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هذه  ُتستخدم  ما  وغالًبا  نفسه،  ُيعيد  التاريخ  إّن  ُيقال 
ُيعيد  قد  نعم،  والمآسي.  االنكسار  حــاالت  في  المقولة 
التاريخ نفسه بشكٍل مأسوي، فتعاني المجموعات واألوطان 
أن  دون  من  الماضي،  في  األسالف  عاناه  ما  حاضرها  في 
تكون التجارب دروًسا تؤثر في صياغة الحاضر. لكّن التاريخ 
المشرق قد ُيعيد نفسه أيًضا، وهذا ما يحصل عندما تصبح 
التجارب إرًثا ينتقل مع األجيال ويحّرك تطلعاتها وتوجهاتها 

ومواقفها.
من  كبير  إرث  إلــى  اليوم  مسيرته  في  جيشنا  يستند 
انبثقت  منها  التي  الشرق  فرقة  تأسيس  منذ  بدأ  النضال 
والخالص  الحرية  إلى  اللبنانيين  توق  ثمرة  وكانت  نواته، 
هجرة  موجة  لبنان  شهد  يومها  العثماني.  االحتالل  من 
من  هرًبا  األرض  أصقاع  مختلف  إلى  أبناءه  حملت  كبيرة 
التصاقهم  على  ظلوا  غربتهم  في  لكّنهم  العثماني،  الظلم 
اللي  وتراب  بيحبونا،  اللي  »بيوت  هو  فالوطن  بوطنهم، 
سبقونا« كما تقول فيروز، وهكذا أصبح هذا الوطن الصغير 
نصرة  إلى  المهجر  في  اللبنانيون  تنادى  الدني«.  »وسع 
وطنهم، فأسسوا الجمعيات والمنتديات عاقدين العزم على 
إنقاذه. كان المفكرون والشعراء واألدباء طليعة المناضلين، 
فأقدم  النفوس،  في  واألمل  الحرية  جذوة  أقالمهم  زرعت 
معارك  في  ليشاركوا  الشرق  فرقة  في  التطّوع  على  الشباب 
العثمانيين  ضد  الحلفاء  جانب  إلى  األولى  العالمية  الحرب 
بهدف الحصول على استقالل لبنان. كانت المراكب تنقلهم 
مجموعات  مجموعات  اللبناني  الشاطئ  إلى  الخارج  من 
لاللتحاق بصفوف الفرقة، وكانت تلك المراكب تحمل المؤن 
االحتالل  انتهى  أيًضا.  الحصار  تحت  الرازحين  لمواطنيهم 
العثماني وبدأ عهد االنتداب واستمر النضال إلى أن حصل 
جيشها  دولته  تسّلمت  سنَتين  وبعد  استقالله،  على  لبنان 

الذي نحتفل اليوم بالذكرى الـ77 لتأسيسه.
مسيرة  في  لها  تكثيًفا  نجد  بالعطاء،  مكتنزة  عاًما   77
على  تبدو  الحاضر  فمسيرة  الماضية،  القليلة  السنوات 
اتصال وثيق بإرث األسالف وتضحياتهم وتجاربهم، وصورة 
المؤسسة التي سطعت في وجدان اللبنانيين منذ تأسيسها، 
الوجدان، وُتحرز كل  أكثر في هذا  تتعمق  تواصل إشراقها، 

يوم المزيد من االحترام في العالم.

العدو  العود  طري  وهو  جيشنا  واجه  األمس  مسيرة  في 
المالكية، ثم كانت له مواجهات كثيرة معه  اإلسرائيلي في 
سّجل خاللها رجاله بطوالت تحفظ حكاياتها أرض الجنوب. 
في الداخل كان هذا الجيش يد العون الممدودة للمواطنين 
الطرقات  شق  إلى  المبادر  وكان  ضائقة،  أو  كارثة  كل  في 
وإيصال العمران إلى مناطق نائية. عرف البلد أكثر من أزمة 
الناس إلى الشوارع، ُطلب إليه أن ُيخرجهم  سياسية أنزلت 
منها، فرفض الوقوف في وجه شعبه، لكّنه حمى المؤسسات 

الدستورية، ولم يسمح بالمساس بها. 
واالنقسام  التشرذم  وحل  والتفرقة  السموم  رياح  أتت 
للبنانيين  الوحيد  األمان  مصدر  الجيش  بزة  وظلت  الحاد، 
ليست  فترة  وصمد  االنقسام  قاوم  فئاتهم.  اختالف  على 
بقليلٍة، لكّن حسابات السياسات ومفاعيلها كانت أقوى من 
وحل  الوطن،  فانهار  الجيش  انهار  الصمود.  على  قدرته 

الخراب الكبير.
تعّلم جيشنا من هذه التجربة الكثير، وها هو اليوم يناضل 
لبنان  عرفها  التي  األزمات  أعتى  وجه  في  بتماسكه  متشبًثا 
إلى  الوصول  دون  الحؤول  على  مصمًما  استقالله،  منذ 
الخراب. تلك هي النقطة األهم التي ينطلق منها وُتجّسدها 
بــدوره  تتصل  التي  المجاالت  مختلف  في  استراتجيته 

ومهماته، وتلتقي عندها جهود قيادته وعسكرييه. 
ومستحيل  ممكن  كل  بذل  على  اللبنانيين  عاهد  وألّنــه 
بكل  النهوض  على  عجيب  بإصراٍر  يعمل  نراه  لبنان،  ليبقى 
والداخل،  الحدود  بين  مهماته  على  تترتب  التي  األحمال 
أخرى،  مؤسسات  تتحّمله  أن  ينبغي  مما  الكثير  بينها  ومن 

أمنية كانت أم مدنية. 
ويدافع  أرضه،  حارًسا  البرية  الحدود  على  يسهر  جنوًبا 
الشرقية  الحدود  على  واثًقا.  مفاوًضا  البحرية  ثرواتنا  عن 
في  لإلرهاب  فيتصدى  الوعرة  الجرود  في  ينتشر  الشمالية 
مرة  ألول  وينتشر  وقفاته،  أروع  من  واحدة  ستظل  معركة 
منذ استقالل لبنان على تلك الحدود. والمعركة ضد اإلرهاب 
الداخل،  في  النائمة  الخاليا  على  للقضاء  مستمرة  زالت  ما 

وقد كّلفته دماء غالية. 
أيًضا ما كان  الداخل هموم كثيرة ومسؤوليات كبيرة  في 
وجود  يوًما  للدولة  كان  لو  عاتقه  على  تكون  أن  ينبغي 

العوافي يا وطن

بين الحدود والداخل هموم ال تكسرنا

د. إلهام نصر تابت
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هو  وها  وغيرها.  والرعاية  الخدمات  صعيد  على  فعلي، 
على  مصمًما  المواطنين،  عن  المعاناة  حجم  لتخفيف  يعمل 
تقود  والجهل  الفقر  تداعيات  أّن  مدرًكا  مًعا«،  »نصمد  أن 
ويمد جسور  مسانًدا،  مساعًدا،  العون  يد  يمد  الخراب.  إلى 
على  مراهًنا  الشباب،  ومع  المؤثرة  المرجعيات  مع  التواصل 
بناء جيل يؤمن بوحدة لبنان، ويمتلك األمل بأّن النهوض 
ذلك،  موازاة  وفي  للصمود.  مشرقة  نماذج  مقّدًما  ممكن، 
من  وتجارها  مصّنعيها  لمنع  المخدرات  على  حرًبا  يشّن 

تدمير أوالدنا، حرب كّلفته دماء غالية أيًضا.
مع بداية األزمة أواخر العام 2019 هدرت الشوارع غضًبا، 
وهم  الشوارع  في  أشهًرا  العسكريون  أمضى  أن  فكان 
يمارسون أصعب مهمة يمكن أن ُتسند إليهم، الحفاظ على 

حرية التعبير، وعدم السماح بانزالق األمور إلى الهاوية.
المنهك  البلد  إلى  الوصول  في  كثيًرا  كورونا  تتأخر  لم 
جبهَتين:  على  فكان  الجائحة  مع  الجيش  تعامل  بأزماته، 
تطبيق إجراءات التعبئة العامة من جهة، ومنع تفّشي الوباء 
المواجهة  هذه  في  نجح  وقد  أخرى،  جهة  من  صفوفه  في 

أيًضا. 
الوجه  الجيش  كان  بيروت  مرفأ  انفجار  كارثة  حّلت  حين 
رجاله  سواعد  الدمار،  قلب  في  للدولة  المشرق  الوحيد 
فكان  كثيرة.  أثقااًل  حّملته  به  والثقة  المعاناة،  ثقل  خففت 
ويوزع  األضرار  أن يمسح  األنقاض  رفع  إلى  باإلضافة  عليه 
الطبية  المساعدات  وحتى  والمالية،  العينية  المساعدات 
المرفأ  أما  المستشفيات.  إلى  ليسّلمها  عهدته  في  ُوضعت 
المنكوب الذي عاد إلى العمل خالل أيام فكان شاهًدا إلنجاٍز 
غبار  والخارج.  الداخل  وأدهش  حّققها  بمعجزٍة،  أشبه  يعد 
اليوم،  إلى  العسكريين  صدور  في  يسكن  زال  ما  األنقاض 
وصور  الشهداء  رفاقهم  صور  عيونهم  تسكن  كما  تماًما 
مواطنين  لنجدة  وهّبوا  إصاباتهم  تحّملوا  الذين  جرحاهم 

آخرين. 
كيف يستطيع جيشنا أن يقوم بمهماته في ظل األزمة التي 
وجعلت  الدولة،  مؤسسات  وشّلت  اللبنانيين  معظم  سحقت 
تماسكه  على  الحفاظ  يستطيع  كيف  تتهاوى؟  القطاعات 
الكثيرون  طرحها  األسئلة  هذه  الحاد؟  التشرذم  ظل  في 
على  اللبنانيون  يومًيا  ويطرحها  الدوليين،  المسؤولين  من 
أما  كثيرة،  أسئلة  أنفسهم.  العسكريين  وعلى  أنفسهم، 
ذلك.  كلفنا  مهما  البلد  بانهيار  نسمح  لن  فواحد:  الجواب 
والتدابير  الخطط  كل  منه  تتفرع  الذي  األســاس  هو  هذا 

والحلول. هذا هو اإليمان بلبنان في أبهى تجلياته، والعزم 
بأوضح صوره، ومنهما ينبع األمل وتبنى الثقة. 

في  السياسية  التدخالت  إلبعاد  الجيش  قيادة  جهدت  لقد 
على  وعملت  سليم،  مؤسساتي  نهج  وفق  لتعمل  صفوفها 
القليلة  البيضاء  قروشها  خّبأت  والهدر.  الفساد  مكافحة 
عناصرها  قــدرات  بنت  قدومها.  استشرفت  ســوداء  أليــام 
والقدرة  والخبرة  بالمعرفة  وحّصنتهم  كافة،  المجاالت  في 
جميع  أغلقت  مقفاًل.  األفق  بدا  مهما  الحلول  استنباط  على 
اإلمكانات  استثمرت  نستطيع«.  »ال  فكرة  وجه  في  المنافذ 
المتواضعة بأفضل ما يمكن، فنشط فّنيو الجيش في العمل 
الخدمة.  إلى  وإعادته  المتهالك  القديم  العتاد  إصالح  على 
عملت الوحدات بجهٍد ال يمكن تصوره كل في مجالها لتطور 
مهارات عسكرييها وتنطلق إلى مجاالت أوسع. فوج األشغال 
المستقل الذي بات ُيعنى بالحفاظ على تراثنا المعماري مثال 
أخرى  وحدات  الوحيد.  المثال  ليس  لكّنه  السياق،  هذا  في 
استطاعت من خالل استثمار جزء يسير من قدرات عديدها 
أساسية  منتجات  عن  فضاًل  المزروعات  من  حاجاتها  إنتاج 
اليومية.  الحياة  لتغذية العسكريين وأخرى يستعملونها في 
الطبابة  طليعتها  وفي  الخدمات  لتطوير  القيادة  خططت 
حلواًل  ابتكرت  لبنان،  في  الضامنة  األولى  الجهة  باتت  التي 
الغذائية  المساعدات  وأّمنت  التنقل،  كلفة  ارتفاع  لمشكلة 
الجامعية  األقساط  ثقل  كاهلهم  عن  وخففت  للعسكريين، 

والمدرسية. 
تلقاه  الذي  الدعم  لوال  ممكًنا  ذلك  كل  يكن  لم  بالطبع 
والمغتربين  المقيمين  اللبنانيين  من  العسكرية  المؤسسة 
االحترام  ثمرة  هو  الدعم  وهــذا  الدولية.  الجهات  ومن 
ودم  كثير  عرق  ثمرة  وهو  كبير،  فيهما  ورصيدها  والثقة 
من  والحاضر  الماضي  تواصل  فيها  يتجلى  مسيرة  في  غاٍل 
المؤسسة  أبناء هذه  بناء مستقبل أفضل. فكما ناضل  أجل 
اليوم  يناضلون  االحتالل،  ليحرروا وطنهم من  الماضي  في 

لمنعه من االنهيار ولزرع األمل بقيامته.
محاًطا  لتأسيسه  الـ77  بالذكرى  جيشنا  احتفل  باألمس 
أمل  ال  أّن  على  وإجماعهم  به  وافتخارهم  مواطنيه  بمحبة 
إناًثا  الجدد  ضباطه  َقَسم  عززه  األمل  وهذا  سواه.  للبنان 
بالكفاءة  وينطلقون  األولى،  للمرة  مًعا  يتخرجون  وذكوًرا 

نفسها إلى ميادين الشرف والتضحية والوفاء.
العوافي يا جيشنا.
العوافي يا وطن. 
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أمر اليوم

لكم شرف التضحية...

أيها العسكريون
سبعة وسبعون عاًما من شرف التضحية والوفاء لوطن األرز، قّدم 
خاللها الجيش خيرة عسكرييه شهداء في سبيل الدفاع عن أمن 

لبنان واستقراره، كما عن كرامة شعبه.
بقي  والتحديات،  المحطات  من  الكثير  شهدت  طويلة،  مسيرة 
مكّونات  لكل  الجامعة  والمؤسسة  المنيع  الحصن  خاللها  الجيش 
الوطن، والركيزة األساسية لكيان الدولة التي تعصف بها األزمات 

بشكل مستمر وتهّدد وجودها.

أيها العسكريون
األزمة  من  شعُبنا  كما  وتعانون  استثنائية،  ظروًفا  تعيشون 
هذه  أعــوام.  ثالثة  حوالى  منذ  بدأت  التي  والمالية  االقتصادية 
قطاعات  معظم  في  شلل  إلى  أّدت  مؤخًرا،  تفاعلت  التي  األزمة 
الدولة ومؤسساتها، ما أنتج تداعيات سلبية في مختلف المجاالت. 
وحدها المؤسسة العسكرية ال تزال متماسكة وجاهزة لتحّمل كامل 

مسؤولياتها تجاه وطنها وشعبها بكل عزم وإرادة واقتناع.
ال  الذي  حياتنا  نهج  جعلناها  ولقد  شعارنا،  صلب  في  التضحية 
َنحيد عنه. لم نخذْل شعبنا يوًما ولن نخذَله مهما قست الظروف 
واشتّدت التحديات. سيبقى الجيش ركيزة بنيان لبنان. لن نسمح 
باهتزاز األمن ولن نسمح للفتنة أو الفوضى أن تجد لها طريًقا إلى 
ساحتنا الداخلية، على أمل اجتراح الحلول السياسية الكفيلة بإنقاذ 
بوطننا،  ثقتهم  شبابنا  يستعيد  كي  االنهيار،  من  ومنعها  البالد 
وينهضوا به مجّدًدا، فهو يستحّقهم ويحتاج إليهم ألّنهم ثروة ال 

ُتعّوض. فليكن حلم إعادة بناء لبنان، أقوى من حلم الهجرة.

أيها العسكريون
أثبّتم ألنفسكم كما لقيادتكم وشعبكم أنكم جديرون بالثقة وعلى 
بجيشكم  إيماًنا  التحديات  وتواجهون  تكابدون  المسؤولية.  قدر 
الوطن وتروونه بعرقكم، كما  ووطنكم. تنتشرون على كل تراب 

على  كما  الداخل  في  بدمائهم.  والجرحى  الشهداء  رفاقكم  رواه 
وال  الموت  يهابون  ال  أبطااًل  شامخين،  تقفون  والجرود،  الحدود 
األزمات. تصارعون باللحم الحي للبقاء والصمود، ألّن لبنان بأمّس 
بالثبات  ضعفكم  على  المراهنين  تواجهون  اليوم.  إليكم  الحاجة 

والتشّبث بقيمكم وعقيدتكم ووالئكم لمؤسستكم ووطنكم.
بكم، كما  وثقته  لكم  باإلرادة، وهي سر محّبة شعبكم  تتحّلون 
ثقة المجتمع الدولي. بفضل هذه اإلرادة، الجيش باٍق، ولبنان باٍق.
كل  لمواجهة  على جهوزيتكم  ابقوا  وتتشّعب.  مهماتكم  تتعّدد 
في  وأطماعه  المستمرة  وتهديداته  اإلسرائيلي  العدو  األخطار: 
دوًما  الفرص  يتحّين  الذي  واإلرهاب  جهة،  من  الطبيعية  ثرواتنا 
يهّدد  الذي  الخطر  ننسى  وال  أخرى.  جهة  من  نشاطه  الستعادة 
مجتمعنا ومستقبل شبابنا وهو المخدرات، مالحقة تّجاره ومرّوجيه 
أساسي،  الوطنية  القضايا  تجاه  التزامنا  أعيننا.  نصب  ستبقى 
الحدود  الرسمية حتمي، وبخاصة ملف ترسيم  بالمواقف  والتزامنا 
البحرية، والتزامنا بالقرارات الدولية وتعزيز التعاون مع قّوة األمم 

المتحدة المؤّقتة في لبنان ضرورة قصوى.

أيها العسكريون
أوفياء  المالذ األخير لشعبنا وصّمام األمان لوطننا. سنبقى  أنتم 
لقسمنا وشهدائنا وجرحانا مهما اشتّدت الصعاب والمحن وعُظمت 
األزمة  بأن  وثقة  إيمان  وكّلنا  أكتافنا،  على  الملقاة  المسؤوليات 
وثباتنا.  استمرارنا  لمواجهتها مفتاح  الصمود  يبقى  ستزول حتًما. 
تلك هي أولويتنا المْطلقة، وستبقى كذلك، بعيًدا عن كل التجاذبات 
المؤسسة في مهاترات ألهداف خاصة  زج  واالتهامات ومحاوالت 
أداء  المؤسسة واستمرارها في  يعنينا، هو تماسك  ما  ومشبوهة. 

مهماتها، كما أمن لبنان واستقراره.

اليرزة في ٢٨/ 7/٢0٢٢
العماد جوزاف عون قائد الجيش

حمل »أمر اليوم« الذي وّجهه قائد الجيش إلى العسكريين في مناسبة العيد  السابع 
والسبعين لتأسيس جيشنا دعوة إلى االستمرار في نهج التضحية الذي طبع مسيرة 
كما  نخذله.  ولن  يوًما  شعبنا  نخذل  لم  مؤكًدا:  نشوئها،  منذ  العسكرية  المؤسسة 
حمل دعوة إلى اجتراح الحلول إلنقاذ البالد واستعادة ثقة الشباب فينهضوا بالوطن 

ويكون حلم إعادة البناء أقوى من حلم الهجرة.
في ما يأتي نص »أمر اليوم«:
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األول من آب 2022 يوم سيحتفظ بفرادته في تاريخ الصرح 
األشداء  الرجال  الكثير من  الذي خّرج خالل مئة سنة  العريق 
واألبطال الذين كانت مسيرتهم منذورة لمجد لبنان. فدورة 
أول  إّنها  مقاييس.  بعدة  مميزة  الحربية«  الكلية  »مئوية 
دورة تتخّرج بعد أن غابت فرحة االحتفال عن الملعب األخضر 
قيادة  إصرار  نتيجة  األساس  في  كانت  وهي  سنوات.  ثالث 
سير  تعيق  التي  العقبات  وإزالة  الحلول  اجتراح  على  الجيش 
التطويع مقفل! المؤسسة بحاجة  المؤسسة إلى األمام. باب 
من  المؤهالت  ذوي  أمام  المجال  فلنفسح  جديدة،  لقدرات 
العسكريين لدخول الكلية إناًثا وذكوًرا... تلك كانت الخطوة 
في  جدارتها  ُتثبت  أن  اللبنانية  للمرأة  أفسحت  التي  الجريئة 
الميدان العسكري الصرف، وقد أثبتتها بالفعل. فها هي طليعة 

كامل  لتحّمل  جهوزيتها  معلنة  ثبات  بكل  تقف  أنثى  الدورة 
المسؤولية التي تترتب على من يحمل نجمة ويمتشق سيًفا. 
وها هي زميلة لها تلمع في بريطانيا خالل الدورة التي جمعت 
إلى  لتعود  العالم،  جيوش  أعرق  من  متدربين  صفوفها  في 
جيشها حاملة جائزة تمّيزها. وها هن المتخرجات جميًعا إلى 
جانب رفاقهم بكامل الجهوزية، مًعا ينطلقون للقيام بواجبهم 
إمرأة  أمام  باب  إقفال  لن يكون سهاًل  اليوم  بعد  المقدس. 

لبنانية تريد إثبات جدارتها في أي مجال.

عيد يختصر كل ما نؤمن به
إضافة إلى كل ما ذكر فإّن ما يمّيز هذه الدورة أيًضا، هو 
التي  العالية  المؤهالت  حملة  من  معظم ضباطها هم  كون 

األول من آب

123 سيًفا وعهًدا في وجه التحديات
انتظرتها. أتت كما سائر األمهات واآلباء واإلخوة، لكن مع  التي طالما  اللحظة  لتلك  ما كان للمرض أن يغلب شوقها 
فارق ملحوظ: كرسي متحرك وجهاز يمدها باألوكسيجين فيسعفها على الصمود لترى ابنها يتسّلم سيفه... تلك لحظة في 
العمر ال توازيها سنوات من الفرح. وتلك لحظة عزة وافتخار للمتخرجين وأهاليهم، وللكلية الحربية التي زودتهم قدرات 

يتسلحون بها في مسيرتهم العملية، وللجيش الذي يحتاج إلى اندفاعهم وكفاءاتهم وشجاعتهم.
1٢٣ سيًفا لدورة »مئوية الكلية الحربية«، وكم من دالالت لها في هذه المرحلة القاسية من تاريخ لبنان! هي 1٢٣ عهًدا 

بالشرف والتضحية والوفاء ُتشهر في وجه التحديات والقلق والوجع...
1٢٣ ضابًطا أقسموا يمين الوالء للبنان متعهدين أن تكون عزيمتهم سيوًفا تشق المدى المظلم لتعلن أّن للبنان شباًبا 

لن يتخلوا عنه، وأّن اإليمان يصنع األمل، واألمل يتكّفل بالنهوض.
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خولتهم الحصول على فرص كبيرة في لبنان وخارجه، لكّنهم 
اختاروا البّزة المرقطة، اختاروا مسيرة المشقات المكللة بالُنبل 
والشهامة والعطاء الالمحدود، وها هم يمضون إلى خيارهم 
بكل شجاعة في ظروف كاسرة لم يعرف لبنان مثلها من قبل. 
به  ضجت  الذي  بالفرح  تزهو  الحربية  الكلية  جعل  ما  وهذا 
أرجاؤها، وبالفخر الذي نبض في ساحاتها. وهو أيًضا ما دعا 
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي سّلم المتخرجين 
سيوفهم أن يبدأ الكلمة التي وجهها إليهم قائاًل: »يختصر عيد 
الجيش اليوم كل ما نؤمن به كلبنانيين، من معاني الوطنية 
والوحدة. ال  والشعب، واألمن،  األرض،  والتضحية في سبيل 
ق كل هذه المعاني، بسبب حجم  بل أّن العيد هذه السنة يعمِّ
من  فتحية  العسكرية....  المؤسسة  تواجهها  التي  التحديات 
القلب، لجيش لبنان الصلب، والراسخ في مبادئه، وأخالقياته. 
تحية لكل ضابط وفرد من أفراده. لكم أقول بفخر وثقة، أنتم 
التي  القاسية  أزماته  نفق  خارج  عبوره  وجسر  لبنان  ضمانة 

خنقت بريق األمل في نفوس اللبنانيين«.

وقائع االحتفال
بدا الملعب األخضر في ثكنة شكري غانم في الفياضية صباح 
االستعدادات كانت على قدم  أبهى حلله.  األول من آب في 
وساق طوال أيام ليكون االحتفال على قدر أهمية المناسبة، 
والتنظيم الدقيق جعل المشهد الذي امتزج فيه الوقار بالفرح 

في قمة الروعة.
زّينت الجدران بشاشات عمالقة أتاحت للحضور متابعة وقائع 

االحتفال الذي بدأ مع وصول رئيس الجمهورية. 
فبعد أن ُأديت له مراسم التكريم، وضع الرئيس عون يحيط 
العماد جوزاف  الجيش  وقائد  الدفاع موريس سليم  وزير  به 

الكلية  العرم وقائد  أمين  الركن  اللواء  األركان  عون ورئيس 
من  إكلياًل  جورج صقر  الركن  العميد  العرض  وقائد  الحربية 
الزهر على النصب التذكاري لشهداء ضباط الجيش، وحّياهم 
المتخرجون مرددين عبارة »لن ننساهم أبدا« ثالث مرات على 

إيقاع الطبول.
مرور تشكيالت  وبدأ  المنّصة  إلى  الرئيس عون  توّجه  ثم   
تابعة للقوات الجوية تضّمنت سرًبا من الطوافات حّلقت في 
سماء االحتفال من نوع AB212k. Huey2. MD530. إضافة 
إلى تشكيلة من طائرات A29 Supertocano التي تم تأهيلها 
في  معها  ورفرفرت  الجوية،  القوات  مشاغل  في  وترميمها 

السماء أعالم لبنان والجيش.
مع تسليم الدورة المتخّرجة بيرق الكلية الحربية إلى طليع 
المتخرجون  تقّدم  الحاسمة.  اللحظة  اقتربت  الثانية  السنة 
في  وقفوا  ثم  الكلية،  نشيد  ينشدون  وهم  ثابتة  بخطوات 
المالزم  السابقة  الدورة  طليع  تقّدم  حيث  الملعب  منتصف 
عن  خوري  أنجي  المالزم  الــدورة  طليعة  وسأل  جابر،  عماد 
المعتمدة  التقاليد  ووفق  لدورتهم.  اختاروه  الذي  اإلسم 

توزيع الضباط
البرية  القوات  على  يتوزعون  ضابًطا   95 الجيش: 
على  يتوزعن  أنثى   47 بينهم  والبحرية،  والجوية 
الشكل اآلتي: 41 في قوى البر، 4 في القوات الجوية 

)ضابط طيار وثالثة فنيين(، 2 في القوات البحرية.
قوى األمن الداخلي: 14 ضابًطا.

المديرية العامة ألمن الدولة: ٦ ضباط.
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تسمية  وطلب  الجمهورية،  رئيس  من  جابر  المالزم  تقّدم 
تسمية  أطلب  الفتيان  هؤالء  »باسم  قائاًل:  المتخرجة  الدورة 
عون:  الرئيس  ورد  الحربية«.  الكلية  »مئوية  دورة  دورتهم 
فلتسم دورتكم دورة »مئوية الكلية الحربية«، لُتتلى بعد ذلك 
مراسيم ترقية المتخرجين إلى رتبة مالزم ويتسّلموا سيوفهم.
تسّلم السيف إيذان بتسّلم مسؤولية تقضي بالتضحية التي 
ال تقف عند حدود، وهذا ما أعلنته طليعة الدورة: »أقسم باهلل 
العظيم أن أقوم بواجبي كاماًل حفاظا على علم بالدي وذوًدا 

عن وطني لبنان«. وردد الضباط المتخرجون بصرخة واحدة: 
»واهلل العظيم«.

عرض التحية
بعد انتهاء كلمة رئيس الجمهورية تّم عرض فيديو كليب 
من إنتاج قيادة الجيش - مديرية التوجيه يضيء على إنجازات 
الجيش ومهماته الهادفة إلى الحفاظ على األمن واالستقرار 

ودعم الشعب في محنته القاسية.

كلمات
قبل التقاط الصورة التذكارية تفقد الرئيس عون والرئيسان بري وميقاتي ووزيرا الدفاع والداخلية وقائد الجيش 
وقادة األجهزة األمنية متحف الكلية الحربية حيث وقَّع رئيس الجمهورية السجل الذهبي للكلية الحربية ودون كلمة 
جاء فيها: »تقلدتم اليوم سيوف اإلباء، وزهوتم بها تحت شمس الوطن، الذي ناداكم لتلبية نداء الذود عنه، فلبيتم...
وإذ كتب الرئيس بري: »أرضكم ال تعرف الموت... والمجد نصيبكم«، كتب الرئيس ميقاتي: »ويبقى الجيش وتضحيات 
أفراده... صمام أمان الناس، وسالمة البالد«... وجاء في كلمة وزير الدفاع »مبارك للكلية الحربية مئويتها، هنا منبت 
القادة الذين يتقلدون سيوفهم ليذّودوا عن الوطن ويحفظوا األرض والشعب مهما اشتدت التحديات«. وفيما أعرب 
وزير الداخلية عن »كل الفخر بقواتنا المسلحة«... كتب قائد الجيش: »أفتخر بكم، ضباًطا أبطااًل، ولي ملء الثقة في 

أنكم ستثبتون للجميع مكانتكم كقادة حقيقيين، ناجحين وأكفاء«.
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حول الجيش ومهماته
القوى  صقر  جــورج  الركن  العميد  العرض  قائد  أمر  ثم 
فيه  شــارك  الــذي  التحية  لعرض  باالستعداد  المشاركة 
العامة  المديرية  الجيش، علم  الجيش، علم  تباًعا: موسيقى 
العام،  لالمن  العامة  المديرية  علم  الداخلي،  األمن  لقوى 
العامة  المديرية  علم  الدولة،  المن  العامة  المديرية  علم 
الحربية  الكلية  الثانية،  السنة   - الحربية  الكلية  للجمارك، 
القوات  الرتباء،  مدرسة   - التعليم  معهد  االولى،  السنة   -
الحرس  لواء  العسكرية،  الشرطة  الجوية،  القوات  البحرية، 
الثاني،  التدخل  فــوج  الثامن،  المشاة  لــواء  الجمهوري، 
العامة  المديرية  الداخلي،  األمن  لقوى  العامة  المديرية 
لألمن العام، المديرية العامة ألمن الدولة، المديرية العامة 
للجمارك، تشكيل من الطوافات التابعة للقوات الجوية، فرع 
مكافحة االرهاب والتجسس، الفوج المجوقل، فوج المغاوير، 

فوج مغاوير البحر.
المتخرجة  الدورة  طليعة  أمرت  التحية،  عرض  انتهاء  مع 
بتوشيح الحسام ثم غمده، وسار الضباط المتخرجون وهم 

ينشدون نشيد الجيش، ولدى وصولهم إلى نهاية الملعب 
األثر تقّدم  التصفيق والزغاريد. وعلى  رموا قبعاتهم وسط 
قائد العرض من الرئيس عون معلًنا انتهاء االحتفال. فتوّجه 
األركان  ورئيس  الجيش  وقائد  المدعوين  كبار  مع  الرئيس 
والمديرون العامون لقوى األمن الداخلي واألمن العام وأمن 
العام،  ومديرها  للجمارك  األعلى  المجلس  ورئيس  الدولة 
وقائد الكلية الحربية إلى ساحة الشرف حيث صافحوا ضباط 
الكلية وٌأخذت الصورة التذكارية للضباط المتخرجين. وفي 
صقر  جورج  الركن  العميد  الكلية  قائد  قّدم  الشرف  ردهة 
الى  بدوره  سلمه  الذي  عون  الرئيس  الى  الهدية  السيف 
قطع  ثم  عائلتها،  أفراد  وصافح  المتخرجة،  الدورة  طليعة 

قالب الحلوى.
اليأس  أجواء  في  أمل  بارقة  آب  من  األول  احتفال  أضاء 
جيشهم  أّن  للبنانيين  وأكد  وطننا.  يعيشها  التي  والبؤس 
ينبض  زال  ما  لتأسيسه،  والسبعين  السابعة  الذكرى  في 
عزًما وعنفواًنا وعطاء، وهو سيبقى ضمانتهم مهما اشتدت 

األزمات. 
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بين األهالي سيدة توّجهت إليها األنظار. 
يوسف  المالزم  والدة  سويدان  مريم  إّنها 
من  ومنعته  المرض  غالبت  التي  سويدان 
ابنها لحظة تسّلمه  أن يحول دون رؤيتها 
كرسي  على  فأتت  والكرامة،  العزة  سيف 
بينما يغطي وجهها جهاز يمدها  متحرك، 

باألوكسيجين.
الوطن  حب  أّن  فنعلم  إليها،  نتحّدث 
تضم  التي  عائلتها  في  إرث  هو  والجيش 
فداء  دماءهم  أّن  ُتدرك  عسكريين.  ثالثة 
إلى  بانتمائهم  تفخر  الــوطــن.  لخالص 
الحصين  ــدرع  »ال العسكرية،  المؤسسة 
الباقي لنا، والضمانة لمستقبلنا ووجودنا«. 

وُتصلي كي يحفظهم اهلل...

المالزم  الدورة  طليعة  والد  إلى  نتحّدث 
وحين  خــوري،  سامي  السيد  خوري  أنجي 
تتسّلم  ابنته  يرى  وهو  نسأله عن شعوره 
ويكتفي  بالدموع،  عيناه  تمتلئ  السيف، 
بالقول: »اهلل يحمي الجيش ولبنان، ويثّبت 
والدتها  أما  العسكرية«.  بمسيرتها  أنجي 
تحب  أنجي  أّن  إلى  فتشير  ريتا  السيدة 
كانت  طالما  وهي  صغرها،  منذ  الجيش 

وما زالت مقتنعة بأّنه علينا البقاء في لبنان 
وإذ  للغرباء.  وطننا  نترك  فلن  وحمايته، 
لبنان،  إلى  الرخاء  بعودة  األمل  عن  عّبرت 
تمّنت أن تكون ابنتها على قدر المسؤولية 

التي ألقيت على عاتقها.

هموم البلد على أكتافها
المالزم  والد  سليم  جوزف  السيد  يخبرنا 
في  متخّصصة  ابنته  أّن  سليم  جــوانــا 
ماستر  وحائزة  الغذائية،  الصناعات  تقنية 
على  حصلت  وقد  المخبرية،  العلوم  في 
فّضلت  لكّنها  إيطاليا،  في  للدراسة  منحة 
االنضمام إلى صفوف الجيش. وبتأثر كبير 
اختارت  األفضل،  النصيب  »اختارت  يقول: 
لبنان وهمومه على  التي تحمل  المؤسسة 

أكتافها«...

مالمح  تعكسها  مشاعر  والفخر  االعتزاز 
إيلي  المالزم  ــدة  وال رزق  هويدا  السيدة 
كلماتها:  تعكسها  كما  رزق،  مطانوس 
دفعته  العسكرية  للمؤســسة  إيلي  »محبة 
لالنتساب إليها. هو حائز  شهادة في هندسة 
االتصاالت، وكانت أمامه مجاالت كثيرة لكّنه 
أنا  الجيش،  ضمن  حياته  تكون  أن  اختار 

فخورة به فلبنان يستحق تضحياتنا.

الركيزة والضمانة
الوطن، وإذا سقطت  »الجيش هو ركيزة 
والدة  البناء«، وفق ما تقول  إنهار  الركيزة 
مارغو  السيدة  مطر  ميشال  ريتا  المالزم 
المتخصصة  بابنتها  أيًضا  تفتخر  التي  مطر 
اختارت  وقــد  الكومبيوتر،  هندسة  فــي 
مؤسـسة الشرف والتضحية والوفاء. الوالدة 
سعيدة بخيار ابنتها، وتأسف إلقدام الكثير 
نترك  ال  »نحن  الهجرة،  على  الشباب  من 

وطننا«، تقول.

األول من آب

فاض الفرح وسرى فخًرا في العروق...
حيًنا  ُتحبس  والدموع  االبتسامات  بين  الجميع.  عروق  في  فخًرا  وسرى  الوجوه،  مضيًئا  الفرح  فاض  األهالي  منصة  في 
وتنطلق حيًنا آخر أكثر من قصة. إّنها قصة مشبعة بمشاعر كثيرة، وأحياًنا متناقضة. فالفخر الذي يخالج األهل في لحظة 
تخّرج أبنائهم من الكلية الحربية قد يطغو على كل ما عداه، لكن ثمة في مكان ما قلق ال يمكن حذفه. فمسيرة الضابط 
حافلة بالمخاطر واألهل بالطبع ال ينسون هذا األمر، لكّنهم يباركون خيار أبنائهم، بل أّن الكثيرين منهم سبقوا أبناءهم 

إلى الخيار نفسه.

والدا المالزم يوسف سويدان

والدا المالزم أنجي خوري

والد المالزم جوانا سليم

والدة المالزم ريتا ميشال مطر

والدة المالزم إيلي مطانوس رزق

د. تريز منصور
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المالزم  والد  غانم  ياسين  علي  الدكتور 
يغمره  األهالي،  من  كسواه  غانم  هادي 
الجيش،  اختار  الذي  بابنه  واالعتزاز  الفرح 
على  حافظت  التي  الوحيدة  »المؤسـسة 
التي  العصيبة  الــظــروف  فــي  تماسكها 
في  نشأ  »هــادي  يضيف:  وهو  يعانيها«. 
الضمانة  بأّنه  الجيش ومؤمنة  عائلة تحب 

للبنان«. الوحيدة 

من جيل إلى جيل
السيد  القهوجي  جوانا  المالزم  ــدا  وال
الجيش  في  والنقيب  القهوجي  مرسال 
جوسلين كرم أشارا إلى أّن حس المواطنة 
لجوانا  أساسًيا  زاًدا  كانا  لبنان  وحــب 
لها  األساسي  الحافز  وكانا  المنزل،  في 
بالمؤسـسة  وااللتحاق  فرنسا  من  للعودة 
والتضحية  الشرف  مؤسسة  العسكرية، 
ثانوية  إليها  بالنسبة  الماديات  والوفاء. 
أمام عزة هذا الوطن وجيشه الصامد على 

الرغم من الظروف الصعبة.

»كان يحلم منذ صغره بأن يكون ضابًطا 
هو  وها  وطنه،  عن  ويدافع  الجيش  في 
يحقق حلمه«، يقول المعاون أول المتقاعد 
مشيك،  علي  المالزم  والد  مشيك  عادل 
ترعرع  لقد  ويضيف:  وجهه.  يغمر  والفرح 
أظفاره،  نعومة  منذ  الوطن  حــّب  على 

الظروف  كانت  مهما  مغادرته  ويرفض 
قاسية.

نحمي وطننا
والد  مطر  غسان  السيد  يؤكد  ــدوره  ب
»رفضت  ابنته  أّن  مطر  كريستال  المالزم 
البقاء  ــررت  وق الــخــارج  عــروض من  عــدة 
المؤسـسة  في  رفاقها  إلــى  واالنضمام 
العسكرية كي تخدم وطنها وتدافع عنه في 
ضعفه، وتحميه من كل غدر. إّنها تؤمن أّن 
الجيش هو خالص لبنان، وعلى كل مواطن 

لبناني دعمه في هذه الظروف الصعبة«.

المالزم  ــدة  وال ديب  هيام  السيدة  أما 
تيريزا ديب فأوضحت أّن عشق ابنتها للبّزة 
العسكرية دفعها إلى االلتحاق بالمؤسـسة 
العسكرية، على الرغم من أّنها قادرة على 
ووجهت  أوستراليا.  في  بوالدها  االلتحاق 
وعناصره  الجيش  قائد  إلــى  إكبار  تحية 

متمّنية لهم دوام الصحة والتوفيق.

األمل بات قريًبا
السيدة  راشد  بو  أنجوا  المالزم  والــدة 
ابنتها  أّن  أوضحت  راشــد  بو  أنطوانيت 
الحقوق  فــي  الماستر  شــهــادة  الحائزة 
لتصبح  الحربية  الكلية  إلى  الدخول  قررت 
ضابًطا يحمي الوطن ويدافع عن سيادته 
واستقالله، وأبت أن تغادر لبنان. واعتبرت 
متمّنية  ببعيد،  ليس  أفضل  بغد  األمل  أّن 
للجيش وقائدة دوام العّزة والفخر والنجاح.  

