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من بعلبك إلى البترون، ومن الهرمل إلى عين إبل وسواها من 
الجيش في زرع جذوة  البلدات جنوًبا وشمااًل وبقاًعا... يستمر 
الضيق  زمن  يفرضها  التي  القيود  متجاوًزا  والصمود،  األمل 

والشح والبؤس واليأس، وعاماًل على ثالثة محاور أساسية: 
رقعة  امتداد  وعلى  جميعها  مهماته  أداء  متابعة  هو  األول 
الوطن، بالزخم عينه والكفاءة نفسها، وكأّن رجاله لم تمّسهم 
األزمة المتفاقمة في البالد. فها هم يؤدون واجبهم من دون 
لم  الجيش  قوة من  أّن  يوًما  تلكؤ. هل سمعتم  أو  تقصير  أي 
أو  إرهابيين  مالحقة  أكان  سواء  الواجب  هذا  لنداء  تستجب 
عسكرييه  ألّن  ذلك،  سوى  أو  مخدرات  تجار  أو  فتن  مفتعلي 
باتت  آلياته  ألّن  أو  الهموم؟  تزايد  ومن  القّلة  من  يشكون 
متعبة وال أموال إلصالحها، وال محروقات في خزاناتها؟ بالطبع 
ال، وبالطبع هذا لن يحصل مهما ازدادت األمور سوًءا. وسيظل 
بمهماته،  قيامه  التي تضمن  الطرق  إيجاد  الجيش مصًرا على 
حجم  يدركون  قاعدته  إلى  الهرم  رأس  من  فالعسكريون 
المسؤولية الوطنية التي يتحملونها في هذه الظروف الصعبة، 
الذي يتكئ  الوحيد  أّن مؤسستهم هي جدار األمان  ويدركون 
إليه الوطن المتعب، ولذلك على الجدار أن يظل متماسًكا صلًبا 

ليبقى لنا أمل بقيامة الوطن.
المؤسسة، من جهة  االستمرار في تطوير  الثاني هو  المحور 
الثقيل  العبء  وتحّمل  بمهماتها  القيام  على  قدرتها  لتعزيز 
تقديماتها  لتعزيز  أخــرى  جهة  ومن  كاهلها،  على  الملقى 
على  ليحافظوا  إليها  الحاجة  أمّس  في  هم  الذين  للعسكريين 
في  واندفاع.  أمانة  بكل  واجبهم  أداء  في  ويستمروا  ثباتهم، 
هذا السياق تتوالى األخبار المفرحة اآلتية من الثكنات ومرافق 
الخدمات العسكرية. نتطّلع صوب بعلبك فتطالعنا أخبار ورشة 
والوسائل  التدريب  ومناهج  المباني  تشمل  الرتباء  معهد  في 
الحديثة.  الجيوش  في  التطور  مجاراة  بهدف  فيه،  المتبعة 
وعلى مسافة غير بعيدة من هناك نطالع أخبار إنشاء مزيد من 
وتنفيذ  القدرات  تعزيز  هدف  تخدم  وكلها  والمنشآت  المراكز 
صوب  وجهتنا  نحّول  الفاعلية.  من  مستوى  بأعلى  المهمات 
في  متطور  صحي  مركز  بإنشاء  المباشرة  خبر  فيأتينا  الجنوب، 
سيكون  نموذجي  مبنى  ثمة  هناك  من  بعيد  وغير  إبل،  عين 
الطبابة  أخبار  لنستطلع  بيروت  إلى  ونعود  جديد.  لفوٍج  مقًرا 
العسكرية التي باتت أفضل جهة ضامنة في لبنان، فنعرف أّن 
الخدمات، وال تمضي فترة من  لتطوير  الدؤوب مستمر  العمل 

دون تسجيل أمر جديد على هذا الصعيد. 
للمواطنين  العون  يد  مّد  في  فيتمّثل  الثالث  المحور  أما 
وتقديم المساعدة لهم بما يخفف معاناتهم وهمومهم بسبب 
دورها  ممارسة  على  الدولة  قــدرة  وعــدم  الصعبة  الظروف 
تؤدي  هنا  االقتصادية.  األزمــة  ظل  في  االجتماعي  الرعائي 
مديرية التعاون العسكري - المدني دورها البالغ األهمية، فمن 
شق الطرقات وإنارتها باستخدام الطاقة الشمسية، إلى تأهيل 
هذه  لتالمذة  مختلفة  مساعدات  وتقديم  رسمية،  مــدارس 
المدارس، فضاًل عن التفاعل مع الشباب من خالل العديد من 
ينشر  حين  في  الوطن،  إلى  انتمائهم  تعزيز  بهدف  المبادرات 

الفقر كفره بكل القيم على مساحات واسعة من هذا الوطن. 
األشغال  فوج  جهود  ُتنسى  أن  يمكن  ال  المحور  هذا  في 
المستقل الذي توسعت خدماته لتشمل إلى جانب قطع الجيش 
مجال  في  قدراته  طور  أن  بعد  وبخاصٍة  عام،  بشكٍل  المجتمع 
المركز  جهود  إلى  باإلضافة  والتراثية،  األثرية  المباني  حماية 
الصعب  عمله  يتابع  الذي  باأللغام  المتعلقة  لألعمال  اللبناني 
الجهد  هذا  وبفضل  والمتفجرات.  األلغام  من  أراضينا  لتطهير 
الذي أثمر حتى اآلن تنظيف 80 في المئة من األراضي الملّوثة، 

عادت إلى الحقول مواسم الزيتون والقمح والخضار...
تشهده  مما  مصّغرة  عّينة  كونه  يتعدى  ال  ذكره  سبق  ما 
يأتي  لذلك  عسكريينا.  سواعد  تنجزه  وما  ومراكزنا،  ثكناتنا 
إلينا الموفدون من الخارج فيعربون عن دهشتهم وتقديرهم، 
مع  المستوى  عالية  تدريبات  في  ليشاركوا  عسكريونا  ويذهب 

أهم جيوش العالم، فيعودون متّوجين باإلعجاب واالحترام.
فيما  قدًما  ليمضي  العقبات  كل  تخّطي  جيشنا  يستطيع  كيف 
إّنه  مشلولة؟  شبه  والمؤسسات  الركود  تعاني  بأسرها  البالد 
على  والعسكريين  القيادة  سهر  في  تتجلى  التي  اإلرادة  فعل 
أي  لتدارك  ُتبذل  التي  الجبارة  الجهود  وفي  بقَسمهم  الوفاء 
للجميع.  واضحة  فباتت  اإلدارة  نتيجة  أما  الموارد،  في  نقص 
صحيح أّن الجيش يتلّقى مساعدات وهبات من لبنانيي الداخل 
والخارج ومن دول صديقة، لكّن الثقة بأّن كل ما يأتي ُيصرف 
اإلنفاق،  المطلقة وترشيد  الشفافية  في موضعه ضمن معايير 
مندفعين  ينهار  أن  البلد  لهذا  يريدون  ال  من  يجعل  ما  هو 

لمساعدة جيشه.  
العوافي يا جيشنا. 
العوافي يا وطن.

العوافي يا وطن
د. إلهام نصر تابت

كيف يستطيع جيشنا أن يمضي قدًما؟
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اجتماع وموقف
 

لن نسمح
باستغالل الوضع

ونقطة على السطر...

هي رسالة مطمئنة وّجهها العماد عون إلى اللبنانيين، لكّنها في 
الوقت عينه دعوة إلى السياسيين الذين عليهم تحّمل مسؤولياتهم، 
ودعوة إلى المواطنين تحذرهم من السماح باستغاللهم، كما أّنها 
دعوة للعسكريين إلى الثبات ومواصلة أداء واجبهم من دون التأثر 
بالتجاذبات السياسية، لتمّر هذه المرحلة الصعبة ويعود البلد إلى 

عافيته.
»لألسف دخلنا مرحلة فراغ« قال العماد عون، مؤكًدا أّنه »بانتظار 
انتهاء هذه المرحلة وانتخاب رئيس جديد وتأليف حكومة جديدة، 
األهلي،  السلم  على  الحفاظ  ويعنيه هو  الجيش  يهم  ما  فإّن كل 
أما التجاذبات والتشنجات السياسية فنحن غير معنيين بها، ال من 

قريب وال من بعيد، ليس لنا أي دور في البازار السياسي«. 
وإذ لفت إلى التداعيات السيئة للوضع االقتصادي في ظل الفراغ 
د: »لن نسمح ألحد باستغالل  الرئاسي الذي نتمنى أن ال يطول، أكّّ
الوضع األمني والسياسي واالقتصادي، ولن نتهاون مع أحد أبًدا، 
بأن  المسؤولين  مطالًبا  أحمر«،  خط  األهلي  والسلم  فاالستقرار 
في  السياسية  الحلول  إليجاد  الوطني  والحس  بالمسؤولية  يتحّلوا 

أسرع وقت، حفاًظا على المصلحة الوطنية. 
وأشار العماد عون إلى أّن الخالف السياسي مشروع، »ونحن لسنا 
ضد اللعبة السياسية الديموقراطية، لكن ممنوع أن تنعكس على 
الشارع«، وأّكد مجدًدا »أّن الجيش سيكون حازًما في الحفاظ على 
البلد ساحة مفتوحة لخضات  السلم األهلي ولن يسمح أن يكون 
أمنية أو تعديات أو تحركات مشبوهة، وليكن واضًحا للجميع، أّن أي 
محاولة للعبث باألمن سوف نواجهها بقوة«. وأردف قائاًل: »أؤكد 
أّن الوضع األمني ممسوك. لكّن كالمي للتذكير بأّن حماية البلد 
هي مسؤوليتنا، في السابق لم نسمح بالمّس باألمن واالستقرار، 

ولن نسمح بذلك ال اليوم وال غًدا، ونقطة عالسطر«. 
ووّجه رسالة للشعب اللبناني »الذي يثق بنا ويعرف أّن المؤسسة 
كونوا  المخاطر:  كل  بوجه  عنه  تدافع  معه،  تبقى  وسوف  كانت 
واعين في هذه المرحلة وال تسمحوا ألحد بأن يستغلكم، تحت أي 
عنوان أو ظروف، صحيح المرحلة دقيقة ولكنها ستمّر، حافظوا على 
ثقتكم بالمؤسسة العسكرية وليكن إيمانكم بالوطن كبيًرا. الوطن 

اآلن بحاجة لنا جميًعا كمؤسسة عسكرية وكشعب«.
 كما وّجه رسالة إلى العسكريين قائاًل: »في االستحقاقات السابقة 
صعوبات  السابقة  السنوات  في  واجهنا  فخر،  مصدر  دائًما  كنتم 
مستوى  على  أّنكم  وحرفيتكم  بأدائكم  أثبتم  لكّنكم  كثيرة، 
المسؤولية وأكثر، وهذا ما جعلكم محط إعجاب محلًيا ودولًيا. بفضل 
»أداؤكم  وأضاف:  البلد«.  وكذلك  متماسًكا  الجيش  ظل  ثباتكم 
بحكمة وشجاعة وانضباط حفظ البلد ومنعه من االنهيار« مذّكًرا 
بتضحياتهم الكبيرة في »فجر الجرود« وخالل االحتجاجات الشعبية 
وانفجار المرفأ... ومعتبًرا أّن الضباط أثبتوا أّنهم قادة حقيقيون، 
وأّن الجيش أثبت أّنه جيش محترف، ورغم الظروف الصعبة التي 
نمّر بها، يحافظ على تمّسكه بالقيم واألخالقيات، ويحترم حقوق 

اإلنسان ويحمي الشرعية والمؤسسات. 
والشقيقة،  الصديقة  الدول  مساعدات  إلى  عون  العماد  وتطّرق 
فاعتبر أّنها تشّكل عامل دعم للجيش وسنًدا له في هذه المرحلة. 
مساعدات  لتأمين  العمل  يجري  القطرية،  الهبة  إلى  وباإلضافة 

أخرى.
وإذ أّكد أن المؤسسة العسكرية صامدة وستواصل أداء واجبها 
على  »باقون  قائاًل:  كالمه  ختم  واستقراره،  وأمنه  لبنان  لحماية 

قَسمنا، وضميرنا مرتاح«. 

لن نسمح ألحٍد باستغالل الوضع األمني والسياسي واالقتصادي، لن نتهاون مع أحد، ونقطة على السطر... تلك هي الرسالة األساسية 
التي تضّمنتها كلمة قائد الجيش العماد جوزاف عون خالل اجتماعه األخير مع أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى واألفواج المستقلة 

في حضور أعضاء المجلس العسكري.
استدعت عقد هذا االجتماع في اليرزة الحالة العامة في البالد، ففي ظل الفراغ الرئاسي وعدم تشكيل حكومة وما يسود الساحة 
السياسية من تجاذبات وانقسامات فضاًل عن تداعيات األزمة االقتصادية، ازدادت المخاوف من انزالق الوضع إلى مزيد من االنهيار 
وصواًل إلى الفلتان األمني. لكّن قائد الجيش كان حاسًما في تأكيده من جديد أّن الجيش لن يسمح بالمّس باالستقرار والسلم األهلي، 

وكما نجح في حفظ األمن ومنع االنفجار خالل السنوات الماضية رغم كل الصعوبات، سينجح في هذه المرحلة أيًضا. 
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موضوع الغالف
المعاون جيهان جبور

معهد الرتباء
 تفعيل التدريب وبناء القدرات القيادية 

المدخل الجديد الذي يتصدره رمز أسلحة المناورة الثالثة: 
المشاة والمدرعات والمدفعية، هو واحد من مؤشرات ورشة 
قائمة في المعهد الذي يمضي فيه التالمذة الرتباء 3 سنوات 
أن  قبل  والعسكرية  العلمية  بالمعارف  خاللها  يتسلحون 
يتخرجوا رقباء بصفة آمري حضيرة. وقد تم منذ فترة تعديل 
المناهج وتطويرها بهدف تحقيق الفاعلية القصوى للتدريب 
هيكلية  في  دورهم  ألهمية  نظًرا  الرتباء  إعداد  صعيد  على 

الجيش، وفي ممارسة اإلمرة.
تزويد  يتجاوز  فالمقصود  التدريب  عن  نتحدث  عندما 
إحداث  هو  منه  الهدف  أّن  إذ  والمعارف،  العلوم  المتدربين 

تغيير جذري في قدراتهم وسلوكهم بما يتالءم مع صفتهم 
ما  هو  والسلوك  القدرات  في  التغيير  وهذا  حضائر،  كآمري 
ينخرط  هنا،  من  التعليم.  في  الحديثة  التيارات  عليه  تشدد 
الفرد في معهد الرتباء بصفة تلميذ رتيب ليصار إلى تنشئته 
وتأهيله معنوًيا وجسدًيا وفكرًيا وثقافًيا وعسكرًيا، وبالتالي 

إعداده لتنفيذ المهمات الموكلة إليه.
ومعهد الرتباء في حالة تطّور مستمر على األصعدة كافة، 
فورش العمل فيه ال تتوقف لتحقيق الغاية المرجوة التي تخدم 
التلميذ الرتيب وتنعكس إيجاًبا على إقامته وتدريبه وتثقيفه 

وتعزيز روح التعاون وعمل الفريق وفن القيادة لديه.

لم نشعر بأي إنزعاج أو تعب في طريقنا إلى ثكنة الشيخ عبداهلل - بعلبك على الرغم من المسافة الطويلة التي كان علينا 
اجتيازها بواسطة آلية عسكرية بين بيروت والثكنة التي سبق أن زرناها مراًرا من قبل. مجرد التفكير بذلك الصرح العريق 
الذي ُيعتبر من أقدم ثكنات الجيش اللبناني، وبأبنيته الجميلة وما يحيط به من مساحات خضراء، كان كفياًل بتزويدنا 

جرعة كبيرة من االرتياح وأخرى من الحماسة لالطالع على الجديد في معهد الرتباء. 
لكن المفاجأة كانت عند وصولنا، إذ وجدنا أنفسنا أمام مدخل جديد يضفي على المعهد مزيًدا من الوقار والجمالية...
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نقطة االنطالق
معهد  قائد  استقبلنا  وتصميًما،  وعزًما  تفاؤاًل  يشرق  بوجه 
ضباطه،  جانبه  وإلى  عّساف  بو  بيار  الركن  العميد  الرتباء 
الرؤية  على  االطالع  لنا  ُأتيح  حيث  اإليجاز  غرفة  إلى  ودعانا 
تحديث  بهدف  ُوضعت  وقد  العمل  خطة  منها  انبثقت  التي 
المعهد وتطويره في مختلف المجاالت، وعلى سبيل المثال ال 
الحصر: تعديل المناهج، تحديث المباني، ترميم وبناء منشآت 
مواكبة  أّن  المعهد  قائد  يوضح  السياق  هذا  وفي  تدريب... 
التطور أمر ضروري إلعداد رتباء أكفاء قادرين على ممارسة 
مسؤول  رتيب  إعداد  أّن  إلى  يلفت  لكّنه  بفاعلية،  دورهم 
وكفوء ال يتحقق من خالل تزويده العلوم العسكرية والمدنية 
في المعهد فقط، وإنما من خالل الخبرة التي ُتكسبه إياها 
ذاته  تطوير  على  وعمله  أواًل،  والوحدات  القطع  في  الخدمة 

بالمثابرة والعمل الجاد ثانًيا.

لفيف تدريب االختصاصات
يتم  إذ  الرتباء  المعهد على تالمذة  التدريب في  ال يقتصر 
تنظيم دورات »رتيب مدّرب« بمعدل دورَتين في السنة مدة 
العسكرية  العلوم  جميع  تتضمن  وهي  أشهر،   7 منهما  كل 
التي تتطابق مع المنهاج الذي يتابعه التالمذة الرتباء. وُيشار 
هنا إلى أّن الرقيب المتدّرب يخضع لعدة اختبارات في مجال 
تحضير الدروس وتطبيقها ليصبح رتيًبا مدرًبا بكل ما للكلمة 
من معنى. وقد تم حتى اآلن تخريج 4 دفعات وافتتاح دورة 
دفعة خامسة لدورة رتيب مدرب باإلضافة إلى دورات رتيب 
لتعزيز  دفعات  وعلى  أشهر  ثالثة  لمدة  كتيبة  ورتيب  فوج، 

الوحدات وقطع الجيش برتباء اختصاص.

االرتقاء بالمستوى
االرتقاء  إلى  المعهد  قيادة  وضعتها  التي  الخطة  تطمح 
والكفاءات  والمهارات  يتناسب  مستوى  إلى  بالمتدربين 
المطلوبة في الجيش، وفق ما قاله قائد لفيف تدريب الرتباء 
العقيد جوزيف غضبان. فتنمية القدرات القيادية وروح العمل 
مرؤوسيه  إمكانات  معرفة  على  قادًرا  الرتيب  تجعل  كفريٍق 

التي  والصعوبات  التحديات  معرفة  عن  فضاًل  وتطويرها، 
التزام  ولعل  مواجهتها.  على  ومساعدتهم  تعترضهم  قد 
أفضل  هو  الصعاب  رغم  وصمودهم  واجبهم  العسكريين 

تقييم للتدريب ونجاحه في تحقيق أهدافه.
التطوير عدة مستويات، فقد  قائاًل: »شمل مشروع  ويتابع 

أضفنا تدريبات جديدة تحاكي التطور المطلوب«.
 Monkey.s فعلى مستوى الرياضة تم استحداث جولة حواجز
Bar مؤلفة من خمسة حواجز على مسافة 300م، باإلضافة 
إلى تصنيع عتاد لتمارين المعدة والسواعد. كما ُأعيد تأهيل 
جولة المقاتل ومالعب: كرة السلة، وكرة القدم وكرة القدم 

المصّغرة، ومضمار الركض.
أما على المستوى القتالي فيشير العقيد غضبان إلى تشييد 
بعض منشآت التدريب، كحقل رماية للتدريب الخاص الذي 
يعمل على الذكاء االصطناعي A.I، ومنزل مداهمة للتدريب 

الخاص في األماكن اآلهلة. 

القتال بروح الفريق
استيعاب  على  ــادر  ق طــوافــات  مهبط  إنشاء  تم  كذلك 
نوعها  من  األولى  هي  بالفريق«  مقاتل  و»جولة  طوافَتين، 
في الجيش اللبناني وهي تساعد على تنشيط مفهوم القتال 

لمحة تاريخية
تأسس معهد التعليم وتمركز في منطقة الشمال في 
أعيد تأسيسه كوحدٍة  العام 1967  العام 1961. في 
مستقلة وتمركز في عرمان، ثم انتقل )1969( إلى ثكنة 
معهد محمد مكي - بعلبك. وفي أثناء الحرب )1976( 
انتقل مجدًدا إلى الضبية، ليعود إلى ثكنة محمد مكي 
بداًل  الرتباء  العام 1997، وتصبح تسميته معهد  في 
من معهد التعليم اعتباًرا من العام 2020. تبلغ مساحة 
هذا المعهد 360000 م2 تقريًبا، وهو ُيعّد واحًدا من 

أهم منشآت الجيش اللبناني.
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بروح الفريق. ويهدف هذا النوع من التدريب إلى تنمية روح 
بين  والتعاضد  المشاركة  أواصر  وترسيخ  وتعزيزها  الفريق 
األفراد. كما أّنه يسمح للرتيب بفهم قدرات عناصره وعتاده 
التي  والمشاكل  الصعوبات  مواجهة  في  استخدامها  وكيفية 
تواجههم مع التقّيد بعنصر الوقت، لما له من أهمية في نجاح 

أي مهمة. 

الخاص التدريب  مفهوم 
الخاص  التدريب  مفهوم  إلى  ُأضيف  ذلك،  إلى  باإلضافة 
وهو   ،Full Mission Profile FMPكــامــل تمرين  ملف 
معينة.  قتال  دروس  من  انطالًقا  سيناريو  خلق  عن  كناية 
جمع  المهمة،  تلّقي  اآلتية:  الخطوات  التمرين  هذا  يضم 
االستعالم  مبدأ  وفق  المختلفة  المصادر  من  المعلومات 
 Intelligence   Surveillance واالستطالع   والمراقبة 
وضع  المعلومات،  تحليل   ،Reconnaissance - ISR
خص  ما  وفي  التمرين.  ونقد  التنفيذ  القرار،  أخذ  الخطة، 
وكاميرات  طيار  دون  من  طائرة  تحقيق  تم  التمرين  نقد 
GO PRO لتصوير التمارين والمساعدة على نقده والتعّلم 
 - المستقاة  )الــدروس  العسكري  بالمفهوم  األخطاء  من 
السنة  تالمذة  أّن  إلى  اإلشارة  مع   .)Lessons Learned
الثالثة ينّفذون ملف التمرين الكامل ويطبقونه على نظام 
وباستخدام  الحديثة،  الجيوش  في  ينّفذ  كما  تماًما   GIS

الجيوش. المعتمدة في هذه  التدريب والقتال  تقنيات 

التعاون مع الوحدات الخاصة
التطوير،  عملية  سياق  في  ذكره  سبق  ما  إلى  باإلضافة 
والقتال  التدريب  نوعية  بتفعيل  الرتباء  معهد  يقوم 
الجيش، وإقامة  الخاصة في  الوحدات  بالتعاون مع  الخاص 
التدريب  تقنيات  الرتباء  التالمذة  خاللها  يتابع  مخيمات 
وهي  الوحدات،  هذه  بها  تتميز  التي  العسكرية  والعلوم 

مشاريع للتنفيذ
معهد  يشهدها  التي  التطويرية  للورشة  استكمااًل 
بو  الركن  العميد  المعهد  قائد  لنا  يكشف  التعليم، 
المدى  في  تنفيذهما  سيتم  مشروَعين  عن  عساف 

المنظور بدعٍم ألماني:
بناء مجمع رياضي مقفل Big Gym على مساحة   

تراوح بين 800 و1000م2 .
اإلناث  التالمذة  ومراحيض  المنامة  غرف  ترميم   

والذكور.
معهد  بوضع  الجيش  قيادة  قامت  أخرى  جهة  من 
شمسية  طاقة  تجهيزات  إقامة  خارطة  على  الرتباء 
بالتوفير  تسمح  الكهربائية  الطاقة  لتأمين  متطورة 

بالمحروقات.
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مديرية المخابرات فرع مكافحة اإلرهاب والتجسس، الفوج 
القوات  مدرسة  إلى  وصواًل  البحر  مغاوير  فوج  المجوقل، 

الخاصة التي لها الدور األكبر على صعيد التدريب.
أما بالنسبة للسنَتين األولى والثانية فقد لحظ في نهاية 
القطع  في  تمّرس  دورة  منهما  لكل  السنوي  البرنامج 
والوحدات لمدة 6 أسابيع وبمعدل 6 تالمذة في كل وحدة. 
إليها  ُتفصل  التي  الوحدات  مع  المتدربة  الوحدات  تتعاون 
على  والتدّرب  الفريق  روح  ولترسيخ  محدد،  برنامج  وفق 
اإلمرة ُيعين كل أسبوع أحد التالمذة الرتباء آمًرا لحضيرة.

