 

في ميادين املجتمع املدني كعنصر فاعل بكل ما للكلمة من معنى.
فعس���كريو اجليش مبختلف رتبهم، يتخرجون في املؤسس���ات التعليمية حاملني 

الشهادات املهنية والثقافية، ويقتحمون مختلف النشاطات الفكرية.
وفي عالم املوسيقى تشارك موسيقى اجليش في مهرجانات واحتفاالت تعزف فيها 

االناشيد الوطنية، واالغاني الفولكلورية واملقطوعات الكالسيكية العاملية.
وفي مجال الطب والهندسة والتكنولوجيا، يشارك اطباء اجليش ومهندسوه وتقنيوه 

في مؤمترات كثيرة، محلية وعاملية، وأينما حلوا كانوا موضع ثناء وتقدير.
وفي احلياة الثقافية بأوجهها كافة تشارك قيادة اجليش عبر ممثلني للقائد في معظم 
وجوه الثقافة مع افتتاح مهرجانات ومعارض فنية، الى توقيع كتب واقامة ندوات فكرية، 
وكان من بني النشاطات البارزة هذا العام، مشاركة اجليش بنشاط في املعرض االمني 
الذي نظمته شركة »INEGMA« في البيال، برعاية فخامة رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
سليمان. وفي املجال الرياضي دخل اجليش بقوة عالم الرياضة، فكان له دور بارز بني 
االحتادات الرياضية الوطنية، وشاركت بعثاته في معظم البطوالت العسكرية العربية 
والدولية، وفي حدث رياضي مميز هذا العام، نظم اجليش خالل شهري مارس وابريل 
املنصرمني س���باق اغارة االرز في التزلج، بني بلدتي تنورين وبش���ري، وسباق حتدي 
القمة في جبل املكمل، شاركت فيهما فرق رياضية من اجليش واالجهزة االمنية وقوات 

االمم املتحدة املؤقتة في لبنان، الى جانب رياضيني مدنيني من الذكور واالناث.
في الذكرى الرابعة والستني لتأسيسه، يستمر اجليش في اداء رسالته، بإميان راسخ 
وعزمية ال تعرف الكلل، ميناه حتمي ويسراه جتمع، وشعلة تضحياته تدحر الظلمات 
عن وجه الوطن، وتفتح له دربا الى الش���مس، ليبقى كما ش���اءه االجداد واآلباء، وكما 

حتلم به االجيال، وطن احلرية والكرامة واالنسان.

البقية ص22
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عناصر من اجليش اللبناني يجرون عمليات الصيانة والتركيب لبعض الذخيرة

..وطوافات اجليش اللبناني تساهم  في اخماد احلرائق إلى جانب مهامها الدفاعية

متابعة وحضور دائمان لقيادة اجليش

في لبنان، وهو على جهوزية دائمة 
للتصدي الي عدوان اس���رائيلي 
محتمل، ب���كل االمكانات املتوافرة 
ومهما بلغت التضحيات، وتشديدا 
على قدس���ية هذه املهمة، خاطب 
قائد اجليش العماد جان قهوجي، 
العسكريني في امر اليوم الصادر 
املقاومة والتحرير  مبناسبة عيد 
قائال: »اعلموا ان احلفاظ على اجناز 
التحرير، يعتبر من اول واجباتكم 
والتزاماتكم، النه في حتقيق هذا 
النبيل، تبرون بالقس���م،  الهدف 
الش���هداء، وفي  امانة  وحتفظون 
انتشاركم بني اهلكم ومواطنيكم 
على امتداد احلدود اجلنوبية، حيث 
موقعكم الطبيعي ودوركم االساسي، 
امنا تؤكدون التمسك بهذا االجناز، 
واالصرار على اس���ترجاع ارضنا 
التي التزال قيد االحتالل، وصوال 
الى حتقيق السيادة الناجزة على 

كامل ترابنا الوطني«.
وتأكيدا على متس���ك اجليش 
بكل شبر من تراب الوطن، واصلت 
جلنة عسكرية مختصة بالتعاون 
مع القوات الدولي���ة، مهمة اعادة 
وضع املعالم عن���د اخلط االزرق 
الذي تعرض قسم منه للتشويه، 
في اثناء عدوان يوليو بحيث متكنت 
هذه اللجنة في سياق عملها، من 
حتدي���د اراض محررة ومهجورة، 
تبلغ مساحتها نحو ثالثة ماليني 
ومائة الف متر مربع، وتعمل قيادة 
اجليش بالتعاون مع القوات الدولية 
والسلطات الرسمية، على تنظيف 
ه���ذه االراضي من االلغام وش���ق 
اليها، متهيدا لتس���ليمها  طرقات 

الى اصحابها.