عائلة  مع  أيًضا  كانت  األخيرة  وقفتنا 
إّنها  أبنائها،  من  ثالثة  للجيش  قّدمت 
تخبرنا  الــذي  طالب  عمر  المالزم  عائلة 
منذ صغره،  اليوم  بهذا  َحِلم  بأّنه  والدته 
من  جانب  إلى  يكون  أن  يريد  دائًما  كان 
يدافعون عن كرامة لبنان وحدوده وأمنه. 
يحمي  أهلل  قلبها:  أعــمــاق  مــن  وتــصــرخ 

الجيش... 

نتركهم  األهــالــي،  بين  جولتنا  ننهي 
الكبير،  اليوم  هذا  في  وفخرهم  لفرحهم 
األمل  من  دفق  داخلنا  وفي  الكلية  نغادر 
كان  هكذا  سياجنا،  جيشنا  والعنفوان، 
باب  وجهه  في  ُيقفل  سيبقى.  وهكذا 
فيفتح أبواًبا، يغادر من صفوفه من خدموا 
إليه من  ويأتي  بعرقهم ودمهم،  وطنهم 

اختاروا الطريق نفسه، ليبقى لنا لبنان.

والدا المالزم هادي غانم

والدا المالزم كريستال مطر

والدا المالزم تيريزا ديب

عائلة المالزم عمر طالب

والدا المالزم أنجوا بو راشد

والدا المالزم علي مشيك

والدا المالزم جوانا القهوجي
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األول من آب

تهنئة رئيس الجمهورية بعيد الجيش

قائد  أمام  عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  أّكد 
الجيش  بعيد  مهنًئا  زاره  الذي  عون  جوزاف  العماد  الجيش 
يرافقه أعضاء المجلس العسكري وكبار ضباط القيادة، »أّنه 
لليأس«.  مجال  ال  نعيشها  التي  القاسية  الظروف  ظل  في 
بالمناسبة،  مهنئًا  بالوفد،  رحب  الذي  عون  ميشال  الرئيس 
قال: »لقد تحدث قائد الجيش في كلمته عن مدى صعوبة 
الوضع في لبنان، وأنا بدوري أضأت في كلمتي اليوم خالل 
الصعوبات  على  الحربية  الكلية  في  الضباط  تخريج  حفل 
والعسكريين  العسكرية  المؤسسة  تواجه  التي  والتحديات 

وأهاليهم وأبناء الوطن كافة«.
وإذ أشار إلى »أّننا نعاني أزمة اقتصادية ومالية، وال يزال 
»أّن  عون  الرئيس  الدولة«...أكد  في  موجودين  الفاسدون 
في  األساسيان  الركنان  هما  والقضاء،  المسلحة  القوات 
في  استثنائي  الوضع  أّن  إلى  ولفت  الدولة«.  على  الحفاظ 
علينا  يجب  ما  وهذا  داخلي،  تفتت  بمرحلة  يمر  الذي  لبنان 
أهمية  تناول  االقتصادي. كذلك،  الوضع  تغيير  معالجته عبر 

لترسيم  اتفاق  إلى  الوصول  بعد  والغاز  النفط  استخراج 
الجنوبية، »وإن شاء اهلل خير ويتحقق ذلك  البحرية  الحدود 

قريًبا«.
لبنان  واجهت  التي  التحديات  إلى  عون  الرئيس  وتطّرق 
السورية  الحرب  من  ــدًءا  ب االقتصادية،  أزمته  وفاقمت 
السوريين  النازحين  من  الكبير  العدد  سيما  ال  وتداعياتها 
الذين استقبلهم لبنان، وصواًل إلى أحداث 17 تشرين األول 
2019، ومن ثم جائحة كورونا، فانفجار مرفأ بيروت والحرب 

الروسية-األوكرانية.
مجال  ال  نعيشها  التي  القاسية  الظروف  أّنه في ظل  وأكد 
من  نتمكن  كي  وقوة  إلى صبر  حاجة  في  فالوضع  لليأس، 

النهوض من جديد.

األمانة في عروقنا
الجيش  قائد  كلمة  الجمهورية  رئيس  كلمة  سبق  وكان 
شديدة،  معاناة  يقاسون  الذين  المواطنين  أّن  أكد  الذي 
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هذه  يواجهون  الذين  بالدهم،  جنود  جانبهم  إلى  يجدون 
األزمة بكل عزيمة، وإرادة، وعنفوان... وقال: 

»فخامة الرئيس: 
سبعة وسبعون عاًما، مسيرة حافلة في تاريخ الجيش، الذي 
تأّسس ُبعْيد استقالل لبنان، فحمل مسؤولية الدفاع عنه بكل 
على  المحافظة  أمانة  هي  وأمانة.  ووفاء...  وتضحية  شرف 
لبنان، كياًنا مستقاًل، محمًيا من كّل األخطار والتهديدات. ال 
نزال نحمل هذه األمانة في عروقنا، وفي بّزاتنا التي تشّبعت 
من دماء الشهداء والجرحى، وعرق العسكريين الصامدين، 
لعلم  إال  جباههم  تنحني  ال  الذين  األبطال،  الشامخين، 

بالدهم«. 

المسؤولية كاملة
وشدد العماد جوزاف عون على أّن الجيش يتحّمل مسؤوليته 
تجاه وطنه وشعبه، وقال: »فيما يقاسي المواطنون معاناة 
مناضلين  بوطننا،  تعصف  التي  ــة  األزم بسبب  شديدة 
جنود  جانبهم  إلى  يجدون  البقاء،  أجل  من  ومكافحين، 
بالدهم، الذين يواجهون هذه األزمة بكل عزيمة، وإرادة، 
بانتظار  الحي  باللحم  الصمود  على  وإصــرار  وعنفوان... 
وطنه  تجاه  مسؤوليته  كامل  يتحّمل  فالجيش  انقضائها. 
وشعبه، وسط تعّدد المهّمات وتشّعبها، رافًضا االستسالم، 
الجيش  خاض  لقد  التضحيات.  غلت  مهما  بقسمه  متمّسًكا 
منذ تأسيسه حروًبا ومعارك عديدة، مواجًها أقسى الظروف 
والعدو  للميليشيات  ومتصّدًيا  واالتهامات،  واالنقسامات 
اإلسرائيلي واإلرهاب. لكّن كل هذه التحديات لم تقَو عليه، 
يمّس  من  بالعبر:  ناطق  تاريخنا  يزال.  وال  صامًدا...  فبقي 
للجيش،  الُمدان... ومن يتعّرض  الخاسر وهو  بالجيش، هو 

ينبذه التاريخ«.
وتابع قائاًل:

الدولة،  لمؤسسات  تعّثر  من  اليوم  نعيشه  ما  خضّم  »في 
المتماسكة،  واألخيرة  الوحيدة  العسكرية  المؤسسة  تبقى 
كما  واستقراره  ألمنه  والضمانة  اللبناني،  للكيان  واألساس 
على  والمراهنين  المشّككين  لكل  خالًفا  المنطقة،  استقرار 
اإلرهاب  تواجه  التي  المؤسسة  فهل  وانهيارها.  تفّككها 
األهلي،  السلم  على  وتحافظ  واالحتجاجات،  والمخدرات 
القضايا  من  وغيرها  النيابية  االنتخابات  استحقاق  وتواكب 
الوطنية، ُتعتبر متعّثرة ومتفّككة؟ هل المؤسسة التي دفعت 
خيرة شبابها على مذبح الوطن، ُتقارن بباقي المؤسسات غير 
المنتجة؟... هي الصامدة ألّن أبناءها يواجهون كل الظروف 

واألزمة  التحّديات  ويواجهون  وإصــرار،  بعزيمة  الصعبة 
المالية، بكل تداعياتها، بانضباط وإيمان بقدسية المهّمة. 
بعنفوانهم،  واعــتــزازي  بهم،  ثقتي  أكــّرر  فخامتكم  أمــام 
وكرامتهم، التي لن نسمح ألحد المس بها. إّني على ثقة، 
بأّننا سنجتاز هذه المرحلة الصعبة والدقيقة، بفضل عزيمة 
جنودنا وإرادتهم، وبدعم اللبنانيين، المقيمين والمغتربين، 

كما الدول الصديقة«.

على قَسمنا باقون
التي  التحديات  حجم  »نعلم  بــالــقــول:  كلمته  وختم 
أمل  كّلنا  عاتقكم.  على  الملقاة  والمسؤوليات  تواجهكم، 
وسط  الخسائر،  بأقل  المرحلة  هــذه  سنعبر  بأّننا  وثقة 
ساحتنا  إلى  ترّدداتها  تصل  قد  وإقليمية،  دولية  متغيّرات 
الداخلية. أمامنا استحقاقات وطنية ومفصلية، أقربها ترسيم 
الحدود البحرية، نلتزم أي قرار تّتخذونه في هذا الشأن لما 
على  المؤتمنون  وأنتم  اللبنانيين،  وخير  لبنان  مصلحة  فيه 
على  أننا  وطننا،  أبناء  نعاهد  كما  نعاهدكم،  ختاًما،  ذلك. 
قسمنا باقون. ما يهّمنا، وما يعنينا، هو تحصين المؤسسة 
العسكرية، وإبعادها عن كّل التجاذبات، وإبقاؤها متماسكة 

وقادرة على حماية لبنان وصون استقراره«.
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أول ما توّقف عنده قائد الجيش هو كون هذه الدورة األولى 
التي تتخرج منذ ثالث سنوات بسبب قرار عدم التطويع الذي حدا 
بالقيادة إلى فتح مجال دخول الكلية الحربية أمام العسكريين، 
وهذا واحد من األمثلة على اضطرار الجيش للتفتيش عن طرق 
اللوجستية فقط، وإنما على  لتلبية حاجاته، ليس على صعيد 
دورة  في  القدرات  تعززت  وقد  أيًضا.  البشرية  قدراته  صعيد 
العالي  التعليمي  المستوى  خالل  من  الحربية«  الكلية  »مئوية 
والشراكة بين الذكور واإلناث الذين سيعملون مًعا الكتف إلى 
الكتف للحفاظ على وطنهم. وتجربة الشراكة هذه شّكلت تحدًيا 
لقائد الكلية وأركانها، وفق ما أشار إليه العماد عون، مردًفا أّن 
اإلرادة الصلبة ذللت جميع الصعوبات والعوائق، وهذه اإلرادة 

مقترنة بالقدرة على الخلق هي ميزة الضباط الناجحين.

تعّلموا منهم
وتوّجه إلى من سيوّدعون لقب »تالمذة ضباط« ليتسلموا 
بهم  بلقائه  فذّكرهم  المسؤولية،  كاملي  ضباًطا  سيوفهم 
تحٍد«... مشروع  مشروعكم  كان  »يومها  قائاًل:  التحقوا  يوم 

أاّل  توقعت  وأضاف:  »بشطارتكم«.  وستتخرجون  نجحتم  لقد 
يكون في هذه الدورة رسوب ألنكم دخلتم الكلية بكفاءتكم 
وإذ  نخبة.  شّكلتم  لقد  التعليم،  من  عالًيا  مستوى  مزودين 

ينهوا  أن  تمنى  بهم،  والمؤسسة  أهاليهم  وهّنأ  هّنأهم 
أّن  إلى  أشار  لكّنه  أذى،  ألي  التعّرض  دون  من  خدمتهم 
في  خياًرا  وليست  قدر  هي  الشهادة  إلى  وصــواًل  التضحية 
الحياة العسكرية، خصوًصا أّن تحديات كثيرة سوف تواجههم 
والتحديات  نعيشها.  التي  ــاع  األوض ظل  في  األرض  على 
ومساعدتهم  العسكريين  جانب  إلى  الوقوف  عليهم  توجب 
يتطّلب  ما  عليهم،  والمحافظة  الصعبة  الظروف  تخطي  على 
ضباطنا  فعله  ما  وهذا  الحلول،  إيجاد  على  والقدرة  المبادرة 
األخيرة،  السنوات  في  واجهناها  التي  الكثيرة  األزمات  خالل 
وجهوزيته.  تماسكه  على  ويبقى  يصمد  الجيش  جعل  وما 

وأوصاهم: »تعّلموا منهم«. 

مسؤولية القرار
التخّرج  عتبة  على  وهم  الضباط  التالمذة  الجيش  قائد  دعا 
في  وقال  المعرفة:  امتالك حشرية  وإلى  التعّلم،  مواصلة  إلى 
تقولوا  أن  بالوحدات  التحاقكم  عند  »أهم شيء  السياق:  هذا 
وتضعكم  األسس  تعّلمكم  الكلية  نتعّلم،  أن  نريد  لرؤسائكم 
على السكة، لكّن مسؤولية التطور تقع على عاتقكم. ومسيرة 
العمل  من  طويل  مسار  أمامكم  بتخّرجكم،  تنتهي  ال  التعّلم 
أضاف:  حالوة«،  أكلة  مش  »حياتنا  صارحهم،  وإذ  والتعب«. 

مناسبة وكلمة

لكم تعبكم وإنجازاتكم
يأتي لقاء قائد الجيش بالتالمذة الضباط عشية مغادرتهم الكلية الحربية متقّلدين سيوف المسؤولية كحلقة وصل بين 
مرحلتين: مرحلة اإلعداد والتدريب الشاق، ومرحلة الممارسة العملية بما ُيرتقب أن تتضمنه من مشقات وتحديات. ولقاء 
هذا العام تخطى أبعاده التقليدية ليكتسب أبعاًدا أخرى فرضتها الظروف، وعكستها كلمة العماد جوزاف عون وتوجيهاته 

لدورة »مئوية الكلية الحربية«. 
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وعزة  وعنفوان  فخر  فيها  ولكن  وعــذاب،  تعب  فيها  حياتنا 
مسؤولية  تحّمل  وعليكم  ضباًطا،  تكونوا  أن  قررتم  نفس... 

قراركم، وأنا أعّلق أمااًل كبيرة عليكم«.

حافظوا على رصيد المؤسسة
»قد يذهب الوضع االقتصادي إلى األسوأ« قال العماد عون، 
ال  جانبكم،  إلى  ستبقى  تترككم،  لن  »القيادة  طمأن:  لكّنه 
وسننجح،  معنوياتكم، سنصمد  في  بالتأثير  لألوضاع  تسمحوا 
وأنا أرى فيكم اإلرادة الصلبة واإليمان بوطنكم ومؤسستكم«. 
عن  االبتعاد  على  العسكريين، شّدد  أمام  دائًما  يؤّكد  وكما 
واحترام  موضع  يجعلنا  ما  وهذا  طائفتنا«،  »لبنان  الطائفية، 
استطعنا  لما  لنا  المواطنين  محبة  لوال  والخارج،  الداخل  في 

مقيمين  لبنانيين  من  تأتينا  مساعدات  ثمة  »واقفين«.  البقاء 
بفضل  وهــذا  بنا  يثق  الــدولــي  المجتمع  حتى  ومغتربين، 
المؤسسة من  تضحياتكم وتعبكم. حافظوا على ما تتمتع به 
رصيد، حافظوا على الثقة واالحترام والمحبة بأدائكم الوطني 

والمؤسساتي. 
لينّبه: »ما بدي  العماد عون  المؤسساتي انطلق  ومن األداء 
إنجازاتكن  إسمع حدا عم يحكيني يعمل واسطة ألي ضابط، 
سنين   3 وتعبتوا  درستوا  اللي  إنتوا  إلكن،  تعبكن  إلكن، 

بالحربية، ما حدا تعب عنكن«. 
وانتهى اللقاء بمعايدة بعبارة »نحنا منكبر فيكن« من قائد 
الجيش لضباط الغد، وبعهد منهم بأن يكونوا على قدر الثقة 

واآلمال... 

التحديات... نحن لها
الحصين،  درعه  يكونوا  أن  للبنان  عهُدهم 
يكونوا من خيرة ضباطه شرًفا  أن  ولجيشهم 
الضباط  عنه  عّبر  ما  هــذا  ــاء.  ووف وتضحية 
المتخرجون الذين كان لزيارة قائد الجيش أثر 
الدورة  طليعة  تقول  ما  وفق  نفوسهم  في  كبير 
سأحملها  التي  النجمة  تؤكد:  وهي  خوري.  أنجي  المتخرج  الضابط 
على كتفي هي مسؤولية، وهي نتيجة قرار التزمت تبعاته، وسأتابع 
متخصصين،  أشّداء،  ضباًطا  نتخّرج  سوف  وفخر...  بعزم  مسيرتي 

نستثمر علمنا وقدراتنا في خدمة وطننا.
حنين  باميال  المتخرج  الضابط  تتعهد  بدورها 
عاتقها  على  ستلقى  التي  األعباء  جميع  بتحّمل 
إلى  وبالوقوف  اللبناني،  الجيش  في  كضابط 
المسؤوليات  تشاطرهم  مرؤوسيها  جانب 
إذ  وهي  المساعدة.  لهم  وتقّدم  والواجبات، 
وعدم  »التريث  اللبناني  الشباب  على  تتمنى 
تخطي  »يمكن  أنه  ترى  باألمل«،  والتمسك  الهجرة 
بالوطن  واإليمان  القوية  اإلرادة  بفضل  والصعبة  الدقيقة  المرحلة 
ندعمه  أن  اليوم  ــا  ودورن جانبنا،  إلى  وكــان  دعمنا  طالما  الــذي 

ونحميه«.
أّن  إلى  روحانا  طوني  المتخرج  الضابط  يلفت 
العسكرية.  المؤسسة  في  خدموا  وأباه  جّديه 
قائد  مع  اليوم  المسيرة  لمتابعة  سعيد  وهو 
الصعبة،  المرحلة  هذه  خوض  إلى  »يدفعنا 
التأقلم  والقدرة على  التحدي  بإرادة  متسّلحين 
العسكرية بصعوباتها  الحياة  الواقع، وتحويل  مع 
ومشقاتها إلى ميدان للفخر والعنفوان وعزة النفس«، مع ذلك ثمة 
يجب  قائاًل:  ويختم  الكلية صعب...  فوداع  األسى،  بنوع من  شعور 
بالمؤسسة  االلتحاق  شرف  لبنان  في  وصبية  شاب  لكل  يكون  أن 

العسكرية ال مغادرة الوطن، فالمرحلة الصعبة لن تدوم.

شرف ال أستبدله بكنوز العالم
التخرج  احتفال  في  بمشاركتي  »لطالما حلمت 
من  الرجولة  سيف  وتسّلم  الحربية  الكلية  من 
المتخرج  الضابط  يقول  الجمهورية«،  رئيس 
ضابًطا  بتخّرجي  »فرحي  ويؤّكد:  الحسن،  بديع 
ال يوازيه شيء، وهو شرف ال أستبدله بكنوز العالم. 
أّيامنا في الكلية كانت جميلة على الرغم من قساوتها أحياًنا، عشنا 
أي  بصالبة  نجابه  يجعلنا  ما  المعنويات  من  وتزّودنا  كاإلخوة  فيها 
نوعها«.  كان  مهما  الصعوبات  ونذلل  طريقنا،  تعترض  مشكلة 
دعانا  الذي  عون  العماد  توجيهات  حاملين  الكلية  »نغادر  ويضيف: 
إلى التمسك بالمبادئ العسكرية. الكلية الحربية غّيرت حياتنا بشكٍل 

جذري وعّلمتنا المبادئ والقيم الوطنية«... 
للضابط المتخرج علي أبو غيث »ذكريات ال ُتنسى 
في كل زاوية من زوايا الكلية الحربية حيث كانت 
حان  »اليوم  صعبة«...  وأخرى  حلوة  أوقات  لنا 
مهمات  انتظارنا  وفي  الصعب،  الفراق  وقت 
كثيرة وتحديات جّمة، فالحياة العسكرية حافلة 
العسكري  يدركها  الحقيقة  »وهذه  بالصعوبات، 
مفصل  أول  اجتزنا  مسيرته...  مراحل  كل  في  منها  وينطلق  جيًدا 
وهـي  الوطـن،  وخدمـة  العمليـة  الحيـاة  بعدهـا  ومـن  أساسـي، 
الظـروف  كانـت  وإن  ننتظـره  كنـا  الـذي  واألسمـى  األكبـر  الهدف 

صعبـة«.
وّدعوا الكلية الحربية، انطلقوا إلى قطعهم مزودين كل ما يحتاج 
إليه الوطن منهم، قدراتهم، كفاءاتهم، شجاعتهم، وقبل كل شيء 
فمعين  دفعات،  تليها  أخرى،  دفعة  تأتي  وغًدا  وإيمانهم.  إرادتهم 
النخوة في لبنان لم ينضب يوًما، ولن ينضب. فهنيًئا لوطننا ببناته 

وأبنائه المؤمنين به مهما اشتدت الصعاب.
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لقد أراد قائد الجيش أن يؤّكد للرتباء الذين يحتّلون موقًعا بالغ 
أّن  عموًما،  وللعسكريين  خصوًصا،  الجيش  هرمية  في  األهمية 
واجبهم  أداء  في  واستمرارهم  الكاسرة،  األزمة  وجه  في  ثباتهم 
وكأّن كل شي من حولهم بألف خير هو أساس بقاء لبنان متماسًكا، 
كل  في  يقّدمونها  التي  التضحيات  وأّن  مجدًدا،  نهوضه  وشرط 
يوم وكل لحظة، هي ما يحتاجه لبنان وما يراهن عليه مواطنوهم. 
اليوم  تكتنز  الجيش،  شعار  تتوسط  التي  الكلمة  تلك  التضحية، 
إيماًنا  العسكريون  ويعتنقها  والوفاء،  والشرف  الُنبل  معاني  كل 
أّكد  حدودكم«،  تحمون  بوطنكم  »بإيمانكم  عواصف.  تزعزعه  ال 

العماد عون.
وتطّرق إلى »تخريج رتباء ذكور وإناث من مختلف االختصاصات 
العسكرية القتالية للمرة األولى في تاريخ الجيش، وهذا خير دليل 
جدارتها  أثبتت  والتي  المرأة  بها  تتميز  التي  العالية  الكفاءة  على 

فحظيت بثقٍة واحترام كبيَرين«.
بمراكز  لاللتحاق  تخّرجكم  عن  تفصلكم  قليلة  »أيام  وأضــاف: 
األراضي  جميع  على  المنتشرة  العسكرية  الوحدات  في  خدمتكم 
حجم  نعلم  والتدريب.  والمثابرة  العمل  من  سنَتين  بعد  اللبنانية 
واألزمة  القاسية  الظروف  ظل  في  واجهتموها  التي  التحديات 
االقتصادية التي نمّر بها، لكّنكم رغم ذلك أثبّتم جدارة وتميًزا في 

مواجهتكم لكل هذه الظروف«.

 التضحية بذاتها
قالها العماد عون بكل وضوح وثقة، »اللي عم تعملو ما حدا عم 
يعملو«، و»لوالكم ما في بلد« وال مهرجانات ومؤسسات تعمل. 
اعتبر  وقد  األضحى،  عيد  حلول  مع  متزامنة  لهم  زيارته  كانت 
الحدود  أّن كل يوم في حياتهم هو أضحى، وأّن وجودهم على 
مهماتهم  عند  توّقف  بذاتها.  التضحية  هو  عملهم  مراكز  وفي 
التي ضاعفتها األزمات وزادت من ثقلها، مثّمًنا تحّملهم  الكثيرة 
التي تضع كاًل منهم في مصاف األبطال،  بالجدارة  مسؤولياتهم 
اإليمان  هذا  عليه.  الشدائد  اشتدت  مهما  بوطنهم  وإيمانهم 
كما  بالصالبة.  ويمدهم  والعنفوان  اإلباء  وقفة  في  يتجلى  الذي 
يتفانون  وإناًثا  ذكوًرا  الوطنية  المسؤولية  تشاركهم  عند  توّقف 

في واجبهم، وهذا أحد وجوه تمّيز دورتهم.
تجاه  مسؤولياته  عن  غيركم  تخّلى  »عندما  عنفوانهم:  خاطب 
ال  التي  والوفاء  والتضحية  الشرف  مدرسة  أنتم  كنتم  بلده، 
تتخّلى عن مسؤولياتها، لستم ممن يتخّلون عن بلدهم وال عن 
َقَسمهم، نحن من مدرسة األخالق والتربية الحسنة«... وأّكد من 
عبيته  يروح  بيقدر  مسؤول  في  ما  بلد،  في  ما  »بالكن  جديد، 
السياحة  يشتغل.  بيقدر  مطعم  وال  فندق  وال  شغله،  على  أو 
ألنو  إال  بالبلد  أمان  في  وما  لسهركم،  نتيجة  الناشطة  وحركتها 

إنتو موجودين...«.

مناسبة وكلمة

»بالكن ما في بلد«
»من دونكم ال وجود للبنان«، تلك هي الرسالة األساسية التي وّجهها قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى متخّرجي دورة 
الرتباء السادسة والعشرين عندما زارهم في ثكنة محمد مكي. وهذه المقولة التي رّكز عليها تتخّطى معناها العام، إذ أّن 

التالزم بين وجود الدول وجيوشها ليس شأًنا يحتاج إلى تأكيد، فما الذي قصده؟
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 وحدكم مصدر الثقة
وحّيا العماد عون ضمير العسكريين الحي قائاًل: »في حين غفا ضمير 
ضميركم  كان  العمل،  من  استراحة  اآلخر  البعض  ضمير  وأخذ  البعض 
أحد«،  الشكر من  انتظار  دون  كاماًل من  واجبه  يكمل  بالحياة  النابض 
وأضاف: »ما تنطروا من حدا يتطلع فيكن، تطلعوا بضميركن وإيمانكن 
بالبلد والمؤسسة، في شعب عم يتطلع فيكن وعنده ثقة فيكن، ما عنده 

ثقة بحدا تاني إال إنتو«.

تعزيز روح القيادة والمسؤولية
قائد  قال  العسكرية  المؤسسة  في  الرتباء  دور  بأهمية  تنويه  وفي 
الجيش: »سوف تستفيد المؤسسة العسكرية من كل ما اكتسبتموه من 
التي  والمسؤولية  القيادة  روح  تعزيز  التعليم ومن  مرحلة  معارف خالل 
لتتالءم مع متطلبات  المناهج  ُغرست فيكم، خصوًصا بعدما تم تطوير 
العمل العسكري الحديث، فأنتم عصب الجيش وعموده الفقري ودوركم 
أساسي في نقل أوامر القادة للعسكريين ولدينا ثقة كبيرة بكم. ما عليكم 
التي  والثقة  عاتقكم  على  تقع  التي  المسؤولية  قدر  على  تكونوا  أن  إال 
واستمراريتها  المؤسسة  على  الحفاظ  واجب  يقع  وعليكم  إياها  ُمنحتم 

وعلى الوطن ومنعته«.
 

إلى جانبكم
المعاناة في صفوف عسكرييه، لكّنه يراهن  الجيش حجم  ُيدرك قائد 
على المستقبل فاألزمة لن تدوم، والقيادة لن تتخّلى عن أوالدها: أنتم 
أغنياء بأخالقكم، فقر الحال لن يدوم، األخالق هي التي تدوم، الكرامة 
هي التي تخّلد، عزة النفس هي التي تبقى... ال تخافوا أنا بجانبكم ولن 
الحالي هو  الوقت  أطلبه منكم في  ما  جّل  لكن  ترتاحوا،  أن  قبل  أرتاح 
الصبر، فالصبر مفتاح النجاح، وبالنجاح بإذن اهلل في المستقبل القريب...

معهد المعرفة والعطاء
ُأنشئ المعهد في األول من آذار من العام 19٦7 في ثكنة حنا غسطين 
في  مكي  محمد  ثكنة  في  الحالي  الوقت  في  متمركز  وهو  عرمان،  في 

بعلبك.
ترمز األرزة الخضراء في شعار المعهد لخلود لبنان ومجده، بينما تبّث 
رمز  فهو  الكتاب  أما  المعرفة.  نور  المتوهجة  الساطعة  الشمس  أشعة 
للمعرفة والعلم، فيما تدل الريشة على وسيلة نقل هذه المعرفة ونشرها. 

وأخيًرا، تتجلى قوة العسكري وصموده في وجود السيف على الشعار.
رموز ومعاٍن لها دورها في صنع لحمة المؤسسة وقوتها، وفي تحقيق 
إجماع اللبنانيين حولها، إجماع ال اختالف على تفسيره: نحن نثق بك، وال 
أمل لنا إال من خاللك، نقوى بك ونكبر معك وال خوف في وجودك، أنت 

غدنا الواعد وأملنا المشرق في ظلمة المحن...

بفضل دماء 
الشهداء والجرحى...

وعسكرييها  لضباطها  مشهود  طويلة  مسيرة  في 
بالعطاء والتفاني وتخريج الدفعات الواحدة تلو األخرى 
الرتباء بتخريج دورة  احتفل معهد  السنين،  على مر 
الرقيب  )دورة  والعشرين  السادسة  الرتباء  التالمذة 
الشهيد حسن جعفر( التي ضمت 99 متخّرًجا بينهم 
28 من اإلناث. وقد ترأس اللواء الركن أمين العرم 
رئيس األركان ممثاًل قائد الجيش العماد جوزاف عون 
االحتفال الذي ُأقيم في المعهد، في حضور عدد من 

الضباط وأهالي المتخرجين.
أّكد  بالمناسبة  كلمة  العرم  الركن  اللواء  وألقى 
المؤسسة  بها  تتميز  التي  العليا  المكانة  »إن  فيها 
العسكرية بين مختلف مؤسسات الدولة لم تأِت من 
األبرار  شهدائنا  دماء  ثمرة  هي  بل  فــراغ،  أو  عبث 
وجرحانا البواسل، واعتناقهم أسمى القيم والمبادئ 
الدماء  هذه  »بفضل  وقال:  واإلنسانية«  العسكرية 
والتضحيات، استطاع الجيش أن يصون وحدة البالد 
مشكاًل  بها،  عصفت  التي  األليمة  األحداث  أوج  في 
جسر تواصل بين اللبنانيين على اختالف انتماءاتهم 
وطنية  ومرجعية  والمناطقية،  والطائفية  الفئوية 
خطير.  منعطف  كّل  عند  الجميع  بها  يلوذ  موثوقة 
األخطار  درء  من  الجيش  تمّكن  أيضًا،  وبفضلها 

المحدقة بسيادة الوطن وسالمة أرضه وشعبه«. 
وختم رئيس األركان مهنئًا المتخرجين، وأثنى على 
معهد  في  المدربين  والعسكريين  الضباط  جهود 
الرتباء. وفي ختام الحفل تّمت إزاحة الستار عن لوحة 
وجرى  جعفر،  حسن  الشهيد  الرقيب  باسم  تذكارية 

عرض عسكري شاركت فيه الوحدات المتخرجة.
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مناورة ختامية

مًعا في تحّمل المسؤولية الوطنية

تسّللت مجموعة إرهابية مع آلياتها وذخائرها إلى جبال منطقة جرد العاقورة حيث تموضعت وتحّصنت... يلّبي الجيش 
التالمذة  ُنّفذت مناورة بالذخيرة الحية شارك فيها  الفرضية  التخلص من هذه المجموعة. تحت هذه  النداء ويعمل على 

الضباط الـ٢٣5 في السنَتين الثالثة والثانية، ومن بينهم 10٣ إناث من مختلف االختصاصات ومن قوى البر والجو. 

ساعة  دقت  عون،  جوزاف  العماد  الجيش  قائد  وصول  مع 
الصفر، فبخطى رياضية واثقة تقّدم آمرو الفصائل تباًعا من 
المنصة معرفين عن أنفسهم، شارحين المهمات التي ُكّلفوا 
العمليات.  وانطالق  التنفيذ  ببدء  اإلذن  ُيمنح  أن  قبل  بها، 
الضباط  التالمذة  من  مجموعـة  تسلُّـل  ذلـك  سبـق  وكـان 
تمركـزوا  حيـث  المنـاورة  ببقعـة  المحيطـة  التـالل  إلى 

للمراقبـة. 
ينتهي كل  مراحل ووفق عدة محاور  على  المناورة  ُنفذت 
هدفان  بينها  ومن  العدو،  أهداف  أحد  على  بالقضاء  منها 
ثقيلة  أسلحة  المهمة  في  اسُتعملت  العمق.  في  متمركزان 
األولى  للمرة  ُيستخدم  بعضها  وخفيفة،  متوسطة  وأخرى 
الـ وصواريخ   MDالـ طوافات  على   APKWSالـ ذخيرة  مثل 

Hydra وغيرها. 

الدقة العالية
ال يكتفي العدو بالتمركز في مكان واحد وهو يسعى إلى 
بالمرصاد مانعة  له  الجيش كانت  تعزيز مواقعه، لكن قوى 
إياه من التحرك وقاطعة خطوط إمداداته. وفي هذا السياق 
الدقة  بأعلى مستوى من  وإصابته  متحرك  تم ضرب هدف 
)100%(. وقد أظهر المشاركون مدى احترافيتهم وقدرتهم 
تعامل  خالل  من  النظرية،  للدروس  التكتي  التنفيذ  على 
وحدة االحتياط بمواكبة الدعم الجوي مع مجموعة إرهابية 

حاولت الفرار، وكانت النتيجة القضاء عليها حيث ُوجدت. 

»هذا البلد يكبر فيكم«
التالمـذة  بإخـالء  قضـت  التـي   Extractionالـ عمليـة  بعـد 
المحيطة،  التالل  إلى  فجًرا  تسّللوا  قد  كانوا  الذين  الضباط 

الرقيب أول كرستينا عباس



37

ُأعــلــن انــتــهــاء الــمــنــاورة 
الجيش  قائد  وهّنأ  بنجاح. 
ــوزاف عــون  ــاد جـــ ــم ــع ال
على  الضباط  الــتــالمــذة 
وخصوًصا  المميز  أدائهم 
التي  ــى  األول المرة  أّنها 
إناث  ضباط  فيها  يتخّرج 
ونّوه  الحربية.  الكلية  من 
رأيته  ما  »بالفعل  قائاًل: 
ــه  أّن يــؤكــد  األرض  على 
ورجل  امــرأة  بين  فرق  ال 
الفكرية  قــدرتــهــمــا  ــي  ف
السواء«.  على  والجسدية 
تخّطوا  أّنهم  إلى  وأشــار 
التعب  من  سنوات  ثــالث 
المقبلة  »المرحلة  مضيًفا: 
أنتم  األكــبــر.  التعب  هي 
االّتكال  المستقبل.  قادة 
المؤسسة  هــذه  عليكم. 
الصامدة  الــوحــيــدة  هــي 
هو  يصمد  وبها  البلد  في 

أيًضا.
المقبلة  المسؤوليات  أّن  على  الجيش  قائد  العماد  وشّدد 
اخترتم  أنتم  ألّنكم  قدرها  على  ستكونون  »ولكّنكم  كبيرة 
مؤسسة  في  ضباًطا  تصبحوا  وأن  البزة  هذه  ترتدوا  أن 
تتحملون  سوف  أنكم  واثق  أنا  والوفاء.  والتضحية  الشرف 
قائاًل:  وأضاف  الحًقا«.  ووحداتكم  قطعكم  في  المسؤوليات 
استطاعتنا  بقدر  نسعى  لكّننا  صعبة،  األوضــاع  أّن  »نعلم 
ألّن  فقط  قلياًل  تصبروا  أن  يجب  عنكم.  تداعياتها  لتخفيف 
األمور ستتغير ولن تبقى على ما هي عليه. ومن دونكم لن 
يبقى البلد«. وأنهى العمـاد عون كلمته مؤكًدا: »المؤسسة 

تكبر بكم، أهلكم وبلدكم يكبرون بكم«.

السنة الثانية تشارك
وتحّدث قائد الكلية الحربية العميد الركن جورج صقر مشيًرا 
النهائي لتالمذة  التمرين  المناورة هي بمثابة  أّن هذه  إلى 
السنة الثالثة قبل تخّرجهم كضباٍط، والتمرين التكتي األول 
المناورة  وتمّيزت  نظرية.  األخرى  تدريباتهم  كانت  بعدما 
وذلك  فيها  األولى  للمرة  الثانية  السنة  تالمذة  باشتراك 

احتراف ومهنية
الركن  العميد  للتجهيز  األركــان  رئيس  نائب  يرى 
الطيار زياد هيكل أّن هذه المناورة ُتعد طريقة فاعلة 
إلظهار مدى قدرة الجيش واحترافه في أداء مهماته 
الضباط  للتالمذة  الثقة  تعطي  أّنها  كما  األمنية. 
الوحدات والقطع  إلى  الذين سيتخرجون ويتوجهون 
ثالث  خالل  تعّلموه  ما  سينّفذون  حيث  المقاتلة، 
سنوات. باإلضافة إلى ذلك، هذه المناورة من شأنها 
أن ُتظهر مدى قدرة الجيش على استخدام األسلحة 

التي بحوزته ودقة إصابة أهدافه من خاللها.
أما بالنسبة إلى الهدف المتحّرك، فقد اعتبر العميد 
الركن هيكل أّن إصابته خالل المناورة تعكس مدى 
أهمية السالح المتوافر لدى الجيش والصفات المميزة 
متقدمين  يجعلهم  ما  العدو،  ضد  العسكريين  لدى 
هذا  يضيء  وبالطبع،  تدميره.  على  وقادرين  عليه 
األمر على أهم ميزات السالح الذي اسُتخدم لإلطاحة 
العسكريين  القادة  أمــام  المتحرك  الهدف  بهذا 

الموجودين في المناورة.
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ذلك  من  والهدف  الحربية،  الكلية  تاريخ  في  األولى  للمرة 
إفساح المجال أمام تالمذة السنة الثالثة الستخدام التراتبية 
وحق اإلمرة على أرض الميدان. باإلضافة إلى ذلك، تميزت 
جميع  في  اإلنــاث  المنّفذين  من   %44 باشتراك  المناورة 
أنواع  مختلف  وعلى  المباشرة  وغير  المباشرة  الرمايات 
وكان  الجو.  وسالح  والخفيفة  والمتوسطة  الثقيلة  األسلحة، 
تفاعلهّن مع هذه األسلحة ناجًحا ولم يتأّخرن مرًة عن تنفيذ 
المهمة الموكلة إليهّن سواء كّن على الدبابات أو المالالت 
أو في صفوف المشاة. ولم يكن باستطاعة الحاضرين التمييز 
بين الرماة اإلناث والذكور، فالمنّفذون جميعهم عسكريون، 
تالمذة ضباط وليس ذكوًرا أو إناًثا. وقد نّوه العميد الركن 
صقر باألداء االحترافي الذي لمسه الضباط الحاضرون قائاًل: 
يمكن  أّنه  أعتقد  ال  والدقة،  االحترافية  قمة  أداؤهم  »بلغ 
يتخرجون  عندما  الصعوبة ستكون  أكثر صعوبة.  يصبح  أن 
إما  وقائع  يصادفون  قد  حيث  وحداتهم  إلى  ويتوجهون 
التدريبات  كل  أعطيناهم  قد  نحن  ولكن  أسهل،  أو  أصعب 
والدروس الالزمة لينجحوا ويتخطوا كل الظروف«. ولفت إلى 
األنثوي خالل  األداء  لجهة  المدربون  لمسه  الذي  التمّيز  أّن 

الواقع،  أرض  على  ُترجم  المناورة  وخالل  الثالث  السنوات 
فطليع الدورة في السنة الثالثة هي أنثى أيًضا.

لتنفيذ  ومستعدة  جاهزة  العسكرية  المؤسسة  زالت  ما 
الجيش  أّن  جميع مهماتها من دون تلكؤ أو تردد. وطالما 
التي  الرسالة  هي  تلك  أيًضا.  بخير  سيكون  البلد  فإّن  بخير 
المقبلون على  الضباط  التالمذة  المناورة  وجهها من خالل 

تحّمل عبء المسؤولية الوطنية بكل ثقة وجدارة.

للمرة األولى...
- مشاركة العنصر النسائي.

- مشاركة تالمذة السنة الثانية.
القذيف  ــالق  إلط  Laserـــ ــ ال تقنيـة  استخدام   -

.Copperhead
- استخدام أسلحة جديدة.