العامة والثقافة  المدنية  العلوم 
على  الرتباء  التالمذة  تدريب  في  المعتمدة  المناهج  ُترّكز 
التي تخّولهم أداء  إكسابهم القدرات والمهارات والمعارف 
العسكرية  العلوم  عن  وفضاًل  وجه.  أفضل  على  مهماتهم 
الفرنسية  اللغَتين  في  دروًسا  يتابعون  البدنية،  والتنشئة 
التاريخ  مــواد  إلى  باإلضافة  مكّثف  بشكلٍٍ  واإلنكليزية 

.ITوالـ GIS والجغرافيا والرياضيات والفيزياء ونظام
وتوظف البرامج الحديثة Power Point في إعداد البحوث 

عرضها  في  وكذلك  تحضيرها،  التالمذة  إلى  ُيطلب  التي 
ثقافتهم  زيــادة  للتالمذة  يتيح  ما  التالمذة،  باقي  أمام 

شخصياتهم. وصقل  مهاراتهم  وتنمية 

جولة الحواجز بالفريق في حضور قائد الجيش
في  التدريب  فصيلة  آمر  الترك،  نقوال  أول  المالزم  يشير 
العماد  الجيش  قائد  زيارة  خالل  أّنه  إلى  الثالثة،  السنة 
مقاتل  »جولة  تمرين  التالمذة  نّفذ  للمعهد  عون  جوزاف 
تتيح  وهي  المعهد.  في  مؤخًرا  اسُتحدثت  التي  بالفريق« 
روح  وتعزيز  الجماعي  العمل  على  التمّرس  فرصة  للتالمذة 
في  والتعاون  بــاآلراء  المشاركة  خالل  من  كفريق  العمل 
أثناء التنفيذ، كما تتيح لآلمر التمّرس على اإلمرة من خالل 
استماعه آلراء الفريق قبل اتخاذه القرار المناسب، باإلضافة 
إمكانات  وفق  حضيرته  عناصر  على  المهمات  توزيع  إلى 
الذي  الوقت  ضغط  تحت  كله  ذلك  يتم  منهم.  واحد  كل 
هو أساس في عملية التخطيط فضاًل عن التقّيد بالشروط 
كان  وقد  األخرى.  الفرق  مع  والمنافسة  بالحاجز  الخاصة 

التقنيات واألداء. التمرين نموذجًيا على مستوى  ذلك 

التقييم؟  ماذا عن 
الثانية،  السنة  مدرب  مهنا  بسام  الرائد  يفيدنا  ما  وفق 
امتحانات  خالل  من  الرتباء  التالمذة  تقييم  على  ُيعمل 
المادة،  نهاية  التدريب وفي  خطية وشفهية خالل جلسات 
السنة  انتهاء  عند  العسكرية  الكفاءة  امتحانات  عن  فضاًل 
والثانية  األولى  السنَتين  تالمذة  ُينّفذ  ويضيف:  الدراسية. 
يشاركون  تمّرس  فترة  عمالنًيا  المنتشرة  الوحدات  في 
بها  تقوم  التي  والنشاطات  المهمات  جميع  في  خاللها 
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الوحدات، وفق برنامج موّحد صادر عن قيادة معهد  هذه 
التي  الوحدات  قادة  قبل  التالمذة من  تقييم  الرتباء، ويتم 
عام  بشكلٍٍ  التمّرس  عملية  تقييم  يتم  كما  فيها،  تمّرسوا 

من خالل االستماع آلراء التالمذة واقتراحاتهم.
أّنه تم استحداث مركز ضباط  إلى  الرائد مهنا  وإذ يشير 
لمستوى  ونصف  شهر  كل  تقييم  إجــراء  مهمتهم  لفيف 
تقييم  إجراء  إلى  كذلك  يلفت  والجسدي،  الفكري  التالمذة 
الثغرات  اكتشاف  بغية  المدربين  والرتباء  الضباط  ألداء 

التدريب. والعمل على معالجتها بما يصب في مصلحة 

...وعن تجربة اإلناث؟
المعهد  قائد  مساعد  زغيب  بو  ألبير  الركن  العقيد  يرى 
في  العالية  قدراتهن  أثبتت  المعهد  في  اإلناث  تجربة  أّن 
أرض  على  تجّلى  ما  وهذا  والقتالية،  األكاديمية  المجاالت 
والمتخصص  المتقن  التدريب  إلى  ذلك  ويعود  الواقع، 
حيث  المعهد  في  الجنَسين  من  المتدربون  تابعه  الذي 
الدروس  مراحل  في  جنب  إلى  جنًبا  والذكور  اإلناث  كان 
تابعوها.  التي  الــدورة  خالل  كافة  والقتالية  األكاديمية 
وهو ُيشير إلى أّن أكثر ما مّيز أداء اإلناث عن أداء رفاقهم 
الذكور هو الدقة في التنفيذ والقدرة العالية على التنسيق 
ألدق  االنتباه  مع  واحد  آن  في  متعددة  مهمات  وإتمام 

التفاصيل.

التحدي الكبير
»منذ التحاق التالمذة في المعهد، كان قرار قائده أن يتم 
تدريبهم من دون تمييز بين اإلناث والذكور مع األخذ بعين 
باإلقامة  يتعّلق  ما  في  لإلناث  الخصوصية  بعض  االعتبار 
العالقة  في  الكبير  التحدي  كان  وقد  الشخصية.  والعناية 
جنًبا  التمارين  وتنفيذهن  اإلناث  والمتدربات  المدربين  بين 
وباقتناع  نفسه،  وبالمستوى  الذكور  رفاقهم  مع  جنب  إلى 
المتدربات أنفسهن بذلك. أثبتت التجربة أنهن قادرات على 
ينافسن  بل  ال  وأخطرها،  البدنية  النشاطات  بأصعب  القيام 
الذكور بذلك في بعض المجاالت، فطليع الدورة كانت أنثى، 
وقد استطاعت إظهار كفاءة عالية لدى اإلناث والتفوق على 
المدنية  العلوم  على صعيد  أكان  سواء  الذكور  من  زمالئها 
أم العسكرية على حد سواء«. هذا ما قاله النقيب رالف عالف، 
لتجربة  تقييمه  عند  الثالثة  للسنة  األولى  التدريب  آمر سرية 
اإلناث وقدراتهن في مجال القتال ألول مرة في تاريخ الجيش 

اللبناني.
الرتباء يتابعون مع  التالمذة  أّن  إلى  هنا ال بد من اإلشارة 
الفريق السويسري ICMPD ورش عمل حول موضوع الجندرة.

تجارب وشهادات 
تخرجت الرقيب إليسا رزق حديًثا من معهد الرتباء، اختصاص 
العام  في  بالمعهد  التحقت  ــدورة.  ال طليعة  وكانت  مشاة 
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بالتقدم  للعسكريين  الجيش  قيادة  سمحت  أن  بعد   2020
بطلباٍت لالنتقال إلى معهد الرتباء بصفة تلميذ رتيب، وكانت 
الكلية  إلى  لالنتقال  بطلباٍت  سابًقا  تقّدموا  للذين  األفضلية 
الحربية بصفة تلميذ ضابط ولم يتم قبولهم، وهي واحدة 

من بينهم. 
بطلب  »تقدمت  فتقول:  المعهد،  في  تجربتها  عن  تتحدث 
االلتحاق إلى معهد الرتباء انطالًقا من إصراري على المثابرة 
ورغبتي في تطوير ذاتي«. وتضيف: »لم تكن األمور سهلة 
على  التدريب  اليومية،  الحياة  نمط  في  التغيير  البداية،  في 
االنضباط وااللتزام، كاالستيقاظ باكًرا والنوم في وقت متأخر، 
أوقات  في  الطعام  وتناول  الدائم  االستعداد  بوضع  والبقاء 
مع  أصبحت  لكنها  قاسية،  كانت  األمــور  هذه  كل  محددة، 
الوقت أموًرا عادية وروتينية، فالنشاطات التدريبية المتالحقة 

والمتعبة زودتنا قدرة تحّمل كبيرة، وأكسبتنا الصالبة«.
من  أكثر  لإلناث  تسهيالت  هناك  سيكون  أّنه  أظن  »كنت 
التدريبات  خضنا  فقد  تماًما،  العكس  لي  تبين  إّنما  الذكور، 
الرقيب  به  تبادرنا  ما  أول  هذا  مراعاة«،  أي  دون  من  كافة 
ديانا أنطون، وتضيف: »رغم الوضع االقتصادي الصعب، لم 
المؤسسة  إلى  باالنتساب  قراري  عن  التراجع  فكرة  تراودني 
العسكرية، أما فكرة االنسحاب من الدورة فقد راودتني عدة 
مرات بسبب قسوة التدريبات والبعد عن العائلة، ولكن حّث 

المدّربين وتشجيع الرفاق جعلني أصمد حتى النهاية«.

معهد  في  مسيرته  حدشيتي  بطرس  الرتيب  التلميذ  يتابع 
الرتباء )سنة ثالثة(، هو فخور بذلك، ويقول: »تلّقينا في المعهد 
جميع الدروس العسكرية التي يتلقاها التالمذة الضباط في 
الكلية الحربية. أما أبرز النشاطات التي زودتني ثقة في النفس 
والعملية  التثقيفية  والعلوم  أنواعها،  بمختلف  الرمايات  فهي 
القيادة  فن  دروس  أّن  كما   .Power Point على  المحضرة 
مّكنتني من إعطاء األوامر والسيطرة على الحضيرة، وقد تجّلى 
تنفيذ »جولة  آمًرا للحضيرة خالل  أدائي حين كنت  ذلك في 

.»FMP الحواجز بالفريق«، وخالل دروس القتال
ثالثة(  )سنة  إبراهيم  علي  الرتيب  التلميذ  يتحدث  وبدوره 
عن تجارب عاشها ال يمكنه نسيانها وأكسبته الكثير، ومنها: 
تمارين التوّجه في عدة مناطق لبنانية، يقول: »روح المنافسة 
بين المجموعات زادت التضامن والعمل بروحية الفريق داخل 
المجموعة الواحدة. كذلك المناورة بالذخيرة الحّية في نهاية 
السنة الدراسية الثانية والتي جعلتني أشعر بأنني في معركة 
من  والهبوط  غوسطا  ثكنة  في  الهوائية  والجولة  حقيقية، 
الخوف  حاجز  كسرت  ممّيزة  تجربة  كّلها  كانت  المرتفعات. 

لدي«.
يواصل معهد الرتباء مسيرته في بناء الرجال األقوياء وتعزيز 
قدراتهم في مختلف المجاالت، ليكونوا ليس  مقاتلين أكفاء 
فقط، وإنما  قادة يسهمون في وحدة مجموعاتهم ونجاحها 

في أداء مهماتها أيًضا.

13



14



15



16

الشرف  ساحة  من  ارتفعوا  المخابرات  لمديرية  شهيًدا   82
بالعزة  شجاعتهم  توجتهم  بطاًل   82 الشهادة،  سماء  إلى 
وبعضهم  وزحلة،  وبعلبك  عكار  من  أتى  بعضهم  والكرامة. 
كنف  في  وبيروت...  ومرجعيون  وجبيل  النبطية  من  اآلخر 
لعزته  له،  ودمهم  عرقهم  لبنان،  من  رجااًل  باتوا  المؤسسة 

وأمنه واستقراره. 

في البال
البطل  الضابط  البال قصة ذلك  إلى  الصور، تحضر  تتأمل 
العام  مطلع  في  اإلرهابيين  مواجهة  في  استشهد  الذي 
المواجهة  في  استشهد  الذي  الرتيب  ذلك  وقصة   ،2013
أشهر  منذ  استشهد  الذي  الرتيب  بسهولٍة  وتتذكر  نفسها، 
في مواجهة مع أحد كبار تجار المخدرات في الشراونة. لقد 
استشهد ألّن مناقبيته العسكرية لم تسمح له بإطالق النار 
على تاجر المخدرات  الذي احتمى بولده، ومثل هذا الشهيد 
المدنيين  أرواح  أن يعّرضوا  أبوا  كثيرون استشهدوا ألّنهم 
كما  القريب  األمس  في  استشهدوا  الذين  هؤالء  للخطر. 
طويلة،  عقود  منذ  الشهادة  إلى  سبقوهم  الذين  رفاقهم 
ذكرهم حي في المؤسسة، ليس  عبر السجالت واالحتفاالت 

عائالتهم  مع  للقيادة  الــدائــم  بالتواصل  وإنما  فقط، 
واحتضانها ألهلهم وزوجاتهم وأوالدهم. 

وذكرهم حي أيًضا بحفظ الرفاق ألمانة الشهادة المشرقة 
الشجعان  العسكريين  من  أًيا  سألت  فلو  بالهم.  في  دوًما 
الذين خاضوا معارك ضارية في نهر البارد أو جرود عرسال 
وسواها، عن أصعب لحظة عاشوها في تلك المعارك، ألتاك 
أمام  رفيقي«.  استشهد  »لحظة  وحاسًما:  فورًيا  الجواب 
عسكري  يواجهها  التي  األهوال  كل  ُتمحى  الشهادة  عظمة 
في أرض المعركة. »مات وأنا أحمله« يقول رقيب، ويمسح 
الحزن  الراهنة.  اللحظة  ابنة  الخسارة  وكأّن  ساخنة،  دمعة 
إلى  الرفاق على شهيدهم يتحّول  السنوات، حزن  ال تمحوه 
أداء  على  وعزًما  إصــراًرا  وتزيدهم  هممهم  تشحن  طاقة 
آخر  عسكري  هو  وها  كلفته.  كانت  مهما  المقدس  الواجب 
أن  يرجونا  كان  الرصاص،  تحت  ومشينا  »حملناه  يروي: 
وصلنا  اإلرهابيين...  على  ونقضي  المعركة  لنتابع  نتركه 
إلى  وصوله  قبل  استشهد  لكّنه  اإلسعاف،  سيارة  إلى  به 
اإلرهابيين،  مركز  دمرنا  التقّدم،  تابعنا  المستشفى... 
ورفعنا العلم عالًيا. لن أنساه في حياتي، لن أنسى شجاعته 

وتضحياته«. 

تكريم
د. إلهام نصر تابت

األمانة في ذاكرتنا وقلوبنا
ُتمسك الكتيب المشغول بعناية ليحفظ ذكراهم. ُتقّلب الصفحات على مهل خشية أن يفوتك تأّمل وجه من وجوههم. 
كالوشم في  منقوشة  الغالي،  بالدم  إّنها حكايات مكتوبة  تحمل صوًرا وكلمات.  أوراق  ليست مجرد  الصفحات  أّن  تشعر 
وجدان المؤسسة. إّنها إرث الشرف والتضحية والوفاء، إرث حي ينبض في العروق فيعزز اللحمة في المؤسسة، ويشرق 

مزيًدا من اإلصرار والعزم في صفوفها، مرّسًخا ارتباطها بشعبها وأرضها.
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لحظات مؤثرة أمام النصب
المخابرات  مديرية  أقامته  الذي  التذكاري  النصب  أمام 
لشهدائها واحتفلت بإزاحة الستار عنه في حضور قائد الجيش 
العماد جوزاف عون ومدير المخابرات العميد الركن أنطوان 
القهوجي وعدد من الضباط وذوي الشهداء، توهجت حكايات 
كثيرة عن أبطال استبسلوا في أداء واجبهم. حكايات أطلت 
األلم  عبء  تحمل  هي  وها  السنون،  أرهقتها  أم  عيون  من 
والعمر وتلبي الدعوة لالحتفال بذكرى ابنها ورفاقه  مّتشحة 
ما  هذا  ابنها.  هو  الجيش  في  عسكري  فكل  والعزة،  بالفخر 
بقائد  لقاؤها  أّكده  وما  ولدها،  استشهاد  لحظة  منذ  خبرته 
مفعمة  لحظات  بينهما  كانت  حيث  االحتفال،  خالل  الجيش 
بالمشاعر النبيلة. وها هم الصغار الذين ُحرموا عطف أبيهم 
الشرف  بزة  يرتدون  وهم  باألمل  الساحة  يلّونون  الشهيد 
والتضحية والوفاء ويتقّدمون لتحية العماد عون واثقين أّن 
المؤسسة هي األب الذي لن يتخلى عنهم أبًدا. إلى جانبهم 
شباب كانوا أيًضا صغاًرا يوم أدركوا أّن والدهم لن يعود... 
هؤالء  يربط  والوطن.  القلب  بهم  يكبر  رجااًل  اليوم  باتوا 
جميًعا بالجيش رابط الدم الغالي الذي يستمر في النمو مدى 
الحياة، فيتحّول إرًثا عزيًزا تحفظه المؤسسة كما يحفظه ذوو 

الشهداء، وترتفع في البناء الصلب مداميك إضافية.

وعدنا لهم
عون  العماد  إزاحــة  سبقت  التي  الصمت  دقيقة  تختصر 
والعميد الركن القهوجي الستار عن النصب التذكاري مشاعر 
كثيرة تحضر في لحظة استذكار الشهداء، فإذ يقترن الحزن 
بالعنفوان، والشوق بالفخر، ُيخيم الجالل ويغمر الجميع ويصبح 
الكل واحًدا، أمام عظمة افتداء الوطن وأهله بالروح. وهذا ما 
وضع  أن  بعد  ألقاها  التي  الكلمة  في  الجيش  قائد  عنه  عّبر 

إكلياًل من الزهر على النصب. فقد استذكر مقولة جبران التي 
تدعو كاًل منا ألن يسأل نفسه ماذا قّدم لوطنه ال أن يتساءل 
الجيش ومن  ليثّمن تضحيات شهداء  الوطن،  له  قّدمه  عما 
بينهم شهداء مديرية المخابرات الذين قّدموا للوطن أغلى 
ما يملكون، أرواحهم ودماءهم، مشيًرا إلى أّنهم يكونون في 

الصفوف األولى كلما دعاهم الواجب.
انطلق   ال تبكه... فالشهيد يحيا يوم مماته، مقولة أخرى 
حي،   هو  لنا  بالنسبة  الشهيد  أّن  مؤكًدا  عون  العماد  منها 
في  راسخة  ستظل  وبطولته  شهادته  يوم،  كل  »نتذكره 
سجل التاريخ، وفي ذاكرتنا وقلوبنا«. وأكد أّن الشهداء آمنوا 
بالقضية األسمى، قضية الوطن، ضحوا لتبقى رايتنا مرفوعة، 
ألم  إلى  أشار  وإذ  الصمود.  على  قادرة  المؤسسة  ولتظل 
لنتابع  »يلهموننا  الشهداء  أّن  أكد  الفراق،  ومرارة  الخسارة 
التخلي  يمكننا  »ال  وأضــاف:  الوطن«،  على  الحفاظ  مسيرة 
عن الوطن، لن نسمح بانهياره. نحن نخوض معركة السلم 
ضد الفوضى والصمود ضد االنهيار لنحافظ على كرامة من 
نحفظ  أن  لهم  وعدنا  علينا.  ليحافظوا  واستشهدوا  سبقونا 

األمانة فنحفظ كرامتهم وأهلهم«.
بدماء  األبطال  يكتبه  التاريخ  أّن  على  الجيش  قائد  وشدد 
نفتخر بهم ونعتبرهم وساًما على صدورنا،  الذين  الشهداء 
الفًتا إلى أّن هذا النصب التذكاري هو عربون شكر لهم على 
تضحياتهم الغالية، ومؤكًدا مرة جديدة أّنهم »ال يموتون، 

فهم أحياء في ذاكرتنا وقلوبنا«.
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حاضرنا ومستقبلنا ونبراسنا
أّن  كلمته  في  المخابرات  مدير  أكد  نفسه  السياق  وفي 
»شهداءنا لم يبخلوا يوًما وصواًل للتضحية بأرواحهم من 
أجل وطنهم، فنالوا من الحياة أسمى ما ُينال، ونلنا نحن 
من استشهادهم العز والمجد والفخر«. وقال: »هم تاريخنا 
وناموس  نبراسنا  وهم  أيامنا،  كل  يسكنون  وحاضرنا، 
حياتنا والبوصلة التي نهتدي بها. إّنهم األكثر حضوًرا في 
في  سنستمر  بأّننا  لهم  عهدنا  نجدد  ووجداننا،  ضمائرنا 

السير على دربهم لنبني المزيد من المداميك الصلبة«. 
أصل  هم  الشهداء  أّن  القهوجي  الركن  العميد  واعتبر 
ال  الزمان  عمق  من  الممتدة  المسيرة  وبدايتها،  المسيرة 
تعرف الكلل وال الملل. وقال: »أمامكم نؤكد التزامنا حفظ 
السلم  الغالية من خالل حماية وطننا، وحماية  التضحيات 
األهلي بما يحقق السالم الداخلي الذي ال يكون من صنع 
الجبناء بل يصنعه من ارتضى التضحية في ساحات الشرف 

شاهًدا للحقيقة ومستشهًدا ألجلها«.

تخليًدا  النصب  هذا  اليوم  ندشن  »معكم  قائاًل:  وأضــاف 
الشرف  نهج  الستمرار  وتأكيًدا  األبــرار،  شهدائنا  لذكرى 
والتضحية والوفاء، واعتراًفا دائًما ال يزول بأّن كل ما ننعم به 
من عزم وقوة وإقدام على القيام بواجباتنا وتنفيذ مهماتنا، 

ينطلق من هذه المسيرة التي رسمها رفاقنا بدمائهم«.
»سنواصل  وعائالتهم:  الشهداء  عاهد  كلمته،  ختام  وفي 

الطريق على نهج الشرف والتضحية والوفاء«.  
لهم  كانت  الشهداء،  أهالي  من  الحاضرون  يغادر  أن  قبل 
وقفة مؤثرة مع قائد الجيش الذي شد على أياديهم وتحّدث 
عن  عّبروا  وبدورهم  وابًنا.  وأًخا  أًبا  بصفته  منهم  كل  إلى 
أحبائهم.  ذكرى  وتحفظ  ترعاهم  التي  للمؤسسة  امتنانهم 
وعندما عادوا إلى بيوتهم كانوا يحملون ذكرى عزيزة جّسدها 

درع تذكاري تسّلمه كل منهم.  
احتفاء  إّنه  تقليد،  مجرد  ليس  الجيش  في  الشهداء  تكريم 
ال  تضحية  لمسيرة  وتكريس  الالمحدود،  العطاء  بعظمة 

تتوقف.
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أمام عظمة  الكلمات خشوًعا  تنحني  الشهادة،  في حضرة 
التضحية وأمام الدماء الزكية التي بذلها أبطالنا فداَء وطٍن 
أحّبوه حتى الرمق األخير. بهذه الدماء، رسموا تاريخ لبنان 
غاليًة  أمانًة  عليه  وحافظوا  األعــداء  من  حموه  المشّرف، 

لألجيال الالحقة، منيًعا ومحصًنا وُمصاًنا. 
سنبقى  صدورنا.  على  شرف  وسام  هي  أبطالنا  شهادة 
على  عاهدناهم  وقَسمهم.  ولذكراهم  لتضحياتهم،  أوفياء 
إكمال مسيرة التضحية التي وضعوا أسسها من أجل وطننا 

وشعبنا. لن نهادن ولن نستسلم أمام التحديات. 
بعقولنا  نحملها  أمانة  عائالتهم  أن  على  أيًضا  عاهدناهم 
الذين  هــؤالء  أوالدنــا.  وأوالدهــم  أهلنا  أهلهم  وقلوبنا. 
يبخلوا  لم  الذين  هم  أبطالهم،  فراق  وفخٍر  بألٍم  يتحّملون 
على المؤسسة والوطن في أغلى ما لديهم، ولن يبخلوا  في 
والتقدير  االحترام  األبطال مستقباًل. كل  المزيد من  تقديم 
واقتناعهم بقدسية مهّمته،  للجيش  لهم، ألّن في دعمهم 

قّمة التضحية والنبل والوطنية. 
الظروف  أقسى  تواجه  التي  العسكرية  المؤسسة   Iإن
وثقته،  اللبناني  الشعب  آمــال  محط  ستبقى  والتحديات 
غلت  مهما  واستقراره  لبنان  أمن  على  المحاِفظة  وستبقى 

التضحيات. 
الشرف  مؤسسة  شهداء  المخابرات،  مديرية  شهداء 
األخطار  وخضتم  بصمٍت  عملتم  لطالما  والوفاء.  والتضحية 
الكتمان  طيَّ  منها  الكثير  بقي  التي  مهماتكم  أثناء  في 
والسرية، إلى أن القيتم قدركم المجيد. دماؤكم التي روت 
أرض الوطن في مواجهة العدو اإلسرائيلي واإلرهاب وتّجار 
تذهب  لم  األهلي  السلم  لتقويض  والمندّسين  المخّدرات 
سًدى، ألّنها أنبتت عّزة وفخًرا وشرًفا يحمله رفاقكم نوًرا على 

هاماتهم التي ستبقى مرفوعة ال تنحني إال وفاء لذكراكم. 
لن نبكيكم، ألّن بدء حياتكم يوم استشهادكم.... 

العماد جوزاف عون
قائد الجيش 

أهالي وعائالت وأبناء الشهداء، الضباط والحضور الكريم
هو شهيد الجيش والوطن... ال أنبل وال أشرف من هذا اللقب.

فخًرا  يفيض  هو  حروفه،  من  حرٍف  كل  يكتنفه  الذي  الوجع  فرغم 
واعتزاًزا ومنه يشّع نور األمن واألمان.

ليس هناك كلمة يمكن لها أن تصف الشهيد، ولكن قد تتجرأ بعض 
الكلمات. شهداؤنا لم يبخلوا يوًما وصواًل للتضحية بأرواحهم من أجل 
وطنهم فنالوا من الحياة أسمى ما ُينال، ونلنا نحن من استشهادهم 

العز والمجد والفخر.
نبراسنا  أيامنا ألنهم  تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا، يسكنون كل  هم 
إلى  الطريق  نعبر  كي  بها  نهتدي  التي  والبوصلة  حياتنا،  وناموس 

الوطن واالستقرار والسالم الُمسّيج بَفيض دمائهم.
نشتاق إليهم... نعم، وال شيء ُيشبه االشتياق الذي يصبح مقدًسا في 

حضرة الشهادة.
العماد  الجيش  قائد  الشهداء وبحضور  يا عوائل  نحن في حضرتكم 
جوزاف عون الحريص على إبقاء الراية شامخة، فإننا نزداد فخًرا وعًزا 
ألنكم أصل المسيرة وبدايتها الممتدة في عمق الزمان، ال تعرف الكلل 
الغالية، من خالل  التضحيات  بحفظ  التزامنا  نؤكد  أمامكم  الملل.  وال 
حماية وطننا لبنان وصيانة السلم األهلي بما يحقق السالم الداخلي، 
الذي ال يكون من ُصنع الجبناء، إنما يصنعه من ارتضى التضحية في 

ساحات الشرف شاهًدا للحقيقة ومستشهًدا ألجلها.
لشهداء مديرية  تخليًدا  التذكاري  النصب  اليوم هذا  ُندّشن  ومعكم 
والتضحية  الشرف  نهج  استمرار  على  وتأكيًدا  الجيش،  في  المخابرات 
وعزٍم  قوٍة  من  به  ننعم  ما  كل  بأن  يزول  ال  دائًما  واعتراًفا  والوفاء، 
وإقدام على القيام بواجباتنا وتنفيذ المهام الموكلة إلينا، ينطلق من 

هذه المسيرة التي رسمها رفاقنا بدمائهم.
في  أسماءهم  سّطروا  الذين  شهدائنا  ألرواح  وعرفان  تقدير  تحية 

سجالت الشرف.
وعهدنا لكم يا عوائل الشهداء أن نواصل الطريق.