المهمات األمنية للجيش اللبناني

كذل���ك يقوم اجلي���ش بتنفيذ 
مهماته األمنية في مختلف املناطق 
اللبنانية، مس���تندا ف���ي ذلك الى 
جملة من املبادئ ابرزها: اجليش 
مؤسس���ة وطنية جامع���ة، تنأى 
الطائفية والفئوية  بنفس���ها عن 
والتجاذبات السياس���ية، وتلتزم 
القوانني واالنظمة النافذة وقرارات 
السلطة االجرائية، في اطار املصلحة 

الوطنية العليا.
- التج���رد املطلق في معاملة 
املواطنني وتطبيق مبادئ العدالة 

ضباط بجروح.
في االطار األمني أيضا، حققت 
القوة املشتركة املكلفة مبهمة ضبط 
ومراقبة احلدود البرية والبحرية 
اللبنانية، والتي تضم وحدات من 
اجليش وقوى األمن الداخلي واألمن 
العام واجلمارك، إجنازات مهمة في 
التسلل غير الشرعي،  مجال منع 
ووقف أعمال التهريب على جانبي 
احلدود اللبنانية – الس���ورية في 
منطقة الشمال، وقد مت استحداث 
معبر ح���دودي جدي���د في محلة 
وادي خالد به���دف التخفيف من 
أعب���اء تنقالت املواطنني، في حني 
يستمر التعاون بني جلان عسكرية 
من اجليشني اللبناني والسوري، 
ملعاجلة املشاكل الناجمة عن التداخل 
اجلغرافي والسكاني خصوصا فيما 
يتعلق بقضايا التعليم واستثمار 

األراضي الزراعية.
ب���دأت قيادة  من جهة أخرى، 
اجليش التحضير للمشروع املتعلق 
بضبط كامل احلدود الشرقية، على 
ان يباشر تنفيذ املرحلة األولى مع 
مطلع العام 2010، وينتهي تنفيذ 
املرحل���ة الثالثة م���ع مطلع العام 
2012 ولهذه الغاية مت انشاء فوج 
احلدود البري���ة األول كما يجري 
االعداد إلنش���اء أفواج أخرى، من 
القطاعات  ش���أنها تغطية جميع 

احلدودية.

مواجهة اإلرهاب

تعاني شعوب العالم قاطبة من 
اإلرهاب، الذي يتهدد اس���تقرارها 

واملساواة، حفاظا على الدميوقراطية 
العام���ة وحق���وق  واحلري���ات 

اإلنسان.
- تأم���ني اس���تمرارية تنفيذ 
االج���راءات والتدابير األمنية من 
خالل الشفافية في القيادة واالدارة 
واملوقف، والس���هر عل���ى متابعة 
األوضاع، واحلزم والس���رعة في 
تنفيذ املهم���ات وعدم التهاون مع 

أي إخالل باألمن.
وقد كان للجيش خالل السنوات 
املاضية، الدور األساسي في ضبط 
األم���ن وتثبيت االس���تقرار، رغم 
االنقس���امات السياس���ية احلادة 
التي ش���هدتها البالد، وما رافقها 
من مظاهرات واعتصامات وأحداث 
أمنية خطيرة، حيث شكل تدخل 
اجليش احلازم والسريع حملاصرة 
األحداث ومنع تفاقمها، الفس���حة 
تلو األخ���رى، لعودة اجلميع الى 
طريق التالقي واحلوار. وخالل هذا 
العام نفذت وح���دات اجليش في 
مختلف املناط���ق اللبنانية حملة 
واس���عة ملكافحة اجلرائم املنظمة 
على أنواعها، حيث مت توقيف مئات 
األشخاص املطلوبني للعدالة، بجرائم 
قتل وسرقة وتزوير عمالت واطالق 
نار وجتارة مخدرات، كما مت ضبط 
معمل ضخم لتصنيع هذه املادة، 
اضافة الى مصادرة كميات كبيرة من 
األسلحة والذخائر املتنوعة، وعلى 
خلفية احلملة املذكورة، تعرضت 
آلية للجي���ش لكمني غادر، نصبه 
مسلحون في منطقة البقاع، ما أدى 
الى استشهاد 4 عسكريني واصابة 