- إصابة هدف متحرك من سالح الجو.
.TOWوصواريخ الـ UTVاستخدام آليات الـ -
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مناورة ختامية

قصة النجاح والتميز...
الحياة. مسيرة طويلة ال توقفها الصعوبات وال  إذا لم نقل لمدى  الحياة مسيرة تستمر طوياًل  النجاح والتميز في  درب 
تعيقها االنحدارات الضارية وال تنهيها التحديات. في مسيرتهم نحو تسّلمهم مسؤولياتهم في المؤسسة العسكرية، خاض 
التالمذة الضباط امتحانات وتجارب عديدة، نجحوا في تخّطيها جميعها وتغّلبوا عليها حتى أصبحوا في السنة الثالثة، سنة 
تخّرجهم ليصبحوا ضباًطا في الجيش. كّللوا جهودهم بمناورٍة بالذخيرة الحية تضيء على أهم التدريبات والدروس التي 

تلّقوها. فكيف وصلوا إلى هذا اليوم الكبير؟

على  األكاديمية  التدريبات  خاضوا 
أصبح  لذلك  ســنــوات،  ثــالث  مــدى 
التطبيق  إلى  االنتقال  الضروري  من 
العملي على األرض. فكانت المناورة 
التكتية Fire Fist 2022 التي نّفذها 

السنَتين  في  الضباط  التالمذة 
والثانية في منطقة جرود  الثالثة 
قــائــد لفيف  يــوضــح  ــعــاقــورة.  ال

التدريب في الكلية الحربية العقيد الركن جورج فريفر أّنه في 
كل عملية مشتركة بين جميع األسلحة والقوى، كما في هذه 
المناورة، يتم تدريب كل العناصر ذات االختصاص الواحد كل 
على حدة ثم يجتمعون الحًقا قبل المناورة في تدريب مشترك 
لهم مًعا. فسيناريو هذه المناورة واشتراك األسلحة والقوى 
جميعها مًعا هو واقع أي معركة قد تطرأ في ما بعد، وعليهم 

أن ينجحوا فيها لكي يفوزوا في الميدان على العدو الحًقا.

من التدريب إلى األرض
أظهر المشاركون في المناورة مدى احترافهم في التعامل مع 
مختلف أنواع األسلحة، وأهمية التدريب الذي تلّقوه منذ بداية 
فالتدريب  القصيد،  بيت  وهنا  الحربية.  الكلية  في  مسيرتهم 
بنى قدراتهم ذكوًرا وإناًثا على السواء. فقد كانت األنثى، مثل 
موجودة  وهي  المدفع،  من  ترمي  الدبابة،  في  تناِور  الذكر، 
على الطوافات والراجمات وتستخدم األسلحة كافة. وفي هذا 
اإلطار يلفت مدّرب السنة الثالثة المقدم أنيس معوض إلى 
أّن مشاركة اإلناث في المناورة هدفها تحفيز الذكور متخّطين 
بين  فرق  ال  أّن  جديدة  مرة  ومؤّكدين  التمييز،  أشكال  كل 

الجنَسين في الدفاع عن الوطن.
اختصاص   – الكالسي  جويل  الضابط  التلميذ  تخبرنا 
مدرعات عن دورها في المناورة فتقول: »كان يجب أن أهجم 
إمرتي،  تحت  الذكور  من  جميعه  طاقم  مع   M60 بالدبابة 

في  المتمركزة  ه3  األهــداف  لندّمر 
العمق. لقد كان التعاطي مع الطاقم 
احترافًيـا ويسوده االرتياح واالحترام 
المتبادل بيننا. وهذا االحترام سببه 
لم  بفريقي«.  وثقتي  بنفسي  ثقتي 
عائًقا  المرتفع  القذائف  صوت  يقف 
بــدأت  عندما  فهي  وجهها،  فــي 
مسيرتها في الكلية الحربية خضعت 

للكثير من التدريبات بحيث أصبح من غير الممكن أن يمنعها 
وبات  صعوبتها،  كانت  مهما  مهمتها  تنفيذ  من  شيء  أي 
وقبول  المعركة  أرض  في  الخوف  حاجز  تخّطي  باستطاعتها 
في  وتقول  قوته.  بلغت  مهما  العدو  على  والتغلب  التحدي 
ماذا  وبقدراتنا،  بأنفسنا  ثقتنا  فقدنا  نحن  »إذا  الصدد:  هذا 
سيحدث مع مرؤوسينا في ما بعد؟ كيف سنبقي معنوياتهم 

عالية لتخطي الصعوبات؟«

حتى وإن كانت أثقل مني!
الكلية  في  التدريب  مسيرة  كانت 
من  وجذرًيا  فاعاًل  تحضيًرا  الحربية 
ليصبحوا  عسكريين  تدريب  أجــل 
ــا ويــتــخــطــوا الــصــعــوبــات  ــاًط ضــب
يمكن  التي  والمعنوية  الجسدية 

فالتلميذ  الحًقا.  العمالنية  مهماتهم  خالل  تصادفهم  أن 
تشّدد  المدفعية،  مجموعة  آمر  البجاني  عبد  ماريا  الضابط 
الكلية سمحت  تلّقتها في  التي  الرياضة والتدريبات  أّن  على 
لها بأن تحمل القذائف »حتى وإن كان وزنها أثقل مني« من 
دون تذّمر وبطريقٍة صحيحة تجّنبها اإلصابة وبحرفيٍة عالية. 
تقول عن دورها في المناورة: »كنت آمر مجموعة المدفعية 
التي تتألف من سرية M198 عيار 155 ملم، سرية راجمات 
رمايات دقة  نّفذنا  عيار 130 ملم.   M46 أنموذج ومدفَعين 

الرقيب أول كرستينا عباس

ت. ض. جويل الكالسيالعقيد الركن جورج فريفر

ت. ض. ماريا البجاني
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على   copperhead بــالــقــذيــف 
ورمايات  األفضلية  ذات  ــداف  األه
على  كــافــة  باألسلحة  تمهيدية 
األهداف جميعها بما فيها تلك التي 
جهوزية  على  وبقينا  العمق،  في 

تحت  مجموعتنا  كانت  أوانــه.  في  طارئ  هدف  أي  لمعالجة 
مسار رمايات القوات الجوية أيًضا وقد تم ذلك عبر التنسيق 
بيننا وبينهم عبر عنصر يسمى الغي يهتم بتنسيق مسالك 

الرمايات الجوية لئال تتعارض مع الرمايات على األرض«.
»الخطوة األولى هي الخطوة األهم وبمجّرد أن تخطوها ال 
معّبرًة  البجاني  عبد  الضابط  التلميذ  تضيف  شيء«  يوقفك 
عن تجربتها حينما وقفت بكل ثقة أمام قائد الجيش العماد 
جوزاف عون وشرحت مهمة المجموعة التي تحت إمرتها قبل 
التالمذة  بإمكان  أصبح  لسنواٍت  تدريب  فبعد  المناورة.  بدء 
تخّطي التوتر والتحدث بطالقٍة أمام الحضور الرسمي في أي 
مكان يوجدون فيه. هذه التدريبات ستسمح لهم بالتأقلم مع 
أي ظرف يمكن أن يواجهوه بعد التخّرج. وفي هذا الصدد، 
تقول التلميذ الضابط نورا ونوس: »كوننا الدفعة األولى من 
اإلناث اللواتي سيتخّرجن من الكلية الحربية قد نواجه بعض 
الصعوبات«.... ولكّنها متأكدة من أّن هذه العقبات لن تستمر 
طوياًل وأّن المحيطين سينجحون في التعامل معهّن من دون 
تمييز بين ذكر وأنثى. وتضيف: »إذا كان لدى الشخص اإلرادة 
المناسبة،  والفكرية  والنفسية  الجسدية  والمؤهالت  الصلبة، 
يؤدي  سوف  المستمر  فالتدريب  عائق.  أي  أمامه  يكون  لن 
بالتأكيد إلى تحقيق الهدف والوصول إلى المكان المنشود«.

»ال شيء يوقفنا«
المناورة؟ يؤكد  تنفيذ  هل من صعوبات لوجستية واجهت 
المقدم معوض أّن األزمة التي نعيشها حالًيا لم تكن عائًقا أمام 
الوحدات التي شاركت في المناورة سواء لناحية عسكرييها أم 
لناحية آلياتها أيًضا، مع العلم أّن طبيعة األرض في المنطقة 
شديدة الوعورة. »كلها أمور يجب تخّطيها ألن هذه الظروف 
وقد  الحقيقية،  العمالنية  المهمات  في  الضباط  سيصادفها 
الضباط  التالمذة  فإّن قضاء  يواجهون أصعب منها. ولذلك 
طبيعتها صعبة  أرض  في  الحربية  الكلية  خارج  طويلة  فترة 
ويحّضره  الظروف  مختلف  مع  التأقلم  على  يدّربه  ومعزولة، 

لتنفيذ مهماته مهما كان نوعها«. 
األلغام  مع  مباشر  بشكٍل  قتال  هندسة  اختصاصيو  يتعامل 
أثناء  في  كبيرة  خطورة  ويواجهون  المتفجرة،  غير  والذخائر 

ويؤّكد  الميداني.  بعملهم  قيامهم 
اليحشوشي  الضابط شربل  التلميذ 
»على  ــه  أّن الهندسة  فصيلة  آمــر 
نواجهه  الــذي  الخطر  من  الرغم 
وجــه.  أكمل  على  واجبنا  ــؤدي  ن

عن  المهاِجمة  للوحدات  الحَركية  تأمين  بنا  المنوط  فنحن 
المشبوهة،  النقاط  في  ألغام  بسّدادات  الثغرات  فتح  طريق 
الهجوم«.  تنفيذ  خالل  والتفريغات  النثريات  من  والتخلص 
الصحيحة  الخطوات  واتباع  العمل  في  الدقة  أّن  على  وشدد 
والوحدات  الهندسة  فصيلة  عناصر  تعّرض  نسبة  تخفض 
المهاِجمة على السواء للخطر. كما يلفت إلى أّن وجود إناث 
بل  الفصيلة،  عمل  يؤّخر  ال  الهندسة  اختصاص  في  يعملن 
على العكس يزيده دقة واحتراف. »ألّن اإلناث الثالث اللواتي 
الرئيس  بالعمل  يقمَن  كن  الفصيلة  في  المهمات  نّفذَن 
أترّدد  ال  وبالتالي  ونقلها.  المتفجرة  تذخير  المناورة:  خالل 
في توكيلهّن بالمهمة األمنية مهما كانت صعوبتها« يقول 

التلميذ الضابط اليحشوشي.

بثقٍة... نكمل الدرب
يسير تالمذة السنة الثانية على الدرب المؤدية إلى تحمل 
مسؤولياتهم في المؤسسة العسكرية، وهم كانوا إلى جانب 
رفاقهم في السنة الثالثة في هذه المناورة التي ُتعُد بمثابة 
تحضير لما سيواجهونه في السنة المقبلة. نّفذوا كمرؤوسين، 
وفي السنة المقبلة سينّفذون كآمرين. ويوضح مدرب السنة 
أن  بدل  السنة  هذه  تالمذة  أّن  محفوظ  علي  الرائد  الثانية 
ينّفذوا رماية عادية على نوع أسلحة معين، اشتركوا مع السنة 
الثالثة لينّفذوا سيناريو يشمل جميع أنواع األسلحة. ويضيف: 
»عندما يعمل تلميذ السنة الثانية على األرض مع تلميذ السنة 
الثالثة في ميدان واقعي مستخدًما الذخيرة الحية، يكسر حاجز 
الخوف، ويتحضر لما سيواجهه في السنة الثالثة«. من ناحيته، 
يرى آمر فصيلة في السنة الثانية المالزم أول نزار أحمد أّن 
السنة  تالمذة  تحضير  صعيد  على  جًدا  جيدة  التجربة  هذه 
الثانية لسنة تخّرجهم المقبلة. كما أّن تطبيق التراتبية بين 
السنَتين على أرض الميدان تجعل العمل متكاماًل وتؤدي إلى 

نجاح المناورة، األمر الذي لمسه الحاضرون جميعهم.
شّكلت هذه المناورة دلياًل قاطًعا على أّنه باإلرادة والتعّلم 
والتدريب يمكن للمرء أن يصل إلى كل ما يتمناه ولن يوقفه 
عليه  درٌب طويل  الهدف  إلى  الوصول  فقبل  كان.  عائق  أي 

اجتيازه، ومسيرٌة ال تنتهي إال بعدما تنتهي الحياة!

ت. ض. شربل اليحشوشيت. ض. نورا ونوس
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مناورة ختامية

الصورة حين تالحق الواقع...

وظفت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني كل طاقتها لنقل صورة مناورة Fire Fist 2022 التي نّفذتها الكلية الحربية 
في جرود العاقورة، فالحقت كاميراتها أدّق التفاصيل مؤمنة بذلك سجاًل حًيا ُيستفاد منه وليس مجرد تغطية إعالمية. 

 Super االستخدام الكثيف لسالح الجو المتمّثل بالطوافات«
باإلضافة   ،CESSNAوالــــ  MD530و  Gazelleو  Tucano
الثقيلة  واألسلحة  وغيرها   HUEYالـ مثل  النقل  طوافات  إلى 
المستخدمة على األرض، تقضي بأن يكون وجودنا كمديرية 
أي  إهمال  دون  ومن  وجه  بأكمل  لتغطيتها  ضخًما  توجيه 
العقيد الركن  البرامج والتصوير  تفصيل« يقول رئيس قسم 
نزيه جريج. وهو يوضح أّن هذه التغطية استلزمت تحضيرات 

مسبقة لوجستًيا وتقنًيا. 

توثيق شامل
 9 نحو  مع   SNG المباشر  للنقل  سيارَتين  استخدام  تم 

مصورين بين تصوير فوتوغرافي وفيديو، باإلضافة إلى عدد 
من الـGoPro ُوّزعت على مختلف األسلحة المشاِركة األرضية 
أكبر، كما تم  العملية عن قرب بوضوٍح  لنقل  منها والجوية 
مقّسمة  كانت  المناورة  أّن  وبما   .Flying Camالـ استخدام 
على عدة مراحل ومحاور، ُوضعت في كل محور كاميرا تتولى 
رصد ما يحدث فيه منذ بدء العمليات وحتى احتالل الهدف 
أو تدميره. وبهذا، كان بحوزة المديرية في نهاية المناورة 
بأفضل  المناورة  وّثقت  التي  الفنية  الصور  من  كبيرة  كمية 

طريقة ممكنة.
أّنه  لو  كما  تفاصيلها  بكل  المناورة  يعيش  الُمشاهد  جعل 
أنواع  مختلف  على  التصوير  نعتمد  أن  اقتضى  الميدان،  في 

الرقيب أول كرستينا عباس
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األسلحة المستخدمة. وهذا ما فعلناه، فقد وّزعنا على مختلف 
األسلحة. وحيث يصعب وجود المصورين كما على الطوافات 
على  أو  العسكريين  صــدور  على  كاميرات  ربط  تم  مثاًل 
حول  الالزمة  التعليمات  تلّقوا  وهؤالء  آلياتهم،  أو  سالحهم 
اإلطار  المديرية  طواقم  لهم  وجهزت  الكاميرات،  استخدام 
الذي يجب أن يتم التصوير من خالله وفق ما يخبرنا رئيس 

فرع البرامج في مديرية التوجيه الرائد رئبال تمراز. 

عملية ناجحة بامتياز
بفضل  وذلك  بامتياز،  ناجحة  المباشر  النقل  عملية  كانت 
جرت  التي  المناورة  تجربة  في  التوجيه  مديرية  مشاركة 
قبل يومين من تنفيذها وفق رئيس فرع النقل المباشر في 
سمحت  التجربة  هذه  جبور.  جورج  الرائد  التوجيه  مديرية 
بمعرفة تفاصيل السيناريو وبالتالي كيفية تركيز الكاميرات. 
الموقع  في  جاهزة  التصوير  فرق  كانت  المناورة،  يوم  وفي 
منذ الساعة الخامسة والنصف صباًحا بسيارَتين SNG األولى 
التي كانت متمركزة في مكاٍن  المدفعية  المباشر من  للنقل 
ُتعنى  المنصة  من  بالقرب  والثانية  المنصة،  من  مرئي  غير 

بنقل المشاهد األخرى. 
التي  الجوية  القوات  مناورات  صور  بالتقاط  يتعّلق  ما  في 
يستطيع  ال  حيث  المنصة  فوق  من  تنطلق  رماياتها  كانت 
أّن  جبور  الرائد  يؤّكد  المجّردة،  بالعين  مشاهدتها  الجالس 
الكاميرات الموصولة بالـSNG التقطتها وبّثتها على الشاشة 
النقل  أهمية  تظهر  هنا  ومن  رؤيتها.  من  الحضور  ليتمّكن 
المباشر. ويشير إلى أّن أبرز الصعوبات التي يمكن أن تواجه 
أو فني، ولكّن كل شيء  العمل هو حصول عطل تقني  هذا 

سار على ما يرام بفضل التحضيرات المسبقة. 

الكاميرا المنصفة
وانطلقوا  بكاميراتهم  المصورون  تسّلح  واندفاع  بحماسٍة 
لتنفيذ المهمة التي يدركون مدى أهميتها، وفي هذا السياق 
مهمة  كانت  العاقورة  »مناورة  هالل:  أشرف  المعاون  يقول 
يشارك  التي  األولى  المرة  ألّنها  نفسه  الوقت  في  وحساسة 
تجاه  كبيرة  مسؤوليتنا  كانت  لذلك  النسائي،  العنصر  فيها 
مختلف  تنفيذ  في  براعتهن  مدى  وإظهار  اإلنــاث  إنصاف 
طريقة  بأفضل  الصورة  وإلظهار  إليهن.  الموكلة  المهمات 
من  مشهد.  أي  يفوتنا  ال  حتى  تام  بتنسيٍق  عملنا  ممكنة 
جهته، يؤّكد الرقيب أول جوليان طربيه أّنه استطاع تخطي 
الصعوبات التي واجهته أكان لناحية الشمس القوية والمحرقة 

Logo المناورة
في الـlogo الخاص بمناورة الكلية الحربية، اعُتمد الدرع وهو رمز الدفاع، بينما يرمز السيفان 
المتشابكان إلى الهجوم. ويدل تشابك السيفين على التعاون والتنسيق بين الضباط والرتباء 
الفكرة منذ  )عليه 3 إشارات(. بدأت  الرتباء  الضباط واآلخر سيف  واألفراد، فأحدهما هو سيف 
العام الماضي بسبب مشاركة التالمذة الرتباء في المناورة، وتابعت هذا العام إذ ثمة مشاركة 
األمام نحو  إلى  لكّنها  الحربية  الكلية  القبضة، وهي رمز  للرتباء وإن لم يكونوا تالمذة. تبقى 
مشاركة  على  للداللة  نار  من  أجنحة  ويمينها  يسارها  وعن  لألعلى.  تكون  أن  بدل  المشاهد 

القوات الجوية. وألّن المناورة اسمها fire fist 2022 اعُتمدت النار على األجنحة.
ألوان اللوغو في العام الماضي كانت جديدة، أما هذه السنة فقد بهتت قلياًل باعتبار أّنه خاض االختبار في العام 

الماضي وأصبح قديًما، ولذلك ُيالحظ وجود تجعدات في الدرع.
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أم لجهة تعّذر رؤية شاشة الكاميرا بسبب قوة لمعانها، فقد 
بأفضل صورة. ويضيف: »لقد قمنا  واجبه  تنفيذ  تمّكن من 
بتصوير عملية الـExtraction التي تتم للمرة األولى من خالل 
أنا  اليمين.  ثم  الوسط  اليسار،  جهات:  ثالث  إلى  تقسيمها 
األخرى،  النواحي  صّوروا  وزمالئي  اليسار  ناحية  من  صّورت 
أي  إضاعة  دون  من  بالكامل  العملية  بالصور  نقلنا  وهكذا 

تفصيل فيها«.
يشير الرقيب روي الحلو إلى أّن صعوبة التصوير الفوتوغرافي 
تكمن في ما يتطلبه من سرعة، لكّنه يقول: »نملك الخبرة 
والسرعة الكافيَتين اللتقاط أجمل الصور وأنجحها«. التصوير 
للرقيب  نوعها  من  األولى  التجربة  كان  المناورة  هذه  في 
أنطوني تقال الذي شعر بمسؤوليٍة كبيرة، مع ذلك فهو يؤّكد 
منها خبرات  اكتسب  وأّنه  له  ناجحة  أولى  تجربة  كانت  أّنها 

متنوعة يحملها معه في أي مهمة ُيكّلف بها مستقباًل.

الفريق شخص واحد
التصوير  التوجيه فكرة  اعتمدت مديرية  أربع سنوات،  منذ 
تمراز: »صحيح  الرائد  ويوضح  المناورات.  في  ضمن حضائر 
الذي يختص  القتالي  بالتصوير  نتابع دورات متعلقة  أّننا لم 
بتصوير المعارك على األرض، لكّننا بتنا نملك الخبرة بفضل 
بالطبع  المناورة يختلف  أّن تصوير  إلى  التمرس. وهو يشير 

عن تصوير المعركة الحقيقية«. 
في  المصورين  من  بالقرب  األرض  على  وجــوده  عن  أما 
أثناء التغطية اإلعالمية فيقول: »إن طلبُت من المصور القيام 
بعمله من دون أن أختبر على األرض كيف تتم العملية فلن 

أحصل على الصور التي أردت منه التقاطها. العمل الجماعي 
برأيي هو أساس نجاح أي عمل يمكن أن يقوم به اإلنسان. 
الشخص بمفرده ال يمكن أن يكّون فريًقا ولكّن الفريق يمكن 

أن يكون شخًصا واحًدا، وهذا ما حصل في هذه المناورة«.
بفيلٍم قصير  المناورة  اختصار  التوجيه  مديرية  »استطاعت 
إليها ويليق بحجم هذه  أوِكلت  التي  المهمة  يليق بضخامة 
المناورة أيًضا« يقول العقيد الركن جريج منوًها بأداء الضباط 

والعسكريين في أثناء تغطيتها.

عنصر أنثوي
تغطية  في  صــروف  غرايس  أول  الرقيب  شاركت 
المناورة، وهذه أول تجربة لها على هذا المستوى من 
األهمية. وفي هذا الصدد يؤّكد رئيس قسم البرامج 
أرسلناها  »حين  جريج:  نزيه  الركن  العقيد  والتصوير 
للمهمة كنا متأكدين وواثقين من قدراتها وطاقاتها. 
لمسناهما  اللذين  وشغفها  باندفاعها  تفاجأنا  ولكّننا 
على األرض". لم يكن هناك تفرقة في التعاطي بين 
مصور ذكر أو أنثى، فالرقيب أول صروف التي شاركت 
قدر  على  كانت  المدفعية،  مجموعة  مع  التصوير  في 
الثقة واستطاعت القيام بالعمل كأي مصور متمّرس. 
في أي حال هذه ليست المرة األولى التي تعتمد فيها 
مديرية التوجيه على مصور أنثى إذ يتضمن طاقمها 

إناًثا كفوءات.
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تجارب ناجحة

مًعا في المهمة المقدسة: تجربة رائدة للمستقبل
بعد اليوم لن يكون غريًبا في لبنان مشهد الضابط األنثى على متن دبابة تطلق نار مدفعيتها على العدو، أو مشهد أخرى 
تضطلع بمهمة هندسة القتال أو اإلشارة وسواها من مهمات يضطلع بها الضباط الذكور. فها هّن اإلناث وللمرة األولى في 
تاريخ الكلية الحربية، يقفَن إلى جانب رفاقهّن بكل ثبات وثقة ليتسّلموا مًعا السيوف، معاهدين الوطن على التزام مسيرة 

الشرف والتضحية والوفاء.

أهمية الحدث ال تقتصر على تخّرج اإلناث من الكلية الحربية 
فقط،  لهّن  وحقوق  عليهّن  واجبات  من  ذلك  يعنيه  ما  مع 
الكلي  العدد  إلى  ارتفاع نسبتهّن قياًسا  تنبع من  وإنما هي 
للمتخرجين، ومن االختصاصات التي توّزعَن عليها ولم يكن 
قيادة  لكن  أيًضا.  فيها  سيبرعن  أنهن  التصّور  السهل  من 
الجيش راهنت على نجاحهّن انطالًقا من إيمانها بالمساواة 
القطع  شهدتها  التي  الناجحة  التجربة  ومن  الجنسين،  بين 
التي التحقت بها إناث. فقد »أثبتت المرأة مهنيتها وحرفيتها 
القوات  في  وخصوًصا  الميادين،  مختلف  في  وجدارتها 
إيماننا  على  وبناًء  العسكرية...  والشرطة  والبحرية  الجوية 
قرار  أخذنا  القطع،  في  معهّن  الناجحة  وتجربتنا  بالمساواة 
إلحاقهّن بالكلية الحربية، وسنبني على هذه التجربة الرائدة 
للمستقبل«... وفق ما أّكد قائد الجيش في أكثر من مناسبة.

الكلية  »مئوية  دورة  في  تخّرجوا  ضابًطا   123 بين  من 
الحربية« ثمة 47 أنثى يتوزعن بين القوى المختلفة )بر:41، 
بحر: 2، جو: 4(، هؤالء خضعن لمعمودياٍت كثيرة خالل سنوات 
الحربية  الكلية  عتبة  اجتياز  رهبة  بين  فما  الثالث،  التدريب 
الصعوبات  من  مسيرة  ونجمة،  بسيٍف  منها  التخّرج  وفخر 
التدريب  من  مرحلة  انتهت  كلما  حدتها  تزداد  والتحديات 
وبدأت أخرى. من معمودية الطعام إلى معمودية النوم، وما 
أدراكم ما تعنيه كل منهما؟ ففي األولى يكون تناول الطعام 

أشبه بقصاٍص ال يخطر على بال، أما الثانية فاسمها عكس 
يقتضيه  ما  في  يقتضي  التحّمل  قوة  بناء  تماًما.  مضمونها 
وجميعها  النار،  إلى  وصواًل  والغاز  بالماء  أخرى  معموديات 
من  الشجعان.  الشجعان  سوى  بنجاٍح  ينّفذها  ال  تدريبات 
المعموديات إلى »تخّشن المغوار، وحلقات االشتباك وجوالت 
المخاطرة والقتال وسوى ذلك الكثير الكثير، فضاًل عن تعّلم 
االختصاصات. كيف  اختصاص من  لكل  الضرورية  المهارات 
تحقيق  إلى  وصواًل  والتحديات  العقبات  كل  اإلناث  تجاوزت 
نتائج باهرة في الكلية الحربية؟ كيف استطعن بناء القدرات 
التي خّولتهن التغّلب على العقبات كافة وصواًل إلى التخصص 
وهل  القتالية؟  االختصاصات  فيها  بما  المجاالت  جميع  في 
الخدمة  ميادين  إلى  لالنطالق  واثقات من جهوزيتهن  هّن 
فترة  قبل  استكشافه  ما حاولنا  الذكور؟ هذا  برفاقهم  أسوة 
باتوا  كان من  حينها  آب،  األول من  في  الضباط  تخّرج  من 
يزالون تالمذة ضباط  ما  الخدمة  اليوم ضباًطا في ميادين 

يجهدون لتحقيق أفضل النتائج.
نتوّجه إلى قائد لفيف التدريب في الكلية العقيد الركن جورج 
فريفر ونسأله عن التجربة الرائدة التي خاضتها الكلية الحربية 
التدريبات في ظل  كيفية سير  تاريخها، وعن  ألول مرة في 
وجود اإلناث، فيؤكد أمَرين: أواًل، ال تمييز في التدريب بين 
عاتقهم  على  سُتلقى  التي  الواجبات  النهاية  ففي  الجنَسين، 
هي نفسها. ثانًيا، أظهرت اإلناث جديتهّن في مختلف نواحي 
الذكور  رفاقهن  مواكبة  على  قدرتهّن  أثبتن  كما  التدريب، 
وقد  القتال،  اختصاصات  في  ال سيما  ممّيزة  نتائج  وتحقيـق 
بين 45% و٦0%  ما  إلى  الثالثة  السنة  في  نسبتهن  وصلت 
لمتابعة  انتداب ثالثة منهن  االختصاصات، وتم  في مختلف 

الدراسة في الخارج.

اكتشاف القدرات والجهوزية
قساوة التدريبات جعلت البعض يشعرون باإلحباط وصواًل 
إلى الندم والتفكير بالتراجع أحياًنا، لكن تجاوز كل عقبة كان 

نينا عقل خليل
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يرفع رصيد الثبات واإلصرار لدى المتدربين. وإذا كان الشباب 
يأتون إلى الكلية الحربية وهم واثقون من قدراتهم البدنية، 
اكتشفن  اللواتي  للفتيات  بالنسبة  يختلف  قد  الوضع  فإّن 
الحربية  الكلية  في  »االنخراط  أيًضا.  قويات  أنهّن  داخلها 
ورّسخ  مهاراتي  عزز  والتدريب  قوية  إنسانة  أّنني  لي  كشف 
ثقتي بنفسي، فبت عازمة على تجاوز كل التحديات«. بهذه 
)اختصاص  خوري  أنجي  الضابط  التلميذ  تختصر  الكلمات 
طليع  مركز  تبّوء  إلى  قادتها  التي  المميزة  تجربتها  إشارة( 
الحربية  الكلية  الدورة، وهذه سابقة سوف تدّون في سجل 
وفي مسيرة اإلناث في الجيش اللبناني. هي متخصصة أصاًل 
في علوم المختبر وقد اختارت اختصاص اإلشارة الذي تدرك 

جيًدا مدى أهميته في كسب أي معركة. 
التدريب شيء والحرب الحقيقية شيء آخر، لكّن أنجي تؤّكد 
بثقة أّنها تعرف ما ينتظرها، وهي جاهزة لتنفيذ أي مهمة، ال 
بل أّنها متشوقة لّلحظة التي تبدأ معها مسيرتها في الخدمة. 
هي فخورة ببّزتها، مؤمنة بالرسالة التي ستؤديها مستقباًل 
من خالل المؤسسة التي انتمت إليها، وواثقة أّن المستقبل 

سيكون أفضل.
القعصماني  كــارول  الضابط  التلميذ  تكن  لم  بدورها، 
إلى  به من قدرات  تتمتع  ما  لكّل  )اختصاص مشاة( مدركة 
أن انخرطت في الكلية. وهي تضيف: »المشقات التي تعّرضت 
لها خالل التدريبات زّودتني ثقة عالية بنفسي وإصراًرا على 
تنفيذ  يمكنني  أّنه  أبًدا  أتوقع  أكن  لم  الصعوبات.  تخطي 
المخيم التدريبي الذي جرى في العاقورة لمدة خمسة أيام. 
الصعوبات،  من  والكثير  األرض  طبيعة  خالله  تحديت  لقد 
تماًما مثل رفاقي الذكور. المؤسسة العسكرية منحتني فرصة 

نادرة ألثبت قدراتي وأخدم وطني«.
كارول تؤكد أيًضا »أّنها ستكون جاهزة الستالم مهماتها 
بعد أن تلقت التدريب الالزم في الكلية التي لها فيها ذكريات 
الرسمية  البزة  وارتداء  الضفيرة  تقليد  احتفال  تنساها.  لن 

خالل المأذونية األولى ذكرى سوف ترافقها مدى الحياة«.
المضاد  اختصاص  سليم  جوانا  الضابط  التلميذ  اختارت 
موقع  في  لبنانية  فتاة  يرى  أن  يتخيل  كان  فمن  للدروع، 
وحاجة  ورغبتها  وعالماتها  كفاءتها  مدرعات؟!  فصيلة  آمر 
الجيش هي العوامل التي جعلت جوانا في هذا الموقع. فهذه 
العوامل هي التي تقرر االختصاصات التي يتابعها المتدربون 
في  »الرحلة  إناًثا.  أو  ذكوًرا  كانوا  سواء  الثالثة  السنة  في 
الكلية ليست سهلة« كما تقول، »فالتدريبات شاقة وتتطلب 
كبيرة  تحديات  أّن  تدرك  وهي  الكفاءة«.  من  عالًيا  مستوى 

أي  تجاوز  على  مصممة  قدراتها،  من  واثقة  لكّنها  تنتظرها 
للكثير  مثااًل  مسيرتها ستكون  أّن  ومتأكدة  تعترضها،  عقبة 
التردد  الفتيات ومحّفًزا لهن على تحقيق آمالهن وعدم  من 

في اختيار الطريق الصعب وتحدي الذات. 

فخر ورضى وثقة
ما تشير  الجميع وهذا  والرضى على  بالفخر  الشعور  يطغى 
لوجستية(،  )اختصاص  حنين  باميال  الضابط  التلميذ  إليه 
للكلمة  ما  تجربة مميزة بكل  الحربية  الكلية  إلى  فاالنتساب 
مسؤوليات  تحّمل  يتطلب  اختصاصها  أّن  تدرك  معنى.  من 
االستعداد  أتّم  على  وهي  ومتابعة،  متواصاًل  وعماًل  كبيرة 
إلى  تعود  النجاح  تحقيق  على  بالقدرة  وثقتها  ذلك.  لكل 
وإلى  وقدرات،  ومهارات  معارف  من  الكلية  في  اكتسبته  ما 
أهمية  جيًدا  ُتدرك  باميال  المجال.  المرأة في هذا  ما حققته 

اللوجستية ومتأكدة بأّنها ستقوم بواجبها كاماًل. 
على  اإلمرة  تتولى  أنثى  ضابط  رؤية  المألوف  من  ليس 
الدفاع  مهمات  تنفيذ  تشمل  التي  وظيفتها  إطار  في  دبابة 
ضد أي اعتداء وتعزيز وحدات الجيش عند الضرورة، فضاًل عن 
مكافحة التهريب والتسلل وسوى ذلك من مهمات يقتضيها 
الكالسي  جويل  الضابط  التلميذ  لكن  المدرعات.  اختصاص 
إليها  بالنسبة  تقول.  كما  سيواجهها  ما  لكل  جاهزة  باتت 
الخوف  يتعلم كيف يسيطر على  العسكرية  البزة  يرتدي  من 
ويواجه المخاطر والصعوبات بثباٍت، وهي تعّلمت الكثير من 
في  ترافقها  سوف  وتجارب  دروس  الجيش،  في  الــدروس 

مسيرتها المهنية وفي حياتها كأٍم مستقباًل. 
للفتيات،  بالنسبة  التحدي  من  الكثير  فيه  االختيار  »هذا 
لكنني قررت المواجهة«. قرار المواجهة ليس بالقرار السهل 
عندما نتحدث عن اختصاص المدفعية، لكن التلميذ الضابط 
أنها ستكون  متأكدة  وتبدو  خيارها  القهوجي حددت  جوانا 

على مستوى ما يتطلبه من دقة وصالبة وتضحية. 

كسرت القاعدة
 التلميذ الضابط سينتيا هيدموس كسرت بدورها القاعدة 
واختارت هندسة القتال اختصاًصا لها. وقد مّكنها اختصاصها 
)الكيمياء  الجامعة  في  تلقتها  التي  العلوم  استثمار  من 
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الحيوية(، كما أّنها وجدت فيه فرصة جديدة للتمّيز في مجال 
لم يبرز فيه العنصر األنثوي سابًقا. وهي تؤكد أّنها »قادرة 
على ممارسة مهنة ظّن المجتمع أّنها خاصة بالرجال فقط«. 
»التعامل مع األلغام والمتفجرات أمر دقيق وشديد الخطورة« 
تقول، ثم تضيف: بعد سنَتين من الدراسة والتدريب والخبرة، 
وسنة ثالثة غنية بالمعارف والتقنيات العالية في االختصاص، 
إلى جانب الزيارات التدريبية المتواصلة إلى فوج الهندسة، 
باتت لدي القدرة على التعامل مع هذه األنواع من األسلحة.

الرغبة  تمتلك  أّنها  طالما  ال!  لَم  ألغام؟!  حقل  في  إمرأة 
واإلرادة وقد زّودها التدريب كل ما تحتاجه لتقوم بمهمتها 

على أكمل وجه... 

في الخارج أيًضا...
للمرة  غماره  يخضَن  عالم  في  الــذات  إثبات  إلى  السعي 
األولى دفع بالتالمذة الضباط اإلناث إلى مضاعفة جهودهن 
لها  خضع  التي  االختبارات  فبنتيجة  النتائج.  أفضل  وتحقيق 
الدراسية  السنة  نهاية  في  الجنَسين  من  الضباط  التالمذة 
الثانية، تأهلت أنثى لمتابعة السنة الثالثة في الكلية الحربية 
المعتمد  التدريب  الملكية في بريطانيا. وضمن إطار تبادل 
ثالثة تالمذة  انتداب  تم  والفرنسي،  اللبناني  الجيَشين  بين 
ضباط بينهم اثنتان من اإلناث. فماذا عن تجاربهن هناك؟ 

اختصاص  إلى  الريس  دانييلال  الضابط  التلميذ  توجهت 
في  التمريض.  هو  األساسي  اختصاصها  أّن  علًما  المشاة 
في  الذكور  لمشاركة  بالفخر  شعرت  الحربية  الكلية  جنبات 
المهمات القتالية واكتساب خبرات جديدة، اجتهدت وقارعت 
في  الثالثة  السنة  لمتابعة  أّهلها  نجاًحا  فحصدت  التحديات 
جانب  إلى  تدربت  حيث  البريطانية  الملكية  الحربية  الكلية 
منخفضة  هناك  اإلناث  نسبة  مختلفة.  جنسيات  من  تالمذة 
الثالثين من بين 250  تقول دانييلال، فعددهن لم يتجاوز 
تلميًذا. وهي توضح أّن التدريب في الكلية الحربية الملكية 
لدى  القيادي  الحس  تنمية  الثالث على  السنوات  يركز خالل 
التالمذة الضباط، أما تنمية القدرات العسكرية في مجاالت 
االختصاص فتتم في قطعهم بعد التخّرج، بينما يختلف األمر 
في الجيش اللبناني إذ يتخرج التلميذ برتبة مالزم آمر فصيلة 

جاهز لتنفيذ أي مهمة. 
فترة التخشن في بريطانيا تشبه مثيلتها في الكلية الحربية 
اللبنانية، وهي عبارة عن خمسة أسابيع من التدريب القاسي 
وتمرين  تدريبية  الالحقة، وتضم مخيمات  للمرحلة  تحضيًرا 
التلميذ  لها  يخضع  التي  التدريبات  أصعب  من  هو  سير 
الضابط خالل السنة. فهو تمرين توّجه يشمل السير لمسافة 
75 كلم مع عتاد تزن حمولته 25 كلغ، ومدته أقل من 3٦ 

ساعة، ومشاركتها فيه منحتها فرصة لتثبت قدراتها. 

أرتدي البزة وأسير إلى األمام...
في  إجازة  تحمل  تغريد صالح.  األول  المؤهل  إّنها  اللبناني،  الجيش  في  المميزات  اإلناث  إحدى  لمسيرة  عنوان  المقولة  هذه 
الكيمياء الحيوية، تطّوعت في المؤسسة العسكرية برتبة معاون، تزوجت من المؤهل أول علي مرتضى الذي كان مدّربها في 
الشابة  الجامعية في اختصاص الصيدلة. طموح  إلى رتبة مؤهل أول فيما كانت تتابع دراستها  ُرقيت  الدورات. وبعدها  إحدى 
اآلتية من أكروم في عكار ودعم زوجها وعائلتها، دفعاها إلى طلب المزيد من التقدم ولو كّلفها ذلك سهر الليالي والكثير من 
التضحيات. ترشحت للدورة التأهيلية للترقية لرتبة مالزم وكانت من بين 3 إناث يتابعن هذه الدورة التي تضم 75 عنصًرا علًما 
أّن المرشحين لها كانوا 389. بين الكلية الحربية وأكروم مسافة طويلة، وبين متطلبات الدورة وواجبات األم مسافة طويلة 
أيًضا، لكّن اإلصرار على التقدم حافز يقهر المسافات والعقبات. تجتمع تغريد بعائلتها خالل إجازة نهاية األسبوع لتعود في مطلع 
األسبوع التالي إلى الكلية بيتها الثاني. »حين أرتدي البـزة أشعـر بأنني أطير، والمؤسسة هي حياتي كما زوجي وأوالدي« تقول 
مؤكدة أّن تفهم العائلة لمتطلبات عملها ُيحّفزها على المزيد من التقدم والعطاء. وهي إذ تشعر بالعرفان بالجميل حيال زوجها 
وعائلته الهتمامهم بولَديها ومساندتها، تشعر بالعرفان حيال المؤسسة العسكرية التي أتاحت لها فرص التعّلم واالرتقاء في 

الحياة العملية من دون أن يشّكل كونها امرأة وأًما مانًعا دون ذلك. 
بنظرها »يمكن التأقلم مع كل الصعوبات والتحديات إذا كانت المرأة مقتنعة بما تقوم به، الصعوبات المرحلية يسهل االعتياد 
الحياة العسكرية بكل  النجاح فيحتاجان إلى الصبر والجهد والتضحية«، وهي تأقلمت مع  التقدم في العمل وتحقيق  عليها، أما 

متطلباتها. 