عشتم... عاشت مديرية المخابرات...  عاش الجيش... عاش لبنان...

العميد الركن
انطوان القهوجي

كلمات في الكتّيب
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زيارة القائد لهم كانت في مناسبة افتتاح شبكة طرقات 
في جرود بلدتي رأس بعلبك والقاع، شملت طريًقا يربط 
خربة  بين  وآخر  كلم(،   3 )طول  بمرطيسا  داوود  خربة 
بعلبك  رأس  بين  وثالًثا  كلم(،   11 )طول  ومرطبيا  داوود 
شرايين  الطرقات  هذه  ُتشكل  كلم(.   10 )طول  والقاع 
حيوية ليس  بالنسبة للعسكريين فقط إذ تربط مراكزهم 
كانوا  الذين  أيًضا  للمواطنين  وإنما   ببعٍض،  بعضها 

يعانون األمرَّين للوصول إلى أراضيهم.

في أصعب الظروف
إذ  المنطقة عدة مناسبات،  العماد عون في  حّتمت جولة 
افتتح إضافة إلى شبكة الطرقات مركًزا لمديرية المخابرات 
في القاع، وآخر للشرطة العسكرية في رأس بعلبك، ومطبًخا 
جديًدا في قيادة فوج الحدود البرية الثاني في رأس بعلبك 
الجولة  هذه  لكّن  الفوج.  عسكريي  تغذية  تأمين  يتولى 
المتابعة  على  الجيش  قائد  حرص  إطار  في  أساًسا  تأتي 
خاللها  تفّقد  وقد  الــوحــدات،  جميع  لشؤون  الميدانية 

على  الثاني  البرية  الحدود  لفوج  التابع  التينة  وادي  مركز 
طل  ما  إال  بقدر  »ما  للعسكريين:  وأّكد  الشرقية،  الحدود 
عليكن كل فترة«... قالها لـ»األبطال اللي قاعدين هون«، 
وبيوتهم،  البشر  من  بعيًدا  المناخية،  الظروف  أصعب  في 
لهم  قال  وتفاٍن«.  إخالص  بكل  مهماتهم  أداء  يواصلون 
في  القاطنين  اللبنانيين،  يحمي  من  أنتم  األساس،  »أنتم 
بأماٍن  العيش  استطاعوا  لما  المناطق  من  وسواها  بيروت 

لوال وجودكم أنتم هنا، من دونكم ال أمن وال حياة«.
عاتقهم  على  الملقاة  المهمات  حجم  ــدرك  ُيـ هــو 
لكّنه  األزمة،  بسبب  معاناتهم  بثقل  ويشعر  وصعوبتها، 
بأن  اليمين  أقسمنا  الجيش  في  تطوعنا  عندما  ُيذّكرهم: 
نقوم بواجبنا كاماًل. في لبنان ثالثة فقط يؤدون القسم، 
إلى  يدل  وهذا  والعسكري.  والقاضي  الجمهورية  رئيس 
قدسية مهمتنا، القسم ال يلحظ أن نؤدي واجبنا في ظل 
أوضاع مريحة وطبيعية، الجيوش ُتبنى لمواجهة الظروف 
ما  وهذا  وكرامتها،  وشعبها  أرضها  عن  لتدافع  الصعبة، 
الوضع  تخّيلوا  مسؤولياتنا،  عن  نتخلى  ال  نحن  تفعلونه. 

جولة ميدانية
د. إلهام نصر تابت

أنتم األساس ومصدر الفخر والثقة
»جيت طل عليكن«... بهذه العبارة المشبعة بمعاني القيادة الحقة، بدأ قائد الجيش العماد جوزاف عون حديثه إلى 
عسكرييه المنتشرين في مناطق الحدود الشرقية. هناك حيث الحجر يئن من وطأة الحر والصقيع، يقف عسكريونا نهاًرا 
ولياًل، ثابتين كالصخر، شامخين كالجبال. ال بشر يأنسون إليهم، وال بيوت تخفف من وحشة األرض الجرداء. هم فقط، 

هم والواجب المقدس، ومراكزهم التي زرعت الحياة حيث تستحيل الحياة، والطرقات التي شقوها باًبا مشّرًعا للحياة.
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لوال جهودكم وتضحياتكم: حدود سائبة، مخدرات، إجرام، 
وستواصلون  به،  تقبلون  ما  هذا  ليس  أكيد  أنا  سرقة... 

تحّمل مسؤوليتكم الوطنية.

المشّرفة مهمتنا 
له  تتعرض  الــذي  التجني  إلــى  عــون  العماد  وتــطــّرق  
النفوس،  المؤسسة من قبل »بعض الموتورين، وضعاف 
ثبات  على  أثنى  وإذ  الضيقة«،  المصالح  وأصــحــاب 
قائاًل:  خاطبهم  مهمتهم  بقدسية  وتمسّكهم  العسكريين 
»ما تخلوا حدا يشّوش عليكن، بينتقدوا، بيتهموا، بيزتوا 
مكفيين  نحنا  سئالنين،  مش  نحنا  وتلفيقات،  إشاعات 
للعسكريين  وأكــد  المشّرفة«.  مهمتنا  على  ومركزين 
إلى جانبهم،  القيادة تتحسس معاناتهم وهي  أّن  مجدًدا 
لن تتخلى عنهم، وتقارع المستحيل لتسّهل األمور وتؤمن 
باإلضافة  أّنه  السياق  هذا  في  وكشف  المساعدات.  لهم 
إلى الهبة القطرية ثمة هبة أخرى على الطريق، مؤكًدا أّن 
ما يحظى به الجيش من ثقة واحترام في الداخل والخارج 
هو ما يدفع اللبنانيين المقيمين والمغتربين كما األجانب 
إلى دعمه. وتوّجه بالشكر إلى الدول الصديقة والشقيقة 
وإلى  العسكرية،  للمؤسسة  تقّدمه من مساعدات  ما  على 
القّيمة  المقيمين والمغتربين على مساهماتهم  اللبنانيين 

التي تساعد الجيش على االستمرار في أداء مهماته.

الصبر واألمل
بالصبر  التمسك  إلى ضرورة  العسكريين  لفت  المقابل  في 
إياهم  وداعًيا  لبنان،  تحمي  التي  بتضحياتهم  منوًها  واألمل 
إلى أن يرفعوا رؤوسهم عالًيا ويفتخروا بما أنجزوه. أما كلماته 
األخيرة فكانت تعبيًرا عن افتخاره وأمله بهم،  وثقته بأّنهم 
للحفاظ  ودعوة  بهم،  يثقون  الذين  مواطنيهم  يخذلوا  لن 

على أملهم ببلدهم.
كذلك، كانت للعماد عون كلمة للمواطنين في بلدَتي القاع 
أّكد »أّن هذه المنطقة الحدودية  ورأس بعلبك أيًضا، حيث 
»نحن  وأضاف:  شبابها«،  بخيرة  العسكرية  المؤسسة  ترفد 
مواجهة  في  السابقة  الفترات  خالل  معاناتها  مدى  ندرك 
اإلرهاب وفي هذه الظروف الصعبة«، شاكًرا ألبنائها وقوفهم 

الدائم إلى جانب الجيش.
لبنان،  مناطق  كل  في  كما  بعلبك  ورأس  القاع  جرود  في 
عين الجيش على وطنه ومواطنيه، إيمان عسكرييه يزهر أمًنا 
وأماًل رغم كل السواد، وزنودهم جاهزة دوًما للمساهمة في 
ُيقيمون  وهناك  طريًقا،  يشقون  هنا  المعاناة.  وطأة  تخفيف 
ملعًبا، أو يدعمون مستوصًفا... بوركت همم المؤمنين بهذا 

الوطن عسكريين ومواطنين، مًعا يواجهون ويصمدون.
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الجيش والمجتمع

تفّشت آفة المخدرات في المدارس، ولم يعد تهديدها مقتصًرا على الشباب في الطرقات فحسب، بل امتّدت سمومها 
لتطال أطفالنا! أوالد يركضون ويلعبون وفي جيوبهم مواد ال يعرفون ما هي، شبح الموت يهدد طفولتهم، فمن يحميهم؟ 
الجوع والعطش اجتاحا المنازل فمن يلتفت إلى عائالتنا؟ تالمذة ال يملكون معطًفا يقيهم برد الشتاء القريب، فمن يدفئهم؟ 
مزارعون ومربو مواشي يعانون األمرَّين ليحافظوا على مصدر رزقهم الوحيد، فمن يهتم بهم؟ الحرائق التهمت أحراجنا 

وثروتنا الخضراء، فمن يطفئها ويقينا منها؟... 
أمام هموم الناس الكثيرة، وحاجاتهم التي ال ُتحصى وال ُتَعد، تقدم الجيش لمواجهة الصعوبات، ورغم ظروفه القاسية 

ظل مصدر األمل للشعب، فشرع العمل من خالل مديرية التعاون العسكري - المدني CIMIC، الجهاز الذي أوكلته قيادة 
الجيش مهمة تحّسس وجع المواطنين في همومهم اليومية. كيف ال وهي التي يجول أفرادها كافة المناطق، 

الحاجات  فيحددون  يراقبون،  اإلمكان.  قدر  عنهم  التخفيف  ويحاولون  مواطنيهم  معاناة  يتلمسون 
وعلى أساسها يخططون المشاريع وينّفذونها.

الدعم  لحشد  للمديرية  توجيهاتها  الجيش  قيادة  أعطت 
والدولية،  المحلية  المعنية،  الجهات  مختلف  مع  والتعاون 
لتحقيق الهدف األسمى لوجودها أال وهو مساندة الشعب 
مسّير  يفيدنا  ما  وفق  عليه  ُيعمل  ما  وهذا  محنته،  في 
الركن  العقيد  المدني   - العسكري  التعاون  أعمال مديرية 
إطار  في  المديرية  مساعي  عن  تحّدث  الذي  العلم،  إياد 

توحيد الجهود لمواجهة األزمة االقتصادية.

ألبناء الشمال بشرى سارة!
لمنطقة  األمــل  المشروع  إلى  أواًل  التطّرق  من  بد  ال 
الشمال الذي بات واقًعا! فمن ضمن المقاربة الشاملة التي 
المخدرات،  ضد  حربها  في  العسكرية  المؤسسة  تعتمدها 
وبعد أن لجأت جمعيتا »المنهج« و»أم النور«  إلى الجيش 
المحتم،  الموت  هذا  من  تحديًدا  الشمال  أطفال  إلنقاذ 

من  وبتوجيه  المدني،   - العسكري  التعاون  مديرية  هّبت 
تباشر  اليوم  المساعدة. وها هي  إلى  الجيش  قائد  العماد 
المخدرات  على  المدمنين  لمعالجة  مركز  تأهيل  بمشروع 
المنطقة  الشمال، عله يكون بادرة أمل ألبناء  في منطقة 
ومصدر طمأنينة على مستقبل أوالدهم. وهذا واحد من 
تحاول  التي  المديرية،  روزنامة  على  ُتحصى  ال  مشاريع 
قوة  أوتيت من  بما  إلى حاجات شعبها  االستجابة  جاهدًة 

وقدرة.

شركاء في مواجهة األزمة المعيشية
في موازاة ذلك، تقوم المديرية بجوالٍت في جميع المناطق 
للوقوف  األهالي  مع  حوارية  لقاءات  تنظم  حيث  اللبنانية، 
أفضل  والستكشاف  جهة،  من  وحاجاتهم  همومهم  على 
بالتعاون  أخرى، وذلك  الحاجات  من جهة  تلبية هذه  سبل 

ندين البلعة خيراهلل

نعاند القدر ونشتري األمل!
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مع األكاديميين والمجتمع المدني ومختلف الشركاء. 
حوارية  وجلسات  لقاءات  عدة  في  المديرية  شاركت  فقد 
بهدف  البلمند  جامعة  في  عمل  يوم  منها  الجامعات،  مع 
الهندسة  تكنولوجيا  قسم  مع  متكاملة  تعاون  خطة  وضع 
وصغار  الزراعي  القطاع  لدعم  وذلك  الجامعة،  في  الزراعية 
لقاءات  لها  كانت  األميركية،  الجامعة  وفي  المواشي.  مربي 
صمود  لدعم  التنفيذية  الخطط  وضع  منها  الهدف  مهمة 
االقتصادية  األزمة  الغذائي خالل  أمنهم  وتعزيز  المواطنين 

الراهنة. 
بعنوان  حوارية  حلقة  أقيمت  الهرمل  بعلبك  محافظة  وفي 
»أهمية التعاون العسكري - المدني« بالتعاون بين المديرية 
والجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب، ضمن حملة »شركاء 

في مواجهة األزمة المعيشية«.

مشاريع على امتداد الوطن
شمال  فمن  المرحلة،  هذه  لمواكبة  مستمرة  الجوالت 
الساحل،  طول  وعلى  والجبل  وجنوبه  بقاعه  إلى  لبنان 
ال  نحل  كخلية  المدني   - العسكري  التعاون  مديرية  تعمل 
تهدأ، آملًة في أن تلبي بعض حاجات شعبها الملّحة، علها 
تشتري ألبنائها أيام أمل وصمود بانتظار أن تنقشع الغيمة 
المديرية  نّفذت  العنوان،  هذا  وتحت  المعاناة.  وتنتهي 

عدًدا كبيًرا من المشاريع في اآلونة األخيرة، وأهمها:
تضررت  التي  الصغيرة  المؤسسات  لبعض  مالي  دعم   -

جراء انفجار المرفأ والبالغ عددها 250 مؤسسة.
على  الكشف  خالل  من  المواشي  مربي  صغار  دعم   -
إضافة  لها،  أدوية  أصحابها  وتزويد  وتلقيحها  المواشي 
بمواشيهم  لالهتمام  السبل  أفضل  على  توعيتهم  إلى 

وذلك من قبل ضباط بيطريين في الجيش.
)الشوف(،  بريح  بلدة  في  النفايات  لفرز  معمل  تجهيز   -

كسماٍد  واستثمارها  النفايات  تدوير  إعــادة  على  يعمل 
للبلدية. بيعها وتخصيص عائداتها  أو  زراعي 

لدى  الخاصة  االحتياجات  ذوي  على  الطبي  الكشف   -
وتقديم  اإلسالمية،  األيتام  لدار  التابعة  شمالن  مؤسسة 

نظارات طبية لهم.
مستلزمات  المركزي  العسكري  المستشفى  تزويد   -
إلى  مة  المقدَّ الصحية  الخدمات  تعزيز  في  تسهم  طبية، 

وعائالتهم.  العسكريين 
الحجر، تسمح بوصول  بلدة وجه  زراعية في  - شق طريق 
آليات  وتدخل  الستثمارها،  الزراعية  أراضيهم  إلى  الناس 

الدفاع المدني في حال نشوب حرائق.
- افتتاح معهد القصر الفني - الهرمل بعد ترميمه وتأهيله 
المؤسسة  جهود  على  كدليٍل  والقلم«،  »سيفنا  عنوان  تحت 
بل  فحسب،  وغذائهم  وأمنهم  للبشر  ال  األهمية  إيالء  في 

لِعلمهم ومستقبلهم أيًضا.
- توزيع حقائب مدرسية على أوالد العسكريين الشهداء.

المدني  المجتمع  مع  مشتركة  سير  تمارين  عدة  إقامة   -
واألهلي.

لتعزيز  الحربية  الكلية  في  للشباب  تدريبي  مخيم  دعم   -
اإلنتماء الوطني.

ماذا بعد؟
ستوّزع المديرية كمية من المعاطف على تالمذة المدارس 
مشاريع  عدة  وستنّفذ  والنائية...  الفقيرة  المناطق  في 
بينها  ومن  األوروبي،  االتحاد  مع  بالتعاون  شمسية  طاقة 
في  ترميمهما  سيتم  مدرستان  منهما  تستفيد  مشروعان 
بلدتي حام ومعربون في منطقة بعلبك - الهرمل، علًما أّن 
اللبنانية  األراضي  امتداد  على  مخططة  مشاريع  عدة  هناك 
في ما خص ترميم المدارس وإنارة طرقات رئيسة، وُأخرى 

حملة تشجيرفحوصات نظر لذوي االحتياجات الخاصة
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تأهيل وحدة  إعادة  إلى ذلك  الشمال.... ُيضاف  داخلية في 
قدرتها  وتوسعة  العسكرية،  الطبابة  في  المركزة  العناية 
المستلزمات  كل  تأمين  مع  أســّرة،   10 إلى  االستيعابية  
الضرورية لتحاكي المقاييس العالمية. كما تساهم المديرية 
الحرائق.  لمكافحة  الوطنية  والحملة  التحريج  عمليات  في 
وتمارين  أنشطة  عدة  تنفيذ  المديرية  روزنامة  وتتضمن 
مدنيون  فيها  يشارك  اللبنانية،  المناطق  مختلف  في  سير 
والتفاعل  التواصل  تعزيز  بغية  العسكريين  أوالد  جانب  إلى 

مع المواطنين وترسيخ االنتماء الوطني.
على  المديرية  وضعتها  التي  المشاريع  الئحة  وتطول 
روزنامة أنشطتها التي ُصممت بناء على هاجسها األساس، 
الصعب.  الوضع  هذا  مواجهة  في  الناس  مساعدة  وهو  أال 
الوطن  هموم  تحاكي  التي  المشاريع  من  مروحة  فثمة 
ومشاكلهم  وحياتهم  الغذائي،  أمنهم  والمواطنين، 
وحاجاتهم اليومية األساسية، كلها تشغل المديرية وتبقيها 

ساهرًة لالستجابة بقدر اإلمكان.

شركاء...
من  الرغم  على  الجيش  بها  يقوم  التي  الجهود  هذه 
المساهمة  يثّمن  وهو  كبير.  بتقديٍر  تحظى  معاناته، 
والشركاء  األصدقاء  من  يتلقاها  التي  والمستمّرة  الفاعلة 
سبيل  في  المتتابعة  ومبادراتهم  والمحليين  الدوليين 
دعم جهوده االنمائية، تعبيًرا عن ثقتهم بدوره الضامن 
لسيادة الوطن وسلمه األهلي. ويشير العقيد الركن العلم 
في هذا اإلطار، إلى مجموعة من الشركاء الذين يتعاونون 
مع مديرية التعاون العسكري-المدني، ومنهم: المنظمات 
المجتمع  والدولية،  المحلية  الحكومية  وغير  الحكومية 
باإلضافة  والخاص،  العام  القطاعين  مؤسسات  المدني، 
ُتشّكل  التي  لبنان  في  المؤقتة  المتحدة  األمم  قوات  إلى 
جنوب  قطاع  في  مشاريعها  في  للمديرية  أساسًيا  شريًكا 

الليطاني. 
ما  كل  أّن  العلم  الركن  العقيد  يؤكد  ذلك،  موازاة  في 
بالتنسيق  إال  يتم  ال  مشاريع،  من  المديرية  به  تقوم 
بالمقاربة  ُيعرف  ما  ضمن  المعنية  الوزارات  مع  والتكامل 
اإلدارات  دور  تفعيل  على  منها  حرًصا  الشاملة،  الحكومية 

الرسمية وبالتالي تدعيم االستقرار. 
وفي ظل األزمة الحالية، عدلت المديرية أولوياتها لتهتم 
تأمين  وبالتالي  االقتصادية  األزمة  حدة  من  بالتخفيف 
المشاريع  تتركز  هنا  من  للمواطنين،  األساسية  الحاجات 

المنفذة حول المساعدات العينية الفورية.
الوضع  أّن  يخفى  ال  قائاًل:  العلم  الركن  العقيد  ويختم 
يقي  درًعــا  لنكون  دائًما  كما  موجودون  ولكننا  صعب، 
بقدر ما  الصعوبات  المخاطر ويسانده في مواجهة  شعبنا 
أقسم  ألنه  شعبه  عن  يتخلى  لن  الجيش  قوة.  من  أوتينا 
اليمين على حمايته من كل المخاطر... أقسم يمين الذود 
عن الوطن أرًضا وشعًبا ومؤسسات، وبكل ما ُأتيح له من 

طرق المواجهة. محاضرة في الجامعة االميركية - بيروت

تمرين سيرمساعدة صغار مربي المواشي
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المدني   - العسكري  التعاون  مديرية  بدأت 
سابًقا  اليونيفيل  قوات  قائد  طرحها  بفكرٍة 
 2009 العام  في  غراتزيانو  كالوديو  الجنرال 
على قيادة الجيش التي تلّقفت الفكرة فُأنشئ 
قطاع  في  مدني   - عسكري  تعاون  قسم  أول 

جنوب الليطاني. وفي العام 2012، أنشئ قسم آخر في قيادة 
الجيش - أركان الجيش للعمليات - مديرية االستعالم. وفي 
العام 2015 تحّول هذا القسم إلى مديرية، بعد أن عرضت 
حيث  القدرة،  هذه  لتطوير  الجيش  دعم  الهولندية  المملكة 

ُوضعت استراتيجية خمسية الستكمال بنائها وتطويرها.
التاريخ، بدأت المؤسسة العسكرية بالعمل على  ومنذ ذاك 
في  هو  الذي  المدني    - العسكري  التعاون  مفهوم  »لبننة« 
غالًبا  تنطبق  ال  التي  وتعريفاته  تحديداته  وله  غربي  األصل 
على واقعنا اللبناني، إذ تستخدمه جيوش ُمحتلة أو ُمستضافة 
للتقرب من السكان. وبما أن الجيش اللبناني يعمل في بلده 
كتابة  على  العام 2015  منذ  العمل  بدأ  وناسه،  أهله  وبين 
اإلطار العام لمفهوم التعاون العسكري - المدني الذي يحدد 
وضع  مع  وتطويرها،  القدرة  لبناء  الالزمة  والمبادئ  األسس 
بعدها  التنفيذية. وتم  باآلليات  ُيعنى  الذي  التطبيقي  الدليل 
إنشاء ثالثة أقسام إقليمية تغطي كامل األراضي اللبنانية: في 
الشمال )عرمان( والبقاع )رياق( والجنوب )مرجعيون( باإلضافة 

إلى المقر الرئيسي في منطقة جبل لبنان. 

استراتيجية تطويرية
تمكنت مديرية التعاون العسكري - المدني من إنجاز نقلة 
بفضل  نشاطاتها  وتوسعت  وهيكليتها،  تنظيمها  في  نوعية 
هما:  رئيَسين  عنواَنين  حول  تمحورت  هادفة  استراتيجية 
لتحقيق  الهادفة  المشاريع  وتنفيذ  القدرة  تطوير  استكمال 
من  التخفيف  الوطني،  االنتماء  تعزيز  استراتيجية:  أهداف   3
وقد  للكوارث.  االستجابة  وتعزيز  االقتصادية  األزمــة  حدة 
إطار  في  نشاًطا   241 حوالى  اليوم  حتى  المديرية  نّفذت 
تحقيق الغايات المرجوة، وال سيما التخفيف من وطأة األزمة 

االقتصادية على المواطنين.

الدعم الهولندي
الداعمة  األساسية  الجهات  من  الهولندية  المملكة  ُتعد 
لتطوير مديرية التعاون العسكري - المدني في الجيش. وقد 

أشرف عقد التعاون الذي ُأبرم بين الطرفين منذ العام 2015 
على نهايته مع نهاية هذا العام. 

طورت  وأهميتها،  الشراكة  لهذه  الجيش  لتقدير  ونظًرا 
إلى 3 عناوين أساسية وهي:  ترتكز  المديرية خطة خمسية 
العسكرية  الوحدات  في  دمجها  لناحية  القدرة  بناء  استكمال 
كافة، بناء مركز تدريب إقليمي للتعاون العسكري - المدني 
ليكون نموذًجا ُيحتذى لمختلف دول المنطقة، وخطة واضحة 

المعالم لتنفيذ المشاريع وبلوغ الغايات النهائية المرجوة.
حملت المديرية هذه الخطة إلى المملكة الهولندية، فكان 
واجتماعات  لقاءات  المرافق عدة  والوفد  العلم  الركن  للعقيد 
مع ممثلين عن وزارَتي الخارجية والدفاع، ومع مسؤولين عن 
 CCOE - مركز التدريب العالي للتعاون العسكري - المدني
الزيارة  هذه  هدفت  وقد   .CIMIC Centre of Excellence
األزمة  ظل  في  وخصوًصا  للبنان،  الدعم  تجديد  إعادة  إلى 

األوروبية الراهنة التي حولت األنظار إلى أوكرانيا.

البداية والدعم

العقيد الركن العلم في مملكة هولندا

المحامي  عون  جــوزاف  العماد  الجيش  قائد  قّلد 
األستاذ ريمون  الحلو شعار الجيش التذكاري ودرًعا  
المؤسسة  في  العمل  في  لكفاءته  وذلك  تقديرًيا، 

العسكرية من خالل موقعه كمستشار قانوني. 