األمني واالجتماعي واالقتصادي، 
وبالنسبة الى لبنان، يعتبر االرهاب 
من أشد املخاطر احملدقة بالكيان، 
كونه يش���كل النقي���ض الواضح 
للصيغ���ة اللبنانية، القائمة على 
العيش املشترك بني مختلف مكونات 
اللبنان���ي، وانفتاح هذا  املجتمع 
األخير على سائر مجتمعات العالم. 
ولقد واجه اجليش بكل قوة وحزم 
اجلماعات والتنظيمات اإلرهابية في 
عدة مراحل، كان أبرزها، مواجهة 
تنظيم »فتح اإلس���الم« في العام 
2007 في نهر البارد، حيث متكن 
اجليش مدعوما بالتفاف ش���عبي 
عارم، من حتقيق انتصار كامل على 
هذا التنظيم، بعد ان قدم 171 شهيدا 
ومئات اجلرحى قرابني طاهرة على 
مذبح الوطن. غير ان يد االرهاب 
عادت الحقا لتستهدف اجليش، في 3 
انفجارات غادرة، طاول أحدها مركزا 
عسكريا في محلة العبدة بتاريخ 
2008/5/31، وآخران طاوال عسكريني 
عزال، أثناء جتمعهم لالنتقال الى 
مراك���ز عملهم، ف���ي محلتي التل 
والبحصاص في مدينة طرابلس، 
بتاريخي 2008/8/13 و2008/8/29. 
ولقد كان رد اجليش حازما وسريعا 
على مستوى هذه األحداث اخلطيرة، 
حيث باش���رت مديرية املخابرات 
بالتعاون مع فرع املعلومات في قوى 
األمن الداخلي، بحملة تقص ورصد 
وتعقب للمجرمني، أفضت بتاريخ 
2008/10/12، وفي أوقات الحقة الى 
توقيف معظم أفراد اخللية االرهابية 
الضالعة في التفجيرات املذكورة، 
الذي أطلقه  الوعي  ليتحقق بذلك 
العماد قهوجي خالل تفقده مكان 
انفجار البحص���اص، حني أكد أن 
اجلناة ل���ن يفلتوا من يد العدالة، 
وان أي تطاول عل���ى اجليش أو 
اعتداء على املواطنني لن مير دون 

ردع وعقاب.
وخالل هذا العام متكنت مديرية 
املخابرات في اجليش، من تفكيك 
العديد من الشبكات اإلرهابية، أبرزها 
شبكة تابعة لتنظيم القاعدة، كانت 
تعد لتنفيذ تفجيرات ضخمة في 

لبنان وعدد من الدول العربية.

مكافحة التجسس

التجسس من  تعتبر عمليات 

جولة خاصة مع الجيش اللبناني 
بمناسبة عيده الـ 65

توفير األمن النتخابات نيابية  في يوم واحد
ليس����ت املرة األولى التي جتري فيها االنتخابات النيابية 
في لبن����ان، ويضطلع اجليش مبهمة توفي����ر األمن لها على 
أكمل وجه، بيد ان التحدي الكبير الذي واجهه اجليش خالل 
االس����تحقاق االنتخابي األخير، هو اجراء هذا االستحقاق في 
مختلف املناطق اللبنانية وفي يوم واحد، اضافة الى ما رافقه 
من شحن إعالمي غير مسبوق، واصطفافات سياسية حادة.

لكن قيادة اجليش احتاطت جيدا حلجم املهمة، وما ميكن ان 
تواجهه من صعوبات، فقامت بحشد أقصى الطاقات واجلهود، 
ووضع خطة مفصلة ودقيقة، ش����اركت ف����ي تنفيذها معظم 
وحدات اجلي����ش مبا فيها الوحدات اإلدارية واللوجس����تية، 
فيما مت اجراء عدة متارين جتريبية قبيل االنتخابات للتأكد 

من حسن التنفيذ.
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استعداد وجهوزية تامة على مدار الـ 24 ساعة