جائزة الملك حسين للضابط المتخرج دانييال الرّيس 
دورة  متابعتها  خالل  والتمّيز  االندفاع  درجات  أعلى  الرّيس  دانييال  المتخّرج  الضابط  أظهرت 
 Royal Military Academy of Sandhurst تدريبية في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية
الملك  )جائزة  الحسين  ساندهيرست  ميدالية  مكافأتها  فكانت  العظمى،  بريطانيا  مملكة  في 
حسين(، وتسجيل اسمها إلى جانب أسماء رفاق لها لمعوا خالل متابعتهم دورات تدريبية في 

الخارج، وحازوا إعجاب مدربيهم في أعرق الجيوش.
ُتمنح هذه الميدالية للطالب غير البريطانيين الذين يتميزون في أثناء التدريب، وُسميت على 

اسم جاللة الملك الراحل الحسين الذي التحق بساندهيرست في العام 1952. 
وكانت الضابط المتخّرج دانييال الرّيس قد تابعت تدريباتها وهي في السنة 
الثالثة، في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية إلى جانب 41 طالًبا من 2٦ 
دولة، من بينها: الواليات المتحدة األميركية، ألمانيا، األردن، أوكرانيا، رواندا، 

مصر، كينيا، قطر، نيبال وغيرها...
وُتعد Sandhurst واحدة من األكاديميات العسكرية األكثر شهرة في العالم، 
يعود تاريخ بعض أقسامها إلى أكثر من 250 عاًما. كما أّنها األكاديمية الوحيدة 
التي تخّرج ضباًطا من الجيش البريطاني، ويلتحق بها طالب من دول أخرى أيًضا.

ووفق العادات، تقوم ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية بتخريج الضباط من 
األكاديمية التي تخّرج منها عدد من أفراد العائلة المالكة.

51

توضع  ميدالية  ونالت  الرماية،  مجال  في  دانييلال  تمّيزت 
العالية،  لقدراتها  تقديًرا  البريطانية  الرسمية  البزة  على 
وهي تعد باستثمار كل ما تلقته من تدريب لخدمة الجيش 

والوطن.
ننتقل إلى قصة نجاح أخرى مع التلميذ الضابط يانا حمية 
)اختصاص مشاة( التي تابعت التدريب لمدة شهر في الكلية 
 École spéciale militaire de Saint-Cyr الفرنسية  الحربية 
تلّقتها  التي  فالتدريبات  التأقلم،  في  صعوبة  أي  تجد  ولم 
في لبنان كانت زاًدا مهًما مّكنها من تحقيق نتائج جيدة في 
التمارين القتالية كما في التوّجه النهاري والليلي واإلسعاف 
الميداني. التعرف إلى أسلحة جديدة كان من مكتسبات هذه 
أّن المدربين  الدورة بالنسبة لها ولرفاقها، وهي تشير إلى 
تفكيك  في  وسرعتهم  اللبنانيين  التالمذة  بكفاءة  نوهوا 

السالح وإعادة تركيبه. 
شعرنا  عون  جوزاف  العماد  »مع  تقول:  واعتزاز  وبحماسٍة 
بتوّجٍه جديد من خارج األطر التقليدية، فال تمييز بين الذكر 
واألنثى، من يجتهد يصل، وأنا أتشوق إلى تسّلم مهماتي 

ألثبت قدراتي وأخدم وطني«. 
التلميذ الضابط كاترين صيداوي )اختصاص مشاة(  ُتلقي 
التدريب  أيام  لّونت  التي  والمشقات  المتاعب  كل  خلفها 

الطويلة في الكلية الحربية وفي فرنسا، إذ كانت واحدة من 
التالمذة الثالثة الذين انتدبوا لمتابعة دورة هناك. ترّكز على 
ما اكتسبته من قدرات ومهارات ومعارف تطمح إلى توظيفها 
في خدمة وطنها. في فرنسا ُأتيح لها أن تتعرف عن قرب إلى 
واحد من أعرق الجيوش في العالم، وتلك فرصة ثمينة في 
نظرها. جهدت لالستفادة القصوى من الدورة التي تابعتها 
الخارج،  في  المبيت  اختبرت  قاسية.  مناخية  ظروف  في ظل 
في أرض موحلة وطقس شديد البرودة، ونجحت في تحقيق 
العمليات  وأمر  الميداني  اإلسعاف  في  سيما  ال  مميزة  نتائج 
وقاعدة الدوريات التي تندرج جميعها في إطار اختصاصها. 
تؤكد أّن تمّيزها في فرنسا كان نتيجة ما اكتسبته في الكلية 

الحربية. 
في  واجهتني  التي  الصعوبات  تخطي  في  نجحت  »كما 
واثقة  وأنا  كضابٍط،  العملية  حياتي  في  سأنجح  التدريب، 
الكلمات  كانت  تلك  للنجاح«...  يؤهلني  ما  امتالكي كل  من 
التي وّدعتنا بها كاترين، لكّنها كلمات جميع من التقيناهن، 
طالما  التي  الحربية  فالكلية  نلتقيهن،  لم  أخريات  وحتى 
ُيخّرج  الــذي  الصرح  اليوم  باتت  للرجال،  مصنًعا  اعُتبرت 
يتعبون،  مًعا  يسيرون،  مًعا  وإناًثا،  ذكوًرا  األكفاء  الضباط 

ومًعا يتشاركون المهمة المقّدسة.

الضابط المتخّرج دانييال الرّيس مع العميد 
الركن جورج صقر والعقيد الركن جورج 

فريفر والملحق العسكري البريطاني المقدم
Lee Saunders
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األمر  هذا  ويحتل  المرأة،  تمكين  على  المتحدة  األمم  تعمل 
موقًعا مركزًيا في أولوياتها وفي قرارات السالم واألمن على 
العوائق  لمواجهة  تعمل  فهي  وبالتالي  كافة،  المستويات 
االجتماعية والثقافية والسياسية ومخاطر الحماية التي تحدُّ من 
المشاركة الكاملة للمرأة في تحقيق السالم وحفظه. وفي هذا 
السياق، شّكل حدث تخريج أول دفعة ضباط إناث من الكلية 
الحربية في مجال العلوم العسكرية بعد أن تابعن ثالث سنوات 
ضمن  من  المتحدة  األمم  ثّمنتها  محطًة  الكلية،  في  تدريب 
جهود لبنان لتنفيذ القرار 1325 بشأن المرأة والسالم واألمن. 
وقد عّبرت المنسقة الخاصة لألمم المتحدة يوانا فرونتسكا 
عن أهمية هذا الموضوع في لقائها مع الضباط اإلناث الـ47 
المتخرجات في الكلية الحربية، واللواتي يشّكلن 50% تقريًبا 
من مجموع المتخرجين هذا العام، وهو ما يمثل سابقة في 

تاريخ الجيش الذي احتفل بالذكرى الـ 77 لتأسيسه. 
المرأة   دور  أّن  تصريحاتها،  كل  في  الخاصة  المنسقة  ترى 
مناصب  احتّلت  ســواء  واألمــن،  السالم  تعزيز  في  أساسي 
صنع القرار أو كانت موجودة على مستوى القاعدة الشعبية 
ومستوى العمل للتعامل مع أي فرصة أو أي تحٍد. وهي تؤّكد 
على أّنه ال يجوز تقويض هذا الدور أو إهماله لتمكين لبنان 

من االستفادة من إمكانات جميع مواطنيه. 
حسابها  على  وكذلك  المتخرجات،  أمام  عّبرت  أنها  كما 
على تويتر، عن تقديرها لهذه النقلة النوعية الكبيرة للبنان 

والجيش اللبناني، ال سيما في تنفيذ القرار 1325 حول المرأة 
ركيزة  ُيعتبرَن  المتخرجات  أّن  إلى  مشيرًة  واألمن،  والسالم 
هذا  بعرض  ووعدت  المستقبل،  في  العسكرية  للمؤسسة 
التطور خالل تقديم تقريرها القادم إلى مجلس األمن الدولي 
باعتباره إنجاًزا مهًما للجيش اللبناني في تعزيز المساواة بين 

الجنَسين.
عن  العامة،  المنسقة  أمام  بفخٍر  المتخرجات  تحّدثت  وقد 
والجسدية  النفسية  التحديات  على  وانتصارهنَّ  إنجازاتهنَّ 

بالمثابرة والتصميم.
إلى  شكر  رسالة  الخاصة  المنسقة  وّجهت  زيارتها،  وعقب 
الركن جورج صقر، شكرته فيها  العميد  الحربية  الكلية  قائد 
اللَذين  والتفاني  باالندفاع  وأشادت  المميز،  االستقبال  على 
المؤسسة  شغف  ولفتها  ــاث،  اإلن الضباط  لدى  لمستهما 
لبنان. وهي إذ أشادت  العسكرية وأبنائها والتزامهم خدمة 
بقدرة قائد الكلية على إلهام التالمذة الضباط وتوجيههم، 
ألي  استعدادها  أّكدت  الزيارة،  خالل  واضًحا  بدا  الذي  األمر 

دعم قد يسهم في تطوير الكلية الحربية.
وها هنَّ المتخرجات ينطلقَن بخطواتهنَّ األولى في مسيرة 
 ، المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتقهنَّ منذ لحظة تخرجهنَّ
الكبرى،  الدول  بجيوش  أسوًة  الجيش  تطور  راية  ليحملَن 
ويكنَّ صورة صادقة عن هذا الجيش الصغير بحجمه والكبير 

بطموحاته وآماله.

أصداء دولية

تثمين أممي للنقلة النوعية في الجيش اللبناني

ندين البلعة خيراهلل
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العام، حضرت  في 1 تموز من هذا 
المعتمد  الصين  سفير  سعادة  مع 
حفل  مينجيان  تشيان  لبنان  لــدى 
تقديم الميداليات لقوة حفظ السالم 
الصينية الدفعة الـ 20 لدى اليونيفيل. 
في هذا الحفل، تم منح جميع أعضاء 
قوة حفظ السالم الصينية الـ 410 في 
مساهمات  قدموا  الذين  اليونيفيل، 
جنوب  في  واالستقرار  للسالم  بارزة 
لبنان، ميداليات األمم المتحدة لحفظ 

السالم.
وقد أشاد قائد اليونيفيل اللواء أرولدو الثارو ساينز، بالقوات المسلحة 

الصينية قائاًل: 
»أنتم سفراء عظماء لبلدكم وللقوات المسلحة الصينية« وأكد أن قوة 
مثل  مهمات  بنجاح  أكملت  قد  لليونيفيل  التابعة  الصينية  السالم  حفظ 
إزالة األلغام والبناء الهندسي والمساعدة الطبية، وأدت دوًرا رئيسًيا في 
الحفاظ على السالم واالستقرار في جنوب لبنان وحياة السكان المحليين، 

مع أداء ممتاز.
وتفيد التقارير بأّنه منذ نشر قوة حفظ السالم الصينية الدفعة 20 من 
قوات حفظ السالم الصينية في لبنان، تم تطهير ما مجموعه أكثر من 
7000 متر مربع من حقول األلغام، وتفجير أكثر من 2000 لغم مضاد 
 4000 من  أكثر  وعالج  األزرق،  الخط  على  برمياًل   28 وصيانة  لألفراد، 
مريض، والتبرع باإلمدادات الطبية التي تكّلف أكثر من 40000 دوالر، 
وتم إنجاز أكثر من ٦0 مهمة بناء هندسية. كل ما سبق أشاد به السكان 

المحليون على نطاق واسع.
صيني  عسكري  مراقب  وهو  جاويو،  دو  أدى   ،200٦ تموز   25 وفي 
مرسل إلى هيئة األمم المتحدة لمراقبة الهدنة في جنوب لبنان واجبه، 
في  المأسوي  االنفجار  وبعد  السالم.  أجل  من  القصوى  التضحية  وقدم 
الصينية  السالم  قوة حفظ  توجهت  عام 2020،  لبنان  في  بيروت  مرفأ 
التابعة لليونيفيل إلى مكان الحادث لتنفيذ عمليات إنقاذ في إطار قوات 

األمم المتحدة.
عنصًرا  اللبناني  والجيش  الصينية  المسلحة  القوات  بين  العالقة  ُتعتبر 
الجهود  بفضل  أّنه  وُيعتقد  البلدين.  بين  العالقة  تطوير  في  حاسًما 
الجيَشين  بين  والتعاون  التبادل  عملية  ستستمر  للجانبين،  المشتركة 

مساهمات  وتقديم  نتائج  تحقيق  في 
العالقات  في  الجديد  التقدم  لتعزيز 

الصينية -اللبنانية.
ضد  المسبوقة  غير  المعركة  في 
ولبنان  الصين  تدعم  كوفيد-19، 
بعضهما البعض، ويعمالن معا لتعزيز 
التعاون الدولي ضد الوباء للمساهمة 
في بناء مجتمع صحي مشترك للجميع.
الصينية  الحكومة  قــدمــت  ــد  وق
اللبناني  والجيش  اللبنانية  للحكومة 
دفعات عديدة من المساعدات الطبية 
ودفعتين من اللقاحات الصينية، بلغ مجموعها 390 ألف جرعة من لقاح 
حكومة  ولبنان  الصين  بين  العميقة  الصداقة  على  يدل  ما  كوفيد-19، 
التابعة  العشرون  الصينية  السالم  حفظ  قوة  وتبرعت  وشعًبا.  وجيًشا 
واللوازم  اليومية  الضرورية  والحاجات  الطبية  باإلمدادات  لليونيفيل 
ونّفذت  مرات،   10 من  أكثر  والمدارس  المحلية  للمجتمعات  المدرسية 
أكثر من 20 نشاًطا للمساعدة، مثل إصالح اإلمدادات الكهربائية وصيانة 
السكان  من   500 من  ألكثر  مجانية  طبية  استشارات  وقّدمت  الطرق، 
المحليين، وشاركت بنشاط في أنشطة الرفاه العام مثل العناية بالبيئة، 

ومحاضرات الثقافة التقليدية الصينية ومحاضرات الطب الصيني.
لحفظ  المتحدة  األمم  بنشاط في عمليات  المشاركة  الصين  ستواصل 
السالم في لبنان وتقديم مساهمات أكبر للحفاظ على السالم في لبنان 
والتعاون  التبادالت  لتعزيز  استعداد  على  ونحن  اإلقليمية.  والمنطقة 
تطوير  المزيد من  لتعزيز  المجاالت  مختلف  والجيَشين في  البلدين  بين 

العالقات الثنائية. 
إن العالم يمّر بتغيرات عميقة لم يسبق لها مثيل منذ قرن من الزمان، 
ويواجه أمن البشرية وتنميتها أيًضا تهديدات وتحديات. وفقط من خالل 
االتحاد الوثيق يمكن للناس من جميع البلدان اغتنام الفرص ونزع فتيل 
المخاطر وبناء مجتمع سالم ذي مصير مشترك للبشرية. والصين مستعدة 
العالقات  ودفع  الجيَشين  بين  والتعاون  الودية  التبادالت  تعميق  لزيادة 
الفرصة  أغتنم هذه  أن  أيًضا  أود  وأخيًرا،  إلى مستوى جديد.  العسكرية 
الصين  يدعمون  الذين  اللبنانيين  لألصدقاء  شكري  خالص  عن  ألعرب 
الجيَشين  بين  للتعاون  وأتمنى  الجيَشين  بين  التعاون  عالقة  وتطوير 

تحقيق إنجازات أكبر.

األول من آب

الصين ولبنان: حماية السالم وتعزيز التعاون
يتزامن عيد الجيَشين اللبناني والصيني اللذين تقوم بينهما عالقة تعاون وصداقة تتجلى خصوًصا من خالل قوة حفظ السالم الصينية التي تعمل 
ضمن قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، باإلضافة إلى المساعدات التي تمد بها لبنان، ومن بينها تلك التي قدمتها له مع انتشار وباء كورونا، وعقب 

انفجار مرفأ بيروت.
في مناسبة األول من آب الذي يصادف الذكرى الـ٩5 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني والذكرى ال 77 لتأسيس الجيش اللبناني، أحب 
العميد تشنغ يوتشونغ، ملحق الدفاع في سفارة جمهورية الصين الشعبية في لبنان أن يكتب عن العالقة بين جيَشي البلدين، ومما كتبه تحت 

عنوان »حماية السالم العالمي وتعزيز التعاون في العالقات بين القوات المسلحة الصينية والجيش اللبناني«، اآلتي:

العميد تشنغ يوتشونغ
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هكذا انطلقوا...

اليوم األول

توافد إلى حرم الكلية 131 طالًبا وطالبة من الصَفين األول 
والثاني ثانوي، على ظهر كل منهم أو كتفه »البقجة« التي 
تتضمن بعض الحاجيات الشخصية، وعلى وجوههم ابتسامة 

مشرقة، وفي حركاتهم دفق من الحماسة. 
بعض  جانبهم  وإلــى  الضباط  اصطف  الكلية  باب  على 
رتباء من  إلى  باإلضافة  الثالثة  السنة  الضباط من  التالمذة 
قد  بفرح. ضيوف  »الضيوف«  استقبلوا  البيت«  »أهل  الكلية، 
يكون بينهم من سيعود إلى هذه الكلية الحًقا ليتطوع في 
صفوفها، وقد ال يعود آخرون، لكّن الجميع َيِعدون أنفسهم 

بتجربٍة فيها الكثير من التحدي. 
لهذا  خصيًصا  المعّدة  »العسكرية«  البّزات  الطالب  تسّلم 
المخّيم، قبل أن يتوجهوا إلى الغرف التي ُجّهزت لهم. خلعوا 
لباسهم المدني ليخرجوا بعد دقائق فخورين بالزي الموّحد 
الذي وضع حًدا فاصاًل بين حياتهم كمدنيين وما هم مقبلون 

على اختباره كـ»عسكريين« أليام.

ماذا ينتظرون؟
رأى بيار بولس الحاج من مدرسة الـMont la salle أّن هذا 
بيئات  من  قادمين  أشخاص  إلى  التعّرف  له  سيتيح  المخّيم 
وخلفيات اجتماعية وثقافية مختلفة، وهذا بحد ذاته أمر مهم 
»بدي  جديدة.  بتكوين صداقات  له  يسمح  أّنه  كما  بنظره، 
كون ضابط متل خوالي«، يقولها بيار بكل جدية، ليضيف: 

»المخيم تجربة تستحق أن نعيشها«.
الحياة  أّن  فيرى  األنطوني  المعهد  من  مدّور  سيرجيو  أّما 
لمن  سّيما  ال  والتحدي  الشغف  من  بالكثير  مليئة  العسكرية 
كان معتاًدا على الحياة النمطية التي ال تخلو من الملل. في 
بضعة  ونعيش  العادية  الحياة  نمط  »سنكسر«  المخّيم  هذا 
أيام من المغامرات والمسؤولية بهدف إثبات الجدارة وتحقيق 

الذات.
حلم واحد لثالثة توائم!

القاعة  في  جلسوا  توائم   3 غصين،  ورولف  ومايكل  كارل 

المعاون جيهان جبور

ليس من السهل أبًدا أن نغّير أسلوب حياتنا فجأة، إّنما بالنسبة لهم كان األمر سهاًل، باألحرى الحماسة هي التي جعلته 
المحمولة،  الكومبيوتر  وأجهزة  الخلوية  الهواتف  بيوتهم  في  تركوا  الذين  الثانويين  الطالب  من  العشرات  إّنهم  كذلك. 

وتوجهوا إلى الكلية الحربية ليعيشوا خالل أيام تجربة فيها الكثير من التحدي والمتعة. 
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بجانب بعضهم البعض وكان من الصعب جًدا التفريق بينهم. 
مًعا في المدرسة، مًعا في الكلية، مًعا في كل ما يخوضونه. 
بكل  مايكل  يقولها  ضباط«،  نصير  وحلمنا  مًعا.  »سنبقى 

تصميم.

ضحكات في األروقة!
الفتيات،  الكلية، تستوقفنا ضحكات  خالل جولتنا في أروقة 
البعض منهن لم يأخذن لغاية اآلن األمور على محمل الجد، 
أنهّن  طالما  ينتظرهن  ما  ليكتشفن  يطول  لن  الوقت  لكّن 
اخترن خوض التجربة. ندخل إحدى الغرف ونتحدث مع بترا 
فخر:  بكل  فتقولها   ،Mont la salleـــ ال مدرسة  من  خوري 
والمؤسسة  الوطن  حب  على  تربينا  وقد  بالجيش«،  »بابا 
بترا  األزمــات.  ولكل  الظروف  لكل  الوحيدة  الضمانة  ألّنها 
العسكريون  يعيشه  ما  أليام  ولو  تعيش  أن  وتود  متحمسة 
عبداهلل من مدرسة  دناي  تخبرنا  بدورها  ومر«...  »حلو  من 
سيدة الجمهور أّن قدوتها في الجيش هو خالها الذي يجسد 
بنظرها االلتزام والمسؤولية في أداء واجبه، وهذا ما دفعها 
للمشاركة في المخّيم، لكن ثمة سبب آخر: »أريد أن أتعّلم 

كيفية استخدام األسلحة ألتغلب على الخوف« تقول دناي.
فرأت   Sagesse Brazilia مدرسة  من  منصور  نتالي  أّما 
ترسيخ  الذات،  على  االعتماد  كثيرة:  فرًصا  المخّيم  هذا  في 
الثقة بالنفس، تحسين اللياقة البدنية، وتعزيز روحية العمل 
بهالبدلة  »بشوفكن  تقول:  وجهها  تعلو  وبفرحٍة  الجماعي. 

بيكبر قلبي... ما أحالكن«.

»قلبنا القاعدة«
أّنه  الرائد شربل خوري أوضح  المخيم  قائد  في حديث مع 
جرت العادة أن تشارك المؤسسة العسكرية بيوٍم مفتوح في 
وعلى  عام  بشكٍل  المؤسسة  على  الطالب  لتعريف  المدارس 
القاعدة«  »قلبنا  السنة  هذه  خاص.  بشكٍل  الحربية  الكلية 
العسكرية  الحياة  إلى  التعّرف  مجال  الشباب  أمام  وأفسحنا 

عملًيا. 
تعريف  هو  المخّيم  هذا  من  األساسي  الهدف  إّن  وقــال 
الطالب المقبلين على التعليم الجامعي على شروط االنتساب 
داخلها،  والنشاطات  التدريبات  وطبيعة  الحربية  الكلّية  إلى 
وتشجيعهم على االنتساب عن طريق تعريفهم باالختصاصات 

كافة.
وأضاف: أرسلنا استمارات إلى المدارس التي بدورها زّودتنا 
أسماء الراغبين بالمشاركة في المخّيم، وقد فوجئنا بعددهم 

للتقّيد  فاضطررنا  االستيعاب  على  قدرتنا  يفوق  الذي  الكبير 
بعدد محدد.

من  المفصولة  حّواط  نانسي  النقيب  تتحدث  جهتها،  من 
األمن العام إلى الكلية الحربية كضابٍط مدّرب منذ سنَتين، 
بفخٍر عن دور المرأة في المؤسسة العسكرية خصوًصا وأّنه 
لم يعد مقتصًرا على المجال اإلداري، وهي تنجح في أداء كل 
ما يوكل إليها من مهمات، بما فيها الوظائف في الوحدات 
المقاتلة. وإذ رأت أّن القرار الذي اتخذه قائد الجيش العماد 
سيؤدي  المؤسسة  في  النساء  دور  بتفعيل  عون  جــوزاف 
يشجع  أن  في  أملت  ونهضة،  نوعية  نقلة  إلى  تأكيد  بكل 
المؤسسة  التطوع في  الفتيات على  المزيد من  المخيم  هذا 

العسكرية عندما تسمح الظروف.

حان وقت »الجد«
وصـل األمـر إلى الجـد اآلن، فقـد حـان موعـد بـدء الـدرس 
والمـاغ  م1٦  الـ  خصوًصـا  األسلحـة  علـم  حـول  التدليلـي 
كل  وتولى  فصائل،  في  المشاركين  توزيع  تّم   .RPGـــ وال
فصيلة ضابط معرًفا المتدربين بخصائص كل سالح وكيفية 
استعماله. وكم كان فرح الطالب كبيًرا بالتعرف إلى األسلحة 

وتجربتها واتخاذ أوضاع الرمي المناسبة لكل منها. 
انتهى الدرس، حان وقت الغداء، عاش الجميع لذة مشاركة 

الخبز والملح قبل أن ينطلقوا إلى المحطة التالية.
البحرية  القوات  قيادة  مقر  إلى  العسكرية  اآلليات  نقلتهم 
حيث اجتمعوا في غرفة العمليات التابعة لها. عاينوا تجهيزاتها 
وكيفية عملها وتابعوا محاضرة حول مهمات القوات البحرية 
بلغا  والتشويق  اإلثارة  البحرية.  الحدود  حماية  في  سيما  ال 
حدهما األقصى عند الوصول إلى قوارب اإلنزال حيث تعرفوا 
إلى كيفية مداهمة مركب مشبوه، ليبدأ بعد ذلك في مشغل 
والمعرفة.  االكتشاف  في  الرغبة  من  جديد  فصل  الغطس 
تعرفوا إلى عتاد الغطس وتدابير الحيطة والسالمة في أثناء 
هذه العملية وسوى ذلك مما يتعلق بها. »قد أصبح غطاًسا 

في المستقبل« قال أحدهم، ليالقيه آخر: »وأنا أيًضا«... 
االنطالق  نقطة  الحربية كان  الكلية  األول في مخيم  اليوم 
لو  منهم  الكثيرون  تمنى  الذين  للطالب  فريدة  تجربة  في 
تطول أكثر، »يا ريت بترجع خدمة العلم« يقول طالب مؤكًدا: 

»كنت بكون أول واحد بيلتحق«.
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ريما سليم ضوميط

سيدي: أطلب اإلذن بالهبوط!
»أطلب اإلذن بالهبوط سيدي المالزم« يصرخ جيوفاني بأعلى صوته قبل أن يهبط بالحبل من سطح مجّسم بعلّو 15 
متًرا. إلى جانبه مجموعة من رفاقه الطالب الذين ينتظرون دورهم لتنفيذ التمرين المماثل للهبوط من طوافة أو من 
سطح مبنى مرتفع. ترى الخوف من المجهول في أعينهم وهم يتزودون عدة الهبوط، لكن حب المغامرة يغلبه. وبعد أخذ 
التعليمات من المدربين العسكريين تراهم ينزلون الحبال بارتياٍح، واثقين من أيدي العسكريين األمينة التي تمسك بالحبل 

من جانبيه، خالل اإلشراف على عملية الهبوط. 

شباب  تربط  التي  الثقة  عالقة  يعكس  معّبر  مشهد  هو 
لبنان بجيشه، واندفاع طالب المدارس للتمثل بالعسكريين، 
ويمكن الجزم أن هذا المشهد كان عنوان اليوم الثاني من 

المخيم التدريبي لطالب المدارس في المدرسة الحربية.

انضباط المحترفين!
في الثامنة صباًحا، انطلق الطالب من الكلية الحربية باتجاه 
ال  لزيارتها  يتوقون  كانوا  محطة  وهي  المغاوير،  فوج  ثكنة 
سيما وأنهم علموا ما ينتظرهم فيها من تدريباٍت عسكرية 
الفوج  إلى  التعرف  بعد  والمغامرة.  التحدي  الكثير من  تحمل 
المناورات  عن  مصّور  وفيلم  محاضرة  خالل  من  ومهامه 
العسكرية، بدأ العمل: توّجه الجميع إلى الحقل الميداني حيث 
تراصف الطالب بالقطار الثالثي بكل احترام وانضباط، حتى 
لتكاد تحسبهم من بين العسكريين المحترفين. وإثر توزيع 
ارتفاع  على  من  حبل  هبوط  نشاطات:  ثالثة  على  الفصائل 
وقتال شوارع،  أمتار،  علو عشرة  على  حبال  تسّلق  متًرا،   15

انطلقت كل فصيلة باندفاٍع كبير لتنفيذ التمرين المطلوب. 

فرصة نادرة
المدربين كبيرة حين الحظوا تسابق عناصر  كانت مفاجأة 
الفصيلة 11 للمشاركة في تمرين الهبوط، فيما كان الظن 
السائد أن األكثرية ستخشى التنفيذ. وعن سبب اإلقبال أوضح 
الجيش  لنا  أتاحها  التي  أّن »الفرصة  إيلي بو شديد  الطالب 
اليوم نادرة ويجب االستفادة منها، وال خوف من الخطر ألننا 
أن  جرجس  جورجيو  الطالب  أّكد  وبدوره  أمينة«.  أياٍد  بين 
»التجربة مميزة وتتيح لنا أن نختبر نمط حياة مختلف نخرج 
العسكري  العالم  إلى  المريح  عالمنا  لفترٍة قصيرة من  خالله 

بكل ما فيه من تحديات وصعاب وروح المغامرة«.
أما الالفت، فكان المشاركة الكثيفة للطالبات اإلناث اللواتي 

الرائد  أبَدين حماسة شديدة، وقد زاد من اندفاعهن كالم 
اتخذ جميع  الفوج  أّن  إلى  الطالب  الذي طمأن  شربل خوري 
وسائل الحيطة والوقاية لحمايتهم من أي خطر محتمل في 

أثناء الهبوط. 
 12 الفصيلة  طالب  كان  للهبوط،  المقابلة  الجهة  في 
على  يعمل  الذي  المتقارب  القتال  على  للتدريب  يخضعون 
ينّفذون  كانوا  بالنفس.  والثقة  الجسدية  القدرات  تعزير 
الشمس  رغــم  وحيوية  نشاط  بكل  المدربين  توجيهات 
المدربين  أحد  لفت  الذي  األمر  المرتفعة،  والحرارة  الحارقة 
المدنيين وجعله يثني على انضباطهم ودقتهم في التنفيذ 
قائاًل: »ما راحو ضيعان اليومين بالحربية، تعلمتو االنضباط 
والدقة، برافو عليكم«. لم يكن ألي عامل أن يبدد حماستهم 
بأن  قضت  التي  التطبيق  مرحلة  في  خصوًصا  الشديدة، 
والالفت  المتقارب.  القتال  تمّثل  ثنائية  بمواجهات  يقوموا 
البعض  لبعضهم  الطالب  تشجيع  كان  التمرين،  ذلك  في 
التآلف  القتال، ما عكس روح  للفائزين في  القوي  والتصفيق 
تجمعهم  والشابات  الشبان  هؤالء  بأن  توحي  التي  السائدة 
صداقة قديمة، فيما الواقع أّنهم آتون من مدارس مختلفة، 
ولم يمِض على تعارفهم سوى يومين. هي صورة مصغرة 
عن اللحمة التي تجمع عناصر المجتمع العسكري، والتي تنمو 

في أثناء مشاركتهم الصعوبات والنجاحات.

االنتصار على الخوف
بتسّلق  الفصيلة 13 يقومون  في حقٍل قريب، كان عناصر 
هنا:  يتكرر  نفسه  المشهد  أمتار.  عشرة  علو  على  الحبال 
الطالب يهتفون بالتشجيع لرفاقهم الذين ينّفذون التمرين، 
ويحّفزون  التنفيذ  سالمة  على  العسكريون  يحرص  فيما 
المثابرة وعدم االستسالم. وسط الهتافات  المتسلقين على 
والتشجيع، تمكن البعض من اجتياز نصف الطريق فيما حقق 

اليوم الثاني
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إلى  بالوصول  آخرون هدفهم 
شعر  الحالَتين،  وفي  القمة، 
االنتصار  بفرح  المشاركون 
ألّن المحاولة بحد ذاتها تحمل 
انتصاًرا على الخوف األمر الذي 
ُيعّد من أبرز األهداف في كل 
تمرين عسكري كما أوضح أحد 

المدربين للطالب. 

عقوبة؟!
ال يمكن أن يجتمع ما يفوق 
من  طالًبا  والثالثين  المئة 
لم  لذلك  مشاغبة!  أي  دون 

يكن مستغرًبا رؤية بعض الطالب يقومون بتمرين السواعد 
والزحف أرًضا كعقوبٍة لهم نتيجة تهاونهم في تنفيذ األوامر. 
يطلبون  المعاقبون  الطالب  كان  والضحك،  الجد  بين  ما 
الرحمة وإنهاء العقوبة من دون أن يالقوا آذاًنا مصغية لدى 
االنضباط  أهمية  على  خاللها  تعّرفوا  فرصة  هي  المدربين. 

واحترام القوانين وعواقب اإلخالل بهما!

»دوركن بكرا«
ضمن  التدريبات  الثالث  الفصائل  أنهت  الظهيرة،  عند 
حقل  إلى  مدّربيهم  مع  الطالب  وتوّجه  الثالث،  المحطات 
الرماية حيث نّفذ عناصر من فوج المغاوير ومن الكلية الحربية 
رماية بالذخيرة الحّية. وإذ اعترض الطالب على عدم السماح 
»دوركن  المدربون:  لهم  أّكد  الرماية،  في  بالمشاركة  لهم 
بكرا، فرجونا براعتكن«. وضحك الجميع خاتمين يوًما مرهًقا 

بأجواء البشاشة والمرح.

ماذا تعّلموا؟
أخيًرا، حان وقت العودة إلى الكلية، بعد أن اختبر الطالب، 
في المحطات الثالث التي شاركوا فيها، مواقف مختلفة عّبروا 

عنها ببساطٍة وصدق. 
وتزيدنا  مميزة  التجربة  أن  أوضحت  واكد  جورجيا  الطالبة 
ثقة بأنفسنا وتقّربنا من جيشنا الذي نثق به لحماية الوطن.

الطالب إيلي ضاني أّكد أن التدريبات العسكرية وخصوًصا 
القتال المتقارب تخلق جًوا من الحماسة والتآلف بين الطالب، 
كما أننا تعّرفنا إلى جانب مهم من الحياة العسكرية وخصوًصا 

االنضباط واحترام القوانين.

جًدا،  مفيدة  التجربة  أن  إلى  أشارت  حجازي  رزان  الطالبة 
منسجم،  كفريٍق  والعمل  الذات  على  االتكال  خاللها  تعّلمنا 
العسكرية  المعارك  النجاح في  إلى  وأعتقد أن هذا ما يؤدي 

وكذلك في معركة الحياة. 
الطالب جيوفاني الحاج موسى اختصر التجربة قائاًل: أتاح لنا 
الجيش أن نعيش نمط حياة مختلف، اندمجنا خالله بسرعٍة 
القوانين  النظام واحترام  أهمية  البعض، وتعّلمنا  مع بعضنا 
والتعليمات، واألهم من ذلك كله، تعّرفنا عن كثب على حياة 
عامل  إلى  أضاف  ما  يعانونها  التي  والصعوبات  العسكريين 
الثقة التي نكّنها لهم، عامل التقدير للجهود التي يبذلونها. 

تمرين سير ليلي
بعض المشاركين الذين يأتون من عائالت فيها أب أو أخ أو 
قريب عسكري سمعوا من قبل عبارة »تمرين سير ليلي« وهم 
يخطر  لم  آخرين  لكّن  ما،  حد  إلى  ذلك  يعني  ماذا  يعرفون 
أصوات  على  بقليٍل  الليل  منتصف  قبل  أن يستفيقوا  ببالهم 
سير،  تمرين  لتنفيذ  فوًرا  النهوض  على  تحّثهم  المدربين 
الحافل  فاليوم  حياتهم...  في  ينسوه  ولن  اختبروه  ما  وهذا 
الحربية،  الكلية  إلى  العودة  المغاوير لم ينتِه مع  في ضيافة 
باألحرى بدأ من جديد في الحادية عشرة لياًل إذ هّب الطالب 
لتلبية أمر المدربين باالستيقاظ واالنطالق فوًرا في تمرين 
المدربين  فاجأت  وحماستهم  العالية  معنوياتهم  السير. 
وأفرحتهم، ساروا مسافة ٦ كيلومتر تقريًبا في منطقة بعبدا، 
وخالل ذهابهم وإيابهم كانت هيصاتهم وأغانيهم تعّبر عن 
فرحتهم. طالبوا أن تكون المسافة أطول، لكّن البرنامج محدد 

وال بد للتمرين أن ينتهي، فغًدا يوم آخر ونشاطات كثيرة.
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في الصباح الباكر انطلق المشاركون في المخيَّم من الكلية 
الحربية في الفياضية باتجاه قيادة فوج التدخل السادس في 
رياق حيث كان بانتظارهم برنامٌج مشوِّق تضمن عدة أنشطة 

رياضية وعسكرية أعّدته قيادة الفوج خصيًصا للمناسبة.
ورتباؤه  الفوج  ضباط  استقبالهم  في  كان  الوصول،  عند 
بتصّرفهم.  أنفسهم  واضعين  النهار  طوال  رافقوهم  الذين 
العقيد الركن دافيد بشعالني  الفوج  البداية، رّحب قائد  في 
وخيرة  المستقبل  بنواة  إياهم  واصًفا  التالمذة«  »بالجنود 
شباب لبنان الذين يفتخر بهم الوطن. ثم تسّلم من شاب 
شكر  عربون  رفاقهما  باسم  قّدماه  تكريمًيا  درًعا  وصبية 

وتقدير على استضافته لهم.
بعد ذلك، تعّرفوا على آليات فوج التدخل المعتمدة )ناقلة 
جند مVap، Hummer ،113...( وكم كانت فرحتهم كبيرة 
ناتها  مكوِّ واكتشاف  متنها  على  بالصعود  لهم  ُسمح  عندما 

ألول مرة في حياتهم.

تمارين ومهارات
حبس المشاركون أنفاسهم استعداًدا للمشاركة في معركة 
أّن  إال  والشجاعة،  التحدي  من  الكثير  تتطلَّب  حقيقية  شبه 
النتيجة كانت مفاجئة على أكثر من مستوى، وإليكم بعض 

التفاصيل:
الواحدة منها  نت  ُوزِّع الطالب على خمس مجموعات تكوَّ  
التمارين  مشاغل  على  ــداورة  م تناوبوا  تلميًذا،   2٦ من 
الميدانية بمواكبٍة من الصليب األحمر اللبناني – فرع زحله.

مشغل  في  الطالب  استمع  للتدريب  الرئيس  المركز  في 
الرماية إلى شرح نظري حول مبادئ الرمي، وكيفية التعامل 
الرائد  الفوج  في  التدريب  عن  المسؤول  قّدمه  السالح  مع 
فيها  بما  التفاصيل  جميع  على  رّكز  الذي  عباس  عصمت 

وضعية الرامي انبطاًحا على األرض. 
من  جرجي  جورج  الطالب  يكن  لم  الصفر...  ساعة  ودّقت 
التركيز  من  التجربة  تتطلب  كم  يدرك  األنطوني  المعهد 

بالتهّيب.  أشعره  إليه  استمع  الذي  الدقيق  الشرح  واالنتباه، 
إال أّنه استطاع أن يتغّلب على الخوف الذي انتابه في البداية، 
ومع إصراره على خوض التحدي وبمساعدة المدّرب المشرف 

نجح في اجتياز االمتحان وحصل على عالمة 10/9.
أما الطالب الذين اجتازوا هذا التمرين بنجاٍح باهر وأصابوا 
األهداف العشرة بطريقٍة صحيحة فهم: كارل الحاج وجونيار 
بعد  المدّربين  تنويه  استحقوا  الذين  صوما  وبيار  حويك 

العالمة التقييمية التي حصدوها وهي 10/10.
بعد الرماية جاء دور مشغل الهبوط )Rappel(، هناك شرح 

مخّيم الحربية
جان دارك أبي ياغي

يوٌم من العمر
التدخل السادس في رياق،  العمر أمضاه حوالى 1٣1 تلميًذا من تالمذة ثانويات لبنان في رحاب قيادة فوج  يوٌم من 
تعّرفوا خالله على المهمات التي يقوم بها الفوج والتدريبات المرافقة ليومياته. وإذ مارسوا نشاطهم العسكري بجرأٍة تامة، 

لمسوا صعوبة الحياة العسكرية التي أحبوها واستمتعوا بما تتيحه من مواجهة التحديات.