درع تكريمي
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الجيش والمجتمع

ريكوفسكي: مديرية فريدة من نوعها 

ندين البلعة خيراهلل

يشرح السيد ريكوفسكي أّن مركز جنيف لحوكمة قطاع األمن 
يعمل على تعزيز إدارة المؤسسات األمنية بشكٍل فاعل، ويرّكز 
دور  اهتمامنا  »أثار  ويقول:  الشعب.  مع  تفاعلها  ضرورة  على 
اليومية  الحياة  وفي  المجتمع  في  األساسي  اللبناني  الجيش 
للمواطنين ووجوده الفعلي في ما بينهم، وانخراطه في حفظ 
المهمة  برز عمق  اللبنانية. من هنا  األراضي  األمن على كامل 
التي تقوم بها مديرية التعاون العسكري - المدني في لبنان، 
وهو بلد يشّكل حالة خاصة في تطبيق هذا التعاون على أرضه. 
خارج  الجيوش  آلية تستخدمها  بأنها  عادًة   CIMICالـ ُتعرف  إذ 
أرضها وفي محيط غير محيطها، للحصول على دعم المجتمعات 

الغريبة لها«. 
هذه  تطّور  ضمان  حول  جهودنا  »تتمحور  قائاًل:  ويضيف 
عينه،  الوقت  في  ا  جــدًّ والناشطة  نسبيًّا  الجديدة  المديرية 
لتؤّدي مهماتها بشكل فاعل، وذلك من خالل تطوير قدراتها 
ومهاراتها، وتدريب عناصرها على أسس هذا التعاون، وتقديم 
وقت  أي  من  أكثر  اآلن  للمواطنين،  الملموس  الفعلي  الدعم 

مضى«.

التزام يشعرنا بالرضى
مركز  فيها  يعمل  أخرى  دول  عن  وجيشه  لبنان  يميز  وعما 
وتطبيق  الجيش  دور  »إلى  ريكوفسكي:  السيد  يجيب  ديكاف، 
التزام  لفتنا  الوطن،  أرض  على  المدني   - العسكري  التعاون 
الحالي  الوضع  من  الرغم  على  العمل  في  االستثنائي  الجيش 

والتحديات الصعبة التي يواجهها الضباط والعسكريون. نراهم 
يضعون همومهم على حدة، ويلتزمون األهداف األساسية لدعم 
شعبهم، ويحافظون على قدر كبير من احترام هذا الشعب لهم. 
من هنا نقّدر جًدا العمل مع الجيش ومديرية التعاون العسكري- 
المدني، وكـ»ديكاف« نشعر بالرضى لوجود العالقة مع مثل هذا 

الشريك الملتزم«.

دعم مستمر
أما عن المشاريع المستقبلية، فيقول السيد ريكوفسكي: »ما 
أن  ونأمل  العام.  نهاية  حتى  بالمشاريع  حافاًل  برنامجنا  زال 
نستمر في هذا التعاون مع المديرية. ونحن نحاول أن نبرز دور 
مديرية التعاون العسكري - المدني أمام المجتمع الدولي، كآلية 
فاعلة ال لمساعدة الجيش فحسب، بل لمساعدة الشعب اللبناني 
ككل. ونقول للداعمين الذين يرغبون حًقا في مساعدة المجتمع 
اللبناني، يمكنكم االستفادة من دور هذه المديرية التي توظف 
كل إمكاناتها لدعم شعبها، وبالتالي العمل مع الجيش لمساعدة 
الشعب. وكلما تأمن الدعم والتمويل، كلما تطورت هذه اآللية 

من خالل تعزيز قدرات المديرية«. 
وأضاف أخيًرا: »أود أن أعّبر عن إعجابي وتقديري لصمود وقوة 
أن  يصعب  حيث  الحالية  األزمة  في  اللبناني  والشعب  الجيش 
تتابع مهمتك. ورغم ذلك تجدهم ملتزمين يستمرون، فنجدد 
من  الرغم  على  واالستمرار  أكثر  الصمود  على  لهم  تشجيعنا 

صعوبة الوضع«. 

مركز جنيف لحوكمة قطاع األمن - ديكاف

مقر المركز في جنيف، تأسس في العام 2000، ولديه مشاريع في أكثر من 70 دولة في العالم ويتضمن أكثر من 50 دولة 
مساهمة مع تمويل كبير من وزارة الخارجية السويسرية. يعمل المركز على تحسين أمن الدول وشعوبها في إطار الحكم 

الديمقراطي، وسيادة القانون، واحترام حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنَسين.
أما بالنسبة لمكتب لبنان، فقد تأسس في العام 2008 وعملت ديكاف مع عدة مؤسسات حكومية من بينها رئاسة مجلس 
الوزراء ومجلس النواب ووزارتا العدل والداخلية، باإلضافة إلى التعاون مع القوى األمنية. وقد بدأ منذ العام 2020 مشروًعا 

ا لدعم مديرية التعاون العسكري- المدني وذلك بتمويل من المملكة الهولندية. تعاونيًّ

يشّكل مركز جنيف لحوكمة قطاع األمن DCAF الشريك التنفيذي  لبرنامج الدعم الهولندي للمديرية، وهو طرف فاعل في 
تطوير استراتيجياتها ومشاريعها. وقد كان لمجلة »الجيش« لقاء خاص مع مدير مكتب لبنان في المركز السيد آدم ستيب - 
ريكوفسكي، الذي أبدى تقديره الكبير للجيش اللبناني ولجهوده المستمرة رغم معاناته. وعّبر أيًضا عن أهمية الدور الذي تؤديه 
مديرية التعاون العسكري - المدني »الفريدة من نوعها« على حد قوله، مؤكًدا سعي المركز باستمرار إلى تأمين الدعم الالزم 

لمشاريعها.
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الجيش والمجتمع 

من البترون إلى الهرمل على »درب الوفاء« ...

في هذا السياق يأتي مشروع شق طريق زراعي وتعبيده في 
التكاملية،  العالقة  البترونية نموذًجا لهذه  الحجر  بلدة وجه 
عالقة قائمة على المحبة واالحترام والوفاء المتبادل. »درب 
أراضيهم  إلى  المزارعين  وصول  يسّهل  طريق  هو  الوفاء« 
واستثمارها وزيادة إنتاجها، كما يتيح آلليات الدفاع المدني 
التدخل إلخماد الحرائق عند نشوبها. ومع شق هذا الطريق 
الممول من المملكة الهولندية، حل الجيش مشكلة يعاني 
األمنية  الخصوصية  على  وحافظ  المنطقة  أهالي  منها 
لمنشآته ومراكزه وذلك على غرار ما فعله في مناطق أخرى.

»المنطقة كانت ميتة، فجاء الجيش وفتح لنا طريق الحياة«، 
الحجر  وجه  بلدة  ابن  جبرايل  زاهي  المهندس  كلمات  هي 
الذي ُيعرب عن إيمانه بضرورة التعاون المدني-العسكري. 
ومن هذا المنطلق تواصل وأهالي بلدته مع الجيش فأّمنت 
التعاون العسكري-المدني التمويل الفتتاح الطريق  مديرية 

الزراعي المؤدي إلى هذه األراضي. 
إلى  يترددون  األهالي  بات  الطريق،  ويقول: »بوجود هذا 
أراضيهم بسهولٍة، وبات استثمارهم فيها أفضل. كما أّنهم 

وللوصول  المشي،  رياضة  لممارسة  الطريق  من  استفادوا 
أراضيهم في حال نشوب حريق بسرعٍة والحؤول دون  إلى 
تمدده«. وهو يضيف: »أسمينا هذا الطريق »درب الوفاء«، 
وفاًء ألرواح أجدادنا الذين استصلحوا هذه األرض وزرعوها 
وشقوا الطرقات المؤدية إليها، ووفاًء للمؤسسة العسكرية، 
المستحيل  من  كان  لقد  المشروع.  مّول  ولمن  ولوطنيتنا 
فالجيش  المشروع.  هذا  لتنفيذ  أخرى  جهة  أي  مع  التعاون 
أرضه  األرض  أّن  يعتبر  فهو  مقابل،  أي  دون  من  أعطى 
في  الحقيقيون  النساك  هم  عسكريونا  عائلته،  واألهالي 

بلدنا«!

فتحت قلوبنا
العميق  امتنانهم  عن  األهالي  عّبر  الطريق  تدشين  خالل 
األوقات  في  جانبهم  إلى  سواه  يجدون  ال  الذي  للجيش 
الصعبة. أما كاهن البلدة األب جان ضاهر فقد شكر الجيش 
وأكد  المواطنين،  حياة  سّهلت  التي  المبادرة  هذه  على 
التطلع إلى مزيد من التعاون مثمًنا جهوده الجبارة. ووجهت 

احتفال وجه الحجر

ومساندته  شعبه  معاناة  من  للتخفيف  يده  اللبناني  الجيش  يمد  الراهنة،  األوضاع  بسبب  معاناته  من  الرغم  على 
ليتمكن من الصمود وتجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها الوطن. هذه اليد الممدودة للمساعدة التي تمثلها بشكٍل 
أساسي مديرية التعاون العسكري-المدني، باشرت منذ العام ٢0١5 تنفيذ العديد من المشاريع الحياتية واإلنمائية في 

مختلف المناطق، تأكيًدا على التالزم وااللتزام والتكامل ما بين الجيش والشعب.

 احتفال معهد القصر الفني في الهرمل
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سليمان  طانيوس  أنطوانيت  السيدة  الحجر  وجه  مختارة 
العظيم  وقائده  اللبناني  للجيش  وفخر  وإجالل  إكبار  »تحية 
متمنية  قلبها  أعماق  من  دعوة  إليها  وأضافت  والحكيم«، 
سيهزم  من  هو  »ألّنه  الشر،  من  والحماية  النجاح  للجيش 
الشر«... المواطن عبود مخائيل عبود الذي تحّدث »من قلب 
فتحت  حمانا،  وحامي  الجيش  راسنا  »تاج  صرخ،  محروق« 
قلوبنا مع فتح الطريق، ما كنا نقدر نوصل على أرضنا، كنا 
حضروا  الذين  المواطنين  سائر  أما  نوصل«...  وما  نتهّشم 

االحتفال فكانوا في فرح غامر.

إلى المناطق النائية والمحرومة...
مديرية  أنهت  حيث  الهرمل   – بعلبك  إلى  البترون  من 
الهولندية  المملكة  بالتعاون مع  العسكري-المدني  التعاون 
كان  فقد  المنطقة،  في  الفني  القصر  معهد  تطوير  مشروع 
وملعب شتوي  للطالب،  الحماية  يوّفر  واٍق  إلى سور  بحاجٍة 
يتيح لهم ممارسة الرياضة من دون التعّرض للبرد القارص، 

وهذا ما أّمنه الجيش.
يسعى  الذي  الجيش  إلى  القلب  من  الشكر  األهالي  وّجه 
المنطقة  المواطنين خصوًصا »في هذه  تخفيف معاناة  إلى 
رئيس  قال  كما  بيروت«،  عن  والبعيدة  والنائية  المحرومة 
السيد محمد زعيتر. األساتذة والطالب أعربوا  القصر  بلدية 
ففاطمة  الخطوة.  بهذه  الكبيرة  فرحتهم  عن  بدورهم 
ناصر الدين وهي معلمة في المعهد، ُتشير إلى أهمية هذا 
من  حتى  المحرومين  المنطقة  أوالد  إلى  بالنسبة  المشروع 

الفرح في عيونهم وهم  بالعلم. فقد ظهر  أبسط حقوقهم 
يضمن  وملعًبا  يحميهم،  سوًرا  بنى  ألنه  الجيش  يشكرون 

حقهم باللعب شتاًء.

مشاريع مدعومة
الفني  القصر  ومعهد  الحجر  وجه  طريق  مشروعا  ُيشكل 
بدعٍم  وتحظى  الجيش  ُينّفذها  التي  للمشاريع  نموذًجا 
االستقرار  »إرســاء  صعيد  على  خصوًصا  ألهميتها  أجنبي، 
ودعمه  المدني  المجتمع  وتعزيز  وإقليمًيا،  محلًيا  واألمن 
أكد  ما  وفق  األساسية«،  السكان  حاجات  تلبية  خالل  من 
دير  فان  بيتر  السيد هانس  لبنان  في  مملكة هولندا  سفير 
وود Hans Peter Van Der Woude خالل تدشين »درب 
الوفاء«. كما أّنه أوضح في بلدة القصر أّن األهم من إنجاز 
هذا المشروع هو »إظهار سلطة الدولة ووجودها في لبنان 
من خالل مديرية التعاون العسكري- المدني في الجيش«.

ستيب  آدم  السيد  المركز  في  لبنان  مكتب  رئيس  أما 
على  يرّكز  الذي  المشروع  أهمية  إلى  فلفت  ريكوفسكي 
»مسائل باتت ملحة في ظل األزمة االجتماعية - االقتصادية 
في  ودورهم  الطالب  بتعليم  وتتعلق  لبنان،  يعانيها  التي 

المجتمع«.
اليوم في البترون والهرمل، وغًدا كما باألمس في مناطق 
باق  أّنه  ووفائهم،  عسكرييه  بهمة  الجيش  يؤكد  أخرى، 
اشتدت  مهما  واالستقرار،  لألمن  ضمانة  أهله  جانب  إلى 

التحديات وغلت التضحيات.

لقاء مع اهالي بلدة بعلبك
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مرافق وخدمات
نينا عقل خليل

منصة الخدمات العسكرية:
نتائج فحوصاتكم بمتناول أيديكم...

في غرفة االنتظار داخل قسم المختبرات العسكرية المركزية 
زحمة كبيرة كما العادة، مستفيدون أتوا منذ ساعات الصباح 
األولى لتسجيل أسمائهم، وهم ينتظرون سماع صوت ينادي 
كاًل منهم بحسب رقمه، إال أّن ما يريح بعضهم هو أن ال عودة 
بعد أيام إلى المركز نفسه لسحب النتيجة وتقديمها للطبيب 
المختص، فقد بات بإمكانهم الحصول على النتائج واالحتفاظ 

بها من خالل منصة الخدمات العسكرية.
يلفت رئيس الطبابة العسكرية العميد الركن ماهر بو شعر 
إلى أّن  الطبابة تحقق المزيد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز 
خدماتها لتوّفر األمان الصحي الكامل لمن هم على عاتقها. 
العسكرية  الخدمات  منصة  إنشاء  يأتي  السياق  هذا  وفي 
على  التنقالت  عبء  وتخفيف  الوقت  توفير  في  ُتسهم  التي 
المستفيدين، خصوًصا في ظل األوضاع الصعبة. كما يشير إلى 
أّن هناك اتجاًها إلنشاء تطبيق الرعاية الصحية عن ُبعد، ولكّن 

األمر ما زال قيد الدرس.

باقة خدمات إلكترونية قريًبا
العقيد  العسكرية  الطبابة  في  التأليل  جهاز  رئيس  ويوضح 
المهندس جهاد خوري أّن الجهاز عمل بالتعاون مع مديرية 

العسكرية  الخدمات  منصة  إنشاء  على  الفّني  والفرع  التأليل 
حوالى  تنفيذها  استغرق  التي   ،https://portal.army.gov.lb
وتنزيل  إليها  الدخول  للمستفيدين  ُتتيح  وهي  الشهرين. 
التالي  download نتيجة فحص الدم العائدة لهم في اليوم 
المشروع  أّن  إلى  المهندس خوري  العقيد  ويلفت  لصدورها. 
المختبرات  في  المنّفذة  المخبرية  الفحوصات  نتائج  يؤّمن 
المركزية فقط، على أن تليها الحًقا نتائج الفحوصات المنّفذة 
في مختبرات المناطق. كذلك يعمل الجهاز على إضافة خدمات 
عسكرية أخرى في المستقبل القريب، والتي ستشمل مختلف 
النتائج كفحوصات األشعة، الفحوصات في مختبرات المناطق، 
في  المتوافرة  األدويــة  على  االطــالع  الطّبية،  المواعيد  أخذ 
الصيدليات العسكرية، تجديد المعامالت اإلدارية وغيرها بغية 

تسهيل األمور على العسكريين...
الفحوصات  نتائج  إدخــال  وكيفية  المنصة  عمل  آلية  وعن 
برنامج  أّن  خوري  المهندس  العقيد  يشرح  عليها،  المخبرية 
النتائج  التأليل يرسل  المختبرات المنّفذ سابًقا من قبل جهاز 
SERVEUR خــادم  على   PDF صورية  بنسخٍة  المخبرية 
بعد  المنصة  على  بوضعها  ويقوم  الغاية،  لهذه  مخصص 
المسؤول  الفّني  الفرع  ويقوم  عليها.  المختبر  رئيس  موافقة 

تنفست جمانة بعمٍق وصرخت، »خي هيدي خبرية«. »الخبرية« التي أفرحت هذه الصبية، كانت إطالق الطبابة العسكرية 
لتسّلمها.  المختبر  إلى  المجيء  المخبرية من دون عناء  نتائج فحوصاتهم  الحصول على  للمستفيدين  تتيح  منصة خاصة 
فهذا ليس بالقليل في الظروف الراهنة، وخصوًصا بالنسبة لمن يتابعون عالجات تقتضي إجراء فحوصات دورية في فترات 
متقاربة، ومن بينهم جومانة التي سارعت إلى تسجيل اسمها على منصة الخدمات العسكرية، ما وّفر على الذين يهتمون 

بها عبء الحضور إلى المختبر الستالم نتائج فحوصاتها ومن ثم تسليمها إلى الطبيب المختص لالطالع عليها. 
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ويضيف  المعلومات.  هذه  على  الحفاظ  بعملية  الخادم   عن 
أّن تكلفة البرنامج هي 10/1 مقارنة ببرامج أخرى ُقررت في 

مؤسسات أخرى ولم ُتنّفذ.

كيف نستفيد من المنصة؟
على  ينبغي  الدم،  فحوصات  نتائج  على  إلكترونًيا  لالطالع 
المستفيد التسجيل للمرة األولى على منصة الخدمات العسكرية، 
وذلك من خالل الضغط على كلمة تسجيل ثم إدخال الرقم 
االجتماعية  الخدمات  أو بطاقة  العسكرية  للبطاقة  التسلسلي 
ورقم اإلصدار، باإلضافة إلى رقم الهاتف الخاص في المربعات 
للمستفيد  تصل  التسجيل  من  االنتهاء  وبعد  إليها.  المشار 
رسالة نصية sms تحوي  رمز التفعيل، ما يحتم عليه إدخال 
الرقم التسلسلي ورمز التفعيل من جديد ليتّم تفعيل الحساب. 
وبعدها يمكن الدخول إلى المنصة عبر الرقم التسلسلي ورقم 
اإلصدار ككلمة السر واالطالع على نتائج الفحوصات الخاصة 

به وطبعها لالحتفاظ بها أو إطالع الطبيب المختص عليها.

المنصة والوضع في المختبرات
يشير رئيس المختبرات العسكرية المركزية المقدم الصيدلي 
حبيب عبدو إلى أّن فكرة إنشاء المنصة انطلقت أساًسا عقب 
ظهور جائحة كورونا، إذ عمدت الطبابة في حينها إلى إرسال 
القصيرة  النصية  الرسائل  عبر خدمة   pcr الـ  فحوصات  نتائج 
القسم،  إلى  شخصًيا  المصابين  حضور  من  للتخفيف   SMS
وذلك بدافع منع تفّشي المرض والوقاية منه. واليوم يعاني 
الضائقة  تداعيات  المواطنين  من  سواهم  كما  العسكريون 
إقامة  فكرة  كانت  لذلك  التنقالت،  كلفة  بينها  ومن  المالية 
المنصة التي تتيح للمستفيدين الحصول على نتائج فحوصاتهم 
المخبرية خالل فترة تمتد من يوَمين إلى أربعة أيام، من دون 

العودة إلى القسم.
المقدم  يلفت  الخطوة؟  هذه  مع  المستفيدون  تفاعل  كيف 

من  المنصة  استعمال  على  اإلقبال  أّن  إلى  عبدو  الصيدلي 
قبل المستفيدين ما زال خجواًل، فاألمر ما زال جديًدا بالنسبة 
لكثيرين، وثمة من يجدون صعوبة في تغيير عاداتهم، باإلضافة 
الورق.  نتائج مطبوعة على  للحصول على  إلى حاجة بعضهم 
وهو يأمل أن يتعزز هذا اإلقبال مستقباًل مشيًرا إلى العمل على 
إنتاج فيديو يشرح كيفية االطالع إلكترونًيا على نتائج فحوصات 
على  عرضه  ويتم  المركزية،  العسكرية  المختبرات  في  الدم 
شاشات صاالت االنتظار في مختلف األقسام. كذلك سيوضع الـ 
Website الخاص بالتسجيل على المنصة على الوصل الخاص 

بنتائج الفحوصات الطبية الذي يتسلمه المستفيد. 

باتت األمور أسهل...
سّهلت منصة الخدمات العسكرية األمور كثيًرا تقول إيليسا 
أبو فيصل، وهي ترى أّن هذه الخطوة مهمة خصوًصا  للذين 
يعانون محدودية الحركة أو الوقت أو خيارات التنقل، ال سّيما 
في ظل تفاقم األزمات التي يعيشها الوطن على كل األصعدة.
بدوره، يشيد إيلي أبو حيدر بهذه »الخطوة الموّفقة«، مشيًرا 
دون  من  النتائج  على  باالطالع  للمستفيد  »تسمح  أّنها  إلى 
العاملين في  الوقت وزيادة الضغط على  إلى هدر  االضطرار 
لنا  تقّدم  العسكرية  »الطبابة  ويؤكد:  النتائج«.  تسليم  قسم 

التسهيالت في ظل الظروف الصعبة التي نواجهها«.
الجيش يواصل  أّن  المعاون منصور خيراهلل  من جهته يرى 
الناجمة  العقبات  ومذلاًل  التكنولوجي  التقدم  مواكًبا  تطوره 
الروتين اإلداري. هو يشعر باالمتنان لما تقّدمه الطبابة  عن 
العسكرية ويقول: »بتنا اآلن ندرك أكثر فأكثر قيمة أن يكون 

اإلنسان عسكرًيا في هذه الظروف الصعبة«.
الطبابة  سعي  لكّن  كثيرة،  والهموم  كبيرة،  التحديات   
الرعاية الصحية للعسكريين وعائالتهم  العسكرية إلى توفير 
وتقديم كل التسهيالت التي تخفف عنهم، يظل نافذة مفتوحة 

على األمل واألمان. 

41



42



43



44



45



46



47

تنتهي الحروب والنزاعات لكن آثارها ومخّلفاتها قد تستمر في إلحاق الضرر بعدة أجيال. وتمّثل األلغام األرضية والقنابل 
العنقودية وسواها من الذخائر غير المنفجرة وجًها من أبشع وجوه الحرب التي تستمر في حصد الضحايا، بينما يقتضي 
التخلص منها عماًل مضنًيا ودقيًقا ومكلًفا ينّفذه مختصون على مدى سنوات طويلة. ونظًرا لتأثيراتها السلبية والخطيرة 
االقتصادية واالجتماعية...  التنمية  وإعاقة  األشخاص وحرمانهم مصادر كسب عيشهم،  الخطر على سالمة  التي تشمل 
تحظى مشكلة األلغام المنتشرة في أكثر من ٦0 بلًدا حول العالم بحيٍز كبير من االهتمام الدولي ومن األمم المتحدة 

ووكاالتها، وهذا ما يتجلى من خالل دعم عمليات إزالة األلغام، واإلجراءات المتعلقة بها. 
باشر الجيش اللبناني مدعوًما من المجتمع الدولي والوكاالت المختصة في نزع األلغام من مختلف المناطق اللبنانية منذ 
مطلع التسعينيات. وعمل على تطوير قدراته في هذا المجال سنة تلو األخرى مستفيًدا من التقنيات الحديثة ومن الخبرات 
التي بذلها، تم  الجبارة والمتواصلة  اللبناني من األفضل عالمًيا. ونتيجة للجهود  البرنامج  إلى أن ُصّنف  التي اكتسبها، 
تطهير قسم كبير من األراضي في مختلف المناطق اللبنانية، لكن يبقى أمامنا الكثير من العمل ليصبح لبنان خالًيا من 

األلغام األرضية وسواها من الذخائر غير المنفجرة التي حصدت عدًدا كبيًرا من الضحايا. 
سفارة  من  وبدعم  باأللغام  المتعلقة  لألعمال  اللبناني  المركز  عقده  الذي  السابع  المنتدى  يأتي  السياق  هذا  وفي 
التمويل،  نقص  بسبب  المقبلة  المرحلة  في  العمل  متابعة  تواجه  التي  التحديات  ليعالج  لبنان،  في  الهولندية  المملكة 

وكان الفًتا خالله تقدير المشاركين لما أنجزه الجيش اللبناني على الرغم من كل الصعوبات.

إزالة األلغام: 
المجتمع الدولي يرفع القبعة للجيش اللبناني
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في إطار التقييم السنوي لبرنامج األعمال المتعلقة باأللغام 
أقام  المقبلة،  للمرحلة  لبنان وإطالق خطة عمل جديدة  في 
السابع  المنتدى  باأللغام  المتعلقة  لألعمال  اللبناني  المركز 
بيروت، بدعم من   - Kempinski Summerland في فندق
بيتر  هانس  لبنان  في  بسفيرها  الممثلة  الهولندية  المملكة 
فاندروود H.E. Hanes Peter Van Der Woude، وبالتعاون 
بالسيدة  ممثاًل   UNDP اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  مع 
ميالني هاونشتاين Melanie Hauenstein  الممثلة المقيمة 
رئيس  جانب  إلى  المنتدى  في  شارك  لبنان.  في  للبرنامج 
المركز اللبناني العميد الركن جهاد بشعالني وضباط المركز، 
عدد من سفراء الدول وممثلون عن المنظمات غير الحكومية 

والجهات الداعمة للبرنامج. 
األراضي  تنظيف  على صعيد  تحقق  ما  أبرز  المنتدى  تناول 
ومن  المنفجرة  غير  الحروب  ومخلفات  األلغام  من  اللبنانية 
ضمنه إعالن محافظة لبنان الشمالي خالية من األلغام. كما 
البرنامج  عمل  منهجية  في  بالتطوير  المتعلق  النجاح  لحظ 
وفعاليته، ما أدى إلى تصنيفه من األفضل في مجاله عالمًيا. 
تواجه  التي  التحديات  أبرز  المشاركون  عرض  المقابل،  في 
أن  يمكن  الذي  التمويل  نقص  وأخطرها  المقبلة،  المرحلة 
وبالتالي  التنظيف  فرق  وخسارة  التنفيذ  عرقلة  إلى  يؤدي 

ارتفاع عدد ضحايا األلغام.
حوار،  حلقات  وثالث  افتتاحية،  جلسة  إلى  المنتدى  قّسم 

واخُتتم بورقة عمل تضمنت أعمال المرحلة المقبلة.

