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الصفحة  هذه  تكون  أن  المفترض  من  كان 
الزميلة  التحرير  رئيسة  قلم  يخّطه  ما  آخر 

فكما  »الجيش«،  لمجلة  تابت  نصر  إلهام 
آخر  في  باآلخر  »دايــًمــا  األغنية  تقول 
دائًما  الوظيفة  وفي  فــراق«...  وقت  في 
هناك محطة يتوقف فيها القطار. محطة 
قانون  قواعد  وتؤكدها  العمر  يفرضها 

أكثر  العمل  كان  لو  مــاذا  لكن  العمل. 
القلم  من مجرد وظيفة؟ ماذا لو كان حبر 

رجال  تضحيات  من  مسبوكين  ورصــاصــه 
وعرقهم وسهرهم ودمهم؟ 

يحاول  القلم  وهذا  عقود  ثالثة  من  أكثر  طويلة،  سنوات 
لمقارعة  دوًما  متأهب  مناضل. جيش  مواكبة مسيرة جيش 
يحتضن  جيش  الحي.  باللحم  ولو  وطنه  وحماية  الخطر 
وساحة  مجال  كل  في  مساعدتهم  إلى  ويهّب  مواطنيه 
وضائقة أو كارثة. جيش يحمل البندقية بَيد ويعلي مداميك 
البناء باليد األخرى. جيش هو بالنسبة لّلبنانيين قلب القلب 

ونبضه ودمه. 
على تخوم الجنوب كان لها فرح رؤية طالئع العسكر متجهة 
فجًرا  خطواتهم  أشرقت  حيث  والقرى،  والبلدات  المدن  إلى 
في أرض اشتاقت إلى طلتهم وسواعدهم. واكبتهم ينزعون 
كل  ويقّدمون  النائية،  المناطق  في  طرًقا  ويشقون  األلغام، 

مساعدة ممكنة للمواطنين ليظلوا متمسكين بأرضهم.
في الشمال مشت بقلبها على تراب روته دماؤهم في نهر 

البارد، فصارت أوجاع أحبابهم خبزها والماء الذي يرويها. 
أبطال  صرخات  أصواتهم  سمعت  القاسية،  الجرود  في 

ولمحت ظاللهم تشرق فجًرا يبدد ظالمية اإلرهابيين. 

مثااًل  رأتــهــم  تغلي،  الــتــي  الــســاحــات  فــي 
لالنضباط ورباطة الجأش والحكمة وسياًجا 

لحرية التعبير.
يخترق  الغبار  عاينت  المرفأ  انفجار   في 
يناضلون  أجسامهم وهم  في  خلية  كل 

للتخفيف من وقع المأساة. 
صالبتهم  شهدت  األخيرة  األزمة  في 

وصبرهم وإيمانهم وتفاؤلهم. 
المثال  الحاالت واألوقات، كانوا  وفي كل 
في  والتماسك  والــوحــدة  للتضحية  الحي 
وتمّزقه  الفساد،  يسوده  المصالح،  تحكمه  وطن 
الخالفات، وكان قلمها رفيق تعبهم وتضحياتهم وشهادتهم. 
ثالثين  من  أكثر  طوال  تعبهم  عاشت  سمعتهم،  رأتهم، 
في  وشًما  المؤسسة  هذه  في  وهي  عاشته  ما  وبات  عاًما. 
تنتمي  ورداءهــا.  جلدها  يرتدونها  التي  البزة  باتت  دمها. 
إلى  وصالبتهم،  تواضعهم  إلى  وأوجاعهم،  عنفوانهم  إلى 

إصرارهم وإيمانهم. 
وتلقي  الوطن  تحاصر  الضائقة  فيما  تقاعدها  وقت  حان 
تسمح  هل  العسكريين.  كاهل  على  األطنان  توازي  بأحمال 

لها المؤسسة بالتقاعد؟ 
التقاعد من هذه المؤسسة ممنوع من الصرف. ممنوع من 

الصرف بقوة االنتماء وقوة الرجاء أيًضا.
وعليه، سيبقى قلمها بحبره ورصاصه جهًدا متواضًعا في 
خدمة مؤسسة يّتكئ على صمودها وطننا، وسيبقى في هذا 

القلم ما يكفي للقول: 
العوافي يا جيشنا.
العوافي يا وطن.

العوافي يا وطن

تقاعد ممنوع من الصرف

أسرة التحرير
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حوار

:Aroldo Lázaro الجنرال
الدعم المستمر للبنان 

والجيش، مطلوب أكثر من أي وقت مضى

هو  اليونيفيل  لقوات  عام  وقائد  بعثة  رئيس  تعيين  إّن   •
التي  نقاط قوتك  اختيارك؟ وما هي  لماذا تم  مسار طويل. 

أقنعت األمانة العامة لألمم المتحدة بك؟
- عملية االختيار تنافسية ويمكن أن تكون طويلة، وتتضّمن 
مراحل مختلفة، وفي النهاية فإّن األمين العام يحظى بامتياز 

التعيين.
لقد قّدمت نفسي كشخٍص لديه خبرة في التعامل مع عدد 
 ،1701 األمن  مجلس  قرار  تطبيق  في  العملية  القضايا  من 

والذي تستمد منه اليونيفيل تفويضها الحالي إلى حد كبير.
أصبحت  سابًقا،  مرات  ثالث  اليونيفيل  في  خدمت  أن  وبعد 
المسؤولين  على دراية بالمنطقة حيث تعاطيت مع عدد من 
على  واسع  بشكل  مطلًعا  وبّت  لبنان،  جنوب  في  اللبنانيين 

التحديات التي تواجهها البعثة وأولوياتها.
 