اليوم الثالث
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الذي  التمرين  هذا  ممارسة  تقنية  المسؤول  الضابط  لهم 
والحزام  )الحبل  المستعمل  وبالعتاد  بالنفس  ثقة  يتطلَّب 
المشاركين  أحد  د  تردَّ الحماية  عدة  ارتداء  بعد  والحلقة...(. 
بفعل  د  تبدَّ ما  سرعان  خوفه  أّن  إال  التمرين،  تنفيذ  في 

التشجيع، فهبط بسالٍم وطلب معاودة التمرين مرة ثانية.
التجربة  خاض  ثانوي(  ثاني  )صف  سعّيد  إبراهيم  آدم 
فرحته  عن  وعبَّر  تذكر.  صعوبة  أي  دون  من  سهولة  بكل 
بالمشاركة في المخيم الذي يضم شباًبا وشابات من مختلف 
شرائح المجتمع بعيًدا من الطائفية. في المخيم اكتسب خبرات 
جديدة وأدرك معنى شعار الكلية الحربية »معرفة وتضحية«. 
وهو  العسكرية،  المحكمة  في  قاضًيا  يكون  أن  آدم  يطمح 
مصمم على دخول الكلية الحربية عندما ُيفتح باب االنتساب 

إليها.
الهبوط  إبراهيم  بترا  التلميذة  نّفذت  توصف  ال  بفرحة 
مرتين مع أّنها المرة األولى التي تخوض فيها هذه التجربة. 
البداية اعتقدت أنها لن تنجح ولكن الغلبة كانت للثقة  في 
بالنفس والتصميم وقوة اإلرادة. وبفضل تعليمات المدربين 

وإشرافهم نّفذت المهمة بسهولٍة.

مشغل المداهمة
للنقيب  كان  المشاغل  باقي  في  كما  المداهمة  في مشغل 
رشيد فقيه شرح مسهب حول أهمية المداهمة في مالحقة 
المطلوبين ومدى خطورتها وما تتطلبه من تدريب يومي، 
في  المداهمات  تأتي  الذي  الفوج  في  الحال  واقع  هو  وهذا 

طليعة مهماته. 
الجزء األخير واألهم في المداهمة هو دخول منزل وتفتيش 
أي  ألّن  ودقــة  بسرعٍة  الخطرة  ــداف  األه ومعالجة  الغرف 
صفوف  في  ضحايا  وقوع  في  يتسبب  قد  التنفيذ  في  تأخير 
المداهمين. نّفذ المشاركون هذا الجزء مدفوعين بالفضول 
وحب المعرفة، وكانت التجربة بالنسبة إليهم مغامرة حقيقية.

لم تكن مغادرة فوج التدخل السادس سهلة بالنسبة إلى 
مشاغل  اكتشاف  في  أمضوها  التي  الساعات  بعد  الطالب 
التدريب العسكري في قيادة الفوج، لكن كان عليهم االنتقال 
بعد الظهر إلى مدرسة القوات الجوية في رياق، وهناك كانت 

بانتظارهم تجارب جديدة. 

في عالم الطيران
في القوات الجوية أتيح للطالب ولوج عالم الطيران الحربي 
وإن كان ذلك من خالل لمحة سريعة. فقد تم تقسيمهم إلى 

أربع مجموعات، تابعت المجموعة األولى محاضرة عن القوات 
تضطلع  التي  والمهمات  عملها  إلى  خاللها  تعرفت  الجوية 
بتنفيذها، فيما حضرت المجموعة الثانية Static Show عن 
المجموعة  وزارت  األرضي،  الجوي  التكامل  وجناح  الطائرات 
الثالثة المتحف الذي يلقي الضوء على تاريخ القوات الجوية 
تجربة  فرصة  لها  فكانت  الرابعة  المجموعة  أما  اللبنانية، 

Simulator الطيران.

ختامها »دوش ميداني«
الطويل  النهار  هذا  بعد  الحربية  الكلية  إلى  عودتهم  مع 
الغبار  كان الطالب يحلمون بـ»دوش« يزيل عن أجسادهم 

والتعب، وقد كان لهم ما أرادوا، ولكن أي »دوش«؟
التجربة »الفشة الخلق« واألكثر متعة التي تفاجأ بها الطالب 
الشرتوني  ساحة  في  يقفوا  أن  منهم  ُطلب  عندما  كانت 
تحضيًرا لتدريٍب معين، فإذ بهم يتفاجأون بوصول صهريج 
ماء وّجه خرطومه إليهم فاجتاحتهم مياهه الباردة من دون 
»الدوش  العسكرية  الحياة  في  ُيسمى  ما  ذلك  كان  إنذار. 
الفياضية  أنحاء  في  وتــرددت  الضحكات،  علت  الميداني«. 
أصوات الطالب الذين كان عليهم أن يخلدوا للراحة استعداًدا 

لليوم األخير.
بالنشاط  مفعمين  الحربية  الكلية  ميدان  إلى  عادوا  فقد 
في  رفاقهم  مع  سيتشاركونها  جميلة  ذكريات  لين  ومحمَّ

المستقبل. 
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مخّيم الحربية
ليال صقر الفحل

هل تعود عقارب الساعة إلى الوراء؟!

اجتمعوا إناًثا وذكوًرا على رأي واحد، ليت الضباط المسؤولين يمّددون فترة المخيم، ال نريدالعودة! جئنا بعضنا مقتنع 
وبعضنا اآلخر متردد، وانتهى بنا المطاف متمّنين أن تطول فترة إقامتنا في المخيم، يا ليت عقارب الساعة تعود إلى الوراء...

ميشال، بيرال، كريستيان، آدم، حسين، عمر، نانسي، ناتالي، 
مرافقتهم  متعة  لي  كانت  غيرهم  وطالب  ــارل...  ك مــارك، 
أخرى.  إلى  باحة  ومن  آخر  إلى  ملعب  من  معهم  واالنتقال 
تحدثنا عن األيام التي أمضوها في المخيم وعن »الزوادة« 
نعلم  نكن  لم  بينهم:  إجماع  ثمة  معهم.  سيحملونها  التي 
كم يتعب العسكري ليؤّمن راحتنا، اختبرنا عن قرب معنى أن 
يجمع  كيف  واختبرنا  وشعبه.  لوطنه  منذوًرا  اإلنسان  يكون 
الجيش أبناء الوطن على اختالف انتماءاتهم ويجعلهم كتلة 
متراصة من الرجال يوحدها هدف ساٍم. في هذا المخيم تعّلمنا 
أن حب الوطن يبدأ من حب أبنائه جميًعا، وأّن حماية هذا 
الوطن تبدأ من وحدة أبنائه. »هذا أكثر بكثيٍر من التدريبات 

العسكرية التي تابعناها بمتعٍة رغم قسوتها« يقول مارك. 
وأصناًفا  أطباًقا  طعامهم  من  أكلنا  تعليقاتهم:  ويتابعون 
اختلفنا مع أهلنا عشرات المرات ولم نرَض أن نتناولها، هنا 
تناولناها برضى وللمفارقة كان مذاقها لذيًذا... لم ننم سوى 
بضع ساعات رغم أننا كنا بحاجٍة للنوم فقد أنهكت التدريبات 

لكن  االستحمام  وأردنا  عرًقا  تصببنا  نتذمر.  لم  لكننا  قوانا، 
لم يسمح لنا بذلك سوى في أوقات محددة، ومع ذلك غمرنا 
الرضى. عطشنا لكننا لم نشتِك. أما أصعب ما كنا نحسب له 
حساًبا فهو حرماننا هواتفنا الخلوية، لكننا لم نأبه لذلك. مرت 
األيام بسرعة البرق وليتها كانت أطول. هنا يوضح أحدهم: 
»سألنا إذا كان بإمكاننا العودة مجدًدا إذا ُأقيم مخيم ثاٍن عما 
قريب، لكّن الضباط المسؤولين قالوا لنا إذا سمحت الظروف 
بإقامة مخيمات أخرى في المستقبل، فالمجال سيكون مفتوًحا 

لطالٍب جدد نظًرا لكثافة الراغبين في المشاركة«.

إلى المشاغل در
يلتحقوا  أن  عليهم  كان  الذين  الطالب  مع  جولتنا  انتهت 
بالمشاغل وفق البرنامج المقرر: مشغل األسلحة، حيث أسلحة 
من عيارات مختلفة من بينها القاذف المضاد للدروع، الرشيش 
ماغ، الرشيش Saw، المقنبلة ATK، الهاون 81 ملم، البندقية 
م1٦... وكّلها أسلحة كان يتناوب التالمذة على استخدامها 

اليوم الرابع
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وإعادة جمعها  وتفكيكها  طبًعا(  وذخيرة  )من دون رصاص 
تحت إشراف مدربين من الضباط والعسكريين الذين كانوا 
يعطون التالمذة الوقت المناسب إلتمام كل الخطوات. وأكاد 
أحسم أنها التجربة التي أعجبت الذكور بدرجة امتياز، كانوا 
باألسلحة  متمّسكين  للشروحات،  جوارحهم  بكل  منصتين 
في  زمالئهم  دور  يحين  عندما  بسهولٍة  عنها  يتخلون  ال 

استخدامها.
في مشغل اإلسعافات األولية ُأوكلت مهمة التدريب لضباٍط 
الحرس  لــواء  في  الطبية  الخدمات  قسم  من  وعسكريين 
كانت:  ثالث،  مهمات  على  المشاركون  وتناوب  الجمهوري، 
إيقاف  ثم  ومن  الحالة،  وتثبيت  محمل  على  المريض  حمل 
الرئوي  القلبي  اإلحياء  مهمة  وأخيًرا  كسور،  وتثبيت  نزيف 

.CPR
للرائد  فيه  التدريب  ُأوكلت مهمة  المتقارب،  القتال  مشغل 
ولعــدٍد  العــام  لألمــن  العامـة  المديرية  من  ديمتري صقر 
على  فتناوبـوا  عينـه،  الجهـاز  من  المدربيـن  الرتباء  من 
 ،Hand to Hand Combatإعطــاء الدروس القتاليـة في: الـ
 Selfوالـ ،Boxingالـ ،Cickboxingالـ ،MMAالـ ،Muay Thaiالـ
ويرمون  يتالكمون  قريبة،  مسافة  من  راقبتهم   .Defence
لخصمه  يده  منهم  الواحد  يمد  ثم  أرًضــا،  بعًضا  بعضهم 

ليساعده على النهوض بروٍح رياضية. 
لألعمال  اللبناني  المركز  من  وعسكريون  ضباط  اهتم 
من  للتوعية  الوطنية  اللجنة  مع  بالتعاون  باأللغام  المتعلقة 
وأشكالها  األلغام  أنواع  الطالب حول  بتوعية  األلغام  مخاطر 
مشبوهة  بقعة  في  الوجود  عند  التصرف  وكيفية  المتعددة 

عبارة  الوقت  معظم  مرددين 
اعتدنا سماعها عندما تذكر كلمة 
ألغام: » ال تقترب، ال تلمس، بّلغ 
األلغام  مشغل  وتضّمن  فوًرا«. 
أيًضا شرًحا لكيفية التصرف عند 
حصول إصابة من جراء األلغام، 

فضاًل عن أنواعها. 

يا معهد الحرب األشّم
القوية  الذكور  أصوات  طغت 
الناعمة  اإلنـــاث  أصـــوات  على 
الكلية  نشيد  ــرددون  يـ وهــم 
ينّفذون  كانوا  فيما  الحربية 
مشغل  في  المرصوص.  تمرين 

المرصوص ُأتيح للطالب أن يتناوبوا على إعطاء أوامر تأهب، 
مكانك، قدم سالحك، استرح...بكّل جدية واتزان. في بعض 
الحاالت كان الضابط المدرب يوجه مالحظات قاسية. نسأل 
المالحظات؟  هذه  إليك  توّجه  أن  يزعجك  هل  الطالب:  أحد 

تأتي إجابته فورية: »مالحظات الوطن عالراس«.
أخيًرا إلى مشغل مشبه الرمي Simulator حيث شاشة ملونة 
انبطاح  وضعية  في  التالمذة  وواضحة،  مبينة  أهداًفا  ُتظهر 
مدربين  وعسكريين  ضباط  إشــراف  تحت  للرمي  جاهزون 
لحسن  تمهيًدا  الخطوات  في  ويدققون  المالحظات  يعطون 
وأصوات  نعم،  حقيقية  غير  أهداف  األهداف.  وإصابة  الرمي 
رماية عالية غير حقيقية نعم، لكن الحقيقي في التجربة كلها 
كان التفاف التالمذة على حب المؤسسة واألمل بلبنان الذي 

أحياه هذا المخيم في قلوب الشباب. 

صورة جيش يزرع األمل
وقائع  عالمية  أنباء  ووكــاالت  محلية  إعالم  وسائل  نقلت 
عن  وطالًبا  مدربين  سائلة  المشاغل  في  وجالت  المخيم، 
الجيش  صــورة  العالم  إلى  لتنقل  وتجربتهم  انطباعاتهم 
أقر  الذي  الجيش  وشعبه.  وطنه  أجل  من  المناضل  اللبناني 
المساواة بين الذكور واإلناث في الحقوق والواجبات، والمؤمن 
باالنفتاح على الثقافة والتطور وتبادل الخبرات، والجيش الذي 
يرفد شبابه باألمل والعنفوان والعزيمة مهما قست الظروف. 
السيدة  مع  ونردد  وفرح  أمل  بجرعة  الحربية  الكلية  نغادر 
فيروز: »قلتلن بلدنا عم يخلق جديد، لبنان الكرامة والشعب 

العنيد«...
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مخّيم الحربية
نينا عقل خليل

شّبان وشابات عاشوا حلم االنتساب إلى مؤسسة الشرف والتضحية والوفاء لمدة أربعة أيام، تعّرفوا إلى الجيش عن كثب 
وقّدروا رسالته، ال سّيما في ظل تفاقم األزمات التي يعيشها الوطن على كل األصعدة. وفي اليوم األخير نّظمت الكلية 
احتفااًل سّلمت خالله هؤالء شهادات بعد أن خاضوا تجربة فريدة. تعبوا كثيًرا وتعّلموا أكثر... وها هم اليوم ينالون شهادات 

من »الصرح الحلم« كما سّموه. 

في باحة الكلية »عجقة« جميلة، فاألهالي أتوا لحضور حفل 
وأهالي  ضباًطا  الجميع  لدى  عارم  والفرح  أبنائهم،  تخّرج 
اللحظات يوًما ما  وطالًبا. كثيرون تمّنوا أن يستعيدوا هذه 
عن  الدفاع  سيف  خالله  يتقّلدون  حقيقي  تخّرج  احتفال  في 

لبنان. 
موسى  فابنه  سماحة  دومينيك  الدكتور  وجه  تنير  البهجة 
الخارج  في  كان  وهو  المخيم،  في  المشاركين  من  واحد 
إّنها تجربة  المخيم.  للمشاركة في  لبنان خصيًصا  إلى  وعاد 
موّفقة يقول سماحة مشيًرا إلى أّنها امتحان لقدرة الشباب 
أي صعوبات قد  الصعبة ومجابهة  الظروف  التأقلم مع  على 
بالجيش  نفتخر  »نحن  يؤكد:  بابنه  الفخور  األب  تعترضهم. 
يجهله  ما  يعرف  بات  بأّنه  فيخبرنا  موسى  أما  اللبناني«. 

أكثر  »تعّلقت  ويضيف:  العسكرية،  الحياة  عن  الكثيرون 
بالجيش...«. 

جرماني  إدوار  العقيد  وجه  على  كبيرة  ابتسامة  ترتسم 
المخيم هي نتيجة  ابنه في  إذا كانت مشاركة  عندما نسأله 
لتشجيعه له على ذلك، ويؤكد: »هو من أصّر وشّجع بعض 
الرفاق على المشاركة، أتمنى أن أراه يتخّرج من الكلية في 
احتفال تخّرج رسمي يوًما ما إذا كانت هذه رغبته«... زوجته 
التي تعلم جيًدا »أّن الحياة العسكرية حافلة بالصعوبات« ال 
تعارض الفكرة، وتقول: »خدمة الوطن والشعب، هي الهدف 

األكبر واألسمى عندنا«. 
الحياة  إلى  موسى  حاج  جيو  نظرة  التجربة  هذه  غّيرت 
يدرك  بات  أّنه  يؤكد  الذي  الشاب  العسكرية بشكٍل جذري، 

عائدون يوًما ما...
اليوم الخامس
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قيمة أن يكون اإلنسان جندًيا، يوضح: »تعّلمنا منهم المبادئ 
والقيم الوطنية المقّدسة. عشنا مًعا أحلى األوقات وأمتعها«.

فرح ال يوازيه شيء
أكون  وأن  الحربية،  الكلية  إلى  باالنتساب  حلمت  »طالما 
رئيس  مع  لي  صورة  وأحمل  الرسمي  التخّرج  احتفال  في 
منير  الطالب  يقول  الرجولة«،  سيف  يسّلمني  الجمهورية 
في  ووجودي  يوازيه شيء،  ال  اليوم  »فرحي  شبيب مضيًفا: 
أن أكون  العالم، وآمل  الكلية شرف ال أستبدله بكنوز  هذه 

في العام المقبل تلميًذا في صفوفها«. 
ال تريد بالنكا شالال أن ينتهي المخّيم وتغادر الكلية، وهي 
تصف هذه التجربة بأّنها األجمل في حياتها، تعّلمت خاللها 
الكثير وتحمل منها ذكريات ال ُتنسى. وتضيف زميلتها ساره 
الحياة، وآمل  أقوى في  أكون  أن  أبو عاصي: »تعّلمت  ماريا 
الذي  بيرقدار  هاني  إلى  بالنسبة  التجربة«.  هذه  تتكرر  أن 
جمع رصيًدا من الذكريات الجميلة التي ال ُتنسى »األهم هو 
الحقيقية  العسكرية  الحياة  في  باالنخراط  الحًقا  لنا  السماح 
وخدمة الوطن الذي يحتاجنا في كّل وقت«. ويضيف: »أشعر 

أّن وداع الكلية سيكون صعًبا«...

اقترب الموعد
الكلية  في  الوسطى  القاعة  إلى  نتوّجه  الموعد،  يقترب 
بتخّرجهم  لالحتفال  تحضيًرا  الطلبة  اصطف  حيث  الحربية 
بالتعاون  الكلية  نّظمته  الذي  التدريبي  المخّيم  ختام  في 
الرائد  المخّيم  مدير  يرّحب  الجيش.  قيادة  مع  والتنسيق 
العالقة  تمتين  أهمية  على  ويشدد  بالجميع،  خوري  شربل 
هذه  مشّبًها  العسكرية،  والمؤسسة  المدني  المجتمع  بين 
مدير  كلمة  بعد  بأبنائه.  األب  تربط  التي  بتلك  العالقة 
منذ  الطالب  يوميات  عن  وثائقي  لفيلٍم  كان عرض  الدورة 
إلى  باإلضافة  الليل،  منتصف  وحتى  األولى  الصباح  ساعات 
الزيارات التي قاموا بها إلى مراكز بعض القطع العسكرية. 
نّفذها  التي  النشاطات  يّطلعوا على  أن  لألهالي  الفيلم  أتاح 
المشاركون  الطالب  أبناؤهم وكانوا فخورين بما شاهدوه. 
في  التحاقهم  منذ  الجميلة  تجربتهم  أيًضا  استعرضوا 
المخّيم إلى لحظة االحتفال. تحّدثوا عن معلومات ومهارات 
اكتسبوها، وعن الترويقة »المتواضعة«، و»فاصوليا الجيش« 
المشهورة على مائدة الغداء، وعن فرحتهم الكبيرة بكل ما 
عاشوه واختبروه متمّنين أن يعودوا يوًما ما إلى هذا الصرح 

كتالمذٍة ضباط... 

أيام تختصر سنوات
 بعد تسليم الشهادات للطالب، والدروع للمدنيين الذين 
ألقى  المشروع،  هذا  إنجاح  في  دعمهم  خالل  من  أسهموا 
إلى  بها  توّجه  كلمة  الركن جورج صقر  العميد  الكلية  قائد 
القلب  الكلية، يكبر  التالمذة بالقول: »أهاًل وسهاًل بكم في 
أمينة  بأياٍد  سيكون  لبنان  أّن  أكيد  وأنا  مشاهدتكم،  عند 

معكم عندما تكبرون«.
وإذ أشار العميد الركن صقر إلى دعم قائد الجيش العماد 
الكلية  باستقبال  فرحه  ومدى  المخيم  لفكرة  عون  جوزاف 
فترة  الكلية  إلى  »جئتم  قائاًل:  أضــاف  للشباب،  الحربية 
قصيرة، منكم من كان متحّمًسا ومنكم من كان متردًدا... 
إليكم،  بالنسبة  مكان مجهول  إلى  تأتون  جميًعا،  أتفهمكم 
رأيتموها  اليوم  الخارج،  من  ترونها  عسكرية  مؤسسة  إلى 

من الداخل. 
إعطاء  المخيم  داخل  القصيرة  الفترة  في  حاولنا  وتابع: 
فكرة عّما يمر به التلميذ الضابط في الكلية. اختبرتم التعب 
والنعاس وتكّونت لديكم فكرة عن الدروس. هذه المرحلة 
فترة  الضابط  التلميذ  يعيشها  أيام  بأربعة  اختصرناها  التي 

ثالث سنوات ليصبح ضابًطا أي قائًدا مسؤواًل«. 
»بحس  التحلي  يقتضي  الــذي  القيادة  مفهوم  وتناول 
الوقت  في  المناسب  القرار  اتخاذ  على  والجرأة  المسؤولية 
المناسب. واألهم من كل ذلك تحّمل مسؤولية القرار المتخذ 
حتى ال نلوم أنفسنا واآلخرين«. كما تمّنى أن تبقى تجربة 
المستقبل،  في  منهم  لكل  ومفيدة  جميلة  ذكرى  المخيم 
التي  األنانية  الحياة مبتعدين عن  وأن يشّقوا طريقهم في 
الذي  الفريق  عمل  معتمدين  مكان،  أي  إلى  توصلهم  ال 
يؤدي إلى النجاح. وأوصاهم أن يؤمنوا بأنفسهم وقدراتهم 
ووطنهم ويعملوا لمصلحته العليا مؤكًدا أن الجيش سيكون 

إلى جانبهم دائًما ليبقى لبنان، ومًعا نعيد نهوضه. 
الوحـدات  قــادة  إلى  بالشكـر  متوّجًها  كلمته  واختتـم 
والضباط  قطعهم،  في  الطالب  استقبلوا  الذين  واألفــواج 
ومديرية  الضباط،  والتالمذة  المدّربين،  واألفراد  والرتباء 
اللبناني،  األحمر  والصليب  المدني،   – العسكري  التعاون 
والمدنيين الذين أسهموا من خالل دعمهم في إنجاح هذا 

المشروع.
الجيش  كنف  في  شبابنا  من  الكثير  عاشها  أيــام  أربعة 
وتحديًدا الكلية الحربية التي غادروها مع حلم العودة يوًما 
ما. وما حملوه من هذه التجربة سيكون زاًدا أليامهم اآلتية، 

ودرًسا لمن يستسلمون في الظروف الصعبة. 
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يؤّكد العميد صقر أّن تجاوب الطالب والطالبات مع الدعوة 
ما  للمشاركة  طلبات  كثافة  هناك  كانت  فقد  مفاجًئا،  كان 
جيشه  إلى  للتعرف  الصاعد  الجيل  قبل  من  توًقا  يعكس 
المادي  الدعم  مدى  والمفاجئ  العسكرية،  التجربة  وعيش 
علًما  المخيم،  المؤسسة إلنجاح  تّلقته  الذي  أيًضا  والمعنوي 
أن التكلفة المادية لأليام األربعة تم تغطيتها بالكامل من 

قبل أفراد وشركات تدعم الجيش ومسيرته الوطنية.
قضاها  التي  األربعة  األيــام  أّن  إلى  صقر  العميد  ويشير 
الحس  تعزيز  صعيد  على  مهمة  كانت  المخيم  في  الطالب 
الحياة  نمط  في  االنــدمــاج  خــالل  من  وتنميته  الوطني 
كانوا  األول  اليوم  في  الطالب  إّن  قائاًل  ويوضح  العسكرية. 
ينتمي  التي  المدرسة  ضمن  كلٌّ  ذواتهم،  على  منكمشين 
الحواجز،  انكسرت  حتى  الثاني  اليوم  يمِض  لم  لكن  إليها. 
الطالب  تخطى  إذ  واضح،  بشكٍل  والتآلف  االختالط  وظهر 
مجموعة  ليصبحوا  والطوائف  والمناطق  المدارس  مسألة 
الوطن،  حب  يجمعهم  الذين  والشابات  الشبان  من  واحدة 

وقد جّسدوا بذلك نموذًجا مصغًرا عن الحياة العسكرية.  

صورة حية
 تسّنى للطالب خالل هذه التجربة القصيرة زمنًيا التعرف عن 
كثب إلى الحياة العسكرية وعيشها بحلوها ومّرها، ال سيما 
التخلي عن الهواتف المحمولة واالبتعاد  وأنهم ُأجبروا على 
كلًيا عن وسائل التواصل االجتماعي، كما أجبروا على التخلي 
أن  عليهم  كان  إذ  والشراب،  الطعام  مسألة  في  الترف  عن 
يتناولوا الوجبات التي تقّدم للعسكريين من دون اعتراض. 

التي  العسكرية  التدريبات  جانب  إلى  ذلك،  ساعدهم  وقد 
تكوين  في  إليها،  استمعوا  التي  والمحاضرات  لها  خضعوا 
صورة حّية عن الواقع اليومي للعسكريين في الثكنات وعن  
المرحلة  هذه  في  خصوًصا  عاتقهم  على  الملقاة  المهمات 
الصعبة التي يمر بها الوطن. إلى ذلك، فقد استفاد الطالب 
على  جوالتهم  خالل  لهم  الضباط   التالمذة  مواكبة  من 
الوحدات العسكرية، حيث كانوا نموذًجا لهم في االنضباط 
واحترام القوانين، كما استفادوا من المحاضرات التي تناولت 

فن القيادة والتي أسهمت في توسيع آفاقهم العلمية.

الرسالة وصلت
وتحدي  وصمود  أمل  رسالة  المخيم  كان  لقد  باختصار، 
أراد  التي  الرسالة  هي  هذه  التحديات.  ومواجهة  الصعاب 
أبعدته  الذي  الشباب  جيل  إلى  خاللها  من  التوجه  الجيش 
أساسية.  ومفاهيم  قيم  عن  والتكنولوجيا  الحالية  الظروف 
أن  يمكن  وال  الجميع  إليه  يصبو  الذي  التغيير  هو  وهذا 
بصناعة  سيقوم  الذي  الصاعد  الجيل  خالل  من  إال  يتحقق 

المستقبل.
مخيم  إقامة  على  شجع  التجربة  نجاح  أن  بالذكر،  جدير 
عدة  من  طالًبا   150 حوالى  فيه  سيشارك  العام،  هذا  آخر 
وصيدا.  وعاليه  والشوف  وكسروان  بيروت  في  مــدارس 
الحربية،  الكلية  ضيافة  في  أيام  خمسة  يمضون  وسوف 
المجتمع  إلى  بعدها  سينقلون  حيث  القادة،  الرجال  مصنع 
المدني، أسوة برفاقهم الذين سبقوهم، نموذًجا عن حياة 

العسكريين التي تحتل مصلحة الوطن األولوية فيها.

العميد الركن جورج صقر

مخّيم الحربية
ريما سليم ضوميط

رسالة أمل وصمود
لم تثِن الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن المؤسسة العسكرية عن سعيها لتنمية 
الحس الوطني وترسيخه بين جميع اللبنانيين، ال سيما جيل الشباب الذي ُتبنى عليه 
اآلمال لبناء مستقبل لبنان. في هذا اإلطار يندرج المخيم التدريبي الذي أعّدته الكلية 
المدارس في مبادرة هي األولى من نوعها. وبحسب ما يشير قائد  الحربية لطالب 
الكلية الحربية العميد الركن جورج صقر، فإّن المخيم كان فرصة لتقريب المسافات 
التكنولوجية  والوسائط  الحالية  الظروف  وأّن  سيما  ال  وجيشه،  الصاعد  الجيل  بين 

الروح  تعزيز  المخيم  أهداف  من  أّن  يوضح  وهو  الوطنية.  والمفاهيم  القيم  من  العديد  عن  الشباب  إبعاد  في  أسهمت 
الوطنية أيًضا وبخاصٍة في ظل هجرة الشباب اللبناني، باإلضافة إلى نقل صورة واقعية عن الحياة العسكرية ودور الجيش 

والتحديات التي يواجهها بشكٍل يومي.
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الشهداء،  تكريم  عبر  الماضي  تضحيات  مع  الحاضر  عطاءات  تتواصل 
مكتنزة  الشرف،  بوقفة  ثابتة  الشهادة،  بعطر  المسيرة مضمخة  لتستمر 
عام  كل  من  تموز   31 في  الشهداء  ذكرى  تسبق  وهكذا  الوفاء.  بُنبل 
إطاللة العيد. فالعيد ال يأتي إال إذا حّيا الرفاق شهداءهم وجددوا العهد 

بصرخٍة واحدة: »لن ننساهم أبًدا«.
في ظل العلم مرفوًعا، جرت االحتفاالت إحياًء لذكرى الشهداء في مقر 
عام الجيش - اليرزة، والمناطق العسكرية ومقرات القطع والثكنات. حمل 
العسكريون إلى نصب الشهداء أكاليل الزهر، وبينما شاركت الموسيقى 

مضفية على المناسبة المزيد من الوقار، حضر 
قسم من االحتفاالت أهالي الشهداء مؤكدين 

أّنهم والمؤسسة عائلة واحدة. 
بعد تأكيد العهد بصرخٍة »لن ننساهم أبًدا« 
عرض  وجرى  اليوم«،  »أمر  ُتلي  ثالًثا،  ُرددت 
العلم،  تنكيس  إلى  بعدها  ليصار  التحية، 
وتنتهي االحتفاالت بتأكيد استمرار التضحية، 

فذلك »أمر كل يوم«...

تكريم القادة السابقين
وفي إطار الوفاء لمن بذلوا جهودهم في سبيل المؤسسة، 
قامت وفود عسكرية بوضع أكاليل من الزهر باسم العماد قائد 
المتوفين، وهم:  السابقين  الجيش  قادة  الجيش على أضرحة 
الرئيس اللواء فؤاد شهاب )غزير(، العماد جان نجيم )كفرتيه(، 
)حارة  البستاني  إميل  العماد  النبع(،  )رأس  عادل شهاب  اللواء 
صخر(، العماد إسكندر غانم )صغبين(، العماد حنا سعيد )القليعة 
القبيات(،   - )القطلبة  طنوس  إبراهيم  العماد  مرجعيون(،   -

والعماد فكتور خوري )عمشيت(.

تحية وفاء

عطاءات الحاضر وتضحيات الماضي 
تختصرها ذكرى
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نافذة
ِبَقَلم روني ألفا

تحّسْس بأظافرك غبار الشرف
تثاءبت قارة آسيا قبل أن تنهض من نومها 

برهة  األطلس  من  خرجت  الجيولوجي. 
البحر  شاطئ  صوب  وتوّجهت  قصيرة 

بلدانها  أحد  تتفّقد  المتوسط  األبيض 
الصغيرة. لدى آسيا ضعف مزمن على 
فلذة كبدها لبنان. وجدته في الصباح 
الباكر مستلقًيا من دون غطاء. خافت 
عليه من هدير البحر وغدرات الزمان. 
أنه  اطمأنت  الجيش.  بــزة  ألبسته 

بأماٍن. عادت إلى األطلس بسالم.
بزته  متفقًدا  يوم  كل  لبنان  يستيقظ 

كلما  الترابي.  لونها  يتحسس  المرقطة. 
شرف.  غبار  أظافره  بين  علق  بأصابعه  حّكها 

شكل  على  الوطن  تراب  يلتحف  أبيه  بكرة  عن  بلد 
سترة وبنطال. لم يحدث أبًدا أن لبس لبنان زًيا على مقاسه. 
كل الثياب التي حاول ارتداءها في تاريخه كانت بحاجٍة إلى 
توسعة أو تضييق أو تقصير زاٍف وُكٍم إال بزة الجيش ناسبته 

»حفر وتنزيل«.
تطمئن آسيا لصغيرها في الجغرافيا. كبيرها وأعظمها في 
عين  يسهر.  »مغواره«  إلى  »شهابه«  من  الجيش  التاريخ. 
مغمضة على النوم الحذر وأخرى مفتوحة على السهر. نحن 
مشتعلة  ومصابيحنا  ساهرون  أيًضا  الصغيرة  بيوتنا  في 

ننتظر عودتك أيها الوطن الرائع.
الفرح  يميع  أن  يخاف  الهدايا.  الجيش  ينتظر  ال  عيده  في 
الساخنة  جراحه  الناس.  كبقية  يفرح  ال  الجيش  صالبته. 
هداياه. يزورها بين الحين واآلخر ليبقى على جهوزية. جراح 
الجندي وقود االستقرار. مع انبالج كل صباح يهبط ليل على 
جرح جندي. نحن ال نعرفهم. الثقوب الصغيرة والكبيرة في 
أجسادهم تذاكر هويتهم. نحن ننام في غرفنا المغلقة. هم 

يسهرون في جراحهم المفتوحة.
تويتر  على  حساب  فتح  لها  يتسّن  لم  بلبنان.  تعتز  آسيا 
لتجاهر باعتزازها تغريًدا. حسابات أهل السياسة وتغريداتهم 

لبنان  بحب  آسيا  قارة  تجاهر  هناك.  مكتظة 
األطلسية. كيف ال وفيه خوذ  عائلتها  أمام 
من  أغلى  نعالها  وأحذية  قيراط  بألف 
آسيا  قارة  ضيعتم  إذا  كسرى؟  إيــوان 
وأفريقيا  وأوروبا  أميركا  تخبر  ترونها 
بلدي.  عن  والقطَبين  وأوستراليا 
بعيد  يحتفل  لبنان  في  للناس  جيش 
العالم تحتفل  تأسيسه. في كل دول 
الجيوش بعيد تأسيسها إال في لبنان 

يحتفل الشعب بعيد تأسيس جيشه.
شوهدت آسيا ترسم عالمَتي نصر على 
يديها االثنَتين. لم يسبق لقارة أن رسمت 
سبعَتين رافعًة يديها إلى العلى. عندما سئلت 
سبع  سنة!  وسبعون  سبع  قالت:  فخرها  سبب  عن 
الجيش؟ كيف ال يصيب  وسبعون سنة! عجًبا كيف ال يشيخ 
نظره؟  يشح  ال  كيف  عضالته؟  تضمر  ال  كيف  الوهن؟  قلبه 
كيف ال ترتجف أطرافه؟ كيف ال تتجعد بشرته؟ قلب ينبض 
من صرخات شعبه ال يتعب. عضالت تنمو على آخر صخرة 
ال  الشرَقين«  درة  بره  »بحره  على  عين  تضمر.  ال  حدودية 
أخضعت  بشرة  ترتجف.  ال  البتر  مع  تآخت  أطراف  تغمض. 
القارس والقيظ ال تتجعد. سبع وسبعون سنة. يئس اليأس 
وأصابوه  محاوالته  أحبطوا  العسكر.  إحباط  محاوالته  من 

باإلحباط.
يسهر  جفن.  له  يرّف  ال  الجيش  جفونه.  ملء  لبنان  ينام 
وإذا  معه  بكى  بكى  إذا  سهره.  على  الجيش  يسهر  لبنان. 
كل  »البيريه«.  تلبس  لبنان  في  البيوت  كل  ضحك.  ضحك 
هل  الضباط.  بأنجم  لتحيط  سنابلها  أرسلت  القمح  حقول 
رأيتم يوًما حقاًل من القمح من دون سنابله؟ قمح لبنان تنمو 
سنابله على أكتاف العسكريين. على هذه التالل المصنوعة 
أزمة وطن  فيها خبز كثير. ال  تنمو سنابل  لحم وعظم  من 
الطعم. شرف تضحية ووفاء سنابل تنحني  مع سنابل بهذا 
للريح وال تنكسر. خبز السلم األهلي وأرغفة استقرار وأمان.
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في  اللبناني  الجيش  يواجهها  التي  التحديات  كل  رغم 
اآلونة األخيرة، وخصوًصا في ظل األزمة االقتصادية، فهو ال 
يزال يحقق اإلنجاز تلو اآلخر، ويثبت أنه على قدر المسؤولية 
ويظهر  الوطن،  لحماية  قدراته  بتطوير  عاتقه  على  الملقاة 
في  شيء  ينجح  ولن  لم  وعزيمًة  وإصراًرا  استثنائيًّا  التزاًما 
الثقة  من  يزيد  الــذي  هو  تحديًدا  األداء  هذا  إحباطهم. 
ويجذب  يــوم،  بعد  يوًما  العسكرية  بالمؤسسة  الدولية 
واإليمان  دعمها  إلى  والدوليين  اإلقلميين  الشركاء  مختلف 
من  جنب  إلى  جنًبا  أفرادها  مع  بالتعاون  والرغبة  بقدراتها 

أجل مصلحة الجميع.

ليل نهار... تمارين ومناورات
مختلف  من  عناصر  نّفذ  أسبوَعين،  مدى  وعلى  نهار،  ليل 

من  أميركًيا  عنصًرا   ٦0 جانب  إلى  اللبناني  الجيش  قطع 
من  وفريق  السواحل،  وخفر  والجيش  ومشاتها  البحرية 
تدريبية  وفرق  أردنيين،  وطيارين  األردنية  الخاصة  القوات 
بريطانية )شاركت استثنائًيا هذا العام(، تدريبات ومناورات 
مختلفة على طول الساحل اللبناني من الزهراني إلى المياه 

اإلقليمية شمااًل. 
األمن  عمليات  على  والمناورات  التمارين  هذه  ورّكــزت 
الذخائر  من  والتخّلص  األلغام  مكافحة  وتدابير  البحري 
المتفجرة، والبحث واإلنقاذ والتفتيش، واالستجابة والرعاية 
هذا  نسخة  وقد وضعت  والبناء.  المدنية  والشؤون  الطبية، 
العام مكافحة الهجرة غير الشرعية ضمن برنامجها، وتميزت 
بمشاركة مختلف قوى الجيش اللبناني، بعد أن كانت تقتصر 

سابًقا على الوحدات الخاصة.