تحديات جديدة
لكّن برنامجنا من األفضل عالمًيا

تحدث العميد الركن بشعالني في الجلسة االفتتاحية فأشار 
تشكل  التي  للمناقشات  حرة  مساحة  يقّدم  المنتدى  أّن  إلى 
أساًسا لعمل المرحلة المقبلة. ثم عرض حجم التحديات التي 
الضاغط  االقتصادي  الوضع  خاص  وبشكٍل  لبنان،  يواجهها 
الذي يدفع المواطنين إلى ممارسات غير سليمة في ما خص 
البقع الخطرة، كالبحث فيها عن األعشاب أو الحطب أو حتى 
إلى  لبيعها وتأمين مدخول لمعيشتهم، مشيًرا  الخردة  جمع 
العام  منذ  اإلصابات  عدد  في  ازدياًدا  انعكس  األمر  هذا  أن 

.2020
من  اللبناني  المركز  تمّكن  التي  اإلنجازات  إلى  تطّرق  كما 
من  الرغم  على  الجيش  قيادة  من  مطلق  بدعٍم  تحقيقها 
لبنان  محافظة  إعــالن  مقدمها  وفي  الضاغطة،  الظروف 
استثمار  أهلها  بإمكان  بات  إذ  األلغام،  من  خالية  الشمالي 
نجح  اللبناني  البرنامج  أّن  وأضاف  وأمــان.  بثقٍة  أراضيهم 
في متابعة التطوير في منهجية العمل بشكٍل يرفع الفعالية 
األفضل  يصنف من  برنامجنا  »بأّن  اعتزازه  مؤكًدا  والكفاءة، 
»لنا  اإلنجاز  هذا  أّن  إلى  نفسه  الوقت  في  ومشيًرا  عالمًيا«، 
المثابرة  مدى  يعكس  وهو  البرنامج،  في  الشركاء  جميعنا، 
الوكاالت  مع  اللبناني  المركز  يبذله  الذي  الدائم  والجهد 
المنّفذة من جهة، والتماسك في اإلدارة والثبات بفضل دعم 

الجهات المانحة من جهة أخرى«.

المنتدى السابع: أبرز ما تحقق وما ينبغي تحقيقه

ملف العدد
ريما سليم
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انخفاض حاد
في التمويل

أّنه  أوضح  ذاته،  اإلطار  في 
انخفاض  مــن  الــرغــم  على 
المركز  تمّكن  الــتــمــويــل، 
بذلته  ــار  ــب ج ــمــجــهــوٍد  وب
الوكاالت المنّفذة، من إلتزام 
للتمديد  الموضوعة  الخطة 
القنابل  اتفاقية  ما خص  في 
العنقودية. إلى ذلك، فإّن المركز وبفضل الدعم الكامل من 
 ،GICHD مركز جنيف الدولي لنزع األلغام لألغراض اإلنسانية
أصبح يستخدم النسخة الجديدة من نظام إدارة المعلومات 
 Information Management System for Mine Action
مستوى  إلى  المعلومات  إدارة  نقل  الذي    IMSMA Core
أتاح  كما  القرارات،  اتخاذ  في  والسرعة  الدقة  من  مختلف 
للجهات المانحة القدرة على الوصول إلى المعلومات المتعلقة 

بالنشاطات الممولة من قبلهم عبر اإلنترنت.
التمويل  انخفاض  إلــى  بشعالني  الركن  العميد  ولفت 
المخصص ألعمال تحرير األراضي في لبنان بما يعادل %39 
تم  حين   ،2019 العام  في  عليه  كان  عما   2023 العام  في 
وضع االستراتيجية الجديدة وخطة التمديد المتعلقة بالقنابل 
كانت  مهما  خطة  ألي  يمكن  ال  أّنه  إلى  مشيًرا  العنقودية، 
لها،  المطلوبة  الُمدَخالت  تأمين  دون  تنجح من  أن  ُمحكمة 
عن  يعوض  أن  والكفاءة  الفعالية  لتحسين  يمكن  ال  كما 

االنخفاض الحاد في التمويل.
من هنا، أوضح العميد الركن بشعالني أنه يقوم وبدعٍم من 
شركاء البرنامج اللبناني، بالتواصل مع جميع الجهات المانحة، 
وبخاصٍة تلك التي ما زالت غير داعمة حتى اآلن، لشرح نجاح 
البرنامج وإمكان االنتهاء من التلوث الموجود بحسب الخطة 
كشركاء  الدخول  على  وتحفيزهم  الوطنية،  االستراتيجية  في 

جدد في العمل.

نهنئكم
ونطالب بدعمكم

السيدة  هنأت  كلمتها،  في 
البرنامج    Hauenstein
المتعلقة  لألعمال  اللبناني 
باأللغام والسفارة الهولندية 
على المنتدى الملهم، وعلى 

اإلنجازات التي تحققت لجهة 
اللبنانية  األراضـــي  تنظيف 
بــأداء  مشيدة  األلــغــام،  من 
والمركز  اللبناني  الجيش 
اللبناني اللَذين، وعلى الرغم 
تواجهها  التي  التحديات  من 
التزامهما  أظــهــرا  ــالد،  ــب ال
وإرادتهما القوية التي قادت 
بالمركز كواحٍد  االعتراف  إلى 

من األفضل في العالم بين الدول األطراف وفق نشرة األعمال 
المتعلقة باأللغام للعام 2022.

المتحدة  األمم  برنامج  دعم  إلى   Hauenstein وأشــارت 
المتعلقة  لألعمال  الجديدة  لالستراتيجية  الكامل  اإلنمائي 
باأللغام ومساهمته في تطبيقها، بما في ذلك تقديم الخدمات 
الخاصة.  االحتياجات  ذوي  حقوق  وتعزيز  للضحايا  المناسبة 
من  سواء  اللبناني  المركز  دعم  البرنامج  إلتزام  جددت  كما 
خالل المساهمة في بناء القدرات، أو تعزيز العمل المؤسساتي 
والتواصل الفعال بين السلطات المحلية والشركاء والمانحين، 
المركز  لمساعدة  الفني  والدعم  الموارد  حشد  إلى  إضافة 
والذخائر  األلغام  من  خالًيا  لبنان  لجعل  جهوده  في  اللبناني 

العنقودية ومخلفات الحروب غير المنفجرة.
على  هولندا  لمملكة  بالشكر  توجهت  كلمتها،  ختام  وفي 
المانحة  الدول  وناشدت  اللبناني،  للبرنامج  المستمر  دعمها 
أي  أكثر من  يحتاج  لبنان  أّن  الكامل، مؤكدة  تقديم دعمها 
الدوليين  المانحين  إلى كل دعم ومساعدة من  وقت مضى 
أهداف  تحقيق  من  يتمكن  كي  الضرورية  الموارد  لتأمين 
المركز على صعيد نزع األلغام عبر تنفيذ إستراتيجية 2020 

.2025-

سنواصل دعمنا لكم
السفير  أشــار  جهته،  من 
أّن  إلى   Van Der Woude
بسبب  يعاني  زال  ما  لبنان 
المنتشرة  الحرب  مخّلفات 
األراضي  من  كبير  عدد  في 
وجبل  والجنوب  البقاع  في 
باأللغام  ملوثة  وهي  لبنان، 
ــر الــعــنــقــوديــة  ــائـ ــذخـ والـ
وأكد  األخــرى.  والمتفجرات 

تطهير ٨0% من المساحات الملّوثة
بلغ حجم المساحات الملوثة باأللغام في لبنان 151 
مليون متر مربع، وقد تم تنظيف 80 في المئة منها. 
مربع،  متر  مليون   30 فهي  المتبقية  المساحات  أما 
والباقي  والنبطية،  الجنوب  محافظتي  في  معظمها 

موزع بين محافظات جبل لبنان والبقاع والشمال.

UNDP ممثلة الـ
ميالني هاونشتاين  العميد الركن جهاد بشعالني
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أّن ضرورة إزالة األلغام تنبع 
من خطورتها، إذ يسبب كل 
كبيرة،  بشرية  خسارة  لغم 
إضافة إلى حرمان المزارعين 
ــم، في  ــه ــي اســتــغــالل أراض
الحاجة  أمّس  في  هم  وقت 
األمن  تراجع  ظل  في  إليها 

الغذائي.
 Van Der السفير  وتابع 
Woude أّنه على الرغم من األزمات المتعددة التي يواجهها 
لبنان، إال أّن المركز اللبناني لم يقف مكتوف اليدين، بل حّقق 
نتائج مهمة في مجال نزع األلغام، وقد أعلن محافظة لبنان 

الشمالي أولى المحافظات اللبنانية الخالية من األلغام.
   وأشار السفير الهولندي إلى أّن طرق إزالة األلغام باتت 
خاصة  بيانات  قاعدة  تحديث  يتم  إذ  وفعالية،  ابتكاًرا  أكثر 
باأللغام  المتعلقة  لألعمال  الوطنية  المعلومات  إدارة  بنظام 

 .IMSMA core
ولفت إلى أّن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي يدعم المركز 
يتمكن  كي  المعرفة،  ونقل  القدرات  بناء  خالل  من  اللبناني 
هذا  أّن  أوضح  لكّنه  بنفسه.  العملية  إدارة  من  النهاية  في 
العقبات، وأبرزها فجوة  التغّلب على بعض  األمر يتطلب أواًل 
ذلك،  على  عالوة  قريًبا.  الذاتي  االكتفاء  وتحقيق  التمويل، 
انضمام  حول  المناقشات  تنشيط  إعادة  الجيد  من  سيكون 
المضادة لألشخاص،  أوتاوا لحظر األلغام  إلى معاهدة  لبنان 
وجعله بلًدا خالًيا من األلغام والذخائر العنقودية. وأشار إلى 
الدولي،  المجتمع  من  مستمًرا  دعًما  يتطلب  األمر  هذا  أّن 
ومبدًيا  المجال،  هذا  في  الدعم  ستواصل  بالده  أّن  مؤكًدا 

تفاؤاًل كبيًرا في إزالة األلغام من لبنان في القريب العاجل. 
 

التقّيد بااللتزامات
ستيفانو  السفير  تحدث  االفتتاحية،  الجلسة  ختام  في 
جنيف  مــركــز  مــديــر   Stefano Toscano تــوســكــانــو  
 Geneva اإلنسانية  ــألغــراض  ل ــام  ــغ األل ــة  إلزالـ ــي  ــدول ال
 International Centre For Humanitarian Demining
العمل  ورقة  على  بناء  تحققت  التي  اإلنجازات  - GICHD عن 
التي تم االتفاق عليها في المنتدى السادس، ومن بينها تعزيز 
إستخدام المسح التقني، ومواصلة تحديث المسح غير التقني 
 2021 العام  مشروع  وإتمام  وعاليه،  الشمال  منطقتي  في 
مبنى  تشييد  إنهاء  إلى  باإلضافة  األلغام،  ضحايا  لمساعدة 

المدرسة اإلقليمية إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية، وغيرها 
لبنان  محافظة  إعالن  رأسها  وعلى  المهمة  اإلنجازات  من 
الشمالي خالية من األلغام )يشير مصطلح »المسح غير التقني« 
إلى جمع البيانات وتحليلها، من دون استخدام الوسائل التقنية 
ونوعها...  المتفجرة  بالذخائر  الملوثة  المناطق  تحديد  بغية 
أما  األرض.  لتحرير  القرار  اتخاذ  وعمليات  األولويات  لتحديد 
مصطلح »المسح التقني« فيشير إلى استخدام الوسائل التقنية 
سابًقا(.  المذكورة  لألهداف  وتحليلها،  البيانات  هذه  لجمع 

النقاش االستراتيجي
وتخلله  االستراتيجي«  »النقاش  عنوان  الثاني  المحور  حمل 
كلمة لرئيس قسم العمليات في المركز اللبناني المقدم فادي 
برنامج  عمل  تواجه  التي  التحديات  عن  فيها  تحدث  وازن، 
 2021 العام  في  الضحايا  عدد  ارتفاع  وأبرزها  األلغام  نزع 
إلى  المواطنين  التي دفعت  االقتصادية  األزمة  وذلك بسبب 
دخول األراضي الملوثة بحًثا عن األعشاب أو الحطب أو القطع 
المعدنية بهدف بيعها. أما السبب الثاني، فهو عبور الحدود 
من  المنفجرة  غير  واألجسام  األلغام  تجرف  التي  والسيول 
المناطق الحدودية المقابلة للبنان. وأشار إلى ضرورة إطالق 
حمالت توعية للمواطنين حول أخطار األراضي الملوثة. كما 

أول الغيث من كوريا
خالل  ُأطلقت  التي  للدعوات  سريعة  استجابة  في 
المنتدى، أعلنت جمهورية كوريا الجنوبية عبر سفيرها 
في لبنان السيد IL Park عن استعدادها لدعم العمليات 
اإلنسانية لنزع األلغام في لبنان، وذلك بعد ما لمسته 
من جدية وحرفية لدى الجانب اللبناني في التعامل مع 

ملف األلغام والتخلص من الذخائر غير المنفجرة.

المقدم فادي وازنالسفير ستيفانو توسكانوالسفير الهولندي فان دير وود
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الكبير  التحدي  إلــى  تطرق 
التمويل  بنقص  المتمثل 
من  عوامل،  لعدة  للمشروع 
اللبنانية  الدولة  توقف  بينها 
حصتها  في  المشاركة  عن 
ــن الــتــمــويــل إثـــر األزمـــة  م
االقتصادية في العام 2019، 
وتوقف بعض الدول المانحة 
بشكٍل  الــدعــم  تقديم  عــن 
مفاجئ نتيجة تبدل في األولويات، األمر الذي يستدعي توحيد 
الهدف، باإلضافة إلى خفض الدعم من بعض الدول بسبب 
الحروب واألزمات االقتصادية والمناخية العالمية. وأوضح أّن 
خفض التمويل يعني عدم القدرة على التزام الموعد المحدد 
في العام 2025 إلنهاء العمل في نزع القنابل العنقودية، كما 
يمكن أن يؤدي إلى خسارة أشخاص مؤهلين لوظائفهم تم 
تدريبهم لعدة سنوات ويمكنهم تحقيق الكثير من اإلنجازات.

تجربة لبنان 
المركز  في  والنوعية  الجودة  قسم  رئيس  تحّدث  كذلك، 
اللبناني الرائد حسام شكر عن تجربة لبنان في مجال المسح 
المتبعة  المنهجية  وعن  األلغام،  نزع  مجال  في  التقني  غير 
لناحية تطهير األراضي الخطرة، وكيفية االعتماد على المسح 

غير التقني كوسيلٍة أقل كلفة وجهًدا.
التخطيط  من  بدًءا  العملية  سير  مراحل  عن  تحّدث  ثم    
إشرافه، وكيفية تسليم  العاملة تحت  والشركات  المركز  بين 
 IMSMA المعلومات   إدارة  نظام  عبر  والمعلومات  الحقول 
Core وصواًل إلى مرحلة إعداد التقارير والتدقيق فيها. وأخيًرا 
عرض الرائد شكر جدواًل ُيظهر نتائج المسح غير التقني التي 
األسلوب  جدوى  مبّيًنا   ،2022  -2021 العاَمين  في  تحّققت 

المتبع وفعاليته.

شفافية مطلقة
وتناول رئيس قسم التأليل في المركز اللبناني الرائد أحمد 
لمع في مداخلته أهمية اعتماد نظام إدارة المعلومات لألعمال 
المتعلقة باأللغام، IMSMA Core  وهو عبارة عن نظام ُتخّزن 
فيه المعلومات المتعلقة بنشاطات نزع األلغام. يتمّيز بخدمة 

االتصال المباشر بين الميدان وقاعدة البيانات في المركز.
برنامج  في  الشركاء  أمام  يتيح  النظام  هذا  أّن  إلى  وأشار 
نزع األلغام، وكذلك الدول المانحة، مجال االطالع على جميع 

العمل وحجم األموال  مراحل 
إلى  يهدف  وهو  المصروفة. 
قبل  مــن  الشفافية  تعزيز 
غير  المنظمات  تجاه  السلطة 
الحكومية والجهات الداعمة.

وأوضح الرائد لمع أّن العمل 
قد   IMSMA Core بنظام 
بدأ رسمًيا في آذار 2022 إذ 
انطلق وُفتح أمام المنظمات 

غير الحكومية، وسوف ُيمنح اإلذن بالدخول Access للدول 
المانحة اعتباًرا من أوائل العام 2023. 

المجموعة  عمليات  مدير  قدم  الثاني،  المحور  ختام  في 
في   Mine Advisory Group لأللغام  الدولية  االستشارية 
لبنان جون سترايدون Johan Strydom عرًضا حول الوسائل 
إلى  األلغام، مشيًرا  نزع  المعتمدة في  والميكانيكية  اليدوية 

منتديات المركز وأهدافها
المنتديات  سلسلة  إطار  في  السابع  المنتدى  يندرج 
التي يعدها المركز اللبناني لألعمال المتعلقة باأللغام 
السنوية  عمله  تقييم خطة  إلى  تهدف  والتي  سنوًيا، 

ووضع ورقة عمل تتماشى مع أهدافه اآلتية.
•تطبيق البرنامج الوطني اللبناني لألعمال المتعلقة 
باأللغام، وذلك وفق األولويات الوطنية االستراتيجية 
التي تضعها اللجنة االستشارية القائمة بين الوزارات.
األعمال  إطار  في  ستقام  التي  النشاطات  •إدارة 
الدعم  تأمين  على  والمساعدة  باأللغام،  المتعلقة 
العاملة  المنظمات  لتسهيل عمل  واإلداري  اللوجستي 
المرحلة  استراتيجية  وفق  وذلــك  كافة،  لبنان  في 
النهائية والمعايير الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام.
•توكيل كل األعمال المتعلقة باأللغام وفق المعايير 

الوطنية وتنسيقها وترخيصها.
•وضع أولويات لعملية التوعية من مخاطر األلغام.

الدولية  المعايير  وفق  الوطنية  المعايير  •تنظيم 
لألعمال المتعلقة باأللغام.

لبنانيين ومن مختلف  •تدريب عسكريين ومدنيين 
األعمال  مجال  في  للعمل  وتنشئتهم،  الجنسيات 

المتعلقة في األلغام ألهداٍف إنسانية.

الرائد أحمد لمعالرائد حسام شكر
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في  تستعمل  حديثة  تقنيات 
لبنان كانت قد أظهرت نتائج 
في  تجربتها  أثناء  في  فعالة 

حقول ملوثة في العراق.

واالبتكار التحديث 
الذي  الثالث  المحور  افُتتح 
»التحديث  عــنــوان  يحمل 
لمنسق  بكلمٍة  واالبتكار« 
أحمد  الركن  العقيد  اللبناني  للبرنامج  االجتماعي  النوع 
االجتماعي  النوع  أو  الجندرة  موضوع  تناولت  اللبابيدي 
المركز  برنامج  إلى  أدخال  جديدان  مفهومان  وهما  والتنوع 
اللبناني لألعمال المتعلقة باأللغام، وذلك لعدة أسباب أولها 
وثانيها  واألعمار،  األجناس  جميع  تطال  األلغام  مخاطر  أّن 
جميع  في  المتبعة  التمييز  عدم  سياسة  مع  تتماشى  أنها 
الدول المانحة، باإلضافة إلى اعتماد هذين المفهوَمين في 

العمرية  الفئات  إدخال  تم  فقد  وعليه  الدولي.  جنيف  مركز 
اللغة  فيها  بما  التنوع  مفاهيم  إلــى  باإلضافة  والجنس 
عمل  في  العلمي  والمستوى  والتقاليد  والعادات  والثقافة 
وفتياًنا  ونساًء  رجااًل  لإلصابة،  معّرض  الجميع  ألّن  المركز، 
وفتيات، ويطال الخطر المواطنين اللبنانيين وغير اللبنانيين 
أنه  إلى  اللبابيدي  الركن  العقيد  أشار  وقد  أيًضا.  المقيمين 
منذ العام 2019، ُأدخل برنامج النوع االجتماعي والتنوع في 
إستراتيجية عمل المركز اللبناني بعد تقييمه من قبل مركز 
جنيف الدولي، وتم تعيين »منسق النوع االجتماعي لألعمال 
إذ  المركز،  في  لتدريٍب  خضع  الــذي  باأللغام«  المتعلقة 
النوع االجتماعي والتنوع أهمية خاصة في األعمال  يكتسب 

باأللغام. المتعلقة 

IMSMA Core نظام المعلومات
تتخلل هذا المحور أيًضا كلمة للسفير توسكانو تحدث فيها 
عن نظام المعلومات IMSMA Core المستخدم في برنامج 
واإلجراءات  األدوات  من  نظام  عن  عبارة  وهو  األلغام،  نزع 
للبرامج  المحددة  المتطلبات  لتالئم  إعدادها  يمكن  التي 
لمجموعٍة  المعلومات  إلى  الوصول  توّفر  والتي  الوطنية، 
واسعة من المعنيين بهذه البرامج، وتعزز مشاركة المعلومات 
وتوّفر خرائط وتقارير آنية حول مدى التلوث. وقد أشار إلى 
الدول  بإمكان  بات  حيث  النظام  هذا  طال  الذي  التحديث 
باألعمال  الخاصة  المعلومات  مختلف  إلى  الوصول  المانحة 
إدخال  اإلنترنت من خالل  عبر  آني  بشكٍل  باأللغام  المتعلقة 

اسم المستخدم وكلمة السر.
يتابع المركز اللبناني جهوده مصًرا على بلوغ الهدف النهائي 
وهو تطهير جميع األراضي اللبنانية من خطر األلغام والقنابل 
وسواها من الذخائر غير المنفجرة. وإذا كانت التحديات التي 
أّنه ال يتراجع أمامها، وأّنه  تواجهه كثيرة، فقد أثبت جيشنا 
إلى  الوصول  خاللها  من  يستطيع  حلواًل  مرة  كل  في  يبتكر 
بلد  في  أّنه  اعتبر  الذي  الهولندي  السفير  كالم  وما  هدفه. 
كلبنان ليس هناك من مستحيل، سوى واحد من دالئل كثيرة 

تؤكد أّننا سنصل إلى النتيجة المرجوة.

ورقة العمل
المشاريع  حول  عمل  ورقة  بوضع  المنتدى  اخُتتم 
موعد  يحين  أن  إلى  اللبناني  للمركز  المستقبلية 

المنتدى القادم، ومن أبرز ما جاء فيها:
• مراجعة استراتيجية عمل المركز )2025-2020(.
ورأس  عرسال  جرود  في  التنظيف  عمليات  إنهاء   •

بعلبك خالل العام 2023.
• استخدام مكثف للوسائل الميكانيكية والكاسحات 

في التنظيف.
والبلدات  القرى  في  خاصة  توعية  حمالت  تنظيم   •

بهدف إرشاد المواطنين والمزارعين.
متطلبات  مع  انسجاًما  الوطنية  المعايير  مراجعة   •

النوع االجتماعي والتنوع.
• السعي إليجاد مصادر تمويل جديدة. 

العقيد الركن أحمد اللبابيدي
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األرقام تتحدث عن نفسها
إلقاء  إلى  المنتدى ال يهدف  أّن  إلى  ميالني هاونشتاين  أشارت 
الضوء على إنجازات المركز اللبناني فقط، وإنما أيًضا على التحديات 
التي تواجه التنفيذ وأبرزها عملية تمويل المشروع األخيرة. وأكدت 
لعمل  التام  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  دعم  اإلطار  هذا  في 
من  مباشر  بشكٍل  إن  األلغام،  نزع  خطة  ضمن  اللبناني  الجيش 
خالل التقديمات والمساعدات، أو من خالل إطالق النداء للتعاون 
عبر المنصات الدولية، وعبر التواصل مع الجهات المانحة لتوضيح 
وأشارت  واالقتصادي.  اإلنساني  الصعيدين  على  المشروع  أهمية 
سبل  على  سلًبا  وتؤثر  المواطنين  حياة  تهدد  األلغام  أّن  إلى 
صعيد  على  والتقدم  االستقرار  تقوض  أّنها  إلى  إضافًة  عيشهم، 
مناطق  ملوثة في  أراٍض  البشرية، فضاًل عن كون وجود  التنمية 

مأهولة بالسكان يشكل انتهاًكا للقانون الدولي اإلنساني.
يبذله  الذي  الكبير  بالجهد  هاونشتاين  أشادت  أخرى،  جهٍة  من 
الجيش اللبناني من خالل المركز اللبناني لألعمال المتعلقة باأللغام 
على صعيد نزع األلغام في لبنان، مؤكدًة أّن األرقام تتحدث عن 
نفسها، إن لجهة حجم األراضي التي تم تنظيفها أو لجهة التقدم 
الذي تمكن من  األلغام،  لنزع  اللبناني  المركز  الملحوظ في عمل 
على  قادًرا  بات  بحيث  فعاليته  ومضاعفة  الذاتية  قدراته  تطوير 

تنظيف عدٍد أكبر من األراضي بموازنٍة أقل.