احدى املقاتالت 

حضور اجليش دائم الستيعاب اي اشكال على جميع االراضي اللبنانية

احدى مروحيات اجليش العني الساهرة على حدود الوطن

أهم الوسائل التي يستخدمها العدو 
االسرائيلي ضد لبنان في أوقات 
الس����لم واحلرب، للحصول على 
معلومات مختلفة يس����تفيد منها 
أثناء أعماله العسكرية، أو لتنفيذ 
اغتياالت وتفجيرات إرهابية، بهدف 
النيل م����ن وحدة الوطن وصيغة 
العيش املش����ترك بني أبنائه، لكن 
اجلي����ش كان دائما باملرصاد لهذا 
اخلطر، بحيث استطاع في األعوام 
املنصرمة م����ن تفكيك العديد من 
أبرزها شبكة  العميلة،  الشبكات 
محمود رافع الذي اعترف بضلوعه 
في جرائم عديدة، من بينها جرمية 
اغتيال األخوين مجذوب في صيدا 
بتاريخ 2006/5/26، غير ان االجناز 
األكبر على هذا الصعيد، حتقق خالل 
العام����ني 2008 و2009، اثر متكن 
مديرية املخابرات بالتعاون مع سائر 
األجهزة األمنية، من كشف عشرات 
املتعاملة مع املوساد  الش����بكات 
االسرائيلي وتوقيف معظم أفرادها، 
وقد ضبط بحوذة هؤالء، أجهزة 
اتصال وكاميرات تصوير متطورة 
للغاي����ة، فيما اعترف����وا بإقدامهم 
على جمع معلوم����ات عن مراكز 
عسكرية وحزبية، ورصد حتركات 
مسؤولني سياسيني وعسكريني، 
والتحضير للقيام بأعمال تخريبية 
لصالح العدو. وازاء ضخامة هذه 
الشبكات واستدراج عدد ضئيل من 
العسكريني اليها، أكد قائد اجليش 
العماد جان قهوجي، التصميم على 
اقتالع أش����واك العمالة من جسم 
الوطن حتى النهاية، وان ال مظلة 

فوق رأس أحد مهما عال شأنه.
كم����ا عممت قي����ادة اجليش – 
مديرية التوجيه، نشرة توجيهية 
على العس����كريني بعنوان »خطر 
التجس����س االس����رائيلي« ج����اء 
فيه����ا: »لقد كان واضحا ان العدو 
االسرائيلي لن يسكت عن هزميته 
ف����ي حرب يولي����و 2006، وقبلها 
اندح����اره عن اجل����زء األكبر من 
األراضي اللبنانية احملتلة في مايو 
العام 2000 لذلك جاء تركيزه على 
العمالء ومحاولة اختراق  جتنيد 
الساحة اللبنانية وزرع الشقاق بني 
اللبنانيني بهدف حتويل هزميته الى 
انتصار«، وفي أي حال، ان النصر 
يصنعه كبار النفوس ال صغارها، 

اللبنانيون على احتالل من نوع 
آخر، متثل في وجود نحو 550.000 
لغم خلفها ه����ذا العدو وراءه في 
مناطق اجلنوب والبقاع الغربي، 
ثم بلغ����ت املش����كلة ذروتها مع 
عدوان يوليو، حيث اسقط العدو 
االسرائيلي اكثر من مليون قنبلة 
عنقودية فوق ارض اجلنوب، وقد 
متكن اجليش باالشتراك مع فرق 
مختصة من دول شقيقة وصديقة، 
ومنظمات دولي����ة غير حكومية، 
حتى تاري����خ 2009/7/1 من اجناز 

ما يلي:
- ن����زع وتفجير 125000 لغم 
مضاد لالشخاص واآلليات، و41000 
قذيف����ة وقنبل����ة غي����ر متفجرة، 
و195000 قنبل����ة عنقودية، و511 
قنبلة وصاروخ طيران، و75000 

جسم مشبوه.
- تنظيف مساحة 91 كلم2 من 
اصل 165 كلم2 من األلغام والقذائف 

غير املنفجرة.
- تنظيف مس����احة 38 كلم2 
من اص����ل 48 كلم2 م����ن القنابل 

العنقودية.
من جهة اخرى يستمر املركز 
اللبناني لالعم����ال املتعلقة بنزع 
اللجنة  األلغ����ام، بالتعاون م����ع 
الوطنية للتوعية من مخاطر االلغام، 
بتنفيذ حمالت االرشاد والتوعية في 
جميع املناطق اللبنانية، حيث ادت 

والقوة العسكرية االسرائيلية التي 
فشلت في حتقيق أي هدف خالل 
مواجهة بلد صغي����ر كلبنان، لن 
تس����تطيع تعويض هذا الفش����ل 
أقوياء  الدنيئة، فنحن  بأساليبها 
الوطني، ومتانة جبهتنا  بوعينا 
الداخلية، كما ان مؤسستنا قوية 
الوطنية والعس����كرية،  بثوابتها 
وال����كل يدرك أن اجلس����م القوي 
قادر عل����ى لفظ أي طارئ دخيل، 
والعميل كم����ا هو واضح وثابت، 

ال ميثل إال نفسه.