تمرين

عزيمة والتزام... 
ودعم ُمطلق

كانت الساعة ُتشير إلى الثانية بعد منتصف الليل عندما تلّقت غرفة عمليات القوات البحرية بالًغا برصد مركب يحمل على 
متنه مهاجرين غير شرعيين، وصدرت األوامر بالتدخل إلنقاذ هؤالء وتوقيف المخالفين. تلك كانت إحدى أبرز الفرضيات التي 

عالجها تمرين »االتحاد الحازم« السنوي RESOLUTE UNION 2022، بنسخته الـ1٢ للعام الحالي. 
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للتهديدات  االستجابة 
والتكامل  التنسيق  أعلى درجات  المشاركة  القوى  أظهرت 
بين القوى واألسلحة، ما يؤكد قدرة الجيش على االستجابة 
ذلك  تجلى  وقد  البحرية.  البيئة  تطال  التي  للتهديدات 
فوج  نّفذها  التي  الختامية  المناورة  خالل  خاص  بشكٍل 
من  المشاركة  الوحدات  باقي  مع  باالشتراك  البحر  مغاوير 
األول  والمدرعات  المجوقل  وأفواج  وجوية،  بحرية  قوات 
والطبابة  الثاني،  والمدفعية  المستقل  واألشغال  والهندسة 
التي  الشقيقة  األردنية  القوات  إلى  باإلضافة  العسكرية، 
نّفذت عملية مداهمة سفينة مشبوهة وتفتيشها باالشتراك 

البحرية. القوات  مع 
العلي  مصطفى  البحري  الركن  العقيد  التمرين  مدير  نّوه 
المشاركة  الوحدات  قادة  أداء  مّيزت  التي  الكبيرة  بالجدية 
والعسكريين على كل المستويات. وقد شارك في التمرين 
العام ما ال يقل عن 700 عسكري بين ضابط وفرد،  هذا 
وأثبت الجيش اللبناني خالله مرة جديدة أّنه يمتلك قدرات 

والتدريبية.  العمالنية  خبراته  تراكم  نتيجة  عالية 
األعوام  عن  التمرين  من  العام  هذا  نسخة  يمّيز  الذي  ما 

السابقة؟
قائاًل: العلي  العقيد  يجيب 

- أواًل، مشاركة القوات التقليدية من ألوية مشاة وأفواج 
األعوام  في  المشاركة  كانت  حين  في  التمرين  في  تدخل 

الخاصة.  القوات  تقتصر على  السابقة 
اإلنساني  الدولي  القانون  مديرية  مشاركة  ثانًيا،   -
قيادة  تشديد  نتيجة  وذلك  التمرين،  في  اإلنسان  وحقوق 
اإلنساني  الدولي  القانون  معايير  تطبيق  على  الجيش 

العسكرية.  العمليات  اإلنسان خالل  وحقوق 
- ثالًثا، التركيز على األمن البحري وأمن المنشآت البحرية 
من  وذلك  الطاقة،  توليد  ومحطات  كالمرافئ  الحساسة 

من  المنشآت  هذه  لحماية  سيناريوهات  تخصيص  خالل 
التي قد تطالها.  اإلرهابية  التهديدات 

الشرعية  غير  الهجرة  ظاهرة  سيناريو  إضافة  رابًعا،   -
التي اتسعت في اآلونة األخيرة، من خالل تمرين استجابة 

غير شرعيين.  إغاثة مهاجرين  لمهمة 
في  لكن  الجيوش،  عصب  هو  التدريب  أّن  المعروف  من 
الواجب  حالة جيشنا فإّن روحية العطاء والتفاني في سبيل 
هي التي ُتشّكل عصبه، وتدفعه إلى االستمرار في التدريب 
كل  وكأّن  الكفاءة،  من  مستوى  بأعلى  المهمات  وتنفيذ 
الدولي،  المجتمع  إعجاب  يثير  ما  وهذا  خير!  بألف  حوله  ما 
أهمية  من  لدوره  لما  اللبناني  الجيش  دعم  إلى  ويدفعه 

على حفظ األمن واالستقرار في المنطقة.

شيا السفيرة 
وقد تحّدثت السفيرة األميركية في لبنان السيدة دوروثي 
شيا، في مناسبة انطالق التمرين هذا العام، وقالت: »إنها 
كتدريباٍت  الحازم«  »االتحاد  فيها  نجري  التي  األولى  المرة 

دعم أميركي
منذ  اللبناني  الجيش  في  الدولي  المجتمع  يستثمر 
مانحة  جهة  المتحدة  الواليات  شّكلت  وقد  سنوات، 
 250 إلى   200 حوالى  ا  سنويًّ تقّدم  فهي  أساسية. 
وقدراته. وهي  الجيش  لعمليات  دوالر كدعم  مليون 
تواصل، انطالًقا من التزامها طويل األمد الذي أبدته 
اللوجستي  الدعم  تأمين  العسكرية،  المؤسسة  تجاه 
للتهديدات  االستجابة  في  الجيش  قــدرات  لتعزيز 

الخارجية. 
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متعددة األطراف مع أكثر من ثالثة جيوش مشاركة. وهذا 
الجيش  احتراف  يظهر  ال  والتعاون  التنسيق  من  النوع 
واالستقرار  باألمن  المشترك  اهتمامنا  بل  فحسب،  اللبناني 
بوسعنا  ما  نفعل  »إننا  قائلة:  وأضافت  أيًضا«.  اإلقليميَّين 
كل  ورغم  للعسكريين،  الملموس  الدعم  تقديم  لمحاولة 
األزمة  ظل  في  اللبناني  الجيش  يواجهها  التي  التحديات 
استثنائيًّا،  التزاًما  أظهر  أّنه  إال  لبنان،  في  االقتصادية 
لكل  الكامل  الدعم  تقديم  المتحدة  الواليات  وستواصل 

جهوده«.

كوبر الجنرال 
مـن جهتـه قـال نائـب األدميـرال براد كوبـر قائـد القيـادة 
المركزيـة للقـوات البحريـة األميركيـة واألسطـول الخامس 
الُمشتركـة  البحريـة  والقـوات  األميركيـة  البحريـة  في 
اللبنانـي  الجيـش  أّن  الواضـح  »مـن  الجنسيـات:  المتعـددة 
فهـو  لـذا  المنطقـة،  في  واالستقـرار  األمـن  ركيزة  هو 
كان  لطالما  وســنــوات،  لسنواٍت  للغاية  قــوي  استثمـار 
وينمو  يستمر  أن  وأتوقع  وحاضًرا،  الماضي،  في  موجوًدا 

المستقبل«. في 

نائب األدميرال براد كوبر يتحدث إلى قائد الجيش اللبناني عند انطالق 
مناورات االتحاد الحازم ٢0٢٢ 

ينّفذ  األميركية  السواحل  البحري بخفر  القانون  إنفاذ  متخصص بمجال 
عملية تبادل في مجال االستجابة والرعاية الطبية مع الجيش اللبناني
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تقييم ذاتي
كيف يقّيم قادة الوحدات المشاركة في المناورة تجربتهم خاللها؟ 

 يثني قائد فوج مغاوير البحر العقيد الركن باسم األيوبي على أهمية تبادل الخبرات وتنسيق الجهود، ويرى أّن 
أهمية هذه المناورة تكمن بدرجٍة أولى في التنسيق والتكامل بين القوات البحرية وفوج مغاوير البحر والقوات الجوية 

لتنفيذ العمليات البحرية الخاصة في المستقبل. 
قائد اللواء الثاني عشر العميد الركن فادي أبو حيدر َأِمَل أن تستمر هذه المناورات المشتركة دورًيا لما فيها من 
تحفيز على صعيد أداء المهمات وتبادل الخبرات والتنسيق الضروري بين مختلف الوحدات البرية والبحرية والجوية 

المشاركة.
ويشير قائد فوج األشغال المستقل العقيد الركن يوسف حيدر الى أّن مشاركة فوجه تضّمنت هذا العام بناء منشأة 
تدريبية بالتعاون مع البحرية األميركية من خالل استعمال جرافات فوج األشغال التي كانت مهمتها دعم القتال أيًضا. 

ورأى أّن تنظيم التمرين ومشاركة اآلليات والطاقات التي يتطلبها هي مصدر خبرة مهمة للجيش اللبناني. 
أدى فوج الهندسة دوًرا داعًما للقوى المنّفذة في المناورة، وشارك من خالل سرية الخبراء والذخائر والمتفجرات، 
وسرية معالجة الذخائر تحت المياه )خبراء متفجرات(. ويرى قائد الفوج العقيد روجيه خوري أّن مشاركته في مناورة 

»االتحاد الحازم« أثبتت قدرات عسكرييه من جهة وأضافت إليها خبرات مهمة من جهة أخرى.

بمستواهم... ُأعجبت  لطالما 
 Joseph عقب انتهاء المناورة أشار الكومودور
القوات  الواجب 5٦ في  K. Haywood قائد قوة 
أّنها  إلى  الوسطى  القيادة   - األميركية  البحرية 
إيجاًبا على  كانت ممتازة وقّيمة جًدا، ما انعكس 
الجيَشين  بين  المشترك  والعمل  الصداقة  صورة 
اللبناني  الجيش  بأداء  ونّوه  واألميركي.  اللبناني 
قائاًل:  ــرى  أخ جيوش  مع  مــنــاورات  تنفيذ  في 
الذي  المهني  االحتراف  بمستوى  ُأعجبت  »لطالما 
يتمتع به عناصر الجيش اللبناني وبقدرتهم على 

الظروف«. الجدي والممتاز في مختلف  العمل 
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باإلرادة والتصميم، ومن خالل التشجيع على االبتكار والخلق واكتشاف 
المهارات واستثمارها في الصمود لمواجهة األزمة، خطا أبناء المؤسسة 
العسكرية خطواتهم األولى نحو تحقيق قدر من االكتفاء الذاتي، لتكون 
البلد  ارتكاز  نقطة  أنها  السنين  مّر  على  أثبتت  التي  المؤسسة  هذه 
وقوته، قدوة تعليمية تبرهن للمجتمع أّن االعتماد على الذات واستنباط 
الحلول والصمود في الظروف الصعبة ليس ممكًنا فحسب، وإنما ضروري 

للنهوض مجدًدا.

لواء المشاة السادس خير مثال
وراحت مع كل جدار  المعاناة،  ثقل  تخفف من  بحلول  القيادة  انطلقت 
االنهيار،  من  تقيهم  ألبنائها  دعامًة  تبني  اللبناني،  المجتمع  في  ينهار 
الغذائية،  والحصص  المساعدات  لهم  وأّمنت  عسكرييها،  طبابة  فعّززت 
منازلهم  بين  تنقّلهم  كلفة  ارتفاع  لمشكلة  الحلول  إيجاد  على  وعملت 
استنباط  في  وحداتها  المقابل شرعت  في  والعكس...  خدمتهم  ومراكز 

الحلول استجابًة لهموم العسكريين. 
التي  الوحدات  إحدى  هو  البقاع  في  المتمركز  السادس  المشاة  لواء 
تشّكل نموذًجا ُيحتذى ومثااًل في القدرة على مواكبة األزمة ومواجهتها 
بالحلول الفاعلة. انطلقت خطة قيادة اللواء من مبدأ ضرورة إيجاد سبل 
تخفف معاناة عسكرييه وتساعدهم في تجاوز المرحلة القاسية، مع التأكيد 
على أّن الهم األساسي ليس اإلنتاج بهدف توفير الحلول اآلنية أو تحقيق 
االستمرارية  اكتشاف قدرات كل عسكري ومهاراته، وتأمين  األرباح، بل 
من خالل تعميم هذه المهارات عبر تعليمها ألكبر عدد من رفاقه. أكثر 
من ذلك، يطمح القيمون على هذه الخطة إلى تعميم خبرات العسكريين 
في مختلف مجاالت اإلنتاج في محيطهم، ما ُيسهم في نشر ثقافة االكتفاء 
الذاتي بدل ثقافة االستهالك، ليصبح الجيش مدرسة ونموذًجا لالعتماد 

على القدرات الذاتية.
يشّدد قائد اللواء العميد الركن جوني عقل على أهمية دور الجيوش في 
تحريك العجلة االقتصادية مستشهًدا باألمثلة الهندية والمصرية وغيرها 
في  أساسًيا  مساهًما  فيها  الجيش  وكان  أزمات،  عانت  التي  الدول  من 
النهوض باالقتصاد. ويؤّكد أّن الجيش رغم المعاناة ومحدودية الرواتب 
في  األمن  على  سيطرته  بسط  في  نجح  العسكريون،  يتقاضها  التي 
المخدرات  المطلوبين والمخّلين باألمن وتّجار  الهرمل، ومكافحة  بعلبك 
وعصابات الخطف في عقر دارهم. وقد تمّكن كما دائًما من بث األمان 
والطمأنينة في نفوس المواطنين الذين تعبوا من العواصف االقتصادية 
المؤسسة  أّن  جديدة  مرة  مؤكًدا  وأمانهم،  أمنهم  تهّدد  التي  واألمنية 
العسكرية تبقى صمام األمان والجهة الوحيدة التي تعطي اللبنانيين دفًعا 

للبقاء في هذا الوطن وأماًل بغٍد أفضل.

نقطة االنطالق
كان تفّشي وباء كورونا في ظل األزمة االقتصادية بمثابة الدافع األول 
من  للعسكريين  والمعّقمات  الكمامات  لتأمين  يتحّرك  اللواء  جعل  الذي 
الذي ذاع  الكمامات  ُأنشىء معمل صناعة  دون تكبيدهم كلفة شرائها. 
صيته في المؤسسة، وتبعته غرف التعقيم عند مداخل الثكنات، وماكينات 
تعقيم المراكز. وقد أثبتت هذه التجربة لعناصر اللواء أّنهم قادرون على 
التشجيع  إلى  الكثير، وكشفت عن مهارات وكفاءات ال تحتاج سوى  فعل 

وفتح المجال إلظهارها.
من  الحاجات:  تأمين  طريق  على  اآلخر  تلو  الواحد  المشاريع،  وتوالت 
األزوال  والماشية وزراعة  الدجاج  تربية  إلى  األراضي وزراعتها،  استصالح 
للعسكريين،  اليومي  الفطور  لتأمين  األفــران  واستحداث  لها،  كعلف 
التي  التعقيم  ومواد  والغسيل  التنظيف  ومستحضرات  الصابون  وصناعة 
ا اليوم... وكلما ظهرت مشكلة، عمل اللواء على معالجتها  باتت مكلفة جدًّ

مستعيًنا بقدرات عسكرييه ومهاراتهم.

هذا ال يكفي...
كل ما ذكرناه آنًفا مهم وضروري، ولكنه غير كاٍف لالستمرار والصمود. 
صيانة  إلى  اللواء  آليات  تحتاج  كذلك  طاقة،  إلى  العسكري  يحتاج  فكما 
للقرطاسية  الحاجة  إلى  باإلضافة  العمالنية،  جهوزيته  على  للحفاظ 
واألدوات المكتبية التي ارتفعت أسعارها بشكٍل جنوني مع انهيار الليرة 
اللبنانية. وفي حين لم تعد الميزانية المخصصة للواء )ما زالت هي نفسها 
منذ سنوات( تكفيه لتلبية كل هذه الحاجات، كان الحل باالستفادة من 
الحديد والخرضوات لصناعة القطع الفنية، التي ُأضيفت إليها صناعة عدد 
من التحف الخشبية والرسم على الزجاج وتحضير المعارض الفنية لبيعها 

واستثمار مردودها لتغطية هذه الحاجات. 
ال  إنتاجية  مشاريع  في  التطور  محقًقا  مسيرته،  السادس  اللواء  يتابع 
الكبير في  الجهد  بينما ينصب  أكثر من 1% من عديده،  تتطلب جهود 
مجال الحفاظ على األمن وتنفيذ المهمات العسكرية من دون أي تقصير، 
وذلك بشهادة مناطق انتشاره وأهاليها وزوارها. ويأمل اللواء أن يصبح 
وسيبقى  كان  فالجيش  اللبناني،  للمجتمع  كما  األخرى  للوحدات  قدوًة 
نموذًجا في كيفية  ُيقدم  اليوم  لبنان، وها هو  األساسية لصمود  النواة 

مواجهة األزمات باالعتماد على القدرات الذاتية. 
على  مصممون  ولكّننا  جديدة،  تجربة  هي  نفعل؟  فماذا  ننهار  إننا 

النجاح... وما مننكسر! 

مستمرون

خطوة نحو االكتفاء الذاتي... والنهوض بالوطن
منذ بدأت األزمة االقتصادية األخيرة تعصف بلبنان، وشعبه يشكو، ويئن ويتذّمر... »ما في شي زابط«، يقف في طوابير ذلٍّ ليحصل على ربطة 
الخبز، محروم من طعم اللحم والدجاج، وحتى الخضار باتت بعيدة المنال من البعض! فما هو الحل؟ وحتى متى نقبع مستسلمين ننتظر الفرج؟ 
سؤال طرحه أبناء المؤسسة العسكرية، وكما عهدناهم ال يستسلمون وال يرضخون، وها هي هذه األزمة تكشف بين صفوفهم مهارات وقدرات 

يشهرونها سالًحا فاعاًل...

ندين البلعة خيراهلل
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في  األولى  الضامنة  الجهة  اليوم  العسكرية  الطبابة  ُتعّد 
ففي  فيه.  السائد  الواقع  عكس  تسير  ذلك  في  وهي  لبنان، 
حين تتهاوى القطاعات تحت ضغط الوضع االقتصادي السيئ، 
خدماتها،  معززة  األمام  إلى  خطوات  الجيش  طبابة  تحقق 
وموّسعة أقسامها، لتوفر األمان الصحي الكامل لنحو 10 في 
المئة من اللبنانيين الذين هم على عاتقها. وهذه الخدمات 
ال تقتصر على ما تقدمه الطبابة في لبنان، فهي ما زالت توّفر 
العالج في الخارج لمن هم بحاجة إليه وإن كانت الكلفة طائلة. 
لخسرنا  الجيش  لوال  المستفيدين:  أحد  صرخة  نستذكر  هنا 

ابننا، عالجه يفوق بكثير كل ما نملكه...

أًيا كانت التحديات
منذ 4 سنوات وضعت قيادة الجيش الطبابة العسكرية على 
خدماتها  وتحسين  تطويرها  على  وصممت  أولوياتها،  رأس 
لوال  الهدف لم يكن ممكًنا  التحّديات. تحقيق هذا  أًيا كانت 

أمرين: األول دراسة شاملة لواقع الطبابة وحاجاتها، والثاني 
الشح  ظل  في  لتطويرها  الالزمة  األموال  توفير  األهم،  وهو 
تضافرت  ورشة  بدأت  وهكذا  الجيش.  موازنة  تعانيه  الذي 
فيها جهود جبارة، وكان من ثمارها ترشيد اإلنفاق واستخدام 
الموارد بأفضل ما يمكن، بينما كانت الثقة بالجيش المعقودة 
على تقدير جهوده وشفافيته كفيلة بتأمين مساعدات له تم 

تحّويل معظمها لدعم الطبابة.

خطوات متالحقة
شملت  وتحديث  تطوير  ــة  ورش األولـــى  الخطوة  كانت 
الخمس،  المناطق  وطبابات  المركزي  العسكري  المستشفى 
إضافة إلى استحداث 4 مستوصفات جديدة في برقايل ورأس 

بعلبك والفياضية )ثكنة شكري غانم( وجزين.
وبهدف تقديم أفضل خدمة طبية للمضمونين العسكريين 
وعائالتهم تعاقدت الطبابة مع عدد من المستشفيات والمراكز 

مستمرون

اإلرادة التي أثمرت أماًنا صحًيا... 

يا رب كل شي إال الصحة! تختصر هذه العبارة دعوات اللبنانيين الذين يعيشون أحلك أيامهم وأكثرها قسوة، ويحتل 
عجزهم عن تأمين نفقات الطبابة رأس الئحة همومهم الطويلة... وفي حين يعاني العسكريون كما سواهم من المواطنين 
تداعيات الضائقة االقتصادية، تبقى طبابتهم مصدر شعور باألمان، فقد يمكن تدّبر كل شيء بما تيّسر، لكن ما العمل أمام 

انعدام القدرة على تأمين نفقات عملية جراحية طارئة، أو نفقات عالج مرض مزمن؟



83

ووّقعت  وخارجه  لبنان  داخل  المدنية  والمختبرات  الطبية 
العسكري  المستشفى  ُأضيف طابق في  فيما  اتفاقيات.  معها 
المركزي يّتسع لـ23 سريًرا، و3 غرف بسعة ٦ أسّرة إلى فرع 
العالج الكيميائي، كما تّم استحداث قسم جديد لغسيل الكلى 
بمواصفات عالمية يّتسع لـ1٦ سريًرا، وعيادات جديدة لقسم 
العظم، وأخرى لتفتيت الحصى، ومطبخ جديد في المستشفى.

المستشفى  في  أقسام  عدة  تجديد  تّم  مّتصل  سياق  وفي 
الذي  القلب  وقسم  الداخلية،  األمراض  قسم  منها  المركزي، 
الفائقة  العناية  وقسم  الشرايين،  لتمييل  بمختبرين  ُجّهز 
الذي بات يضّم  التنظير  مع رفده بـ10 أسّرة إضافية، وفرع 
إلى  وُأضيف  للمراقبة.  غرف  و٦  إنعاش  غرف  و8  مشاغل   4
مختبر تمييل شرايين القلب مختبٌر جديد مزّود أحدث األدوات 
والمعدات الطبية، ما يسمح بتصوير شرايين األطراف بعد أن 
كان التصوير يقتصر على الشرايين التاجية للقلب. أما قسم 

جراحة اليوم الواحد فقد اّتسع ليضّم 12 سريًرا.
للعمليات  جديد  طابق  بإنشاء  كانت  األبرز  النوعية  النقلة 
الجراحية في المستشفى المركزي بمواصفات عالمية، والذي 
ضّم 5 غرف عمليات، فتحت المجال أمام إجراء عمليات حديثة 

سّباقة ورائدة في لبنان والشرق األوسط.
إلى حّدها  واستثمارها  وإضافتها  المباني  ترميم  إطار  وفي 
األقصى، ولتخفيف المركزية في المستشفى المركزي أنشأت 
للضباط  االستشفائية  بالشؤون  متخصًصا  مكتًبا  الطبابة 
المتقاعدين وآخر لعائالت الشهداء وذوي االحتياجات الخاصة، 
ما سّهل عليهم إنجاز المعامالت والحصول على الخدمات التي 

يحتاجون إليها. 
العمل  لتحسين  الجهود  تضافرت  التنظيمي  الصعيد  على 
اإلداري والمكننة، خصوًصا لجهة ضبط الفاتورة االستشفائية، 
للمعّدات  الرشيد  واالســتــخــدام  الطبي،  الــكــادر  ــداد  وأعـ
المستشفى  وخــارج  داخل  ــة،  واألدوي الطبية  والمستلزمات 

المركزي والطبابات العسكرية.

كذلك، وبهدف استيعاب أكبر عدد من المستفيدين وتأمين 
الخدمات الطبية لهم، تّم التعاقد مع مستشفى رفيق الحريري 
قبل  من  سريًرا  و35  عمليات  غرف   3 الستخدام  الجامعي 
المستشفى. كما جرى استحداث  العسكرية في حرم  الطبابة 
و4  سريًرا   4٦ يضم  الكندي  اللبناني  المستشفى  في  طابق 

أسّرة داخل غرفة العناية الفائقة خالل جائحة كورونا.

اآلتي أفضل...
العسكرية  للطبابة  بالنسبة  الجيش  قيادة  مشاريع  تقف  ال 
يتم،  سوف  لذا  لألفضل،  دوًما  تتطّلع  فهي  الحد،  هذا  عند 
االستشفائية  الفاتورة  العمل على  استكمال  في وقت قريب، 
في عمل جهاز  تغيير  وأّنه جرى  Ebill، خصوًصا  اإللكترونية 
مراقبة الخدمات الطبية وصالحياته قضى بإنشاء »فرع تلّقي 
اليوم  في  ساعة   24 يعمل  الذي   Call Center االّتصاالت« 
المدنية  المستشفيات  إلى  المرضى  دخول  عملية  لضبط 
المريض  بين  التواصل  يؤّمن  كما  االستشفائية.  وفاتورتها 
خالل  من  المدني  المستشفى  في  وضعه  ويتابع  والطبابة، 
مندوبين يتولون معالجة أي شكوى. وتكتسب هذه النقطة 
األخيرة أهمية كبرى في ظل األوضاع القائمة، إذ ُيمنع على 
المستشفيات المتعاقدة مع الجيش تحميل المستفيدين من 

الطبابة العسكرية أي نفقات.
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لمزيد من الشفافية وتسهياًل للمعامالت اإلدارية أتت فكرة 
العسكرية  الطبابة  بين  الطبي  العمل   )Code( رمز  توحيد 
بعد  وذلك  المستشفيات...(،  الدوائر،  )الوزارات،  والمعنيين 
متابعة عدد من العسكريين دورة ترميز في الجامعة اليسوعية 
بهدف توحيد لغة العمل، واستخدامها في المعامالت الطبية 

كافة.
وفي ظل الظروف االقتصادية الصعبة وبهدف تأمين الطاقة 
على  االعتماد  دون  من  المركزي  للمستشفى  الكهربائية 
مصادر خارجية، يأتي مشروع تركيب ألواح الطاقة الشمسية 

لتزّود المستشفى الكهرباء النظيفة 24/24 ساعة.

إلى جانبنا في الخدمة أو التقاعد
سواء كان العسكري في الخدمة الفعلية أو في التقاعد فإّن 
أول  الرقيب  وخبرة  جانبه،  إلى  ستكون  العسكرية  الطبابة 
في  األثر  أبلغ  تركت  المجال  هذا  في  عون  فادي  المتقاعد 
نفسه. يقول: »ال تمييز بين المتقاعد ومن هو في الخدمة. 
لقد أرسلتني الطبابة إلى فرنسا حيث ُأجريت لي عملية زرع 
تكّبد  ويضيف  لبنان«.  في  إجراؤها  ممكًنا  يكن  ولم  كبد 
وتتكفل  إقامتي«...  وتغطية  لعالجي  طائلة  مبالغ  الجيش 
ال  التي  للمؤسسة  العميق  االمتنان  عن  باإلفصاح  نظراته 
تتخلى عن أبنائها، فهي تضمنهم مع عائالتهم مدى الحياة، 

بل تنقذ هذه الحياة مهما كلفها ذلك. 

أغلى من الصحة؟
ليس أغلى من الصحة إال صحة األوالد، وما أصعب أن يمر 

اإلنسان بتجربة مرض أحد أوالده وهو غير قادر على تأمين 
كلفة عالجه. »لوال الجيش لشاهدت طفلي يموت أمام عيني 
الرقيب  يقول  أفعل شيًئا إلنقاذه«  أن  أستطيع  أن  من دون 
في  شريان  زرع  عملية  إلى  إبنه  احتاج  الذي  شكر  اسماعيل 
القلب تّمت بنجاٍح. وهو يضيف: »رغم أّن العملية مكلفة جًدا 

وقفت قيادة الجيش إلى جانبي ولم أتكّلف ليرة واحدة«. 
بدوره، يتحدث الرقيب أول زياد المغبط عن تجربته الصعبة: 
وكانت  دقيقة  صحية  بحالة  ولــدت  السنتين  ذات  »ابنتي 
بحاجة إلى زراعة نقي العظم وال عالج لها في لبنان، تكّفلت 
الطبابة العسكرية بإرسالنا إلى إيطاليا لمدة سنة ونصف رغم 
الجيش  قيادة  الخارج.  للعالج واإلقامة في  الباهظة  التكاليف 
لم تبخل علينا بأي مصاريف بفضل اهلل والجيش عادت ابنتي 

إلى الحياة«.
الليطاني  ميشال  الرائد  ابن  الليطاني  مارون  الطفل  حالة 
أيًضا صعبة جًدا، ما اقتضى إرساله إلى فرنسا إلجراء  كانت 
عملية زرع كبد احتاج بعدها للبقاء هناك عدة أشهر لمتابعة 

مارون الليطاني
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إلى جانبكم دائًما...
ومن  المخاطر،  من  سلسلة  حياته  أّن  العسكري  يدرك 
مع  مسيرته  تبدأ  القسم  ــه  وأدائ البزة  ارتدائه  لحظة 
العسكري  هذا  يدرك  حدود.  عند  تقف  ال  التي  التضحية 
طول  جانبه  إلى  ستبقى  مؤسسة  إلى  ينتمي  أّنه  أيًضا 

العمر وخصوًصا في األوقات الصعبة.
قصة العريف حسن شعيب نموذج للعديد من القصص 
التي تؤكد أّنه رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المؤسسة 
فهي مصّرة على توفير أفضل الخدمات الطبية لعناصرها، 
إصابة  ُأصيب  بعسكري  األمر  يتعلق  عندما  بالحري  فكم 
الجهود  كل  سُتبذل  أمنية؟  مهمة  تنفيذه  خالل  بالغة 
إلنقاذه، ولن تقف الجهود عند حدود ما يتوافر في لبنان 
بالضبط  وهذا  الخارج.  إلى  التوّجه  األفضل  من  كان  إذا 
أشهر   ٦ أمضى  الذي  شعيب  العريف  حالة  في  ما حصل 
الفرنسي  العسكري   PERCY مستشفى  في  أيام  و10 
إصابته  إثر  الجسيمة،  العسكرية  باإلصابات  المختّص 
أثناء تنفيذ مهمة أمنية في منطقة البقاع في تموز العام 
الماضي. تابعت القيادة وضع العريف المصاب بدقة منذ 
لحظة دخوله المستشفى، وظّلت على تواصل مع الجهاز 
الطبي الذي يقدم له العالج، إلى أن تحّسن وضعه وبات 
باريس على  لبنان. وقد وصل من  إلى  إعادته  باإلمكان 
متن طائرة إسعاف خاصة مجّهزة بجميع الوسائل الطبية 
الالزمة. وكان في استقباله في المطار قائد الجيش العماد 

 Anne GRILLO ممثاًل السفيرة الفرنسية السيدة Gregory MEDINA جوزاف عون والملحق العسكري الفرنسي العقيد
وعدد من أفراد عائلته. 

ترقية  ومنحه  جانبه،  إلى  دائًما  المؤسسة ستكون  أّن  له  وأّكد  ومعنوياته،  على صحة شعيب  القائد  اطمأّن  هناك 
استثنائية مقّلًدا إّياه وسام الجرحى وشهادة تنويه.

قيادة  تكّفلت  ذكرها  سبق  التي  الحاالت  في  وكما  العالج، 
وصف  عن  فتعجز  الطفل  والــدة  أما  النفقات.  بكل  الجيش 
معالجة  استطعنا  لما  الجيش  »لوال  تؤكد:  لكنها  شعورها، 
وجدناه  كنا  ولما  بكثير،  إمكاناتنا  تفوق  العملية  ألّن  طفلنا 

بصحة جيدة اليوم«.
في  الوحيدة  الميزة  بالطبع  ليس  بالعالج  الكامل  التكّفل 
منها  المستفيدين  تحيط  التي  العسكرية  الطبابة  تقديمات 
بات  وهو  العسكري،  المستشفى  داخــل  الخدمات  بأفضل 
يضاهي أفضل المستشفيات، ويجري عمليات صعبة ومعقدة 

بنجاح تام. في هذا السياق يقول السيد محمود عدوية الذي 
العسكري  المستشفى  في  المريء  اسئصال  لعملية  خضع 
المركزي: إّنها أفضل مستشفى في لبنان، من يخضع لعملية 
يبيع ما »فوقه  أن  العسكري سوف يضطر  المستشفى  خارج 

وتحته« كي يتطبب، الحمدهلل...
رغم كل السواد الذي يحيط بنا تبقى اإلرادة في التقدم إلى 
ُتقدم خير  العسكرية  والطبابة  بالنهوض،  أمل  بادرة  األمام 
مثال لهذه اإلرادة التي أثمرت أماًنا صحًيا للمستفيدين منها، 

في حين بات هذا األمان »عملة« نادرة في لبنان...
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ال يترك الرفاق شهيدهم في أرض المعركة حتى ولو كّلفهم ذلك 
أن يسلكوا الطريق الذي سلكها، وال تترك قيادة الجيش مصابيها 
مهما طالت مدة عالجهم، بل تقف إلى جانبهم بكل ما يقتضيه 
عهد  وقيادته  العسكري  فبين  واهتمام.  ورعاية  متابعة  من  ذلك 
الوفاء المتبادل ثابت مستمر ال تغّيره أو تحول دون تحقيقه ظروف 
المصابين  معنويات  في  يتجّلى  العهد  وهذا  قاسية،  كانت  مهما 

إرادة ال تنكسر. 

بملء إرادتي...
أول  المؤهل  هؤالء  بين  من 
الفوج  من  محّمد  الفتاح  عبد 
عداد  في  كان  الذي  المجوقل 
من صنعوا االنتصار في معركة 
غالًيا  ثمًنا  دفع  الجرود«،  »فجر 
لم  ذلــك  مع  بصره،  بفقدانه 
ينكسر ولم يستسلم! ُيقر بأّنه 

خاللها،  وحيًدا  يكن  لم  لكّنه  إصابته،  إثر  جًدا  بمرحلٍة صعبة  مّر 
فقد اجتازها محاًطا برعاية المؤسسة العسكرية وقيادتها. يقول: 
»مرحلة واجتزناها، المؤسسة لم تبخل علّي بشيٍء، ال من ناحية 
الطبابة واالستشفاء وتأمين األدوية والمستلزمات الطبية والمراقبة 
أّنها خصصت  النفسية والمعنوية، بل  الناحية  المستمرة، وال من 
عنصًرا لمساعدتي على التنّقل، وهو يالزمني منذ 5 سنوات. اليوم 
أشعر بالراحة جسدًيا ونفسًيا، فقد تحّسن نظري من 5 إلى %10 

بعد أن كان األمل بالتحسن ولو بنسبة 1% مفقوًدا في حالتي«. 
لعصبية القطعة دور مهم في تعزيز معنويات أفرادها، وهذا ما 
يعكسه حديث المؤهل أول محمد حين يقول: »عندما تقّدمنا إلى 
دورة المجوقل كنا 750 فرًدا، تخّرج منها 40 فقط، وكّنا جميًعا 
مستعدين الفتداء لبنان بدمائنا. كنت أعرف حجم الصعوبات التي 
واخترت  اليوم  ولو عدت  إرادتي.  بملء  واخترت ذلك  سأواجهها، 
مسيرة حياتي مرة أخرى لكانت خياراتي هي نفسها، حتى المهمة 

التي ُأصبت فيها كنت سُأنّفذها من جديد وباالندفاع نفسه«.
بظروٍف  اليوم  تمّران  والمؤسسة  »البالد  قائاًل:  حديثه  ويختم 
على  ونستسلم...  عنهما  نتخّلى  أن  يعني  ال  هذا  لكّن  صعبة، 
العكس، فلنتسّلح بالصبر وقّوة التحّمل. شعبنا متعّلق بهذه البزة 

التي أقسمنا يمين الوالء لها، ولن نستسلم في لحظة ضعف«. 

العسكري ال يستسلم
ُأصيب المعاون أول صهيب عمر في عملية مداهمة مخيم النور 
الفوج  ُنّفذت منذ بضع سنوات. هو من عسكريي  التي  - عرسال 
المجوقل الفخورين بقطعتهم وبزتهم أيًضا. أدى واجبه بشجاعٍة، 
وها هو يواجه إصابته بشجاعٍة مماثلة مؤكًدا أّنه مستعد للتضحية 
الحاجة،  دعــت  إذا  جديد  من 
إذا  ذاتــهــا  المهمة  ولتنفيذ 
إيمانه  ُأخرى.  مرة  إليه  ُأوكلت 
قسوة  رغم  يتزعزع  ال  بلبنان 
»علينا  يقول:  وهو  الظروف. 
فوطننا  قلياًل،  والتحّمل  الصبر 
سوف يستعيد عافيته مجدًدا«. 
ويضيف: »المؤسسة العسكرية 
على  تسهر  أبـــًدا،  تتركنا  ال 
راحتنا، خصوًصا لناحية العالج واالستشفاء«. المعاون أول صهيب 
وال شيء  وال شعب  ال وطن  العسكرية  البزة  دون  »من  أّنه  يرى 
هذه  يرتدي  عسكري  أي  يستسلم  ال  المنطلق  هذا  ومن  آخــر... 

البزة«.

لن أتردد لحظة
على الرغم من إصابته البليغة خالل مداهمة المطلوب »أبو سلة« 
مديرية  في  الخاصة  الوحدة  عسكريي  أحد  يقول  الشروانة،  في 
البزة  وارتديت  اللبناني  الجيش  في  تطّوعت  »عندما  المخابرات: 
المرقطة أقسمت يمين الوالء لوطني، وأعلنت استعدادي الفتدائه 
بدمي. وكنت أعلم أّنني سأحمل دمي على كّفي دوًما... احتمال أن 
ُأصاب أو حتى أن استشهد كان وارًدا في أي لحظة، وكنت مستعًدا 
لذلك. نحن مستمرون والمؤسسة مستمرة، ال نستسلم حتى آخر 

قطرة دم لنار.
برعايتها لهم، تؤكد قيادة الجيش لعسكرييها أّنها إلى جانبهم 
على  أّنهم  وللبنان  لها  يؤكدون  وصبرهم  وبتضحياتهم  دائًما، 
القسم باقون. هكذا ُيصنع الصمود، صمود المؤسسة وعناصرها، 

وصمود الوطن...

نحن ومؤسستنا

هكذا ُيصنع الصمود
يدرك العسكري أّن حياته سلسلة من المخاطر، ومن لحظة ارتدائه البزة وأدائه القسم تبدأ مسيرته مع التضحية التي ال تقف عند 
حدود. لكّن العسكري يدرك أّنه ينتمي إلى مؤسسة ستبقى إلى جانبه طوال العمر أيًضا، وستسانده في األوقات العصيبة. لذلك من 
الصعب أن تكسره إصابة مهما كانت جسيمة، ال بل يؤكد من قاسوا األمرَّين قبل أن يستعيدوا بعًضا من عافيتهم: إذا عاد الزمن إلى 

الوراء سنتصرف كما تصرفنا من قبل... 

المعاون أول صهيب عمرالمؤهل أول عبد الفتاح محّمد 
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في عيد الجيش الـ77 ضّجت وسائل اإلعالم على اختالفها 
والمواضيع  والريبورتاجات  والمقابالت،  الخاصة،  بالحلقات 
وتضحياته،  جهوده  تثّمن  كلها  والــصــور...  والمقدمات 
كل  وتطمئن  إنجازاته،  على  كما  معاناته  على  الضوء  تلقي 
واألزمات،  العواصف  في وجه كل  أّنه صامد  إلى  اللبنانيين 

طامح إلى مستقبل أفضل ينعم به لبنان وأبناؤه!
المواد  لكل  العريضة  الخطوط  أساسيان شكال  موضوعان 
العام:  هذا  الجيش  عيد  مناسبة  في  رافقت  التي  اإلعالمية 
تمر  التي  الصعوبات  كل  رغم  العسكرية  المؤسسة  صمود 
وهي   2022 العام  ودورة  للجميع،  أفضل  بغٍد  وأملها  بها 
أول دورة تخّرج ضباًطا إناًثا في العمل العسكري الميداني. 

وفي ما يأتي مقتطفات من األنشطة اإلعالمية التي واكبت 
هذه المناسبة.

نقطة االنطالق... توجيه الجيش
التوجيه  مديرية  من  الجيش  لعيد  التحضيرات  انطلقت 
بتحضير ملف إعالمي متكامل خاص باإلعالميين لالستفادة 
في  الضباط  تخريج  احتفال  وقائع  تغطية  أثناء  في  منه 
المحطات  نقلته معظم  الذي  الفياضية،  غانم-  ثكنة شكري 

التلفزيونية اللبنانية مباشرًة، عبر تلفزيون لبنان.
وسائل  كل  اجتاحت  صــورة  مننكسر«  وما  سنة...   77«
تتخذ  أن  القيادة  ارتأت  وقد  االجتماعي،  والتواصل  اإلعالم 
هذا الشعار لعيد الجيش، للتأكيد على أّنه رغم كل الصعوبات 
وقد  وستبقى صامدة.  كانت  فهي  المؤسسة  بها  تمر  التي 
مواقع  على  انتشرت  للمناسبة،  فيديوهات  المديرية  وّفرت 
وتفاعاًل  مشاركًة  والقت  والتلفزيونات  االجتماعي  التواصل 
غابوا فماذا  أنهم  لو  تخيل  الجيش...  واسَعين: »اهلل يحمي 
يحصل بالبلد... هؤالء هم أبطال بالدي الفعليون... يعملون 

لقاء القليل ويقدمون الكثير... اهلل يعينهم ويحميهم«...