في بلد كلبنان ليس هناك من مستحيل!
أّكد السفير الهولندي هانس بيتر فاندروود دعم بالده للجيش 
خطة  خالل  من  وذلك  لبنان  في  األلغام   نزع  ومشروع  اللبناني 
تمويل تهدف إلى تحقيق نتائج على المديين المتوسط والبعيد، 
مشيًرا إلى أّن هولندا جددت دعمها المادي لمدة ثالث سنوات بدًءا 
من العام 2021، األمر الذي يساعد المركز اللبناني على التخطيط 
المسبق للسنوات الالحقة. وأشار إلى أّنه يعمل على تشجيع الدول 
المانحة على مواصلة تمويلها للبنان مع محاولة إيجاد دول مانحة 
جديدة على الرغم من صعوبة األمر في ظل األزمات االقتصادية 

التي يعانيها العالم بأسره.
وفيما أبدى تفهمه للظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، عّبر في 
الوقت ذاته عن أمله في أن تساهم الحكومة اللبنانية ولو بدعٍم 

بسيط للمشروع، ال سيما وأنه يخصها بالدرجة األولى.
اللبناني  المركز  الهولندي بقدرات  من جهة أخرى، أشاد السفير 
بذلها  التي  المثمرة  الجهود  مثنًيا على  باأللغام  المتعلقة  لألعمال 
التمويل هو  النقص في  أّن  الرغم من  أّنه على  لسنوات، وأضاف 

ومناقبيتهم  المشروع  في  العاملين  التزام  أّن  إاّل  فعلي،  عائق 
واندفاعهم، هي عوامل تسهم في التقدم رغم الصعوبات. وختم 
دائًما  وعلينا  مستحيل،  من  هناك  ليس  كلبنان  بلٍد  في  إّنه  قائاًل 

توقع المفاجآت!

 دور ممتاز
من جهته اعتبر مدير مركز جنيف الدولي لنزع األلغام ألغراض 
الجيش  لعبه  الذي  الدور  أّن  توسكانو  ستيفانو  السفير  إنسانية 
سنة  والعشرين  الخمس  خالل  األلغام  نزع  مجال  في  اللبناني 

الماضية كان ممتاًزا.
القادمة،  السنوات  في  اللبناني  المركز  لدعم  بالنسبة  وأوضح 
أّنهم يدرسون المشاريع المطروحة في هذا المجال. وقال إّنه من 
بجمع  المتعّلق   IMSMA Core برنامج  ستستثمر  التي  المشاريع 
يرغب  من  كل  وأمام  المانحة  الدول  أمام  وتوفيرها  بالمعلومات 
األلغام  نزع  عملية  أّن  واعتبر  المعنيين.  من  عليها   االطالع  في 
مهمة جًدا على أكثر من صعيد إنسانًيا، أمنًيا واقتصادًيا، خصوًصا 
وأّن 60 مليون نسمة حول العالم ما زالوا معّرضين لخطر األلغام 

المسّببة للموت أو لإلعاقة.

إدارة ملفتة تشّجع الدول المانحة
بدور  كيندل  أندرياس  لبنان  في  األلماني  السفير  أشاد  بدوره 
حول  المنتدى  هذا  أّن  واعتبر  الصعد،  جميع  على  الممّيز  الجيش 
األلغام مهم جًدا بالنسبة للبنان ألّنه  قطع شوًطا كبيًرا في مجال 
إزلة األلغام من مساحات شاسعة من األراضي. ولقد الحظنا الحرفية 
والتقنية العالية التي تمتع بها عناصر المركز اللبناني أثناء تنّفيذهم 
مشاريع نزع األلغام في السنوات األخيرة، وكان ملفًتا إدارة تنفيذ 

هذه المشاريع، وهذه خطوة مشّجعة بالنسبة للدول المانحة.
وأكد أّن لبنان من بين الدول المهمة المستهدفة في التمويل 
األلماني، وسوف يتّم التنفيذ خالل األسابيع القليلة المقبلة لبعض 

المشاريع المتعلقة بنزع األلغام.

نثني على ما تحقق
أشادت الملحق االقتصادي الياباني السيدة تشي ناكامورا بأداء 
المركز اللبناني لألعمال المتعلقة باأللغام مثنيًة على اإلنجازات التي 
وإذ  الشمال.  محافظة  إلى  بالنسبة   خصوًصا  اآلن،  حتى  تحققت 
أكدت دعم بالدها للبرنامج، أوضحت أن عملية استقطاب ممولين 

جدد مرهونة باألوضاع االقتصادية عالمًيا وباالستقرار الدولي.

هذا ما قالوه عن جيشنا...
على هامش المنتدى السابع لألعمال المتعلقة باأللغام، التقى فريق عمل »مجلة الجيش« الممثلة المقيمة لبرنامج األمم 
تحدثوا عن  الذين  وممثليها  المانحة  الدول  وعدًدا من سفراء  ميالني هاونشتاين،  السيدة  لبنان  في  اإلنمائي  المتحدة 

دعمهم لمشروع نزع األلغام في لبنان، وأبدوا رأيهم في دور الجيش اللبناني في معالجة هذه المشكلة.
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خالل مسيرته الطويلة في مجال تنظيف األراضي المشبوهة 
والملوثة، لم تقتصر مهمة المركز اللبناني على إزالة األلغام 
والمتفجرات، بل شملت الجهود الرامية إلى حماية المواطنين 
التوعية  على  مستمرة  بصورٍة  التشديد  كان  لذلك  أيًضا، 
كجزٍء أساسي من عمله بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات 
المعنية. وعلى هذا األساس جاء إعالن محافظة لبنان الشمالي 
خالية من مخاطر األلغام مرفًقا بالدعوة إلى الحذر، »أرضك 
نظيفة استثمرها…لكن يبقى الحذر واجب« هي العبارة التي 
تصدرت الحملة التي انطلقت في احتفال أقيم في فندق سان 

ستيفانو-البترون غداة انعقاد المنتدى السابع.
لنزع  اللبناني  المركز  رئيس  جانب  إلى  االحتفال  حضر 
الهولندي في  السفير  الركن جهاد بشعالني،  العميد  األلغام 
 H.E. Hanes Peter Van Der لبنان هانس بيتر فاندر وود
Woude، والممثلة المقيمة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
رؤساء  إلى عدد من  ميالني هاونشتاين،  السيدة  لبنان  في 

البلديات والمخاتير والمعنيين في منطقة الشمال.

ندعمكم حتى النهاية
الهولندي في كلمته عن سروره باإلعالن عن  السفير  عّبر 
التي تحتل  البقعة  األلغام، هذه  الشمال خالية من  محافظة 
الشعب  من  المئة  في   25 وتضم  لبنان،  مساحة  من   %12
الذي  األلغام  لنزع  اللبناني  المركز  بأداء  أشاد  وإذ  اللبناني. 
عمل بجٍد طوال تلك السنوات لتحقيق اإلنجاز الذي نشهده 
األلغام تكمن  أّن أهمية تنظيف األراضي من  اليوم، أوضح 
أراضيهم  الفرصة الستثمار  المواطنين والمزارعين  في منح 
دعم  وأكد  وإنمائية.  زراعية  مشاريع  في  منها  واالستفادة 
األراضي  إعالن جميع  لحين  اللبناني  للمركز  المستمر  بالده 

اللبنانية خالية من األلغام.

شكًرا للشجعان
وأشادت الممثلة المقيمة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
حققه  الذي  العظيم  باإلنجاز  هاونشتاين  ميالني  لبنان  في 
التي  الصعبة  الظروف  األلغام رغم  اللبناني لمكافحة  المركز 
اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  نّية  لبنان، مؤكدة  يمر بها 

بعد  حتى  باأللغام  المتعلقة  لألعمال  اللبناني  البرنامج  دعم 
التنمية االجتماعية  األراضي، وذلك من خالل تعزيز  تنظيف 
إلى  باإلضافة  للمزارعين،  مساعدات  ومنح  واالقتصادية، 
ألعماٍل  صالحة  أراٍض  وتأهيل  التجارية،  المبادرات  تشجيع 
التعاون  على  خاص  بشكٍل  ركزت  كما  وترفيهية.  سياحية 
الخدمات  تقديم  عبر  المتفجرات  ضحايا  مساعدة  أجل  من 
المناسبة خصوًصا لألشخاص الذين أصيبوا بإعاقٍة جسدية، 
هذه  وضع  األلغام  لمكافحة  اللبناني  المركز  أّن  مؤكدة 
القضية كأولويٍة على جدول أعماله. وشكرت في هذا اإلطار 
بيئة  ظل  في  األلغام  إزالــة  في  العاملين  الشجعان  جميع 

خطرة بهدف الحفاظ على سالمة اآلخرين.

وفق أعلى المعايير الدولية
استمر  الذي  العمل  أّن  إلى  بشعالني  العميد  أشار  بدوره، 
موضًحا  الدولية،  المعايير  أعلى  وفق  تم  عاًما،   25 طوال 

نتيجة 25 سنة من العمل وااللتزام الكامل
»أرضك نظيفة استثمرها«...

ملف العدد
ريما سليم
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لناحية  عالمًيا  األوائل  من  األلغام  لنزع  اللبناني  المركز  أّن 
االحترافية والشفافية، من دون أن ننسى المناقبية العسكرية 

وااللتزام الكامل تجاه الجيش والوطن.
تم  المنصرم،  العام  من  األول  كانون  في  أّنــه  وأضــاف 
األلغام  من  خالية  الشمالي  لبنان  محافظة  عن  اإلعــالن 
برعاية  أقيم  احتفال  في  المنفجرة،  غير  الحروب  ومخلفات 
اليوم  واجتماع  وحضوره،  عون  جوزاف  العماد  الجيش  قائد 
يستثمروا  كي  أهلنا  جانب  إلى  وقوفنا  استمرار  إلعالن  هو 
باألخطار  ُيعرف  بما  توعية  حملة  وإلطالق  بثقٍة،  أراضيهم 
المتبقية وهي ما تقوم به جميع دول العالم كإجراٍء احترازي 

بعد تنظيف حقول األلغام.
أّن  لهم  مؤكًدا  المواطنين  إلى  بشعالني  العميد  وتوجه 
على  إياهم  بها« مشجًعا  لتعملوا  تنتظركم  نظيفة  »أرضكم 
البرنامج  دور  إلى  ومشيًرا  منها،  واالستفادة  استثمارها 
مشاريع  إنشاء  في  دعمهم  في  المتحدة  لألمم  اإلنمائي 

زراعية وإنمائية في األراضي التي تم تنظيفها.

تنظيف أكثر من ١9٢ حقاًل
قّدم رئيس قسم العمليات في المركز اللبناني لنزع األلغام 
المقدم فادي وازن عرًضا عن عمل المركز في لبنان الشمالي 
وحجم األراضي المحررة، موضًحا أّن معظم البقع في منطقة 
العمل  أّنه بعد 25 سنة من  الشمال كانت ملوثة. كما أكد 
والنتيجة  والملوثة،  المشبوهة  البقع  تحرير  تم  الــدؤوب 
تنظيف 192 حقل ألغام أي بمجموع 2.6 مليون متر مربع، 

وتدمير أكثر من سبعة آالف لغم مضاد لألشخاص.
من  ــدًءا  ب أيًضا،  األرض  على  العمل  سير  عن  وتحدث 
تحليل  إلى  التقني،  غير  المسح  عبر  المشبوهة  البقع  تحديد 
بحسب  للعمل  األفضليات  تحديد  ثم  ومن  المعلومات، 
المعايير  وفق  البقع  تنظيف  بعدها  ومن  الوضع،  خطورة 

الحقول  التنظيف يتخللها مراقبة  أّن عملية  الدولية. وأوضح 
المركز  من  فرق  تقوم  كما  الجودة،  لضمان  دوري  بشكٍل 

اللبناني بفحص األراضي لدى تسلمها لمراقبة الجودة. 

فرص كثيرة
الفوائد االقتصادية واالجتماعية لنزع األلغام كانت موضوع 
العرض الذي قّدمه آالن شاطري من برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي، وقد أشار خالله إلى أهم النقاط اإليجابية لتنظيف 
في  استثمارها  إمكان  بينها  ومن  األلغام،  من  األراضــي 
القرى،  لسكان  عمل  فرص  تخلق  وسياحية  زراعية  مشاريع 
هذه  أّن  وأضــاف  ألصحابها.  مهم  دخل  مصدر  وتشّكل 
البيئي  التوازن  يحفظ  الذي  الزراعي  التنوع  تتيح  األراضي 
إلنشاء  استخدامها  يمكن  كما  الخضراء،  المساحات  وتزيد 

مالعب رياضية وحدائق عامة.
من جهة أخرى، تحدث عن دور برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
األراضي  تأهيل  في  األهالي  دعم  يشمل  والذي  الشمال،  في 
الزراعية، وتقديم خدمات تقنية ومساعدات عينية للمزارعين، 

باإلضافة إلى إعادة التشجير وإدارة الغابات للحد من الحرائق.
عن  ممثلون  فيها  شارك  حوار  حلقة  ُعقدت  الختام،  وفي 
لألمم  اإلنمائي  والبرنامج  األلغام  لنزع  اللبناني  المكتب 
المتحدة، وتناول البحث طرق توعية المجتمع المحلي وكيفية 

استثمار األراضي النظيفة.
خطوة جّبارة ُأنجزت في الشمال، وتطلبت الكثير من الجهد 
والصبر، على أمل أن ُيعلن لبنان خالًيا من األلغام في القريب 
للبنانيين. فقضية األلغام تبقى  العاجل وتكون بشرى سارة 
العام  عون  جوزاف  العماد  قال  كما  للجيش  بالنسبة  أولوية 
وهو  األلغام،  من  خالًيا  الشمال  إعالن  مناسبة  في  الماضي 
العدو  هذا  ضد  المعركة  تستمر  أن  يومها  اللبنانيين  عاهد 

المتخفي وصواًل إلى تحرير آخر شبر من أرضنا من خطره.

السفير الهولندي فان دير وودممثلة الـ UNDP ميالني هاونشتاين 
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»لم يسبق أن فتح مركزنا أبوابه الستقبال متدربين من خارج 
الكلمات  بهذه  والبلجيكي«...  اللبناني  للجيشين  سوى  فرنسا 
اختصر الرائد .X العالقة الوثيقة بين الجيشين اللبناني والفرنسي، 
وهي تشمل عدة مجاالت من بينها األعمال المتعلقة باأللغام، إذ 

ُتشكل هذه األعمال ميداًنا لتبادل الخبرات بين الطرفين.
على  الفرنسية  الجيوش  تدريب  مركز  هو  المقصود  المركز 
 Pole Interarmée Mune - التخّلص من الذخائر غير المنفجرة
PIAM الذي زار وفد منه يرأسه الرائد .X المركز اللبناني لألعمال 
بينين  جمهورية  من  آخر  وفد  برفقته  وكان  باأللغام،  المتعلقة 
والتخّلص  األلغام  نزع  على  األفريقية  الدول  تدريب  مركز  ُيمثل 
 Centre de perfectionnement aux من الذخائر التقليدية
 CPADD - conflictuelles-de déminage  -actions post
et dépollution واألخير مدعوم من الجيش الفرنسي على غرار 
المدرسة اإلقليمية لنزع األلغام ألهداف إنسانية في لبنان، والتي 
الخبرات  تبادل  على  تنص  تفاهم  مذكرة   CPADD مع  تجمعها 

والزيارات والمدربين. 
 Sahgui  Djimon المقدم CPADD خالل الزيارة أشار قائد مركز
إلى الرغبة في استقبال ضباط وعسكريين من لبنان وتدريبهم على 
التخلص من األسلحة الخفيفة وإدارة مخازن الذخيرة التي خّلفتها 
المركز  إلى  وعناصره  ضباطه  إلرســال  حماسته  وأبــدى  الحروب. 
اللبناني لألعمال المتعلقة باأللغام لالستفادة من خبرات المركز، ما 

يضمن تطوير المعارف والخبرات والتوعية في هذا المجال. 

الجيش اللبناني في قلوبنا وعيوننا
فتح  أن  لم يسبق   PIAM أّن مركز   X. الرائد  أوضح  ومن جهته 

أبوابه الستقبال متدربين من خارج فرنسا سوى للجيشين اللبناني 
والمميزة  الوثيقة  العالقة  إلى  منه  إشارة  في  وذلك  والبلجيكي، 
التي تجمع الجيشين اللبناني والفرنسي. هذه العالقة تجعل الفريق 
الفرنسي يشعر عندما يكون في لبنان بأّنه في بلده الثاني، وليس 
في بلد أوكلت إليه فيه مهمة عسكرية ينفذها ويمضي. »الجيش 
للبنان ليست بجديدة،  اللبناني في قلوبنا وعيوننا، ومحبة فرنسا 
هي محبة مترسخة صامدة لن تتأثر بأي عثرة أو مشكلة، وستتجدد 
معها  ويتقدم  وتتقدم  الخبرات  وتتبلور  مرة  ألف  التعاون  عالقات 
الجيشان اللبناني والفرنسي على حد سواء«، يقول الرائد الفرنسي.

خبرة الجيش اللبناني شاملة
ويؤكد الرائد .X أّن تبادل الخبرات يتم باالتجاهين، فكما يستفيد 
الجانب اللبناني من خبراتنا من خالل متابعة برامج ودورات وتنفيذ 
وعسكريون  ضباط  ُينتدب  كذلك  الختبارات،  والخضوع  تدريبات 
يستفيدون خاللها  لبنان،  في  تدريبية  نشاطات  لتنفيذ  فرنسيون 
من تقنيات الجيش اللبناني وخبراته في ما يتعلق بإدارة األنشطة 
ومساعدة  مخاطرها  من  والتوعية  كإزالتها  باأللغام،  الخاصة 
وهو  المجال.  هذا  في  شاملة  اللبناني  الجيش  فخبرة  ضحاياها، 
يوضح أيًضا أّن وجودهم في لبنان يتيح لهم فرصة معاينة عمليات 
إزالة األلغام والقنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة على أرض 

الواقع، فيكتسبون بذلك خبرة عملية.  
ليس جديًدا على جيشنا أن ُتنوه الجيوش الحديثة الكبرى بأهمية 
الفخر  من  بمزيد  نشعر  فنحن  ذلك  مع  عناصره،  وكفاءة  قدراته 
واالعتزاز بهذا الجيش كلما أدركنا مدى االحترام الذي يحوزه في 

المحافل الدولية.

أبوابنا مفتوحة لكم...

ملف العدد
ليال صقر الفحل

    PIAM دورة تدريبية في مركز 
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بعد ١5 عاًما من العمل المضني، انضمت بلدة البستان جنوب 
األلغام  من  تماًما  خالية  باتت  أخرى  وقرى  بلدات  إلى  لبنان 
على  الواقعة  البلدة  حقول  والمتفجرات.  العنقودية  والقنابل 
أما  الموت،  خطر  بفعل  أهلها  على  ممنوعة  كانت  األزرق  الخط 
الفالحين  تعب  فيها  أثمر  خضراء  مساحات  أصبحت  فقد  اليوم 

زيتوًنا وقمًحا...  

حضره  احتفال  خالل  جاء  الموت  خطر  من  خالية  البستان  إعالن 
السفير الياباني السّيد Takeshi Okuba، وذلك في إطار النشاطات 
فبصفتها  باأللغام.  المتعلقة  لألعمال  السابع  المنتدى  واكبت  التي 
المتعلقة  لألعمال  اللبناني  المركز  اليابان  دعمت  مانحة،  دولة 
باأللغام، وهي من الدول التي تمد يد المساعدة بصورة مستمرة 
لتنظيف األراضي اللبنانية من األلغام والذخائر غير المنفجرة. ومنذ 
أواخر العام 2018 قدمت دعًما مالًيا يفوق الـ2 مليون دوالر أميركي 
األساسي من خالل دعم  البشري  األمن  توظيفها في مشاريع  تم 

عمل DCA Danish Church Aid على الخط األزرق. 
وفي حضور السفير الياباني يرافقه وفد من السفارة اليابانية في 
العميد  باأللغام  المتعلقة  لألعمال  اللبناني  المركز  ورئيس  لبنان 
ممثلين  إلى  باإلضافة  الضباط،  وعدد من  بشعالني  الركن جهاد 
وأفراد من المجتمع المدني ومن قرى البستان والضهيرة ومروحين، 
أعلنت البلدة خالية من األلغام ومخلفات الحرب. فبعد استكمال إزالة 

األراضي  من سالمة  والتأكد  األرضية،  واأللغام  العنقودية  القنابل 
ونظافتها،  ُزرعت فيها أشجار الزيتون وحصد أصحابها موسم القمح 
الذي زرعوه بأمان، كما ُأنشئت بركة مياه لالستفادة منها في ري 

البساتين. 
وأعرب السفير الياباني عن سروره بهذا اإلنجاز، كما نوه بجهود 
الحركة  حيث  البلدة،  إلى  الحياة  عودة  في سبيل  المبذولة  المركز 
طبيعية والقرويون يزرعون أراضيهم ويستثمرونها من دون خوف 
أو خشية من أي لغم أرضي أو قنبلة عنقودية أو حادث يمكن أن 
ذلك  تحقق  وقد  للخطر.  بهم  المحيطين  وحياة  حياتهم  يعرض 
بفضل جهود فرق إزالة األلغام في منظمة DCA العاملة في جنوب 
لبنان تحت إشراف المركز اللبناني لألعمال المتعلقة باأللغام، علًما 
أن هذه الجهود أدت إلى اإلفراج عن 76000 متر مربع من األراضي 
الملوثة بعد تدمير أكثر من 5350 لغًما مضاًدا لألفراد كانت فيها.

السفير التقى المزارعين الذين نقلوا إليه امتنانهم وفرحهم بعودة 
الحياة إلى حقولهم التي بقيت لسنوات طوال مهجورة قاحلة. وبدوره 
أعرب عن سروره بأّن البستان أصبحت أخيًرا خالية من األلغام بعد 
15 عاًما من الجهود، وهنأ سكان البلدة عموًما ومزارعيها خصوًصا 
بعودتهم الى مزاولة أنشتطهم الزراعية من جديد. كما أثنى على 
جهود الفرق العاملة التي قامت بعمل يومي خطير وشاق قائاًل: »لم 

يكن من الممكن تحقيق هذا االنجاز من دونكم«.

زيتون وقمح... 
ال ألغام 

في البستان

ملف العدد
ليال صقر الفحل

السفير الياباني تاكيشي أوكوبا ال ألغام في البستان

عمل دقيق ومضٍن
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والتجارب  الخبرات  وتــبــادل  التعاون  سياسة  إطــار  في 
والدول،  باأللغام  المتعلقة  لألعمال  الوطنية  البرامج  بين 
Mine لأللغام  االستشارية  المجموعة  مــع  وبالتعاون 
لبنان  في  البريطانية،العاملة    MAG - Advisory Group
الوطنية  السلطات  زيارة من  بتنظيم   MAG قامت  والعراق، 

العراقية إلى لبنان.

  ،LMAC باأللغام المتعلقة  لألعمال  اللبناني  المركز  استقبل 
Directorate of Mine Action وفًدا من دائرة شؤون األلغام

ومن  البيئة،  وزارة  إشــراف  تحت  العاملة  العراقية   DMA  -
 IKMAA  المؤسـسة العامة لشؤون األلغام في إقليم كردستان

.- Iraqi Kurdistan Mine Action Agency
تضمن جدول أعمال الزيارة عدة نشاطات سبقت اللقاء  الذي 
ُعقد في المركز اللبناني، وأعقبته زيارة إلى المدرسة اإلقليمية 
لنزع األلغام ألهداف إنسانية في حمانا. فقد ُأقيمت ورشة عمل 
في فندق رويال توليب في األشرفية، جرى خاللها عرض خبرات 
كل من البلدين في هذا المجال. كما زار الوفد المركز اإلقليمي 
في ثكنة عصام شمعون - النبطية وحقلي ألغام في منطقة 
الجنوب، حيث اطلع على كيفية سير العمل على األرض، وحضر 

عرًضا مسرحًيا يهدف إلى التوعية من مخاطر األلغام. 

المركز ومهماته والصعوبات
بشعالني  جهاد  الركن  العميد  اللبناني  المركز  رئيس  قّدم 

في االجتماع الذي ُعقد بين الطرفين في المركز، شرًحا وافًيا 
عن دور المركز ومهماته واإلنجازات المحّققة على صعيد نزع 
األلغام والمساحات المطّهرة. وتمنى التوفيق للبرنامج العراقي 
 »CCM ال سّيما وأنه سيترأس إتفاقية »حظر القنابل العنقودية

للعام 2023-2022. 

دور ريادي متمّيز
وبدوره أوضح مدير عام دائرة شؤون األلغام DMA السيد 
ظافر محمود خلف أّن الزيارة إلى لبنان تندرج في إطار تبادل 
الدور  على  كثب  عن  واالطالع   ، اللبناني  المركز  مع  الخبرات 
األعمال  برنامج  إدارة  في  اللبناني  للجيش  والمتمّيز  الريادي 
المتعلقة باأللغام. ولفت إلى أّن الزيارة باإلضافة إلى أهميتها 
إطار  أيًضا في  تأتي  الخبرات والمعلومات،  تبادل  على صعيد 

الدعم المعنوي للجهود التي ُتبذل في لبنان. 
إنساني  برنامج  هو  األلغام  نزع  برنامج  أّن  على  وشــّدد 
ووطني، ُيسهم في مساعدة الدول على التخّلص من مخلفات 
الحروب وعودة األهالي إلى حياتهم الطبيعية وإلى أراضيهم 

الستثمارها واالستفادة منها. 

تقنية عالية وحرفية متفّوقة
ومن جهته، أّكد رئيس المؤسـسة العامة لشؤون األلغام في 
إقليم كردستان IKMAA السيد جبار مصطفى رسول إلى أّن 
الجيش اللبناني يدير برنامج األعمال المتعلقة باأللغام بطريقة 

مهمة وطنية وإنسانية

ملف العدد
د. تراز منصور

يزيلون األلغام بحرفية ومهنية أشاد بها العالم
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متفّوقة  بــل  ال  ــًدا،  جـ جــيــدة 
استحداث  لناحية  وحــرفــيــة 
في  التقنية  والوسائل  الطرق 
نزع األلغام، بغية توفير الوقت 
والكلفة في إنجاز األعمال، الفًتا 
كان  االستنتاج  هــذا  أّن  إلــى 
المركز  مع  النقاشات  حصيلة 

والجولة الميدانية التي عاينوا فيها سير العمل على األرض.
وأضاف: الجيش اللبناني يبذل جهوًدا جبارة في ضبط البرنامج 
ودعم المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال، وللبنان 
دور إقليمي قوي وداعم أساسي للبرنامج الوطني العربي في 

مجال نزع األلغام.