المهمات اإلنمائية

ارتبط اجلي����ش اللبناني منذ 
نش����أته ارتباطا وثيقا باملجتمع، 
ليس من خ����الل املهمات الدفاعية 
واألمني����ة املنوطة به وما يترتب 
على ذلك من عالقات مع املواطنني 
فحسب، امنا أيضا من خالل اهتمامه 
باملجاالت االجتماعية واخلدمات 
التي يؤديها حيث تدعو احلاجة، 
ادراكا من����ه ان االم����ن والنهوض 
البالد،  االمنائي واالقتصادي في 

هما توأم ال ينفصل.
ومن املهمات االمنائية التي نفذها 
اجليش وال يزال: املشاركة في تأهيل 
املرافق السياحية واملواقع االثرية، 
القيام بحمالت تنظيف للشواطئ 
وبأعمال تشجير واخماد حرائق، 
شق طرقات في االماكن النائية، رفد 
بعض االدارات الرسمية باخلبرات 
البشرية،  والوس����ائل والطاقات 
تقدمي املساعدات الالزمة ملؤسسات 
املجتمع املدن����ي والهيئات الفنية 
القيام  والثقافي����ة واالجتماعية، 
بعمليات اخالء وإنقاذ، وتشكيل 
جلان لتخمني االض����رار الناجمة 
عن الكوارث الطبيعية واحلوادث 

الطارئة.

مليون »عنقودية« و550 ألف لغم

من ناحية ثانية، اولى اجليش 
اهتماما خاصا مبش����كلة األلغام 
املتصل����ة باألمن واالمن����اء معا، 
نظرا ملا لها من تأثير مباشر على 
حياة املواطنني واعمالهم اليومية 
واستثمارهم الرزاقهم، وقد بدأت 
هذه املش����كلة مع انتهاء االحداث 
ف����ي الع����ام 1990، وتفاقمت على 
اثر اندحار العدو االسرائيلي في 
مايو من العام 2000، اذ اس����تفاق 

اجلهود املبذولة الى انخفاض كبير 
في معدل الضحايا سنويا.

سليمان من القيادة إلى الرئاسة

شاءت الظروف االستثنائية التي 
مرت بها البالد خالل العام املنصرم، 
ان ينتقل رئيس اجلمهورية العماد 
ميشال سليمان، من قيادة اجليش 
الى موقع الرئاس����ة، من دون ان 
التسلم والتسليم  جترى مراسم 
الالزمة وفقا للمعتاد، وهذا ما حدا 
بقياد اجليش عل����ى تنظيم حفل 
تكرميي لفخامته في البرزة بتاريخ 
2009/2/6، حضره الى جانب فخامة 
الرئيس، وزيرا الدفاع والداخلية، 
وقائد اجليش العماد جان قهوجي 
واركان القي����ادة وكبار ضباطها، 

ومدعوون آخرون.
وقد ألقى فخامة الرئيس كلمة 
باملناسبة، شكر فيها القيادة على 
اقامة احلفل، واكد ان اجليش هو 
الفق����ري للدولة،  العمود  مبثابة 
وه����و صمام االمان ف����ي مواجهة 
االخطار الثالثة التي تتهدد لبنان، 
واملتمثل����ة بالعدو االس����رائيلي 
واالره����اب والفتنة الداخلية. من 
جهته الق����ى العماد قهوجي كلمة 
اكد فيها االلتزام بالثوابت الوطنية، 
وبالنهج الذي ارسى دعائمه فخامة 
الرئيس في املؤسسة العسكرية، 
ومم����ا قاله: »حني اتيت الى قيادة 
اجليش متسلحا بثقتكم الغالية، 
شعرت مبلء الفخر واالعتزاز وانا 
اشهد بأم العني بصماتكم الواضحة 
فيما حتقق من اجنازات مشرقة، 
هي ثمرة سهركم الدائم وعصارة 
جهودكم الال مح����دودة، ووجدت 
انه من الس����هولة مبكان، السير 
قدما في عملية تطوير املؤسسة 
اكثر واكثر، السيما واننا نرى في 
موقعكم اجلديد س����ندا دائما لها، 
وفي رعايتكم الكرمية خير معني 