نهاركم سعيد من الكلية الحربية
في ربوع مدرسة الشرف والتضحية 
والوفاء، من ساحات الكلية الحربية، 
في  الشريف  مالك  اإلعالمي  أطــّل 
من  الجيش  لعيد  مخصصة  حلقة 
الصباحي،  سعيد«  »نهاركم  برنامج 
العميد  الكلية  قائد  فيها  استضاف 

االستراتيجي  للتواصل  التخطيط  ومدير  جورج صقر،  الركن 
جويل  الضابَطين  والتلميَذين  عاد،  الياس  الركن  العقيد 
الكالسي وطوني روحانا، والرقيب أول المتقاعد جورج عبود 

قسيس.
خالصة كبرى خرج بها الشريف ومعه كل المشاهدين من 
هذه الحلقة وهي أّن »والء العسكريين للمؤسسة العسكرية 
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صورتنا في اإلعالم

الجيش المنتصر على األزمات
في وقت خّيم اليأس على نفوس جميع اللبنانيين حتى باتوا ينظرون إلى كل األمور بسلبية وما بيدهم حيلة سوى االنتقاد 
ه ألبناء المؤسسة العسكرية: كيف ما زلتم صامدين في ظل كل هذه  والتذّمر. وفي حين يراود الجميع التساؤل نفسه الُموجَّ
األزمات وبرواتبكم الضئيلة؟ ولماذا ما زلنا نرى من يتحّمس لاللتحاق بصفوف المؤسسة؟ يأتي الجواب صارًخا في اإلعالم 

الذي شّكل هذا العام لسان حال المؤسسة وأبنائها الذين اعتادوا العّض على الجرح والتضحية بصمت.

ندين البلعة خيراهلل

العميد الركن جورج صقر

اإلعالمي مالك الشريف
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المؤسسة  إّن  الـــدوالر«!  وال  األسعار  تحكمه  ال  والوطن 
العسكرية حريصة على معنويات عسكرييها، وتعتمد خطًطا 
في صلبها المحافظة على هذه المعنويات، من المساعدات 
الزراعية  المشاريع  إلى  النقل،  وخطة  والمالية،  الغذائية 
والصناعية الصغرى للتكيف واالكتفاء الذاتي... باختصار هذا 
الواقع يدفعنا إلى االبتكار وإيجاد الحلول المرحلية للصمود.

وقد ُصدم اإلعالمي حين سأل عن أخبار الفرار التي نسمع 
معظم  بل  ال  دقيقة،  غير  األرقــام  أّن  الجواب  وأتاه  عنها، 
إلى  للعودة  استرحام  طلبات  وقّدموا  عــادوا  فــّروا  الذين 
من  المتوقعة  غير  األعداد  عن  ناهيك  المؤسسة،  صفوف 

الراغبين بالتطوع في الجيش.
قسيس،  عبود  جورج  المتقاعد  أول  الرقيب  شهادة  وتأتي 
لمعالجة  العسكرية  الطبابة  خالل  من  له  المؤسسة  ودعم 
مئات  بين  من  حالة  )وهو  والمكلف  المزمن  ابنته  مرض 
الثمن(،  باهظة  المطلق من عمليات وأدوية  بالدعم  تحظى 
األسود  النفق  هذا  ظل  في  المؤسسة  أبناء  تطمئن  شهادة 

الذي نمر به.
تختص  التي  الريبورتاجات  من  عدد  أيًضا   LBCIللـ وكان 
»بتتخايلو  بعنوان  أولها  اإلخبارية.  بالمناسبة خالل نشرتها 
أجابوا:  الذين  المارة  على  بال جيشو؟« سؤال طرحته  لبنان 
»ما في لبنان إذا ما في جيش... كانت خربة وغابة ومزرعة... 
لو ما الجيش اللبناني حمى أرض لبنان ما كنا بألف خير... بال 
الجيش لبنان كلو ما بيسوا شي... الجيش هو سياج الوطن 
الجيش ما في  راح  إذا  للبنان  الفقري  العمود  وحامينا... هو 
تارو  ياخد  واحد  كل  بقبيلة  أشبه  جيش  بال  لبنان  بلد... 
بإيدو... هو المؤسسة الوحيدة التي ما زلنا نعتمد عليها... 
البلد بال جيش يعني إرهاب وفوضى وسرقة وقتل... لبنان 

بال جيش كالجسد بال روح وكالبنيان بال أساس«...
دفعة  أول  الـ2022  »دورة  حول  ريبورتاج  ُعرض  كذلك، 

ومعها  ــدورة  ال طليعة  تقول  فماذا  إناًثا،  ضباًطا  تخرج 
أنجي  المالزم  مع  مقابلة  الريبورتاج  تضّمن  الخريجات؟« 
باالنتماء  فخرهنَّ  عن  عّبرَن  زميالتها،  من  وأخريات  خوري 
كما  إليها.  لالنتساب  الفتيات  وشّجعَن  المؤسسة،  لهذه 
أرضه  في  يصمد  بأن  اللبناني  الشعب  إلى  رسالة  وّجهَن 

ويثق بالمؤسسة العسكرية. 
وريبورتاج ثالث »خمس دقائق تختصر شريط حياة عسكري 
في الجيش.. وللمؤسسة في عيدها ألف تحية«، رافقت خالله 
الكاميرا المعاون أول باسل محمد في رحلته من منزله إلى 
الهموم والصعوبات، وفي  لتلقي الضوء على  مركز خدمته، 

ختامه رسالة من العسكري »باقون ليبقى الوطن«!

الـMTV: عيد الجيش الـ77... عيد االنتصار
عن  بوضوح   MTVالـ تلفزيون  أخبار  نشرة  مقدمة  عّبرت 
للجيش  والسبعين  السابع  العيد  فوصفت  الجيش،  تضحيات 
اللبناني بـ»عيد االنتصار«. وقالت في المقدمة إّنه »االنتصار 
المخلون  كثر:  وهم  الخارجيين  أعدائه  على  للجيش  األول 
الناس،  بحياة  المتالعبون  حدهم.  عند  أوقفهم  باألمن 
أنهى استباحاتهم. المخدرات، حاربها في عقر دارها وكافح 
أربابها بل شياطينها. واألهم شّكل الجيش ضمانة حقيقية 
للمحتجين كي يرفعوا صوتهم عالًيا ضمن احترام القوانين 

شرط أال يجنحوا نحو الفوضى والتدمير.
التحديات الداخلية التي  الثاني للجيش هو على  واالنتصار 
كان  اللبناني  فالجيش  فيها.  فرد  وكل  كمؤسسة،  واجهته 
لكن  الحاضن،  الحامي،  أّنه  صحيح  وفينا«.  »منا  يزال  وال 
يتجزأ من  ال  أسفله، هم جزء  إلى  الهرم  أعلى  عناصره من 
يرتاحون  بحزنه.  ويحزنون  بفرحه،  يفرحون  الشعب.  هذا 
كانوا  فهم  كثيًرا  عانوا  لذلك  أللمه.  ويتألمون  الرتياحه، 

دائًما وأبًدا في قلب العاصفة.

LBCتلفزيون الـLBCتلفزيون الـ
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الكثير وعانى معهم  عانوا  والقلب  الكف  اللبنانيون نظيفو 
وسلًكا  الشبهات،  فوق  مؤسسة  يزال  وال  كان  ألّنه  الجيش 
الفساد...  فوق  وضباًطا  ورتباء  وعناصر  ــراءات،  اإلغ فوق 
وعالي  الرأس  مرفوع  بعيده  يحتفل  أن  للجيش  يحق  لذلك 
وعلى  فهو،  أنجزه  بما  يفخر  أن  لقائده  ويحق  الجبين. 
الرغم من الهجمات التي يتعرض لها بسبب قرب استحقاق 
الرئاسة، لم ينزل إلى مستوى الرد على اتهامات اآلخرين... 
وللبنانيين  وينجز،  أنجز  ما  كل  له  شكًرا  الجيش  عيد  ففي 
أّن  بخير طالما  والوطن سيعود  بخير.  وانتم  نقول كل عيد 
هناك حراًسا أصيلين يحرسونه، شعارهم الشرف والتضحية 
ربين:  إال  يعبدون  انتصارين، وال  والوفاء، حققوا ويحققون 

اهلل ولبنان«.
المؤسسة  عن  ريبورتاجات   5 المقدمة  هــذه  وتبعت 
العسكرية، أولها »ليش الجيش« الذي تحدث عن مسار هذه 
المؤسسة من الوالدة وصواًل إلى المرحلة الراهنة: بعد 77 
سنة ليش الجيش؟ ألّنه من الوالدة: كبر بتطوير اإلمكانات، 
دافع عن لبنان من جنوبه إلى شماله ضد العدو اإلسرائيلي 
وضد اإلرهاب، وما بينهما حماية المجتمع اللبناني من شبح 

بعزيمة  الوطن، وقف وصمد  أجل  استشهد من  المخدرات، 
وبقي  الدولي،  المجتمع  ودعم  اللبنانيين  وثقة  العسكريين 

إنساًنا لبنانيًّا مع أهله... بعدو بيجمعنا وبعدو واحد منا!
وفي الريبورتاج الثاني »عيد الجيش مؤسسة تعّلم الشرف، 
مع  مقابالت  للوطن«،  والوفاء  التضحية  يعشقون  جنودها 
شهداء أحياء من وحدات خاصة، أظهرت التزامهم رسالتهم 
والتضحيات...  الدماء  بتقديم  يبخلوا  لم  فهم  السامية 
واحًدا،  واالندفاع  واحدة  العزيمة  وتبقى  تختلف  اإلصابات 
منكم،  وهو  يحبكم  الجيش  اللبنانيين:  إلى  منهم  ورسالة 

هي مرحلة وستمر وسيرجع لبنان »أحلى من األول«.
الجيش  مواجهة  كيفية  فتناول  الثالث،  الريبورتاج  أما 
التدخالت  وجه  في  وصموده  والمالية،  االقتصادية  األزمة 
والخارج.  الداخل  أذهــل  الــذي  الطبي  والنجاح  السياسية 
أزمة  أسوأ  المؤسسة  تواجه  كيف  الريبورتاج  هذا  أوضح 
الدعم  عن  متحدًثا  الحي،  باللحم  المجحفة،  الموازنات  بعد 
منها  األكبر  الجزء  ُيخصص  التي  والمساعدات  الخارجي 
للطبابة العسكرية حتى يبقى العسكري ومن هم على العاتق 
محميين من غول المرض وصعوبة االستشفاء خارج الطبابة 
هذه  نفقة  على  عولجوا  مرضى  شهادات  مع  العسكرية، 
يبقى  الذاتي،  االكتفاء  لتوفير  المبادرات  الطبابة... ومع كل 

الجيش عنوان الصمود واألمل والضمانة ليبقـى لبنـان.
في الرابع، تطّرقت الـMTV إلى موضوع المرأة في الجيش 
التي تخّطت الصورة النمطّية وباتت تشغل مناصب ميدانية 
ال إدارية وحسب. وتضّمن مقابالت مع تالمذة ضباط ُقبيل 
رئيسة  سعود  مروى  اإلداري  العقيد  إلى  إضافة   ، تخرجهنَّ
تحّدثت  والتي  حديًثا(،  ُأنشئ  )الذي  االجتماعي  النوع  قسم 
عددهنَّ  ويبلغ  الجيش،  في  النساء  دمج  عملية  متابعة  عن 

نحو 4000 امرأة أي ما يشّكل نسبة 5.5% من عديده.
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على  الجيش  عناصر  معاناة  تناول  ريبورتاج  ُعرض  وأخيًرا، 
صفوف  في  عنصر  لبنانية  عائلة  كل  ففي  أهلهم.  لسان 
يعاني   اللبنانيين  معظم  كما  وهو  العسكرية،  المؤسسة 
تداعيات األزمة االقتصادية ولكّنه »مش قادر يطلع عالهوا 
غير  قصصهم  تعرف  فيك  ما  وغضبو...  وجعو  عن  ويعّبر 
تقرير  العسكريين.  أحد  شقيقة  تقول  كما  أهاليهم«  من 
وخطيبته،  وزوجته،  وأّمه،  العسكري،  والد  فيه  نسمع  مؤّثر 
ويتعب  »يــداوم«،  أّنــه  على  يجمعون  كلهم  وشقيقته... 
يعاني  باختصار  مقابل.  الوطن من دون  أجل  ويضّحي من 
الجيش من األزمة ولكّنه صامـد من أجـل الوطـن... وختـام 
التقرير عنـوان »مثلكـم نعانـي... معكـم وبفضلكـم باقـون«!

من تلفزيون لبنان أحلى صباح
كان للجيش أيًضا في عيده حصة مميزة في حلقة خاصة 
صباح«،  »أحلى  لبنان  تلفزيون  على  الصباحي  البرنامج  من 
مقدمتها  زينون  سماحة  باتريسيا  اإلعالمية  استهلت  فقد 
بتحية للجيش قائلًة: »أنت الضوء الوحيد في هذه العتمة... 
لن  الشجاعة،  الحكيمة  وبقيادته  بجيشنا  حلمنا  نفقد  لن 
نكفر بلبنان ولن نتركه. نجدد العهد والوفاء للجيش بتنوعه 
وتعدده ووطنيته وعقيدته الثابتة المتينة بلبنان الحر السيد 

المستقل«.
مع  واحــدة  منها  خاصة  مقابالت  عدة  البرنامج  تضّمن 
 10 بعد  وابنه،  الجردي  يوسف  زيان  الشهيد  النقيب  زوجة 
الشهداء  إلى  تحية  بمثابة  وكانت  استشهاده،  على  سنوات 
وتضحياتهم. وُخصص قسم آخر لموضوع تعزيز دور المرأة 
مقابلة  خالل  من  العسكري،  السلك  في  وانخراطها  الريادي 
هذا  الحربية  الكلية  من  المتخرجات  إحدى  ونوس  نورا  مع 
مؤسسة  إلى  باالنتماء  الطفولة  حلم  حققت  التي  العام، 

الشرف والتضحية والوفاء.

العربية في قلب الحدث
الكلية  زارت  العربية  تلفزيون  من  يتيم  غنوة  اإلعالمية 
على  الضوء  وألقت  تأسيسها.  بمئوية  تحتفل  التي  الحربية 
اإلناث المتخرجات هذا العام، وكيف حّول قائد الجيش اإلنهيار 
قرار  ظل  في  بالكلية  جنديات  إلحاق  باب  وفتح  فرصة،  إلى 
وقف التطويع. وتحدثت إلى إناث يتخرجن في الفنون القتالية 
بعد أن اقتصر دور السيدات في الجيش اللبناني ألعوام على 
مهمات إدارية، تختصر المتحدثات اندفاع رفيقاتهنَّ بالقول: 
الجيش لم نفّكر براتب وال بمناصب، بل  »حين تطّوعنا في 
كان دافعنا األول واألكبر حّبنا للوطن... ومن اآلن وحتى آخر 

نفس سنبقى نقّدم تضحيات من أجل هذا الوطن«. 
نّفذها  التي  المناورة  من  مشاهد  الريبورتاج  وتضمن 
وحديًثا  تخرجهم،  ُقَبيل  الثالثة  السنة  في  الضباط  التالمذة 
اللواتي  اإلناث  حول  جورج صقر  الركن  العميد  الكلية  لقائد 
واختتمت   . تدريبهنَّ فترة  خالل  وفاعلية  اندفاع  عن  برهنَّ 
اإلعالمية: »مرحلة جديدة تلعب فيها اإلناث دوًرا أساسيًّا في 

الذود عن وطن يعيش تحت ثقل أزماته«.

بعض المقتطفات 
بعيد  الخاصة  والمساحات  اإلعالمية  التغطية  تقتصر  لم 
بعض  لها  خصصت  بل  التلفزيونية،  المحطات  على  الجيش 

المواقع العديد من المقاالت أيًضا. 

دعم أنثوي أميركي
 DVIDS-( على موقع خدمة توزيع المعلومات المرئية للدفاع
 )Defense Visual Information Distribution Service
إناث  ضباط   ٦ عن  اإلنجليزية  باللغة  مقال  ُنشر  األميركي، 
والحرس  السواحل  وخفر  األمريكية  البحرية  من  أميركيات  تلفزيون لبنان

تلفزيوَنا الحدث والعربية
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احتفال  لحضور  لبنان  إلى  سافرَن  الجوية،  والقوات  الوطني 
األول من آب وإبداء الدعم لـ 4٦ امرأة أتممن ثالث سنوات 
تدريبية وتخرجن من الكلية الحربية في الجيش اللبناني في 

مجال الفنون القتالية.
وذكر المقال أّن النساء في السابق كنَّ يتابعَن دورة تدريبية 

لمدة ستة أشهر بعد إنهاء تعليمهنَّ الجامعي، ليعملَن فقط 
واألمن.  اإلنسانية  والعالقات  كالطب  تخصصية  مجاالت  في 
وقد تضّمن المقال مقابلة مع النقيب اللبناني نانسي حواط، 
والتي  الحربية،  الكلية  في  تدرب  التي  الوحيدة  األنثى  وهي 
قالت إّن التدرب في الكلية الحربية لم يكن خياًرا متاًحا حين 
التحقت بالمؤسسة العسكرية، لذا فإّن تدريب هذه الدورة من 
الفتيات يعني لها الكثير. وتحّدثت كل من الضباط األميركيات 
عن هذه »الفرصة الرائعة لدعم النساء اللواتي يكسرن الحواجز 
هنَّ  وتشجيعنا،  وحكمتنا  خبراتنا  ويقدمن  جيشهن  داخل 
المسلحة  القوات  اللواتي يخدمن في  النساء  يعكسن مثابرة 
حول العالم ويكسرن الحواجز ويتمّيزَن كل يوم، لقد أظهرَن 
أنهنَّ يتمّتعن بالقدرات المميزة، ومرؤوسوهم سيكونون في 
أيٍد أمينة. وقلَن إّنه سيكون من الرائع مشاهدة الشراكة بين 
الواليات المتحدة ولبنان تزداد قوة مع هذه التغييرات، وقد 

بدأت مع تلك النساء القويات اللواتي رأيناهن يتخرجن«.

تقدير أممي
أشارت  المميز،  الحدث  لهذا  األممي  التقدير  على  وكدليل 
UN Women Lebanon على صفحاتها على وسائل التواصل 
فيها  يتخّرج  التي  األولى  والمرة  الجيش  عيد  إلى  االجتماعي 
اللبناني،  الجيش  في  الذكور  لعديد  مساٍو  النساء  من  عديد 
والدفاع  األمن  قطاَعي  في  المرأة  انخراط  تعزيز  أّن  مؤكدًة 
هو جزء من خطة العمل الوطنية الخاصة بلبنان لتطبيق قرار 

مجلس األمن 1325 حول المرأة والسالم واألمن.
تهّنئ  تغريدة  تويتر  على  اليونيفيل  قوات  نشرت  كذلك، 
فيها الجيش اللبناني في عيده الـ77 وتؤكد أّن قوات حفظ 
السالم التابعة لها عازمة على العمل جنًبا إلى جنب مع هذا 

6 ضباط إناث أميركيات من البحرية األمريكية وخفر السواحل والحرس 
الوطني والقوات الجوية
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في  االستقرار  على  للحفاظ  المشترك  جهدهما  في  الجيش، 
لقطات من  يتضّمن  بفيديو  التغريدة  وأرفقت  لبنان.  جنوب 
التغريدة،  مضمون  تؤّكد  رسالة  مع  آب،  من  األول  احتفال 
وعمل اليونيفيل مع الجيش على تعزيز القدرات لضمان األمن 

والسالم الُمستداَمين.
 Aroldo بدوره هّنأ رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء
االستراتيجي«  »شريكنا  الجيش  له،  تغريدة  في   Lázaro
في  مًعا  العمل  سنواصل  »أّننا  وأّكد  عيده،  في  أسماه،  كما 
التعاون  هذا  أّن  إلى  مشيًرا  واالستقرار،  األمن  على  الحفاظ 
بين اليونيفيل والجيش اللبناني بموجب القرار 1701 يشكل 

أساس السالم في جنوب لبنان.

المركزية: الجيش صورة ناصعة ومثال ُيحتذى
ومثال  ناصعة  صورة  »الجيش:  عنوَنت:  بدورها  المركزية 
التي  المواقف  وحللت  عيده!«  في  به  لنا  هنيئا  يحتذى.. 
سياسية،  مصادر  عن  ناقلًة  للمناسبة  اليوم«  »أمر  تضمنها 
أّنها تطمئن اللبنانيين إلى أّن في البالد المنهارة، َمن ال يزال 
مستعًدا للتضحية من أجل الخير العام، بينما اعتاد شعبنا أن 
تتم التضحية بمصلحته من أجل مصالح المنظومة الحاكمة 
وشهواتها. ولفتت إلى أّن الجيش لم يبع يوًما الناس »كالًما 

فارًغا« بل أثبت فعاًل أّنه مستعد لبذل الغالي والنفيس ولوصل 
الليل بالنهار للسهر على أمن اللبنانيين وأمانهم، وقد أظهر 
ذلك في شكل واضح في السنوات األخيرة، أكان في مواجهة 
مواجهته  في  أو  المخدرات  على  حربه  في  أو  كورونا  آفة 
التحركات  أمن  ضمانه  في  أو  باألمن  المخلين  أو  التهريب 

الشعبية ومنعها من الجنوح نحو الفوضى.
منذ  الجيش  يتعّرض  المصادر،  تتابع  كّلها،  األسباب  ولهذه 
مدة، لحملة قوية. فتارة يتم تخوينه وطوًرا يتم اتهامه بالتقصير 
أو بالفساد أو بفبركة ملفات. إال أّن كل ذلك لن ينفع، وقد بات 
صيت المؤسسة وقائدها وصورتهما ناصعين في الداخل وفي 
العواصم الكبرى، وَمضرب مثل في النزاهة والكفاءة والنظافة.. 

فهنيًئا لها ولنا بها في عيدها السابع والسبعين.

الشرق األوسط: بأي حال ُعدت يا عيد
وكتبت بوال أسطيح في الشرق األوسط متحّدثًة عن الغصة 
التي تشوب االحتفاالت بعيد الجيش اللبناني هذا العام، نتيجة 
ما آلت إليه أوضاع العسكريين جراء األزمة المالية غير المسبوقة 
التي يرزح تحتها البلد ككل، مما أفقد رواتبهم قيمتها وأجبرهم 
على طلب تسريحهم أو الفرار أو ممارسة جزء كبير منهم أعمااًل 
خارج دوام الخدمة العسكرية لتأمين القوت اليومي لعائالتهم، 

ولسان حالهم يقول: بأي حال عدت يا عيد«؟

وفي الصحف أيًضا...
األخبار  نشرات  مقدمات  للجيش  الـــ77  العيد  احتل  وكما 
الصفحات  في  ظهر  كذلك  اإللكترونية،  المواقع  ومنشورات 

األولى للصحف التي خصصت للمناسبة عدة مقاالت. 

الديار: »ما نكسرنا وال راح ننكسر«
كتب ميشال نصر في »الديار« بعنوان 77 سنة... »ما نكسرنا 
ينتظر  استسلم،  »شعب  بين  مقارنٍة  في  ننكسر«،  راح  وال 
لحظة االرتطام«، و»جيش ما قّصر جنوده بواجٍب فيما الجميع 
التخاذل  رافضين  التحديات  يواجهون  تجاههم...  مقّصرون 
فوق  التعالي  في  درًســا  مقّدمين  بواجباتهم،  القيام  أمام 
الصعوبات بشرٍف، راسمين صورًة للعسكري بأبهى حللها«... 
المؤسسة، مشّبًها  تطال  التي  واالدعاءات  االتهامات  وسّخف 
المتطاولون،  يتعب  ولم  زيته  نضب  إبريق  »بحكاية  إياها 
متناسين أّن بين القيادة والجيش فرًقا كبيًرا... األولى ترحل 
إلى محاكم التاريخ فيما يبقى الثاني كاألرزة شامًخا، متحّدًيا، 
الجبين، تسري في عروقه دماء طاهرة... جيٌش أكبر  مرفوع 
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من الكّل وفوق الكّل، هو الذي يرى نفسه صغيًرا في مقياس 
الوطن على  أن يجعلوا  للصغار  أن يرضى  له  الوطن، فكيف 
يشعر  فقط  معكم  عيدكم،  »في  كاتًبا:  وختم  قياسهم«... 
بأّنه  منكم  واحد  كّل  ويفخر  لبناني...  بأّنه  مّنا....  واحد  كّل 

»الوطن«... كي يحيا الجيش ويعيش لبنان«.

نداء الوطن: الدعم الدولي للجيش
بعنوان  الوطن  نــداء  في  سركيس  آالن  كتب  جهته  من 
»الجيش والغطاء الدولي... القصة أبعد من رئاسة«، متحّدًثا 
عون  جوزاف  العماد  الجيش  قائد  يبذلها  التي  الجهود  عن 
ومحاوالته وحيًدا التخفيف من المآسي التي يعانيها عسكريوه. 
وأشار إلى أّن »السياسة األميركية والغربية واضحة في دعم 
عون  جــوزاف  العماد  مع  وخصوًصا  العسكرية،  المؤسسة 
الذي نجح إلى حّد كبير في مكافحة الفساد داخل المؤسسة 
العسكرية وبات الجيش المؤسسة شبه الوحيدة المحمية من 

آفة الفساد«. 

الكثيرون، »أّن  وأّكد من جهة ثانية ما ال يريد أن يفهمه 
مؤسسات  تقوية  على  تقوم  الدولية  االستراتيجية  السياسة 
الجيش، ففي حال انهارت هذه المؤسسة انهار هيكل الدولة 
كله وسادت الفوضى التي لن تنحصر في لبنان بل ستشعل 
اإلقليمي  الــدور  إلى  متطّرًقا  وأضــاف  بأكملها«.  المنطقة 
أّن  البعض،  يدركه  ال  والذي  الجيش،  يؤّديه  الذي  والدولي 
حماية  في  اللبناني  الجيش  دور  على  يراهنون  »األوروبيين 
في  الفوضى  من  حقيقي  خوف  ولديهم  واإلستقرار،  األمن 
ظل وجود نحو مليوني نازح سوري، وهؤالء سيعبرون البحر 
أخيًرا  واستنتج  األوروبية«.  الشواطئ  إلى  ليصلوا  المتوّسط 
»أّن الدعم الذي يتلّقاه الجيش غير مرتبط برئاسة الجمهورية 
منع  واألخير  األول  هدفه  بل  ُيشيع،  أن  البعض  يحاول  كما 

الفوضى في لبنان«...

النهار: »عيد الجيش عيد لبنان«
وفي النهار كتب وزير الشباب والرياضة جورج كالس بعنوان 
»عيد الجيش عيد لبنان«، فلفت إلى أّنه بعد »فشلنا جميًعا على 
مدى عقود من التصالح والتفاخر والتحارب بالسالح األبيض، 
التالمذة بمقومات وطنهم  تربوي يعرف  تاريخ  بوضع كتاب 
وأحداثه، تأتي استقطابية االحتفال بعيد الجيش بمعنى سيادي 
حبِّ  على  فقط  اإلجماع  أّن  تؤكد  ونفسي،  عمق شعبي  ذي 
لمعنى  وحامية  وحاضنة  جامعة  الجيش كمؤسسة دستورية 
وجوده  ولزومية  ودوره  الجيش  بروحية  اإليمان  هو  لبنان، 
ا فأضحى تفتتيًّا«... ويضيف الوزير كالس  في بلد كان تعدديًّ
»أّنه صار الزًما علينا جميًعا أن نعرف لماذا نتفق ونتوافق مع 
داخليًّا  بحياديته  ونؤمن  ورسالته  ودوره  وتضحياته  الجيش 
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وبسيادة قراره وصالبة عقيدته ودفاعه عن حدوده الثالثية 
األرضية والجوية والبحرية؟

لمعايدته  اللبنانيون  يلتقي  الذي  »الجيش  بالقول:  واختتم 
يعايدون لبنان الكيان من خالله، ويثمنون عالًيا صرخة الجيش 

عندما يدعو الوطن وصمته السياسية متى اصطخبت«.

الجمهورية: »الجيش في عيده: صامدون باللحم الحي«
وعنونت »الجمهورية«: »الجيش في عيده: صامدون باللحم 
الحي«، وذكرت بداية شهر آب التي تجلت إلى جانب األحداث 
للمؤسسة  والسبعين  السابع  »العيد  في  الكثيرة،  السياسية 
عتمة  في  المتبّقي  الوحيد  الرمز  تكون  تكاد  التي  العسكرية 
البلد، الذي يؤّشر إلى أّن الدولة ما زالت موجودة«. ومّيزت 
الجمهورية عيد الجيش هذا العام، بأّنه كان »مناسبة وطنية 
رغم  مستمّرة  العسكرية  المؤسسة  أّن  على  للتأكيد  جامعة 
وستبقى  تكبدتها،  التي  واألعباء  أصابتها،  التي  المعاناة 
صامدة حتى ولو باللحم الحي. وللتأكيد أيًضا على أّن قيامة 
لبنان ال بّد حاصلة، وقاهرة لكل الصعاب التي ألّمت بهذا البلد 

الصغير«...

والكاميرا إن تكّلمت!
فخر  التقطت مشاعر  إشراًقا حين  الكاميرات  لمعت عدسات 
المصور  والتقط  الحربية.  الكلية  في  وأهاليهم  المتخرجين 
نبيل اسماعيل مئات الصور الرائعة من مشهد تخريج ضباط 
الحربية، وقد نشر على صفحته على فيسبوك  الكلية  مئوية 
كل هذه الصور مع التركيز على مشهد مؤثر، إذ كتب: »لفت 
نظر كاميرتي هذه العائلة وبخاصٍة هذه األم المريضة التي 

حضرت وبصحبتها قنينة األوكسجين إلى ثكنة الفياضية صباح 
اليوم لحضور حفل تخرج ولدها الضابط الذي قلد سيفه اليوم 

في حفل رسمي لمناسبة عيد الجيش اللبناني«.
ضباط  »وقّلد  بالمناسبة  الخاص  الصور  ألبوم  عنون  وقد 
دورة »مئوية الكلية الحربية« السيوف...123 ضابًطا بينهم 
4٦ أنثى«، وعّلق: »احتفل الجيش اللبناني بعيده الـ77 تحت 
عنوان »ما مننكسر«، للتأكيد على مواجهة التحديات والمخاطر 
المحدقة بلبنان وأهمها على مستوى األمن االجتماعي الذي 
يأخذ حّيًزا من مهمة المؤّسسة العسكرية اليوم. واألهم، وفي 
الجيش هو أساس لمن يريد  أّن  االحتفالية  السياسة، تؤّكد 
والرهان  دون جيش،  دولة من  فال  الدولة،  بناء  قرع طبول 
الحد  على  للحفاظ  العسكرية  المؤّسسة  على  يبقى  دائًما 
األدنى من مقومات الدولة والوطن، في ظل وجود دويالت 

وأوطان في وطن واحد«.
ربما تكون هي المرة األولى التي نشهد فيها تغطية إعالمية 
بهذا الحجم لمناسبة عيد جيش الوطن... وربما يكون السبب 
في ذلك أّن الجميع، دون استثناء، قد فهموا ولمسوا الدور 
المقدس الذي تؤّديه هذه المؤسسة من أجل الحفاظ على 
ويصارع  ويتخبط  الطعنات،  من  يقاسيه  ما  يقاسي  وطن 
أمواج األزمات العاتية. أزمات تحاول النيل من صموده وشعبه 
الذي لم يعد يملك سوى جدار صدٍّ وحيد يحتمي خلفه، أال 
وهو الجيش... هذا الجيش المترّفع عن كل الصغائر والمصالح 
والءه  تحكم  وال  دوالر،  وال  راتب  يهمه  ال  الذي  الشخصية، 
لتراب  االنتماء  سوى  انتماءات  وال  محسوبيات  وال  ظروف  ال 
الوطن وشعبه البطل... ربما اكتشف الجميع أخيًرا أّنه الوحيد 

القادر على تحويل األزمات إلى فرص!!
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الوجه اآلخر

...وفي موسيقى الجيش 
عازفات أيًضا

هي رفيقة االحتفاالت والمناسبات العسكرية والوطنية، بل نجمتها في معظم األحيان، فهل لنا أن نتخّيل العرض العسكري مثاًل من دون الموسيقى 
تبث الحماسة واالندفاع في خطوات العسكريين وتجعل صفوفهم تتدفق كنهٍر هادر؟

المناسبات  إحياء  على  دورها  يقتصر  ال  عريقة  الجيش قطعة  موسيقى 
ُيشرق  الذي  الراقي  الجيش  وجه  فهي  العسكرية،  بالمؤسسة  الخاصة 
والرياضية  الرسمية  المناسبات  عن  يغيب  وال  الوطنية،  المناسبات  في 
طوال  الجيش  موسيقى  تمّيزت  الشعبية.  المهرجانات  وحتى  والثقافية، 
وإنما  فقط،  لألناشيد  ليس  المحترف  وأدائها  العالي  بمستواها  عقود 
بمشهد  صورتها  ارتبطت  وقد  أيًضا.  العالمية  الفنية  الروائع  ألصعب 
الرجال يحملون اآلالت النفخية والطبول، لكن المشهد تغّير في السنوات 
هؤالء   .2018 العام  من  اعتباًرا  فيها  إناث  عناصر  انخراط  مع  األخيرة 
تابعن دورات تدريبية وتعّلمن العزف على اآلالت الموسيقية غير النفخية 
بكثيٍر من االحتراف والتكامل في األداء، وهّن يشاركن في المناسبات التي 

تحييها الموسيقى وفي طليعتها العرض العسكري في عيد االستقالل.

كدقات القلب...
تعزف المعاون نانسي رزق على آلة Lyre التي باتت معتمدة في موسيقى 
رافقها منذ صغرها ودفعها  للموسيقى  الجيش منذ بضع سنوات. حّبها 
إلى دخول الكونسرفاتوار لتعّلم الغناء الحديث والموسيقى الشرقية. قبل 
أن تنخرط في المؤسسة العسكرية كانت عضًوا في أوبرا – لبنان.  وحرًصا 
على عدم تضّرر صوتها، اختار لها المسؤولون آلة اللير كونها ليست من 
آالت النفخ. »إّنها آلة حساسة جًدا ودقيقة«، تقول نانسي مشيرة إلى أّن 
»العزف عليها خالل المشي يتطّلب جهًدا كبيًرا لنتمكن من جعله متناغًما 

مع اآلالت األخرى، تماًما كدقات القلب«.
من جهتها، تابعت المعاون كريستيل أبو نادر دراستها الجامعية تزامًنا 
مع دخولها إلى الجيش ونالت إجازة في علم الموسيقى. وهي تعزف على 
آلة الطمبور التي تأقلمت معها جيًدا.  برأيها »الموسيقى العسكرية هي 
اللبناني لما لها من تأثير قوي في النفوس«، وانتماؤها  واجهة الجيش 

إلى هذه القطعة مصدر فخر لها.
العريف مابيل أبو نادر فتقول بكل  أما شقيقتها ورفيقتها في القطعة 

عفوية: »العزف يريحني«.
وتضيف: الموسيقى العسكرية تشعرني بالقوة لما تثيره في داخلي من 
عنفوان، وتدفعني لتنفيذ أي مهمة ُتطلب مني بحماسة.  وهي ُتعرب عن 
فخرها بإثباتها الجدارة في العزف على آلة الطمبور التي قد تكون مناسبة 

أكثر للرجال بسبب ثقل وزنها وضخامة حجمها. 

السر في الشغف 
تم  التي  الموسيقية  اآللة  على  تدريبنا  بدء  على  أشهر   3 تمر  لم 
تقول  الجيش،  عيد  في  العسكري  العرض  في  شاركنا  حتى  لنا  اختيارها 
المعاون نانسي بيرال تابت مؤكدة، »كنا قدها وقدود«. التحدي الوحيد 
الذي يعترضها كما رفيقاتها اللواتي يعزفن على الـLyre، هو ثقل وزن 
هذه اآللة وضرورة تثبيتها على أعلى المعدة طوال فترة العزف، »فكيف 
ولوال  كبيًرا،  مجهوًدا  األمر  يتطلب  طويلة؟  المعزوفة  كانت  إذا  الحال 

شغفنا بالموسيقى لما استطعنا الصمود«، تقول.

في الهواء الطلق
العزف  على  للتدريب  المخصصة  بالقاعات  بيروت  مرفأ  انفجار  أطاح 
ليس  الساحة، وهذا  إلى  التدريبات  فانتقلت  الجيش،  مقر موسيقى  في 
باألمر السهل، فالتدريب يتطلب الوجود في مكان هادئ. مع ذلك ُيتاح 
لمن يزورون المقر أن يعاينوا الفرح على وجوه عناصر الموسيقى وهم 
يعزفون في الهواء الطلق، مواظبين على تدريباتهم باندفاع. إّنه اإلصرار 
ما  التحدي هو  المستويات. وهذا  أفضل  وبلوغ  الصعوبات،  تحدي  على 
يتحدث عنه المعاون أول خالد نافع الذي تعّلم العزف على الساكسوفون 
لكّنه  سابقة،  موسيقية  خلفية  أي  له  تكون  أن  دون  من  الجيش  في 
أصر على تحدي نفسه ونجح.  فبعد 4 سنوات من الدراسة أصبح عازًفا 
نتابع  الجيش:  عيد  ُقبيل  تمرين  خالل  يؤكد  مدرًبا.  ثم  ومن  محترًفا، 
الجيش  موسيقى  صورة  نعكس  أن  المهم  شيء،  يعيقنا  وال  تدريباتنا 

البهية كما في كل عام.

أعشق آلتي
يجعل  ما  بالضبط  وهذا  الناي،   Flute Traversièreـــ ال آلة  تشبه 
من  جزًءا  أصبحت  لقد  بها،   متعّلًقا  خوروزيان  أويديس  أول  الرقيب 
المناسبات  جميع  في  تجّلت  فائقة  براعة  انعكس  لها  وعشقه  كيانه، 
من  عـدد  مع  كورونـا  جائحـة  قبل  األردن  في  دورة  متابعته  وخالل 
و»دائًمـا  والمسؤوليـة  التحـدي  قـدر  على  أّننا  »أظهرنا  يقول:  رفاقـه. 

منرفـع الراس«.
فنردد  وترافقنا موسيقاهم،  فيها،  يتدربون  كانوا  التي  الساحة  نغادر 

معهم بفرح واعتزاز: »تسلم يا عسكر لبنان«...

المعاون جيهان جبور
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إلى مزيد من العلم والمعرفة...

»صحيح أّن الجيش اللبناني يمتلك معدات وتجهيزات متواضعة مقارنًة مع باقي جيوش العالم لكّنه يملك سالًحا أقوى 
وأفضل هو سالح العلم والمعرفة الذي يتسّلح به ضباطنا وعسكريونا على اختالف رتبهم«.

بدران،  بسام  البروفسور  اللبنانية  الجامعة  رئيس  مع  توقيعه  خالل  عون  جوزاف  العماد  الجيش  قائد  أّكده  ما  هذا 
بروتوكوَلي تعاون أكاديمي بين الجامعة اللبنانية وقيادة الجيش، ينص األول على إنشاء ماستر إداري وأكاديمي في 
العلوم العسكرية في كلية فؤاد شهاب للقيادة واألركان يكون مرتبًطا بوحدة كلية الحقوق والعلوم السياسية واإلدارية 
في الجامعة اللبنانية. وينص الثاني على تمكين التالمذة الضباط في الكلية الحربية من الحصول على إجازة مدنية في 
أحد االختصاصات اآلتية: الجغرافيا السياسية، العلوم السياسية، والمعلوماتية اإلدارية، إضافة إلى اختصاصهم األساسي 

الذي يؤهلهم للحصول على إجازة في العلوم العسكرية. 

يأتي توقيع هذين البروتوكوَلين في سياق توجهات قيادة 
مختلف  في  العلمي  التطور  بمواكبة  تقضي  التي  الجيش 
المجاالت مع مراعاة حاجات الجيش على الصعيد األكاديمي. 
وهذا ما أدى إلى ارتفاع عدد االتفاقيات الموّقعة بين قيادة 
هذا  تضاعف  إذ  لبنان،  في  والمعاهد  والجامعات  الجيش 

العدد عدة مرات خالل السنوات األخيرة. 