MAG العراق ولبنان
 Jack Morgan في العراق السيد MAG إعتبر مدير مجموعة
أّن زيارة الوفد العراقي إلى المركز اللبناني، هي لتبادل الخبرات 
الوسائل  على  واالطالع  الهادفة،  التدريبية  الــدورات  وإجراء 
التطور  يتيحه  ما  إلى  الفًتا  المجال،  هذا  في  المستخدمة 
التكنولوجي على صعيد إنجاز المطلوب في وقت قصير وبأقّل 

كلفة ممكنة.
  Sylvian Lefort في لبنان السيد MAG أما مدير مجموعة   

فلفت إلى أهمية اللقاءات بين 
البرامج  في  العاملة  ــراف  األط
لها،  الداعمة  وتلك  الوطنية 
تــبــادل  صعيد  عــلــى  وذلـــك 
التمويل  وتــأمــيــن   الــخــبــرات 
لبرنامج لبنان. فالتمويل ُيسّرع 
العمل في تنظيف األراضي من 

األلغام، ولوال الدعم الذي ناله لبنان لكان ما تحّقق من إنجازات 
على صعيد نزع األلغام فيه مستحياًل.  

في المدرسة اإلقليمية - حمانا 
المحطة األخيرة في الزيارة كانت في المدرسة اإلقليمية لنزع 
األلغام ألهداف إنسانية في لبنان – حمانا، حيث اطلع الوفد 
إجراء  إمكان  درس  بهدف  أعمالها،  وسير  دورها  على  الزائر 
دورات مشتركة بين البلدين وتبادل الخبرات  والعمل على إزالة 
نقاط الضعف والفوارق بينهما، ودراسة القواسم المشتركة في 

برنامجي الطرفين.
الدروع  والعراقي  اللبناني  الجانبين  بتبادل  الزيارة  انتهت 
التقديرية، وبإعراب  كل منهما عن رغبته في مزيد من التعاون 
وتبادل الخبرات، خصوًصا أّنهما يتشاركان المهمة اإلنسانية 

ذاتها في بلدين عانيا كثيًرا بسبب الحروب والنزاعات.

... وللسيد ظافر محمود خلف تقديم درع للسيد جّبار مصطفى رسول
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نافذة
ِبَقَلم روني ألفا

نحو كفر وطن
وأنا على طريق العودة إلى بيتي الصغير رفعُت 

ناِظَريَّ صوب المرآة الوسطى المعّلقة على 
للجيش  عسكرية  شاحنة  سيارتي.  زجاج 

من  الجنود  يحمي  أخضر  شادر  ورائي. 
هطول المطر إذا تمادى ومن ضربات 

الشمس إذا ضربت.
هذه  في  رأسي  في  تزاحمت  أفكار 
اللحظة. كيف يجلس الجنود على متن 
مستطيالن  مقعدان  الشاحنة؟  هذه 

بسياٍخ  مرّكزان  متواجهان  معدنيان 
الشاحنة.  أرضية  في  َمة  مبشَّ حديدية 

المعدن  العسكري على صفيحة من  يجلس 
تبعات  كل  ويتلّقى  صيًفا  والحارق  شتاء  البارد 

تحّمل  الجندي  واجبات  من  بأس.  ال  الطريق.  وعورة 
مشاّق الطريق.

يمين  على  صوًتا  رصــدت  التأمالت  هذه  في  غــارق  وأنــا 
الصوت. طقطقٌة  نوعية  عرفُت مصدره من  رفراف سيارتي. 
فوًرا  أتصل  أن  يجُب  ُيسرًة.  أو  ُيمنًة  االلتفاف  عند  وتكتكٌة 
بالميكانيكي. وجع ظهري المزمن سيتفاقم إذا تفاقم وضع 
صوت  »في  ألو.  ورائــي.  زالت  ما  الجيش  شاحنة  التربيعة. 
أمام  من  وخذها  شّرف  »غًدا صباًحا  عاجبني«.  تربيعة مش 

البيت«. تتجاوزني شاحنة العسكر.
واضعين  بنادقهم  يحتضنون  البكر  ابني  عمر  من  أشبال 
وأصابع  مرتفعة  فوهات  الشاحنة.  بأرضية  ملصقة  كعوبها 
التي  الخلفية  المساحة  في  الشاحنة.  وراء  صرت  محتضنة. 
أقل  ليس  خبز.  ربطات  رزمة  متقابلين  الجنود  فيها  يجلس 
من مئة ربطة. خبز أبيض قياس كبير. غريب. أنا أشتري خبًزا 
خصوصيًّا. يستهويني الفرنسي منه أسمًرا كان أو أبيًضا أو 
محشًوا بالزيتون ومقرمًشا. لم أعد أتذكر إذا كان متوفًرا في 
البيت. العسكر يأكل خبزه حاف. في بيتنا يتم تقطيعه  براد 

ووضعه في صينية فضة صغيرة بمسكٍة.
واألفكار  الصور  من  الخانقة  الزحمة  هذه  في  غارق  وأنا 
الشاحنة  في  الخبز  ربطات  قرب  أكثر بشيٍء موضوٍع  حّدقُت 
الجوع  ضربني  ِبِدست.  أشبه  ضخمة  طنجرة  بحجمه.  الفت 

يتوسط  النحاسي  الوحش  لهذا  رؤيتي  لدى 
البيت من جديد. شو  إلى أهل  ألو  الجنود. 
أمس  نهار  وجبة  سنأكل  َوَلو؟  أِكل؟  في 
اليوم أيًضا؟ ِمن َعقلُكن؟ مش طابخين 
المسلوق  األرز  يأكلون  الجنود  اليوم؟ 

والخبز الحاف.
يسيًرا  ِنــذًرا  ولو  أقلل  أن  لي  بد  ال 
كما  وطني  ألحب  الدلع  منسوب  من 
فيلسوف  يجعلك  الدلع  الجيش.  يحبه 
وجبة  تناول  من  يمنعك  لكنه  عصرك 
ناشفة من أجل بلدك. نطلُب من الجنود 
العيش  شظف  كل  عنا  بالنيابة  يأخذوا  أن 
تردد  دون  من  يعطونا  أن  منهم  ونطلب 

شعورنا بالغنج.
»بلوتوث«  بالراديو.  سأسكته  التربيعة.  صوت  يتفاقم 
محطات  إحــدى  على  صباح  الشحروة  ســّراونــد«.  و»نظام 
استقاللنا«.  حامي  يا  لبنان  عسكر  يا  »تسلم  »األولديز«. 
أتمتم مكماًل: »عالي  الكورس  إلى عضو في  تلقائًيا تحولت 

جبينك بالميدان وعالي أرز جبالنا«.
التحية على  إلقاء  يتوجب علي  أنه  يقاوم  شعرُت بشكٍل ال 
ورسمت  اليمنى  بيدي  النصر  إشارة  رفعُت  الشاحنة.  جنود 
المتبادلة  البسمات  من  كبيًرا  عــدًدا  تلقيُت  رضى.  بسمة 
وإشارات النصر من داخل الشاحنة. جنوُد الخبز الحاف ودست 
األرّز المسلوق يلوحون لي. ال أعرف أين تتجه الشاحنة. لست 
بحاجٍة ألن أعرف. إنها تتجه نحو قرية كفر وطن. من دون 
»بلوتوث« وال »نظام سّراوند«. هدير محركها نظام كرامة 

سّراوند متكامل.
لبنان  عسكر  يا  ِتسَلْم  الصبوحة.  أغنية  على  سأنام  الليلة 
بشاحنٍة شبيهة في  ألتقي  أن  أمل  على  استقاللنا.  يا حامي 
صباِح اليوم التالي. شاحنات الجيش تشحنني كلما صادفتها 
تعطي  كما  تعطيني  قوة  القوة.  من  بشحنٍة  وإياًبا  ذهاًبا 
ألو.  لبنان.  حب  مواصلة  على  القدرة  مثلي  الناس  ماليين 
إنَس التربيعة يا صديقي. لم أعد أسمع صوت طقطقة وال 

تكتكة. ال يسحرني هذه المدة إال »تسلم يا عسكر لبنان«.
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مناورات وتمارين

على  يدل  األوجه  متعدد  »حدًثا  المتأهب«  »األسد  ُيشّكل 
التزامنا الشراكات واستجابة القوة المشتركة التي تعمل في 
المكاسب  أو  السهلة  باالنتصارات  تسمح  ال  معقدة  بيئات 
مدير  ميليانو  دي  ستيفن  الجنرال  قال  ما  وفق  السريعة«، 
إدارة التدريب والتمارين في القيادة المركزية األميركية ُقبيل 
انطالق التمرين. وأضاف: »على نحو أوسع، تمّكن الشراكات 
الجيوش من تنمية قدراتها واالستجابة بسرعة لحاالت األزمات 
الواليات  »التزام  التمرين  يؤكد  ميليانو  وحسب  الصعبة«. 
المتحدة تجاه الشركاء في الشرق األوسط والدفاع المشترك 
الحكومية  الفاعلة  الجهات  الهجينة من قبل  التهديدات  ضد 
من  متزايدة  عدوانية  أعمااًل  نواجه  وبينما  الحكومية.  وغير 
جانب قوى خبيثة في جميع أنحاء العالم، فإّن هذه الشراكات 

تمكننا من مواجهة التهديدات الجديدة والمستمرة مًعا«.

مواجهة التهديدات اإلقليمية
تضّمن برنامج »األسد المتأهب 2022« مهمة لقاذفة قنابل 
وهميين،  خصوم  من  سيبرانية  وتهديدات  المدى،  بعيدة 
وتطوير  الوكاالت،  بين  والتنسيق  االتصال  مهارات  وصقل 
مهارات مكافحة اإلرهاب، وتحقيق التزامن في قدرات الدفاع 
البحري  األمن  كفاءات  وتعزيز  المتكاملة،  الجوي  الصاروخي 

والحدودي، واالستجابة للكوارث، والمساعدات اإلنسانية.
لمواجهة  البيني  التشغيل  قابلية  التمرين  سيناريو  واختبر 
والبحرية  والبرية  الجوية  المجاالت  عبر  اإلقليمية  التحديات 
ومناورات  ميداني  تدريب  من  بناؤه  وتأّلف  والسيبرانية. 

منذ انطالق »األسد المتأهب« في العام ٢0١١ يشارك الجيش اللبناني في هذا التمرين الذي ُيقام في األردن وُتشرف 
عليه الواليات المتحدة األميركية وُيعتبر من أكبر التدريبات العسكرية في المنطقة. وهو أول حدث من نوعه في مجال 
تنفيذ سيناريوهات متقدمة للقضاء على اإلرهاب، وعمليات عسكرية مشتركة من ِقبل عدد كبير من جيوش الدول الصديقة. 
مشاركة الجيش اللبناني في التمرين بنسخته العاشرة )أيلول ٢0٢٢( أكدت مرة جديدة الكفاءة العالية التي يتمتع بها 

عسكريونا الذين عادوا إلى لبنان مزودين الكثير من المعارف والخبرات فضاًل عن اإلعجاب واالحترام. 

الرقيب أول كرستينا عباس

جاهزون ألداء الواجب كاماًل...
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باستخدام الذخيرة الحية لألسلحة المشتركة، وتمرين لمركز 
المعلومات من  تبادل  لتسهيل  القادة  لكبار  وندوة  القيادة، 

المستويات التكتيكية إلى المستويات االستراتيجية.

أهداف التمرين والقوى المشاركة
أول مايكل  الفريق  األميركية  المركزية  القوات  قائد  أوضح 
لتمرين  الموضوعة  الخطط  أّن   Michael Corella كوريال 
األسد المتأهب 2022 مصممة لتحقيق ثالثة أهداف أساسية 
المشاركة،  القوات  مع  البيني  للتشغيل  قاعدة  بناء  هي: 
األمن  وتعزيز  المنطقة،  في  قوية  شراكات  على  والحفاظ 
اإلقليمي. وعن حجم القوى المشاركة قال كوريال أّنها »تضم 
1850 جندًيا أميركًيا تدربوا إلى جانب أكثر من 2700 أردنًيا 
باإلضافة إلى قوات من 26 دولة شريكة أخرى ُيقدر عددها 

بنحو 800 عسكري«.

جيوش كثيرة وأمر عمليات موّحد!
اعتمد التمرين سيناريوهات تحاكي التهديدات األمنية في 
المنطقة، وُكّلف قادة القوات المشاِركة بالتخطيط للعمليات 
العسكرية، إذ وضع كل قائد وحدة أمر عمليات يمكن تنفيذه 
للسيناريو المطروح. وبعد شرح كل أوامر العمليات الُمخَطط 
لها، كانت األفكار ُتدمج في أمر عمليات موَحد يتم تنفيذه. 
وقد أتاحت هذه اآللية أن تستفيد القوى المشاِركة من خبرات 

وقدرات بعضها بعًضا. 
في ما يخص الجيش اللبناني، شاركت وحدتان من فوَجي 
المغاوير ومغاوير البحر، وتميزتا بأداء عالي المستوى عكس 

قدرات جيشنا ومهارات عناصره وتطور تدريباتهم.  

المغاوير: المفاجأة في التخطيط للعمليات
من  القريبة  ياجوز  منطقة  في  المغاوير  فوج  عناصر  نّفذ 
العاصمة َعمان، سيناريوَهين محتمَلين: يحاكي األول مداهمة 
قريَتين متباعدَتين جغرافًيا فيهما مجموعات إرهابية، وتخّلل 
منذ  ومواكبته  المصابين،  أحد  إخالء  عملية  السيناريو  هذا 
الالزمة  األولية  اإلسعافات  األولى إلصابته وتقديم  اللحظات 

له وصواًل إلى نقله بأمان إلى المستشفى.
أما السيناريو الثاني، فقد كان عبارة عن مداهمة قرية تتألف 
من 128 منزاًل، ثم تعّدلت الخطة لتصبح مداهمة 10 مباٍن 
على  المشرفون  يكون  وبذلك  القرية،  وسط  في  موجودة 
التمرين قد أشركوا عنصر المفاجأة في التخطيط للعمليات، 

األمر الذي قد يواجهه أي جيش في معركته ضد اإلرهاب. 

أول  المالزم  التمرين  إلى  المنتدبة  الفصيلة  آمر  ويشير 
 ،30 كان  شاركوا  الذين  عسكرييه  عدد  أّن  إلى  داغر  زهير 
أّن  يوضح  وهو  مهاراتهم.  أساس  على  اختيارهم  تم  وقد 
المناورة  من  أسبوَعين  قبل  لها  خضعوا  التي  التدريبات 
الحية، وقتال في األماكن  كانت عبارة عن رمايات بالذخيرة 
اليومي،  خبزنا  هو  التدريب   « ويضيف:  ومداهمات.  المبنية 
نثابر على متابعته ونعمل على تطويره، ونستفيد من خبرات 
جيوش أجنبية صديقة مثل الجيشين األميركي والبريطاني«، 
منّوًها بأّن هذا العامل سمح لعناصر الفوج باالندماج فوًرا مع 
الجيوش التي نّفذوا المناورة إلى جانبها )العراق، السعودية، 

األردن، قبرص، كازخستان، فرنسا وأميركا(.
ويلفت المالزم أول داغر إلى تمّيز عسكريي الجيش اللبناني 
المتأهب« بانضباطهم ومناقبيتهم. كما  في تمرين »األسد 
يشير إلى أّن عناصر فوج المغاوير استطاعوا تصميم مجّسمات 
تحاكي طبيعة األرض التي سيقومون بمداهمتها، واستخدموا 
هذه المجّسمات في أثناء شرح خطة الهجوم النهائية، األمر 
يشير  كذلك،  األخــرى.  الــدول  من  المشاركين  أذهل  الذي 
المالزم أول داغر إلى الدقة في عمل مسعفي الفوج  الذين 
شرحوا خطة اإلخالء الطبي ونظموا عملية تقديم اإلسعافات 

األولية، وخالل التنفيذ التزموا الخطة بحذافيرها.

تجربة فريدة
نلتقي  المغاوير،  لفوج  التابعة  الخاصة  المهمات  سرية  في 
سرعة  عن  باعتزاز  يخبرنا  الذي  األسمر  الياس  أول  المعاون 
تأقلم عسكريي الفوج مع عناصر الجيوش األخرى ومع طبيعة 
األرض في األردن. ويقول عن تجربته: »نّفذنا كل ما ُطلب 
منا بجدية تامة، وشاركنا في المداهمات بسالسة، فهي ُتعد 
جزًءا من عملنا اليومي. أنا أفتخر بأنني عسكري في الجيش 
وأظهرنا  نجحنا  البشرية،  إمكاناتنا  تطور  فبفضل  اللبناني، 
مدى كفاءتنا في التعامل مع التحديات المختلفة رغم تواضع 
إمكاناتنا المادية. وأّكد أّنه باإلضافة إلى التعّرف على قدرات 
الجيوش األخرى، فإّن المشاركة في هذا التمرين جعلته يتعّلم 
من األخطاء الصغيرة التي قد تحصل، كاالنحراف الطفيف عن 

المسار، ليحّسن أداءه في مهمات ومناورات أخرى. 
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من جهته، عّبر آمر الحضيرة في السرية الخامسة من فوج 
فخره  مدى  عن  اللطيف  عبد  ُكتيبة  أول  المعاون  المغاوير 
بمشاركته في هذا التمرين للمرة األولى في حياته العسكرية 
التي  الهجوم  أساليب  على  التعّرف  استطاع  خالله  من  ألّنه 
تعتمدها الجيوش المشاركة، والتي تختلف بين فصيلة وأخرى. 
وقال:»اكتسبنا خبرة إضافية من خالل تعاملنا مع مجموعات 
عدد  مداهمة  صعيد  على  خصوًصا  مختلفة،  قدرات  تمتلك 

كبير من المباني في بقعة جغرافية معينة«. 

مغاوير البحر: االحتراف في أعلى مستوياته
بين  يتوزعون  عسكرًيا   31 البحر  مغاوير  فوج  من  شارك 
الكفاءة،  أساس  على  اختيارهم  تم  وأفــراد  ورتباء  ضباط 
وخضعوا الختبارات داخلية وفق االختصاصات )مداهمة سفن، 
قنص، إسعاف، وعمليات برمائية(. ثم خضعوا على مدى ثالثة 
أسابيع لبرنامج تدريبي متنوع هدفه اختبار المهارات الفردية 
والجماعية، وفق ما يفيدنا رئيس الفرع الثالث في الفوج الرائد 
قاسم ركين. وهو يشير إلى أّن التدريبات التي يتابعها الفوج 
مع الفرق األجنبية عززت كفاءة العناصر وحرفيتها، خصوًصا 
في كل ما يتعّلق بالشق البحري )مداهمة سفن، تأمين شاطئ 
وحماية أهداف حساسة(. فهذه التدريبات جعلت مغاوير البحر 
في  مسبًقا  المحضرة  غير  واألهداف  المناورات  مع  يتعاملون 

»األسد المتأهب« بكفاءة عالية. 
العقبة،  منطقة  في  اللبنانية  البحر  مغاوير  قوى  تمركزت 
حيث كانت في أتم الجهوزية لتنفيذ المهمات الموكلة إليها. 
وشاركت في جميع النشاطات المتعّلقة بالعمليات البحرية إلى 
جانب وحدة من الجيش األميركي Seal Team 5  باإلضافة 
السيناريو  المائي األردني. شمل  إلى فريق مكافحة اإلرهاب 
واألردني  األميركي  الجانبين  مع  القوى  هذه  نفذته  الذي 

وتوقيف  متعاونة  غير  ومدنية  عسكرية  سفن  مداهمة 
فيه  تتحصن  مبنى  ومداهمة  شاطئ  واحتالل  مطلوبين 
عالًيا  الفوج مستوى  أظهر عسكريو  وقد  إرهابية.   مجموعة 
مهارات  امتالكهم  أكدوا  كما  واالنضباط،  الكفاءة  من  جًدا 
ممّيزة، وقدرتهم على العمل كفريق متجانس، ما أثار إعجاب 

المشاركين اآلخرين والمنّظمين.
ويعّبر الرقيب أول عبد الرحمن الدرباس من سرية االستطالع 
»أصبحنا  مؤكًدا:  نفسه،  الشعور  عن  البحر  مغاوير  فوج  في 
والمهمات  المناورات  من  النوع  هذا  تنفيذ  على  قادرين 

باحتراف عالي المستوى وبدقة متناهية«. 
في الخالصة كانت تجربة »األسد المتأهب« بالنسبة لمغاوير 
المشتركة  الخاصة  القوات  مهارات  لمعرفة  فرصة  البحر 
كانت  كما  وقدراتهم،  عناصره  كفاءة  ولمعرفة  وقدراتها، 
اآلخرين،  المشاركين  مع  والمعارف  الخبرات  لتبادل  مناسبة 
والتمّرس في تنفيذ مهمات تشارك فيها وحدات من عدة دول، 
المشاركة  الدول  لدى  القتالية  والتقنيات  المهارات  أّن  علًما 
هي متقاربة وموحدة نظًرا العتماد البرامج التدريبية نفسها. 
العتاد  إلى  التعّرف  مجال  التمرين  هذا  أتاح  أخرى  جهة  من 

الخاص بالمداهمة الذي تملكه سفن الجيوش الصديقة. 
وما سبق ذكره يدعو الرقيب أول عبد الرحمن الدرباس من 
سرية االستطالع في فوج مغاوير البحر إلى اإلعراب عن  فرحه 
بالمشاركة في هذا التمرين المهم، مؤكًدا: »أصبحنا قادرين 
على تنفيذ هذا النوع من المناورات والمهمات باحتراف عالي 

المستوى وبدقة متناهية«. 
األسد المتأهب مناورة جديدة تجمع جيشنا بعدد من أهم 
قدر  على  أّنهم  عسكريونا  خاللها  ويثبت  العالم،  جيوش 
ما  تضاهي  وكفاءات  مهارات  يمتلكون  وأّنهم  المسؤولية 
تمتلكه أكبر الجيوش. وإذا كانت مشاركتهم في هذا التمرين 
محط إعجاب في السنوات السابقة، فإّن أداءهم هذه السنة 
أّنهم يمتلكون من  التي يعيشونها، أثبت  رغم كل الظروف 
كانت  مهما  الصعوبات  كل  لتذليل  يكفي  ما  واإلرادة  العزم 
قاسية. وأّنهم دائًما جاهزون ألداء واجبهم كاماًل، سواء كان 

مهمة عمالنية، تدريبية أو إنسانية.

عرض لكفاءة القوات المشاركة
لفت قائد القوات المركزية األميركية عقب التمرين 
إلى أّن التدريبات المشتركة هي جزء مهم من نشاط 
الرغم  على  المنطقة  في  األميركية  المركزية  القيادة 
اللغات  تعدد  بسبب  تواجهها  التي  الصعوبة  من 
المتأهب«  »األســد  أّن  وأّكــد  والعمليات،  والبلدان 
وأضاف:  هنا«.  الموجودة  القوات  لكفاءة  عرًضا  كان 
نضج  في  تكمن  التمرين  لهذا  الحقيقية  »األهمية 
حتى  أقوى  بشكل  ونموها  كشركاء  القتالية  قدراتنا 
أي  أثناء  في  وسرعة  بكفاءة  االستجابة  من  نتمكن 
أزمة، وتعزيز القدرات التي تتيح لنا االستجابة السريعة 

عندما يتعرض أمن المنطقة للخطر«.  
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عالقة الكاتب المميزة مع الجامعة األميركية في بيروت التي 
يوسف  الدكتور  الكلية  عميد  كلمة  محور  كانت  منها،  تخّرج 
الكتاب  أهمية  على  ورّكز  االحتفال  في  تحّدث  الذي  صيداني 

الذي يؤّرخ تاريخ صناعة اإلعالن في المنطقة.
الرئيس  نائب  مساعد  عويضة،  سلمى  األستاذة  ألقت  كما 
لشؤون التطوير في الجامعة األميركية كلمة تناولت فيها تاريخ 
باإلنجازات  الرائد في صناعة اإلعالن، منوهة  المؤلف ودوره 

والجوائز والتقديرات التي حاز عليها من أنحاء العالم.
أما المؤلف فتحدث عن ما يطمح إليه من خالل هذا الكتاب، 
موضًحا أّن فكرة إعداده ولدت في العام 2010 بعد انتهائه 
قصة  يحكي  الذي  االضطراب«  من  »عقد  األول  كتابه  من 
يومها   .TBWA-RAAD شركة  من  األولى  العشر  السنوات 
سأله أحد األصدقاء: »لّما تكتِف بتناول خبرة السنوات العشر 
الفترة  خبرة  مشاركة  دون  من  فقط،  مهنتك  من  األولــى 

السابقة؟«. 

ويروي رعد أّنه بدأ في تلك المرحلة تدوين األحداث التي 
الطيران،  وبطاقات  المغّلفات،  ظهر  »على  باله:  على  تخطر 
قابل  متوافر  سطح  وأي  االئتمان،  بطاقات  وإيــصــاالت 
للكتابة«... لينصرف بعد ذلك إلى جمع ما كتبه وتنظيمه في 

فصول. 
محرر،  أو  محترف  كاتب  يكتبه  لم  الكتاب  أّن  يوضح  وهو 
الخاصة…وألّنها  لغتي  هو  ستقرأه  وما  كتبته،  »أنا  قائاًل: 
قد  األشخاص  من  العديد  أّن  أذكر  أن  لي  اسمحوا  قصة، 
يشاهدون الحدث نفسه، لكّن كاًل منهم يبّلغ عنه بالطريقة 

التي يراها مناسبة«. 