ونصير«.
تعتبر عملية تطوير املؤسسة 
العسكرية، من اهم العوامل التي 
تسهم في تعزيز قدرات املؤسسة 
واحلفاظ عل����ى كفاءتها القتالية، 
مبا يتناس����ب مع حج����م املخاطر 
والتحديات التي يواجهها الوطن، 
وقد اولت القيادة مواضيع العديد 
والتدري����ب والتجهي����ز االهتمام 
االقصى، فعمدت الى متديد اخلدمات 

لبعض املجندين السابقني وتطويع 
الراغبني منهم بصورة تدريجية، 
الدورات  ال���ى تكثيف  كما عمدت 
التدريبي���ة ف���ي الداخل واخلارج 
على مختلف املستويات، الى جانب 
تفعيل التعليم في كلية فؤاد شهاب 
للقيادة واالركان وفي سائر املعاهد 
وامل���دارس، بهدف تأهيل الضباط 
القادة لتسلم وظائف قيادية عليا، 
وتنشئة ضباط ورتباء وافراد جدد، 

يتحلون بكفاءة عسكرية عالية.
وفي اطار سعيه احلثيث لتأمني 
االسلحة والتجهيزات الضرورية 
العماد  للجيش، زار قائد اجليش 
جان قهوجي، كال من اجلمهورية 
العربية السورية والواليات املتحدة 
االميركية وجمهورية مصر العربية 
ودولتي قطر والكويت، حيث عرض 
خالل لقائه مع مسؤولني سياسيني 
وعسكريني حلاجات اجليش، واطلع 
على املساعدات املمكنة، وقد اثمرت 
هذه الزيارات نتائج جيدة، خصوصا 
في مجالي التدريب واللوجستية، 
اكدت قي���ادة اجليش مرارا،  وقد 
اعتزازها بعالقات التعاون العسكري 
م���ع الدول الش���قيقة والصديقة، 
وقبولها املس���اعدات العس���كرية 
منها، شرط اال تشكل هذه املساعدات 
وسيلة للتدخل في شؤون املؤسسة 
العسكرية وادائها، او حجة لتعديل 
دورها الوطن���ي، النابع فقط من 
الوطنية اجلامعة والقرار  االرادة 

السياسي للسلطة االجرائية.
القيادة  في مجال آخر واظبت 
على حتسني االوضاع االجتماعية 
واملعيشية للعس���كريني، السيما 
الطبابة  من خالل رفع مس���توى 
العسكرية، جلهة رفدها باالجهزة 
الطبي���ة املتط���ورة وبالكفاءات 
الى تفعيل عمل  البشرية، اضافة 
جهاز االسكان العسكري، واستحداث 
مبان ومنشآت اضافية، من بينها 
املبنى اجلديد للنادي العس���كري 
املركزي في محلة املنارة � بيروت، 
الذي مت تش���ييده باالعتماد على 
اشتراكات الضباط، والقدرات الذاتية 
للمؤسسة العسكرية، مع االشارة 
الى ان قي���ادة اجليش قد اجنزت 
الدراسات الهندسية املطلوبة النشاء 
مستشفى عسكري منوذجي، وهي 
في انتظار حتقيق التمويل الالزم 

للبدء بتنفيذ هذا املشروع.

ــه  تتوج اذ  ــاء«  »األنب
اللبناني  ــش  بالتهنئة للجي
ــا  فإنه  65 ـــ  ال ــده  بعي
ــكر الى قيادته  تتوجه بالش
ــراده على ما  وضباطه وأف

قدموه إلجناح جولتها.
قائد  ــكر  بالش وتخص 
اجليش العماد جان قهوجي 
ومدير مكتبه العقيد محمد 
احلسيني. كما تشكر مدير 
ــوي العميد  ــه املعن التوجي
ــليمان  ــاج س ــح احل صال
ــعد  ــاعده العميد أس ومس
مخول.وكذلك تشكر قيادة 
وضباط اللواء التاسع على 

ما بذلوه من جهود.

رسالة شكر
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