ماستر العلوم العسكرية واإلدارية
فؤاد  كلية  قائد  يوضح  ما  وفق  البروتوكول  هذا  أهمية 

هي  جوني  حسن  الركن  العميد  واألركان  للقيادة  شهاب 
في كونه ُيعطي دورة األركان بعًدا أكاديمًيا رسمًيا مهًما 
متابعة  فرصة  يتابعونها  الذين  للضباط  يتيح  فهو  جًدا، 
أو في  العسكرية،  العلوم  العليا في اختصاصات  الدراسات 
دولة،  )أمن  العسكرية  للعلوم  مالئمة  أخرى  اختصاصات 
خارجها،  أو  البالد  داخل  وغيرها...(  استراتيجية  دراسات 
المتحدة  كالواليات  البلدان  من  بالعديد  أسوة  وذلك 

األميركية واألردن ومصر. 
للقيادة  شهاب  فؤاد  كلية  من  األركان  شهادة  معادلة 

إلى األمام
نينا عقل خليل

ريما سليم ضوميط
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واألركان بماستر في العلوم العسكرية كانت نتيجة دراسة 
الــدورات  خالل  تعليم  من  الضابط  يتلقاه  ما  أّن  بّينت 
المتعاقبة وصواًل إلى دورة أركان، يفوق ما تتطلبه شهادة 

الماستر من ساعات وأرصدة دراسية. 
ُقّسم منهاج الماستر إلى سنتين، ُتخصص السنة األولى 
M1 للتدريب على قيادة الكتيبة )دورة قائد كتيبة(، بينما 
قيادة مهمات  منهاج  لدراسة   M2 الثانية  السنة  ُتخصص 
وتعديلها  المناهج  تّم تطوير  أركان(. وقد  )دورة  األركان 
الضابط  آفاق  تفتح  التي  المهمة  المواد  بعض  وإضافة 
على المستويين األكاديمي واالستراتيجي، كما تّم تحقيق 
الشروط المطلوبة لحيازة شهادة الماستر بمعايير الجامعة 

اللبنانية. 
الـ3٦«  األركان  »دورة  البروتوكول  هذا  مفاعيل  شملت 
أبلغه  الخبر  وهذا  المنصرم،  حزيران  في  تخّرجت  التي 
بمناسبة  الكلية  زيارته  الدورة خالل  الجيش لضباط  قائد 

تخرجهم. 

إجازة في العلوم المدنية
يوضح قائد الكلية الحربية العميد الركن جورج صقر أّن 
بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه أخيًرا هو خطوة تكّمل 
ما سبقها من خطوات في هذا المجال، ال سيما قرار منح 
اإلجازة في العلوم العسكرية للضباط الذين يتخّرجون من 
الكلية الحربية الذي بدأ العمل به منذ العام 2011. وأّكد 
للضباط  العلمي  التحصيل  تفعيل  إلى  تسعى  القيادة  أّن 

على غرار المدارس العسكرية في الخارج. 
المذكور  البروتوكول  أّن  إلى  الركن صقر  العميد  ويشير 
السنوات  تمديد  أبرزها  داخلية  تدابير  اتخاذ  يفرض 
من  بداًل  سنوات  أربع  لتصبح  الضباط  للتالمذة  الدراسية 
في  الشهادة  جانب  إلى  ختامها  في  الضابط  ينال  ثالث، 
اختاره  الذي  االختصاص  في  شهادة  العسكرية،  العلوم 

شرط النجاح في المواد التي يدرسها. 
اختيار  في  اعُتمدت  التي  المعايير  إلــى  بالنسبة  أمــا 
العلوم  اختيار  تم  أّنه  الكلية  قائد  فيوضح  االختصاصات، 

التي تتكامل مع حاجات المؤسسة العسكرية. فالمعلوماتية 
اإلدارية مثاًل تتكامل مع فن القيادة الذي يجب أن يتقنه 
الضابط. وبما أّن عصرنا هو عصر التكنولوجيا، تم اختيار 
السياسية،  العلوم  إلى  بالنسبة  أما  اإلدارية.  المعلوماتية 
تفكيرهم. وعلى صعيد  وتطّور  الضباط  آفاق  توسع  فهي 
الجغرافية  المعلومات  نظام  برنامجها  يشمل  الجغرافيا، 
الحربية  الكلية  في  ُتدّرس  التي  المواد  من  وغيره   GIS
العلوم  مع  تتقاطع  التي  السياسية  الجغرافيا  ذلك  في  بما 

السياسية. 

العلم سالح
مؤسسات  مع  االتفاقات  خالل  من  الجيش  قيادة  تجهد 
للعسكريين  التعّلم  فــرص  توفير  إلــى  العالي  التعليم 
وتوسيع  والخدمات،  الخبرات  تبادل  عن  فضاًل  وأوالدهم، 

مساحة التفاعل بين العسكريين والشباب الجامعي. 
تتضاعف أهمية هذه االتفاقيات في ظل األوضاع القائمة 
نظًرا لما تتيحه من حسومات للعسكريين وعائالتهم. وفي 
الجامعات والمعاهد  السنوات األخيرة عدد  ازداد في  حين 
ونسبة  الحسومات  نسبة  ارتفعت  الجيش  مع  المتعاقدة 

العسكريين الذين يتابعون الدراسات العليا أيًضا. 
في  التعليمي  المستوى  رفع  إلى  القيادة  سعي  يندرج 
الجيش في إطار العمل على بناء القدرات العامة والفردية 
إلى  سعيها  مع  يتوازى  وهو  االحتراف،  مفهوم  وتعزيز 
في  خصوًصا  العسكريين  أبناء  تعليم  كلفة  أعباء  تخفيف 
السالح  العلم  يبقى  النهاية  وفي  الصعبة.  الظروف  هذه 

األمضى، خصوًصا في عصرنا.
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في خطوٍة هي األولى من نوعها على صعيد السالح البحري في الجيش اللبناني، تلّقت القوات البحرية عبر مكتب مكافحة 
الجريمة والمخدرات )UNODC( التابع لألمم المتحدة، هبة هي عبارة عن ثماني طائرات من دون طيار مزودة ميزات للمراقبة 
واالستطالع. تعزز هذه الطائرات عمل المراكب الرئيسة للقوات البحرية ومراكز الرادار الثابتة في مهمات أمن الحدود البحرية 
على طول الخط الساحلي اللبناني. وقد جاءت هذه الخطوة ضمن خطة تطوير شاملة في القوات البحرية تهدف إلى تعزيز 
دورها الدفاعي في البحر، ومكافحة اإلرهاب والتهريب، والهجرة غير الشرعية، باإلضافة إلى حماية الموارد الطبيعية والمصالح 

الوطنية على طول الساحل والمياه اإلقليمية.

هيثم  البحري  الركن  العقيد  البحرية  القوات  قائد  يؤّكد 
المراقبة  تفعيل  في  الطائرات من دون طيار  أهمية  ضناوي 
تلك  سيما  ال  المهمات،  تنفيذ  أثناء  في  التحديات  ومواجهة 
غير  الهجرة  من  والحد  البحرية  الحدود  بضبط  المتعلقة 
الشرعية. ويشير في هذا اإلطار إلى فعالية هذه الطائرات في 
لبنان  شمال  في  التهريب  حركة  فيها  تنشط  التي  المناطق 
وفي منطقة جونيه ومختلف المناطق التي تضم مرافئ بحرية 
تهريب  مجال  في  الناشطون  إليها  يلجأ  بات  والتي  أيًضا، 
البحرية  القوات  عليهم  تمارسه  الذي  الضغط  بسبب  البشر 
في الشمال. ويضيف من جهة أخرى، أّن الطائرات المذكورة 
فاستخدامها  فحسب،  واالستطالع  المراقبة  قدرات  تعزز  ال 
قوارب  لها  تتعرض  أن  يمكن  التي  األخطار  نسبة  يخفض 

االعتراض التابعة للقوات البحرية وطواقمها. إلى ذلك، سوف 
في  سرعتها  بسبب  الوقت  توفير  في  الطائرات  هذه  تسهم 
القوارب  تكلفة صيانة  في خفض  كما ستساعد  االستطالع، 
التي  االقتصادية  األزمة  ظل  في  مهم  أمر  وهو  وتشغيلها، 

تجتازها البالد. 

مراكب جديدة قريًبا
وإذ يؤكد قائد القوات البحرية الدور الفّعال لهذه األجهزة 
سعي  إلى  نفسه  الوقت  في  يشير  فإّنه  الحالي،  الوقت  في 
طيار  دون  من  طــائــرات  على  للحصول  البحرية  الــقــوات 
متخصصة في المجال البحري على غرار طائرات Eagle التي 
تستخدمها القوات الجوية، لكن بنسخٍة خاصة بسالح البحر، 

ريما سليم ضوميط

قواتنا البحرية
نحو مزيد من التجدد والقدرات
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موضًحا أّنها تتيح رؤية المسطح المائي بشكٍل أفضل وتوفر 
أن  ويؤكد  واالستطالع.  المراقبة  مجال  في  دقة  أكثر  نتائج 
التنسيق جاٍر في هذا اإلطار مع الجانب األميركي المتخصص 
أفواج  التي أسهمت في تجهيز  الجهة  الحدود، وهو  بحماية 
الحدود  في  التجهيز  متابعة  تتولى  وسوف  البرية،  الحدود 
البحرية كي يصبح العمل متكاماًل بحًرا وبًرا، األمر الذي يسّهل 
البر والبحر من خالل استخدام أجهزة  التنسيق بين سالَحي 
االتكال  سيتم  الحاضر،  الوقت  في  أّنه  ويضيف  متطابقة. 
تجديد  حين  إلى  كبير  بشكٍل  طيار  دون  الطائرات من  على 
أسطولنا البحري، وذلك أن سفن القوات البحرية قديمة ولم 
تعد بغالبيتها تمتلك مواصفات األمان المطلوبة، كما أّنها لم 
تعد مناسبة للتعامل مع األخطار التي يمكن أن تظهر خالل 
منها،  الصالح  غير  تنفية  دراسة  تتم  لذلك  المهمات،  تنفيذ 
والسعي الستبدالها بأخرى حديثة. ويشير في هذا اإلطار إلى 
وثمانية  كبيرة  دورية  مراكب  ثالثة  عبارة عن  أميركية  هبة 
مراكب تفتيش صغيرة ستصل في نهاية العام الحالي، مؤكًدا 
أّن الواليات المتحدة األميركية تدعم القوات البحرية بشكٍل 

كبير وتقدم لها الكثير من المساعدات.

ورشة شاملة
 ويذكر في هذا المجال مشروع تطوير شبكة الرادار بدعٍم 
ألماني وبمساعدٍة أميركية، وهو يشمل تركيب شبكة رادار 
االنتهاء  تم  وقد  مراحل،  أربع  من  تتكون  الساحل  بطول 
أّن  السابقة، في حين  السنوات  األولَيين في  المرحلَتين  من 
المرحلة الثالثة والتي تشمل دمج شبكة نقل البيانات وتشغيل 

الرادارات والكاميرات الحرارية تقترب من خط النهاية.
البحري ضناوي عن  الركن  العقيد  يتحّدث  أخرى،  من جهٍة 
وتوحيد  البحرية  القوات  هيكلية  تغيير  تشمل  تطوير  ورشة 
أسطولها الموزع حالًيا على القواعد البحرية، وتوحيد معايير 
التدريب والصيانة. وسوف تنحصر مسؤولية القواعد البحرية 
لتسيير  تحتاجه  ما  وتزويدها  لوجستًيا  المراكب  خدمة  في 
أمورها مثل المياه والوقود، وتلبية األمور الحياتية لطاقمها 
من خالل المستوصف وغرف منامة، إلخ .. ويوضح أّن األسطول 
منفرًدا  مهماته  تنفيذ  من  تمّكنه  ذاتية  باستقالليٍة  سيتمتع 

بناًء على توجيهات قاعدة بيروت البحرية وقيادة الجيش.  
في إطار مماثل، يشير قائد القوات البحرية إلى عملية إصالح 
شاملة للبنى التحتية في قاعدة بيروت البحرية والتي تعرضت 
للدمار خالل انفجار 4 آب، مؤكًدا أّن هذا األمر يحتل األولوية 
بناء  إعادة  طور  في  ألمانيا  أّن  ويوضح  اإلصالح.  ورشة  في 

المطبخ والمشاغل التي دّمرها االنفجار، كما تعمل إلى جانبها 
الواليات المتحدة وفرنسا إلعادة بناء البنى التحتية في قاعدة 
البحرية  تسعى  التي  المشاريع  ضمن  ومن  البحرية.  بيروت 
إلى تنفيذها، حوض إلصالح السفن shipyard يؤّمن مكاًنا 
مناسًبا لمعالجة األعطال في السفن وتأمين صيانتها، وذلك 
للحد من المبالغ التي تتقاضاها الشركات المكلفة لتنفيذ هذه 

األعمال. 

كفاءة وجدارة
في موازاة تطوير األجهزة والعتاد، تسعى القوات البحرية إلى 
تطوير عناصرها من خالل التدريب المستمر من قبل مدربين 
لبنانيين وأجانب. ويؤكد العقيد الركن البحري في هذا اإلطار 
خاص  بشكٍل  منوًها  البحري  للسالح  التابعة  العناصر  كفاءة 
المهمات  في  وجدارة  كفاءة  أثبتن  اللواتي  اإلناث  بالجنود 
البحرية، وخصوًصا الغوص إذ تمّكنت إحدى الضباط اإلناث 
في  لكنه  المجال.  هذا  في  الذكور  زمالئها  على  التفوق  من 
المقابل، يشير إلى وجود نقٍص في العناصر الفتية في مختلف 
البحرية بسبب عدم تطويع عسكريين في السنوات  القواعد 
النقص قريًبا من خالل فتح باب  ُيَسد هذا  آماًل أن  األخيرة، 

التطوع. 
سالح  تطوير  أّن  البحرية  القوات  قائد  يوضح  الختام،  في 
البحرية  الحدود  حماية  طريق  على  مهمة  خطوة  هو  البحر 
لبنان في طريقه  البحر خصوًصا وأّن  الطبيعية في  والموارد 
تكثيف  يستدعي  الذي  األمر  الطبيعي،  الغاز  استخراج  إلى 
جهود السالح البحري ونشاطه في أعمال المراقبة والحماية. 

رغم كل الصعوبات، يسير جيشنا إلى األمام، ويواصل تعزيز 
قدراته متجاوًزا العوائق ومؤكًدا أّن األزمة التي تعيشها البالد 
كنا  إذا  وأّن ال شيء مستحيل  العطاء،  إلى مزيد من  تدفعه 

مصّممين على النهوض. 
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في ثكناتنا

قدرة ُمستدامة واهتمام دولي
مرة جديدة يثبت فوج األشغال المستقل تميزه وتألقه وفخره بالقدرات التي يحققها، خصوًصا بعد انفجار مرفأ بيروت في 
الرابع من آب ٢0٢0. وهذه المرة فتح أبوابه أمام المجتمع العسكري الدولي الممثل بجمعية الملحقين العسكريين العرب 
واألجانب في لبنان ومساعديهم، والذين كانت لهم زيارة إلى مشاغل الفوج، أبدوا خاللها دهشتهم وإعجابهم بقدراته 

وجهوده لتأمين االستدامة الذاتية للمؤسسة العسكرية والوطن، ووعدوا بالتعاون المشترك معه. 

زواره  استقبل  حيدر  يوسف  الركن  العقيد  الفوج  قائد 
يتعلق  ما  في  وخصوًصا  الفوج  مهمات  عن  مفصٍل  بشرٍح 
ورفع  اإلنقاذ  وعملية  المرفأ  انفجار  لتداعيات  باالستجابة 
حماية  مجال  في  الفوج  قــدرات  على  أطلعهم  األنقاض. 
حدوث  حال  في  للطوارئ  واالستجابة  الثقافية  الممتلكات 
جولة  الــزوار،  لفت  ما  أكثر  وكان  طبيعية.  كوارث  أو  نزاع 
ميدانية قاموا بها على مشاغل الفوج لالّطالع على إمكاناته 
وطريقة استفادته من إعادة التدوير لتأمين المواد األولية 

الالزمة لتنفيذ مختلف األعمال الهندسية المكّلف بها. 
الملحقين  كل  لدى  إيجابيًّا  صدى  الزيارة  هذه  تركت 
العسكريين الزائرين، وقد أبدوا إعجابهم بفريق عمل الفوج 
وجودة منتجاته، مشددين على ضرورة التعاون بين الجيش 
يمّثلونها  التي  واألجنبية  العربية  الجيوش  وباقي  اللبناني 
إلى  األزمــة  تحويله  وكيفية  الفوج  إنجاز  من  لالستفادة 
فرصة. وعّبروا عن إعجابهم بمركز تدريب حماية الممتلكات 
وغرفة  الفوج  في  المستحدث  للطوارئ  واالستجابة  الثقافية 
المتدربين  المحاكاة، لما لهما من أهمية في مجال تمّرس 

عمليًّا على تنفيذ مهمات مستقبلية ذات صلة.

فوج مبدع
 ،Heino Matzken المقدم  األلماني  العسكري  الملحق 
الذي تمت الزيارة بناًء على طلبه، تحّدث بحماسٍة عّما عاينه 
عسكريين  كملحقين  »تأثرنا  الفوج:  أرجاء  في  الجولة  خالل 

بأنه حًقا فوج مميز ومبدع، يستخدم مواد من لبنان ويعيد 
وأضاف  للجيش«.  التحتية  البنى  ويبني  يعود  لكي  تدويرها 
قائاًل: »يختلف هذا الجيش عن جيوشنا بالمهمة التي يؤّديها 
والجهود التي يبذلها لحماية اإلرث الثقافي. لقد كان ناشًطا 
ا بعد انفجار مرفأ بيروت لحماية عدد من المنازل التراثية  جدًّ
القديمة، والمباني التاريخية، والتي نجت بفضل دعم الفوج 
حكومية.  غير  جمعيات  عدة  مع  طبًعا  بالتعاون  وجهوده، 
لدى  المألوفة  غير  والمهمات  المسائل  إحدى  تعتبر  وهذه 

أفواج مماثلة في مختلف الجيوش األوروبية والعالمية«. 
الفوج  الحتراف  تقديره  األلماني  الملحق  أبــدى  كذلك، 
ومتخصص  محترف  بشكٍل  مدربون  فعسكريوه  وكفاءته، 
أّنهم  خصوًصا  عاتقهم،  على  الملقاة  المهمات  لتنفيذ 
وفي  التحتية في وحداتهم  والبنى  القدرات  تعزيز  يحاولون 
المجتمع. »كلنا متفقون على أن الجيش هو العمود الفقري 
في  الجيش  هذا  لدعم  مًعا  ونحن  لبنان،  في  لالستقرار 
ليستمر  أيًضا، ألّن ذلك مهم جًدا  تعزيز قدراته ومعنوياته 
ومجتمعهم،  وطنهم  أجل  من  التضحية  في  العسكريون 

وللسالم في المنطقة«.

االستدامة الذاتية
 Lee المقدم  البريطاني  العسكري  الملحق  قال  بــدوره 
Saunders: »من المثير دائًما لالهتمام زيارة أفواج ووحدات 
اللبناني. واليوم تعّرفنا على قدرٍة لدى  مختلفة من الجيش 

ندين البلعة خيراهلل



مركز تدريب حماية الممتلكات الثقافية واالستجابة للطوارئ
لكل  العملي  التطبيق  تأمين  وبالتالي  للطوارئ،  الثقافية واالستجابة  الممتلكات  التدريب على حماية  لتسهيل  سعًيا 
الدروس التي يتابعها المتدربون في هذا المجال، استحدث فوج األشغال المستقل، بقدراته وموارده الخاصة وبدعم 
من جمعية »بالدي«، مركًزا للتدريب على حماية الممتلكات الثقافية واالستجابة في حاالت الطوارئ يضّم غرفة محاكاة 
Simulation Room. في هذه الغرفة نجد نسخات مطابقة عن مجسمات وأواٍن وصمديات )Replica( تشبه تلك األثرية 
أو التراثية التي قد يصادفها المتدرب على أرض الواقع عند تنفيذ أي مهمة، فيطّبق التلميذ ما تعّلمه من الدروس 

النظرية حول كيفية معالجتها وترقيمها وتوضيبها ونقلها إلى مكان آمن باستخدام حقائب مخصصة لهذه المهمة.
لن يكتفي الفوج بالتدريب العملي داخل هذه الغرفة، بل يمكن خالل تنفيذ سيناريو محدد تحضير مجسمات خارج غرفة 
المحاكاة للتدريب العملي، كل ذلك لخدمة التدريب وتحقيق أعلى مستويات االحتراف. حتى أّن الموضوع العام الذي بات 
يمّيز فوج األشغال في ديكوراته، يتمحور حول القطع التراثية العريقة التي تزّين كل أرجائه فتجعله رمًزا للثروة التراثية 

الثقافية )Well Themed Regiment( التي أخذ على عاتقه حمايتها.
ويلفت قائد الفوج العقيد الركن يوسف حيدر إلى أّن الدورة األولى LEVEL 1 التي سيتم تخريجها من هذا المركز على 

أربع دفعات، ستضم 100 عسكري من الفوج إضافة إلى 100 طالب من مختلف 
ستتمحور  والمكتبات.  والمتاحف  واآلثار،  الهندسة،  كليات  من  لبنان  جامعات 
الدورة حول مبدأ حماية المواقع والمتاحف في بيروت والمناطق األخرى ضمن 

برنامج تدريب مؤلف من 14 ساعة يمتد على مدى أسبوع لكل دفعة.
تتزامن هذه الدورة مع أخرى LEVEL 2 لمدة 100 ساعة تمتد على ثالثة أشهر 
يشارك فيها الضباط الذين تابعوا سابًقا الدورة المتقدمة في المواقع األثرية 
ذات الصلة وُيمنحون الشعار  الخاص بالدورة، إضافة إلى 70 اختصاصيًّا من 
المديرية العامة لآلثار والدفاع المدني والجمعيات التي تعنى باآلثار وتعمل على 
وضع خطط الطوارئ وتنفيذها لحماية المواقع والمتاحف في بيروت والمناطق 
 TOT األخرى. من بين هؤالء، يتم اختيار ضباط مدّربين يتابعون دورة مدرب
الخاص  الشعار  ُيمنحون  أشهر،  ثالثة  لمدة  ساعة   ٦0 ومدتها   PROGRAM
الوحدات  مختلف  يزور  متحرك  تدريب  لفريق  النواة  ويشّكلون  مدرب،  بدورة 
للتوعية حول حماية الممتلكات الثقافية، تمهيًدا إلدخال هذه المادة يوًما ما في 

المناهج التعليمية بهدف التوعية.

المدهش كيف  لم نكن نعرف عنها من قبل. ومن  الجيش 
الجيش يستطيع تقديم  ا ومميًزا من  أّن جزًءا متخصًصا جدًّ
االعتناء  والتزام  المباني،  إنشاء  من  رائعة  مماثلة  قدرة 
يملكها  التي  بالمشاغل  ا  جدًّ أعجبت  للبالد.  الثقافي  باإلرث 
الضرورية  الذاتية  االستدامة  بقدرة  تميزه  والتي  الفوج، 
في  والتطور  لالستمرار  واألساسية  الحالية،  الظروف  في 

المستقبل«.
اللبناني  الجيش  جانب  إلى  تعمل  بريطانيا  أّن  إلى  وأشار 
األشغال  فوج  يكون  أال  المؤسف  ومن  مجاالت،  عدة  في 
»سنستمر  تأكيد  بكل  ولكّننا  للتعاون.  المجاالت  هذه  أحد 
مهم  األمر  وهذا  المنظور،  المستقبل  في  الجيش  بدعم 

بالنسبة إلينا نظًرا إلى الدور الحيوي الذي يؤديه في تأمين 
ومن  البالد.  في  واألمان  األمن  االستقرار من خالل ضمان 
أّننا  الجيش  في  والعسكريين  الضباط  يعرف كل  أن  المهم 
وسنستمر  يواجهونه،  الذي  والدقيق  الصعب  الوضع  ندرك 
كل  تستمر  لكي  لهم  الدعم  وتأمين  جانبهم  إلى  بالوقوف 

الوحدات في العمل المذهل الذي تقوم به«.
حين  أجنبي  كل  معه  يحملها  التي  الثابتة  الرسالة  وتبقى 
يتعرف عن قرب إلى وحداتنا وعسكريينا وقدراتهم وإرادتهم 
الصامت  أّنه  يوم  بعد  يوًما  يثبت  الجيش  هذا  إّن  الصلبة: 
والصامد األعظم، وسنستمر في دعمنا له ألّنه مصدر األمن 

واألمان الوحيد في هذا البلد الذي ترهقه األزمات!
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مفاهيم أساسية

مفاهيم لتطوير الذات وتحصينها
مشاعر الخوف، والغضب، واالكتئاب، والغيرة والحزن هي طاقات وذبذبات نلتقطها من محيطنا ونقوم بامتصاصها من دون 
أن ندرك ذلك. لذا من المهم أن نعرف كيف نتجنب االنفعاالت السلبية ونبعدها عنا، وبالتالي نحّد من تأثيراتها علينا حتى 

نحمي أنفسنا ونظل قادرين على التكّيف مع الظروف ومواجهة الصعاب، والمضي قدًما في تطوير الذات.

النفس  عــلــم  اخــتــصــاصــيــة  ــرى  تـ
أّن  مرعي  أنــج  مــاري-  الدكتورة 
الحصانة الذاتية إحدى أهم ركائز 
التي  المناعة  فهي  الذات،  تطوير 
بالحياة.  ليتقّدم  اإلنسان  يحتاجها 
وهذه الحصانة تتطلب أحياًنا عدم 
بنا  المحيطين  ترددات  إلى  اإلصغاء 
حين  إرادتنا  ُيضعفون  ما  غالًبا  الذين 
ذلك«. هي  عليك  يصعب  أو  بذلك  القيام  يمكنك  »ال  يقولون 
كلمات ال تشّجع بل تهّدد الثقة وُتضعف اإلرادة. فالنجاح يسعى 
تحصين  خالل  من  وُيبرَهن  فقـط  عمله  خالل  من  المرء  له 
بداًل  المسؤولية  وتحّمل  السلبية،  الخارجية  األفكار  أنفسنـا من 

من رمي الكرة في ملعب اآلخرين.
 

تقّبل اآلخر واالعتدال
مسار  تعترض  قد  التي  التحديات  أكبر  من  اآلخر  تقّبل  ُيعتبر 
تطوير الذات في أيامنا هذه، فليس من السهل أن ننفتح على 
اآلخر من دون أفكار مسبقة، ونناقش أفكاره وقناعاته بإيجابية 
االختالف  أّن  أعيننا  نصب  نضع  أن  يجب  لذلك  صدر.  ورحابة 

ُيغني وال يشّكل سبًبا للخالف.
بل اّن االختالف هو من الطبيعة البشرية التي ال يمكن إنكارها. 
ولو تأملنا جيًدا لوجدنا أن المشكلة التي تواجهنا في الكثير من 
األحيان هي عدم قبول االختالف وليس االختالف حول الموضوع 
بحّد ذاته. وفي حقيقة األمر، إّن االختالف الفكري بين البشر هو 
أسباب  في  تأملنا  إذا  إيجابية،  طاقة  إلى  تحويلها  يمكن  ميزة 

الفروقات وأدركنا أعماقها وتقّبلنا ما تستطيع تغييره فينا.
وبرأيها أيًضا، أّن العلم والدين مثاًل ال يتناقضان على اإلطالق،  
حريته.  على  الحفاظ  أجل  ومن  اإلنسان  لخدمة  مًعا  هما  بل 
االختالف في المعتقد حق مكتسب، أما اإليمان فنسبي. وتبقى 

اإلنسانية هي الجامعة على الرغم من اختالفات المعتقد.
بحّد  التطّرف  أّن  مرعي  الدكتورة  تؤكد  تقّدم  مما  بعيد  غير 
أو  القيادة  أو  الحب  أو  السياسة  أو  الدين  ذاته، سواء كان في 
هو  والمطلوب  الحاالت.  جميع  في  مؤٍذ  هو  الطعام...  تناول 
االعتدال بكل شيء، من الكالم، إلى السلوك إلى الشعور، بما 

ويدعم  سلس،  بشكل  التغيير  ويتيح  الذاتية  الحصانة  يضمن 
التطوير نحو مستقبل أفضل.

نقاوم لنبقى
تشير  السياق  هذا  وفي  بالنفس،  الثقة  يتطلب  الذات  تطوير 
الدكتورة مرعي إلى أّن الثقة بالذات من شيم اإلنسان الواعي 
والواعد، الذي يعرف قدراته وإنما أيًضا حدوده. وهذا ما يصّح 
ومؤمن  مّتحد  كشعب  واللبنانيون  والجماعات.  ــراد  األف في 
بقدراته، يستطيعون أن يحققوا التغيير إذا سعوا إليه بإخالص 
نتأقلم  أن  يجب  لذا  والوطني.  المجتمعي  الصعيد  على  وتفاٍن، 
ونتجّدد من دون أذية، ونكتسب المناعة النفسية الدائمة لكل 

أوجاع الحياة ومتغيراتها.
على صعيد  اإلحباط  الغرق في مستنقع  تجّنبنا  بالنفس  الثقة 
فردي، وتبعد عّنا الكآبة واليأس على صعيد العائلة والمجتمع. 
فالمقاومة الحقيقية تتمّثل بمواجهة كل الصعوبات واالستمرار 
بالنضال من أجل تحقيق حياة أفضل وغريزة البقـاء تكّرس هذا 

الهدف.

المناعة سالحنا السري
نأخذ  عندما  تقوى  النفسية  المناعة  أّن  مرعي  الدكتورة  ترى 
القرار بالتغلب على المرض أو على الكآبة أو على كل ما يمس 
ضد  المحّصن  المناعي  الجهاز  يتولى  إذ  الذاتي،  استقرارنا 
يفسر  ما  وهذا  إخراجه.  إلى  وصواًل  المرض  إضعاف  الضغوط 
النفسية  الضغوط  أو  الشديد  الحزن  من  الخروج  على  قدرتنا 
عبر  ببساطة  المناعي؟  نعّزز جهازنا  قّررنا. كيف  ما  إذا  القاسية 
الدعم النفسي من خالل التقّرب ممن نحب وبممارسة الرياضة 
الجسدية أو الفن كالغناء والرقص، أو القراءة لتطوير الفكر أو 
الجميلة. كل ذلك  المناظر  تأّمل  الطبيعة من خالل  إلى  اللجوء 
اإلبداع  على  القدرة  ويمنحنا  الذهنية،  آفاقنا  بتوسيع  يسمح 
يهّدد  ذلك  عدا  ما  كّل  السليمة.  للمواجهة  طرق  ابتكار  في 

بالصدامية، التي بدورها تسبب اضطرابات نفسية وعاطفية.
تعّلمنـا الحياة الكثير ولعّل من أبـرز الدروس أّننا نستطيـع أن 
نطّور ذواتنا دائًما، وأّن بمقدورنا أن نفعل الكثيـر لنعيش حيـاة 

أفضل. 



120



121

اإليجابي  التفكير  يرتبط 
إلى  والنظر  التفاؤل  بمفهوم 
عن  واالبتعاد  بإيجابية  األمــور 
طريقة  وهو  سلبي.  هو  ما  كل 
خالل  من  الفرد  يكتسبها  تفكير 
قدرة  يمنحه  ما  يتلقاها،  التي  التربية 
أي  تواجهه  حين  نفسه  على  السيطرة 
السلبية من  التحكم بذاته ومنع األفكار  مشكلة، كما يمّكنه من 

إقالق راحته، فضاًل عن التمتع بالتفاؤل وحب الحياة واألمل.

كيف نفّكر إيجابًيا؟
أن  يمكن  أمر  الحياة،  في  نصادفه  ما  إزاء  بإيجابية  التفكير 
ووفق  الــالزمــة.  المهارات  امتالك  إلــى  ــواًل  وص عليه  نتدرب 
المحاِضرة  واألستاذة  العيادي  النفس  علم  في  االختصاصية 
أبسط  من  غانم  خراط  جويل  الدكتورة  اللبنانية  الجامعة  في 
الطرق التي يمكن اعتمادها أن يقول الفرد لنفسه كل يوم: »أنا 
منيح، نهاري رح يكون حلو، اليوم رح يكون أحسن من مبارح« 
خالل  عديدة  مرات  العبارات  هذه  ترداد  لها.  مشابهة  وعبارات 
أّنه في وضع جّيد، ويوًما بعد يوم  اإلنسان  ُيشعر  الواحد  اليوم 
يصبح مقتنًعا بأّن الحياة ستصبح أكثر إيجابية. وإذا قّرر االبتسام 
رغم مصادفته أموًرا سيئة، فإّن مناطق معينة من الدماغ تتحرك 
وتفرز هرمون السعادة، ويصبح بالتالي سعيًدا وإيجابًيا بالفعل.

وترى الدكتورة غانم أّن اّتباع الفرد طريقة صحيحة في التنّفس 
فاإلنسان  بإيجابية،  التفكير  على  يساعد  كافية  لساعاٍت  والنوم 
والتوّتر.  النفسية  الضغوطات  إزاء  محّصًنا  يصبح  جسدًيا  المرتاح 
السعادة  إلى  تؤدي  أن  والرياضة  التأمل  لتمارين  يمكن  كما 
غانم  وتنصح  بانتظام.  ممارستها  تمت  إذا  اإليجابي  والتفكير 
أيًضا باعتماد عادات يومية يرى الشخص أنها تفيده غالًبا. فمثاًل 
شرب  أو  الرياضة  مارس  إذا  أفضل  يصبح  أّنه  يشعر  كان  إذا 
آخر، يتوجب  أو أي شيء  تناول فطوره متأخًرا  أو  القهوة صباًحا 
فهذه  لفعله،  المناسب  الوقت  وخلق  بانتظام  بذلك  القيام  عليه 

العادات الروتينية تشعره بالراحة وبالرضى النفسي.

هكذا نتدّرب على التفكير بإيجابية
يعترضنا  ما  أمام  بإيجابية  التفكير  على  الذات  تدريب  وعن 
صعب  موقف  كل  »فــي  غانم:  الدكتورة  تقول  مشكالت  من 
أنا  مثل:  إيجابية  جَماًل  نفسه  في  يكّرر  أن  يجب  الفرد،  به  يمّر 
تقدير  يزيد  األمر  فهذا  وغيرها.  أصدق،  أنا  أثق،  أنا  أستطيع، 
اإلنسان لذاته فتزيد فرصته بالنجاح والتطّور ما يوّلد في نفسه 
اإلنسان  يقع  أاّل  الضروري  من  أّنه  وتضيف  والطمأنينة«.  الراحة 
أن  بالعكس  بل  والمشكالت،  الصعب  للواقع  نكران  حالة  في 
الشخص  يعترف  لم  فإذا  مواجهتها،  يستطيع  حتى  بها  يعترف 
السّيئ.  الواقع  تغيير  إلى  يسعى  لن  حزنه  أو  ضعفه  أو  بحاجته 
تلقائية، بل على  الخارج وال بطريقة  الحل من  يأتي  وتؤّكد: »ال 
الحلول وتجاوز ما يمر به  إيجاد  أجل  العمل بنفسه من  اإلنسان 
السلبيين  عن  باالبتعاد  تقضي  مهمة  أخرى  نقطة  هموم«.  من 
األمور  وبتدوين  ســوًءا،  الوضع  يزيدون  الذين  والمتشائمين 
اإليجابيات  نرى  هكذا  اليوم،  خالل  معنا  حصلت  التي  اإليجابية 

بوضوح ونتمسك بها.

نقطة ضوء في الظالم
الصدد  هذا  وفي  الظالم«،  تلعن  أن  بدل  شمعة  »أضئ  ُيقال: 
الماضي  إلى  نعود  أن  يمكن  »ال  أّنه  إلى  غانم  الدكتورة  تشير 
بالوقت  نبدأ  أن  علينا  لذلك  عنده.  التوقف  يمكننا  وال  لنغّيره، 
الحلول  إلى  نسعى  سوف  اليوم  إّننا  ألنفسنا  نقول  وأن  الحاضر، 
نستطيع  نعيشه،  مما  الرغم  فعلى  المشكالت.  على  التركيز  بدل 
وتضيف:  أبًدا«.  يتغّير  ال  الماضي  بأّن  التفكير  اعتدنا  إذا  التقّدم 
ال بد أن يتجنب الشخص لوم نفسه على المصائب التي تحصل 
األمر  عاتقه.  على  تقع  مسؤولية  مواجهتها  اعتبار  أو  حوله، 
األمور  إلى  ينظر  وأن  نفسه  تطوير  على  يعمل  أن  هو  الصحيح 

نظرة تفاؤلية تساعده على الشعور بأّنه بحالة جّيدة.
فهل  بها؛  يفّكر  التي  الطريقة  وفق  اإلنسان  حياة  تسير  إًذا، 
عقبة  كل  وعند  الماضي  عند  والتوقف  والسلبية  اليأس  سنختار 
نمّر بها؟ أم سنعيش الحاضر ونعمل على حل مشكالتنا وتخطيها 

لتحقيق األهداف وعيش حياة مريحة وسعيدة؟

فسحة أمل
الرقيب أول كرستينا عباس

أنا أستطيع، أنا أثق...
يحاول اإلنسان عادًة البحث عن حياة مريحة، هادئة ومليئة بالسعادة والنجاح. ولكن الحياة ليست بالسهولة 
التي يتمّناها المرء بل هي محفوفة بالمخاطر والصعوبات والمشقات في مختلف محطاتها. وهذا ما يطرح 
حالته  األمور  إلى  ونظرته  والمشكالت  األزمات  تجاه  وتصّرفه  الفرد  تفكير  يغّير  هل  اآلتية:  اإلشكالية 
إلى »النصف  إذا نظر  إّن اإلنسان  ُيقال  الحياة؟  إليه في رحلة  النفسية والجسدية، ويمنحه ما يسعى 

المليان من الكباية« تتغير حياته وتصبح أكثر راحة. في ما يأتي نستعرض مدى صحة هذه المقولة.
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العميد الركن جوزف عيد 
مسّير أعمال مديرية التوجيه

عبارة

لن ننكسر
 األول من آب ذكرى ُحِفرت في سجالت تاريخ بلدنا وتكّرست على مدى سنوات طويلة منذ العام 1945. 
وإذا كانت تلك االنطالقة المشرقة هي أولى خطوات الجيش اللبناني في مسيرة الشرف والتضحية والوفاء، 
فهي اقترنت أيًضا ببداية لبنان الكيان والدولة والوطن النهائي لجميع أبنائه على اختالف طوائفهم. هكذا 
نشأ الجيش من رحم وحدة اللبنانيين وتكاتفهم، وإصرارهم على بناء مستقبل لهم وألوالدهم، وتحقيق 

االستقالل الكامل المستند إلى مؤسسة عسكرية وطنية ضامنة لألمن والسلم األهلي.
مرت مراحل عديدة منذ ذلك الحين، متضمنًة تحديات وإنجازات، وأيًضا صعوبات وِمَحًنا قاسية. غير أن 
وطننا عاد إلى النهوض في كل مرة، مرتِكًزا دائًما إلى جيشه الصلب الذي لم يدع عقبة تمنعه من متابعة 

مسيرته والعمل بقَسمه.
على هذا األساس، جاءت كل ذكرى لعيد الجيش عاًما بعد عام حاملة طابع المرحلة القائمة التي قابلتها 
قيادة الجيش برسالٍة توجهت بها إلى العسكريين بالدرجة األولى وسائر المواطنين بالدرجة الثانية. لذا 
شّكل شعار »77... وما مننكسر« فحوى رسالة المؤسسة العسكرية هذه السنة التي برزت كواحدٍة من أقسى 

السنوات وأشدها في تاريخنا.
لن ننكسر كجيٍش ألننا مؤمنون بوطننا، متمسكون بعقيدتنا، ثابتون في وجه األعداء والمخلين باألمن، 
وانقسامات  حروًبا  السابق  في  تجاوزنا  ألننا  كبلٍد  ننكسر  ولن  بنا.  اللبنانيين  ثقة  التقدير  غاية  مقّدرون 
وأخطاًرا متنوعة، وأصبحنا أكثر قوة وعزيمة على المضي ُقُدًما، شرط أن يدرك المواطنون دقة الظروف 

ويلتّفوا حول المصلحة الوطنية ويخرجوا من المصالح الضيقة وال ينجّروا وراء العصبيات العمياء.
ما سبق ال يلغي صعوبة األزمة ووطأتها الثقيلة علينا جميًعا، لكن كل واحد من عناصر المؤسسة يعي في 
قرارة نفسه أن ضعفه سوف يودي إلى ما هو أسوأ من الضائقة االقتصادية، وأن صموده هو إنقاذ للبنان. 
ل أحد أهم مقّومات تعافي بلدنا من  وسوف تأتي مناسبات عيد الجيش في السنوات القادمة لتشهد أنه شكَّ

كبوته، وأن عناصره هم خير من يحمي الديار وأهلها.
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