الكتاب
انتقال  مع  الكتاب،  هذا  يرويها  التي  اإلعــالن  قصة  تبدأ 
العام  في  بيروت  إلى  القاهرة  من  العربي  اإلعالم  عاصمة 
اإلذاعي  والبث  النشر  عالم  في  الذي حصل  والتطور   1952

رمزي  يــروي  اإلنكليزية،  باللغة  حديًثا  صدر  كتاب  في 
اإلعالن  »قصة  اإلعالن  عالم صناعة  في  الكبير  االسم  رعد 
في الشرق األوسط«. وهو إذ يؤكد أّن هذه الصناعة بطل 
أّنها  مؤكًدا  ذاتية،  سيرة  القصة  تكون  أن  ينفي  قصته، 
روايته الشخصية لما رآه وعاشه خالل نصف قرن  في عالم 

مهنته الواسع.
 الكتاب ليس كتاب تاريخ، ولم ُيكتب بترتيب زمني منهجي، 
هو يروي قصص األسواق والعمالء وأنظمة التواصل بشكٍل 
حتى  القصة  بداية  من  منها،  كٍل  على  مرّكًزا  مستقل، 
نهايتها. وقد تم إطالقه في احتفال ُأقيم في كلية سليمان 
بيروت،  في  األميركية  الجامعة  في  األعمال  إلدارة  العليان 
عن  واألكاديميين فضاًل  الرسميين  من  كبير  عدد  وحضره 

العاملين في مجالي اإلعالم واإلعالن.  

كتاب ولقاء

قصة اإلعالن 
في الشرق األوسط: 

رواية شخصية لتجارب 
مؤسسين رّواد

رمزي رعد 
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رمزي رعد صاحب مسيرة رائدة في مجال صناعة اإلعالن، 
وهو يضع كتابه بين أيدي أهل االختصاص والطالب خالصة 
في  الصناعة  لهذه  المؤسسون  الرواد  خاضها  غنية  تجارب 
لبنان والمنطقة. »الجيش« سألت المؤلف عن األهداف التي 
يطمح إلى تحقيقها من خالل كتابه، والتحديات التي تواجهها 

مهنته في عالم اليوم.
يقول السيد رعد، »ُنطلق هذا الكتاب اليوم لُنثبت للعالم أّننا 
نجحنا في تطوير صناعة تواصل قوية -في الشرق األوسط- 
وهي ديناميكية بما يكفي لدعم األسواق المحلية والعالمات 

التجارية، والعديد منها رائد في الساحة العالمية«.
ويوضح أّن »قصة اإلعالن في الشرق األوسط »تهدف إلى 
اإلعالن  مجال  إلى  الجدد  والوافدين  اإلعالم  طالب  تدريب 
إليصال   - الرواد   - أسالفهم  واجهها  التي  التحّديات  حول 

الصناعة إلى مستواها الحالي«.
يهدف الكتاب أيًضا إلى عرض الخيارات المتوافرة للمعلنين 
الممكن  وكان من  توافرت  طالما  والتي  الجنسيات  متعددي 
أن تجّنبهم الفشل في تحقيق نتائج مرضية وعدم الوقوع في 

التصنيف الخاطئ لسوٍق ذات إمكانات واعدة.
عالوة على ذلك، وعلى الرغم من أّن المشهد في القصة قد 
يشير إلى ثقافة ولغة وتاريخ وتراث مشتركين، يقدم الكتاب 
أيًضا برهاًنا للمسّوقين العالميين على أن الحقيقة األساسية 
المنطقة  العديد من االختالفات داخل  هي واحدة مع وجود 

الجغرافية نفسها.
وبالنسبة للتحديات التي يواجهها اإلعالن اليوم، يرى رعد 
أّن  »اإلعالن، كوسيلة إليصال معلومة تعرف بسلعة أو خدمة 
أو منتج، يعاني الكثير من التحديات في جميع أسواق العالم. 

والتلفزيوني منذ ذاك الحين وصواًل إلى اندالع الحرب األهلية 
اللبنانية في العام 1975 وبدء الهجرة اإلعالمية الثانية منه. 
قواعدهم  في  اللبنانيين  ــالم  اإلع رجــال  القصة  وتتابع 
لتكون  ورومــا  وباريس  لندن  بين  توزعت  التي  الجديدة 
شاهًدا على والدة فئة جديدة من الوسائل اإلعالمية، وهي 
الفئة اإلقليمية التي اكتسبت اسم Pan Arab Media. فضاًل 
عن ذلك تتابع القصة تموضع عدد كبير من الصحافيين في 
الدول الخليجية حيث أدخلوا تغييًرا جذرًيا على وسائل اإلعالم 

الكويتية واإلماراتية والقطرية. 
بسبب  التجارية  األسواق  في  التحّول  قصة  الكتاب  ويروي 
تطّور اإلعالم والتغّيرات التي أحدثها هذا التطّور في طبائع 
االستهالك ومستوى المعيشة. وذلك ليس فقط في األسواق 
العربية  األسواق  من  العديد  في  بل  آنًفا،  المذكورة  الثالث 
األخرى، بما فيها سوق المملكة العربية السعودية وسلطنة 

عمان ومملكة البحرين وصواًل إلى اليمن. 
العالمية  الشركات  بعض  قصص  إلى  الكتاب  يتطرق  كما 
التي دخلت أسواقنا، و»زمن« كارلوس غصن المسيطر على 
الدولية  الجمعية  عمل  وبداية  العالم،  في  السيارات  أسواق 
لإلعالن في العالم العربي، وهجوم وكاالت اإلعالن العالمية 
العربية  الوكاالت  الشرق األوسط وشرائها لكل  على منطقة 

تقريًبا. 
نسخة  المدعوين  من  تسلم كل شخص  الحفل  نهاية  في 
الذي قدم  بتوقيع رمزي رعد  إهداء شخصي  الكتاب مع  من 
أيًضا نسًخا من كتابه لمكتبات الجامعة األميركية وللجامعات 

والكليات التي تدّرس مادة اإلعالن في مناهجها. 
متضمًنا  الكتاب،  هذا  صدر  الورق،  أزمة  عز  في  أّنه  ُيذكر 
141 فصاًل تمتد على 540 صفحة، وهو يشكل مرجًعا مهًما 

للطالب وللعاملين في حقل التسويق واإلعالن.

الحرب  بداية   في  لبنان  من  انطلق    TBWA-RAAD مجموعة   إدارة  مجلس  ورئيس  مؤسس  هو  رعد  رمزي 
أفريقيا  وشمال  العربية  العواصم  من  العديد  في  عامة  عالقات  وشركات  إعالن  وكاالت  شبكة  وأسس  األهلية 
بالشراكة مع وكالة TBWA العالمية المعروفة بإطالق أشهر العالمات التجارية كـ Apple وNissan والعديد غيرها. 
ووكالة TBWA-RAAD كانت وراء حملة »أهال بهل طلة« التي ساعدت في جلب أكثر من مليون ونصف زائر 
للبنان هذا الصيف وأدخلت 4،5 مليار دوالر. كذلك، فازت وكالة اإلعالن نفسها بإحدى عشرة جائزة إبداع عالمية 

على الحمالت اإلعالنية التي نفذتها للجيش اللبناني. 

رمزي رعد: نجحنا في تطوير صناعة تواصل قوية
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باإلعالن  محصورة  ليست  اليوم،  الوجودية  التحديات  هذه 
كمهنة، بل كأسلوب حياة وظاهرة من ظواهر الزمن الحالي 
ومن تطورات اإلنسانية التي بدأت بعد الحرب العالمية وغزت 

العالم انطالًقا من أميركا«. 
البداية  منذ  عرفناه  الــذي  ــالن  »اإلع أّن  إلى  يلفت  وهو 
المقروءة  الوسائل  عبر  انتشرت  إبداعية  فكرة  شكل  أخذ 
التغيير  عالمات  كأول  لنا  بدت  التي  والمصّورة  والمسموعة 
في النصف األخير من القرن الماضي. تهاوت الصحف الواحدة 
تلو األخرى، وكأّن البشر قد توقفوا عن القراءة في كل دول 
العالم. غابت الصحف والمجالت وغاب معها اإلعالن المقروء. 
الذي واجه  التلفزيون  انخفض صوتها وحّل محّلها  اإلذاعات 
بدوره تحّدًيا جديًدا تمّثل بانتشار القنوات المشّفرة المملوكة 
ومنِتجة   المال  بــرأس  غنية  تجارية  شركات  من  غالبيتها 
المشاهدين. وسرعان ما  للبرامج، ما ساعدها في استقطاب 
اإلعالن  ووكاالت  المعلن  جعل  ما  القنوات،  هذه  عدد  تكاثر 
في حيرة حول أي وسيلة أو مجموعة قنوات هي األكثر فعالية 
واختلفت  التجارب  تعددت  المستهدف.  المستهلك  إلصابة 
الخيارات فكانت النتيجة ارتفاع فاتورة اإلعالن. وهكذا تحّول 
المعلن إلى الوسائل اإللكترونية الجديدة وشبكات التواصل 
االجتماعي التي أصبحت محمولة في كل يد، موّفرة للمستهلك 

حرية اختيار ما يشاهده وفي الوقت الذي يناسبه«. 
ويضيف: »هذا كان أّول التحديات الذي ترافق مع متغيرات 
طرأت على المادة اإلعالنية، إذا ظهر على الساحة اإلعالنية في 
لبنان مثاًل، دخول عدد كبير من شباب جيل الحرب على مطبخ 
القيم. طموح  واستبدلوا  المقاييس  وغيروا  اإلعالني  االبتكار 
العديد من هؤالء الشباب لتسّلق قّمة اإلبداع وللفوز بالجوائز 
في المباريات اإلعالنية العالمية، أصبح الهدف المسيطر الذي 
استبدل العملية اإلبداعية التي كان هدفها األول ترويج السلع 

التجارية  عالماته  وترسيخ  منتجاته  بيع  في  المعلن  وخدمة 
في األسواق، بداًل من إنفاق الميزانيات اإلعالنية على األفالم 
قد  لكونها  البلد  حديث  منها  العديد  أصبح  التي  السخيفة 

ُأنتجت لترّوج مبتكريها وسماجتهم«. 

ثورة المعلومات والفرص
التحّول  اليوم  اإلعالنات  لسوق  يقدمها  التي  الفرص  وعن 
رعد:  يقول  المعلومات،  ثورة  ظل  في  اإلعالم  شهده  الذي 
اإلعالنية  الرسالة  تلّقي  رقعة  المعلومات  ثــورة  »وّسعت 
وسّرعت إيصالها إلى الجمهور، كما أسهمت في التغلب على 
العديد من العوائق التي واجهناها قبل غزو الهاتف المحمول 
والتويتر  واإلنستغرام  والفايسبوك  الشخصي  والكمبيوتر 

وغيرها من وسائل التواصل ألسواقنا. 
الذي  المحمول  الهاتف  توسيعها  في  ساعد  االنتشار  رقعة 
أصبح متوافًرا للجميع في القرى النائية قبل المدن لكون كلفة 
اقتنائه بمقدور الجميع مع انخفاض أسعار األجهزة المصّنعة 
تحّول  قد  استعماله  أّن  المدهش  ومن  وكوريا.  الصين  في 
كليًّا من المكالمات العادية إلى البرامج التي وّفرت اتصاالت 

أقّل كلفة كالواتس أب وغيرها.
مّما  األمّية،  حاجز  تخطي  على  ساعدت  المعلومات  ثورة 
الصدور  عن  والمجالت  الصحف  من  العديد  توّقف  إلى  أدى 
ألّن األخبار المكتوبة والمصّورة أصبحت منشورة عبر شبكات 
التواصل والهواتف النقالة، كذلك فإّن ثورة المعلومات وّفرت 
له  سمح  مما  األحيان  من  العديد  في  فورية  نتائج  للمعلن 

بضبط إيقاع اإلنفاق«. 
في النهاية صحيح أّن التحديات كما الفرص تتغير على وقع 
التطورات التي يشهدها المجتمع، لكّن اإلبداع يبقى الجذوة 

التي تنتصر على التحديات وتخلق الفرص.
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تعليم
روجينا خليل الشختورة

التعّلم واألزمات: ما ُيقلق يتخطى التعّثر األكاديمي!

شخصيته،  وتكوين  الطفل  حياة  في  مهم  تأثير  للمدرسة 
األسرة.  في  التنشئة  تأثير  عن  أهمية  يقلُّ  ال  يكاد  وهو 
وأهميتها  دورهــا  يربط  ال  للمدرسة  الحديث  والمفهوم 
فقط،  المعرفة  الفرد  تزّود  نظامية  مؤسسة  كونها  بمجرد 
بل هي مجال لتعزيز نمو الفرد على أكثر من صعيد، والعمل 
على تنمية شخصّيته وقدراته ومهاراته االجتماعية والنفسية 
وفاعلّيته في المجتمع، وهي بذلك ذات رسالة تربوية تهدف 

إلى ما هو أشمل من مجرد التعليم وتحصيل المعرفة.

الضرر األكبر!
الضرر  أّن  معّوض  ندى  الدكتورة  التربوية  الخبيرة  تؤكد 
األكبر الذي تعّرض له أوالدنا في السنَتين األخيرَتين ال سيما 
في فترة التعلم عن ُبعد، لم يكن على المستوى األكاديمي 
الفئات  لدى  خصوًصا  االجتماعي،  المستوى  على  بل  فقط، 
إّن  إذ  سنوات.  والخمس  الثالث  بين  أعمارها  تراوح  التي 
التحصيل األكاديمي يمكن أن يكتسبه هؤالء في عمر أكبر 
إجمااًل  معتمد  كما هو  أسرع،  وبشكلٍٍٍ  وسبع سنوات(  )سّت 

والكتابة  القراءة  تعليم  يبدأ  ال  حيث  األوروبية  البلدان  في 
قبل عمر السادسة، أما ما يحتاجه الطفل بشكلٍٍٍ أساسي في 

هذا العمر الصغير فهو بناء العالقات االجتماعية.
التالمذة عن  غياب  بتأثير  إقرارها  ومع  نفسه،  السياق  في 
مدرسة  مديرة  ُتشير  األكاديمي،  مستواهم  في  مدارسهم 
القديس جاورجيوس - بصاليم السيدة جورجينا دعبول إلى 
ظهور مشكالت على مستوى السلوك االجتماعي والتنظيمي 
وجودها  على  أجمع  التي  المشكالت  أّن  وتؤكد  للمتعّلمين، 
المستوى.  هذا  على  تقع  واإلدارة  واألهل  التعليمي  الكادر 
في  مشكالت  واجهنا  الصغيرة  األعمار  »لدى  توضح:  وهي 
أمور  وهي  والخط  الدفتر  ترتيب  أو  القلم  إمساك  طريقة 
هم  لمن  وبالنسبة  ُبعد...  عن  متابعتها  باإلمكان  يكن  لم 
أكبر ثمة مشكالت في السلوك االجتماعي، فهم ال يعرفون 
أو  عنهم،  والمسؤولين  رفاقهم  مع  التعاطي  في  حدودهم 
في طريقة التكّلم مع أساتذتهم في الصف، والتزام القواعد 

المتعّلقة بالوقت والهندام«. 
السلوك  عن  الروضة  صفوف  في  معلمة  تتحدث  بدورها 

األساسي  الصف  في  »ابني 
تقال،  السيدة  تقول  الثاني، 
في  متعثًرا  زال  ــا  م وهــو 
ودون  والكتابة  ــراءة  ــق ال
أن  ينبغي  ــذي  ال المستوى 
يكون عليه في هذه المرحلة 
هذه  تقلق  التعليمية«.  
الكثير  سواها  كما  السيدة 
فات  مــا  بشأن  األهــل  مــن 
السنَتين  خالل  تعّلمه  ابنها 
جائحة  أدت  إذ  األخيرَتين 
التعليم  اعتماد  إلى  كورونا 
لم  العملية  وهذه  ُبعد،  عن 
تكن سهلة خصوًصا بالنسبة 
ما  لكن  الصغار.  للتالمذة 

ُيقلق األهل ليس هو نفسه ما ُيقلق التربويين، فهؤالء يرون أّن الضرر األكبر الذي لحق بالمتعلمين هو نفسي – اجتماعي 
نتيجة حرمانهم التفاعل الطبيعي مع أقرانهم واألزمة التي تضغط على الجميع. »أوالدنا بحاجٍة إلى أن نحبهم قبل كل 

شيء« وفق ما تقول مديرة إحدى المدارس، أما الثغرات األكاديمية فيمكن تداركها.
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االجتماعي للصغار، فتقول: »أكبر المشكالت التي استوقفتنا 
بعد العودة إلى المقاعد الدراسية هي أّن األوالد ال يعرفون 
في  توترات  يسبب  ما  الطعام،  وال  األلعاب  يتشاركون  كيف 
على  مساعدتهم  هو  برأيها  عليه  العمل  ينبغي  وما  الصف. 
التشارك  إلى  وتوجيههم  بينهم،  ما  في  اإليجابي  التفاعل 
التواصل  مهارات  وتزويدهم  الصداقات،  وبناء  والتعاون 
في  نجاحهم  صعيد  على  أهمية  من  لذلك  لما  وسواها، 

المجتمع مستقباًل«. 
التفاعل االجتماعي بسبب  أثر حرمان الصغار من  هنا يبرز 
غيابهم القسري عن المدرسة لسنَتين متتاليَتين، فضاًل عن 
األزمة االقتصادية التي ُترهق األهل وال بد أن تنعكس على 
األوالد الذين »تعاني نسبة غير قليلة منهم الشرود الذهني 

في الصف«، وفق المعلمة نفسها. 

برامج الستدراك الوضع
الستدراك  المتبعة  الخطوات  هي  وما  الحلول؟  عن  ماذا 

الوضع؟  
التعلم  لتعزيز  برنامج  ثمة  الرسمية،  المدارس  على صعيد 
وضعه  تم  وقد  التعافي(،  )برنامج  العاطفي   - االجتماعي 
ومشروع  واإلنماء  للبحوث  التربوي  المركز  بين  بالتعاون 
الدولية   للتنمية  األميركية  الوكالة  من  ل  المموَّ »كتابي« 
السيدة  الرسمية  بطرام  مدرسة  مديرة  وبحسب   .USAID
بين  التوازن  إرســاء  على  العمل  من  بد  ال  سرحان،  بلبلة 
بيئة  توفير  خالل  من  المتعلمين  شخصيات  وبناء  التعلم 
بالبلد،  التي تعصف  األزمات  لهم في خضم  آمنة ومستقرة 
فالرفاه النفسي االجتماعي هو من ركائز التعلم السليم، وهو 

ضروري لتحقيق النجاح وتعزيز التطور العلمي والمعرفي.
النفسية  البيئة  تأمين  أهمية  على  التعافي  برنامج  يؤكد 
التعلمية   - التعليمية  العملية  ونقل  اآلمنة،  واالجتماعية 
األبعاد  على  التركيز  إلى  المعرفي،  البعد  على  التشديد  من 
النفسية واالجتماعية والمعرفية. وتوضح السيدة سرحان أّن 
العمل في المرحلة األولى للبرنامج بدأ بورش عمل ودورات 
خالل  الثانية  المرحلة  تبعتها   ،2021 أيلول  منذ  تدريبية 
الثالثة في أيلول  الدراسية 2021-2022، والمرحلة  السنة 

 .2022
يتضمن البرنامج مجموعة أنشطة دعم نفسي - اجتماعي 
مقسمة على المراحل التعليمية، من المرحلة األولى للتعليم 
التطور  يراعي  وهو  الثانوي،  التعليم  مرحلة  إلى  األساسي 
هذه  من  المتعلمين.  لدى  واالجتماعي  والنفسي  المعرفي 

التخفيف  وكيفية  التعاطف،  بتنمية حس  يتعّلق  ما  األنشطة 
الوقت  وتنظيم  المشاعر  وتحديد  االنفعاالت  حــدة  من 
التحديات...  ومواجهة  األهداف،  وتحديد  واإلصغاء  وإدارته 
لضمان  تدريبية  دورات  والمعلمات  المعلمون  تابع  وقد 

حسن تطبيقها.
الثغرات  استدراك  على  العمل  بدأ  الخاصة  المدارس  في 
وعملية  دعبول،  السيدة  وفق  الفائت  العام  منذ  والمشاكل 
التأهيل باإلضافة إلى تركيزها على مراجعة الدروس  إعادة 
غير المكتسبة بشكلٍٍ سليم، تراعي الشق النفسي واالجتماعي. 
»أوالدنا بحاجٍة قبل كل شيء إلى الحب« برأيها. وقد عمدت 
الدراسية  الحصص  أوقــات  تقليص  إلى  المدارس  بعض 
على  وعملت  الحلقات.  مختلف  في  االستراحة  أوقات  وإطالة 
خلق ألعاب ونشاطات موجهة من قبل مدربين متخصصين 
المعالج  إلى متابعة  باإلضافة  التالمذة،  بين  التفاعل  لتعزيز 
النفسي لكل الحاالت الخاصة التي ظهرت أو استجّدت لدى 

بعض األوالد بالتعاون مع ذويهم. 

نحو مستقبٍل أفضل
مجال  ال  لبنان،  في  التعليم  لقطاع  الحرجة  للحالة  نظًرا 
المساعدة  أّن  كما  المؤقتة.  أو  السطحية  لإلصالحات 
الظرفية لقطاع التعليم لن تكفي ليبقى قادًرا على الصمود 
في  ومستدام  فّعال  تربوي  قطاع  من  فما  طويلة.  لفترٍة 
أزمته  معالجة  دون  ومن  البلد  في  السائدة  األوضاع  ظل 
االقتصادية. وطريقة استجابتنا للتهديد الذي ُيواِجه القطاع 

د مستقبلنا.  التعليمي الذي طالما فاخرنا به سُتحدِّ
ووفق ما صدر في تقرير البنك الدولي للعام 2021، »من 
الضروري إعطاء األولوية للشروع في أجندة إصالحية شاملة 
األولوية  وُتعطي  التربوي  القطاع  محور  في  الطالب  تضع 
المعلمين  بأمن  المساس  للجميع، من دون  التعليم  لجودة 

والكادر التعليمي ورفاههم«.
في الخالصة، يحتاج لبنان إلى وضع خارطة طريق تستند 
التعليم  جودة  تكفل  خطة  وتقّدم  الحديثة  الدراسات  إلى 
التربية  قطاع  لمساعدة  األولوية  إعطاء  واألهم  للجميع. 
إنقاذ ما تبّقى، من خالل الحرص على أن يتمكن  من أجل 
كريمة،  بطريقٍة  التعليمية  رسالتهم  تأدية  من  المعلمون 
وأاّل يضطر الطالب إلى االختيار ما بين تعليمهم من جهة 
وأن  أخرى،  جهة  من  لعائالتهم  االقتصادية  واالستمرارية 
لتعّلم  مناسبة  بيئة  لتقديم  والعائالت  المدارس  تتعاون 

أجيال الغد.
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العميد الركن جوزف عيد 
مسّير أعمال مديرّية التوجيه

عبارة

الرتيب: حلقٌة أساسّيٌة في التسلسل التراتبي

من  وجدنا  الجيوش،  في  الرتيب  دور  تناولوا  مّمن  التاريخ  عبر  القادة  كبار  أقوال  في  التمّعن  أردنا  إذا 
أبرِزها قول القائد والمفكر العسكري كارل فون كالوزفيتس: »الرتيب هو ُترُجمان األوامر وأداة تنفيذها«. 
والترُجمان، أو المترِجم، هو َمن يستوعب النص األصلي استيعاًبا وافًيا ال لبس فيه، ومن ثم ينقله إلى لغة 

أخرى محافًظا على المعنى واألفكار األساسية، ومراعًيا الضوابط اللغوية والفكرية للجهة الملتّقية.
انطالًقا من هذه المقاربة، يخبرنا كالوزفيتس أن مسؤولية الرتيب وكفاءته تقتضيان الفهم الكامل لألوامر 
الصادرة عن الضابط آمر الوحدة، واإلحاطة بمختلف جوانبها لجهة التحضيرات الالزمة وطريقة التنفيذ. يلي 
ذلك نقُل األوامر إلى العسكريين األدنى رتبة، مع االلتفات إلى معيارين مهّمين هما اللغة المبسطة التي 
َيْسُهُل َفْهُمها، والتفصيل البّناء أي استخالص المهّمة الفرعية وإفهامها إلى كل عنصر على حدة، وإْطالعه 
ه في إطار المهمة األشمل، من دون إغراقه في تفاصيل إضافّية قد ُتشّتت  على النقاط الضرورية التي تخصُّ

تركيَزه.
هكذا نصل إلى أّن الرتيب هو بالفعل أداة التنفيذ، ألّن تحقيق الهدف رهٌن بإتقان جميع الخطوات المذكورة 
أعاله. وكما أّن الرتيب هو مساعد الضابط في نقل األوامر والتحضير للمهمة، فهو أيًضا يده اليمنى أثناء 

التنفيذ.
الِعَبر  استخالِص  في  والمساعدُة  الصعوبات  َعْرُض  وهي  األثر،  وظيفٌة شديدة  أعاله  ورد  ما  إلى  ُتضاف 
وبالتالي تطويِر أداء الوحدة. فالرتيُب مستشاُر الضابط ألّن األخير يتوقع من رتبائه اقتراحات مفيدة سواٌء 

أثناء تنفيذ المهمة لمعالجة الثغرات، أو بعدها للخروج بدروس مفيدة ُتسَتثمر في المهمات الالحقة.
يوِصُلنا ما سبق إلى الدور المحوري الذي يؤديه معهد الرتباء في الجيش، فهو المعهد األساسّي لتخريج 
رتبائنا، إذ يتوّلى صقل المتدربين على مدى ثالث سنوات حتى يتمكنوا من القيام بالواجبات المذكورة آنًفا. 
وال شك في أّن عناصر المعهد كافًة يبذلون أقصى الجهود في هذا السياق، ألننا نلمس يوميًّا مدى االحتراف 
الذي َبَلَغُه الرتباء في القطع الثابتة والعمالنّية على حد سواء. ولوال ذلك لما كان أداء الجيش في الدفاع 
عن البالد وَصون أمنها واستقرارها أداًء مشهوًدا ومحلَّ ثقة من اللبنانيين والجيوش الصديقة. فللمعهد 
بقيادته وضباطه ورتبائه وأفراده كل الشكر والتشجيع على عطائهم المستمر، ولجيشنا كّل الوفاء حتى يبقى 

العيَن الساهرة على أمن الوطن، والسدَّ المنيع الذي تسقط أمامه كل األخطار.
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