• خدمت ثالث مرات في لبنان، مرتين في القطاع الشرقي 
كرئيس ألركان اللواء وقائد القطاع ومرة في الناقورة كضابط 
ارتباط. كيف كانت تجربتك في ذلك الوقت؟ ما هو انطباعك 
عن وطننا؟ عن المواطنين؟ وعن الوضع على جانبي الحدود؟

التحتية  بالبنية  يتعلق  ما  بخاصٍة في  كبيًرا  تغّيًرا  - الحظت 
العامة إذا ما قارنا الفترة الزمنية إّبان تعييني األول كرئيس 
الحاضر.  والوقت   2011 العام  في  الشرقي  للقطاع  أركان 
في  الشرقي  للقطاع  أركان  كرئيس  اليونيفيل  في  خدمت 
 .2016 العام  في  الشرقي  للقطاع  وكقائد   2013 العام 
من  بحفاوة  اسُتقبلت  لبنان،  جنوب  في  جوالتي  كل  خالل 
من  كما  الدين،  ورجال  المحلية  والسلطات  المنطقة  أبناء 
من  معه  تمّكنت  الذي  اللبناني  الجيش  االستراتيجي  شريكنا 
والثقـة  االحتـرام  على  مبنية  مثمرة،  مهنية  عالقة  تطوير 
في  السابقـة  تجربتـي  أّن  أؤمـن  بـل  ال  أعتقـد،  المتبادَليـن. 
المستقبليـة  عالقاتنـا  بلـورة  في  مفيـدة  ستكون  البلـد  هذا 
األمن  مجلس  قرار  تنفيذ  في  االستمرار  بهـدف  وتطويرهـا 

الدولي 1701.
شهدت  قد  اليونيفيل  عمل  منطقة  أّن  واضًحا  يبدو  حالًيا، 
تحّواًل على مدى السنوات الماضية. فاليوم، نرى أّن الطرقات 
والخدمات  والمدارس،  المستشفيات  كذلك  تحّسنت،  قد 
الوضع  تداعيات  من  أيًضا  بالقلق  أشعر  لكّنني  ــرى.  األخ

االجتماعي واالقتصادي على أبناء الجنوب.

في ٢٨ شباط الماضي، أقامت اليونيفيل في مقّرها العام في الناقورة احتفال تسليم وتسّلم بين رئيس البعثة وقائدها العام 
المنتهية واليته الجنرال اإليطالي ستيفانو ديل كول وخلفه اإلسباني الجنرال أرولدو الثارو.

القائد الجديد لليونيفيل معروف برصانته وهدوئه ومقاربته الواقعية للملفات التي يتوالها. صاحب مسيرة مهنية ومتمّيزة 
لقوات  في مهمات  المشاركة  دولية من خالل  بخبرة  يتمتع  وأّنه  كما  قيادية،  اإلسباني حيث شغل عدة وظائف  الجيش  في 
التابعة  العمليات السريعة  الناتو، وقوة  التابعة لحلف  البوسنة والهرسك، وعمله مع قوة تثبيت االستقرار  المتحدة في  األمم 
أركان  كرئيس  ثم  اليونيفيل،  قيادة  مقر  في  ارتباط  لبنان كضابط  في  السابقة  خدمته  ذلك  إلى  ُيضاف  األوروبي.  لالتحاد 
في القطاع الشرقي الذي أصبح قائًدا له في العام ٢٠١6. مسيرة الجنـرال وخبراتـه كانـت عوامـل مساعـدة في تعيينـه في 

مركـزه الجديـد.
الجنرال الثارو الذي خّص مجلة »الجيش« بأول حديث له كقائد لليونيفيل، أجاب بهدوئه المعهود ومن دون أي تردد عن 
جميع أسئلتنا التي تطّرقت إلى مختلف جوانب مهمته، وأّكد أّنه على دراية جيدة بالتحديات التي تواجهها البعثة وبأولوياتها. 
كما أشار إلى أّن تجربته السابقة في لبنان ستكون مفيدة في تعزيز عالقات اليونيفيل المستقبلية وتطويرها، بهدف االستمرار 

في تنفيذ قرار مجلس األمن الدولي ١7٠١.
في ما يلي الحوار:
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وعلى الرغم من التوترات العرضية، شهدت السنوات الـ16 
مدى  على  لبنان  جنوب  عرفها  استقرار  فترة  أطول  الماضية 

عقود، أي منذ العام 2006.
اليونيفيل  وأوضح عن  أكبر  تفهًما  نلمس  آخر،  على صعيد 
الدقيق  بالدور  واسع  نطاق  على  واعتراًفا  لبنان،  جنوب  في 
من  نلتقيهم  من  كل  قبل  من  به،  تقوم  الذي  والحساس 

اللبنانيين. اللبنانيين وغير 
أّن  ورغم  الجنوب،  في  الجيش  بانتشار  التنويه  يجب  كما   
أسباب،  لعّدة  المطلوب،  المستوى  إلى  بعد  يصل  لم  العدد 
إال أّن تعاوننا وشراكتنا معه ال تزال قوية وتشهد على التزام 

المجتمع الدولي أمن لبنان واستقراره.
 

• تعود إلى لبنان كقائد لليونيفيل، ماذا تحمل معك من 
تجربتك السابقة في لبنان؟

- لقد عدت إلى جنوب لبنان، هذه المنطقة التي استضافت 
هذه  الماضية.  الـ44  السنوات  مدى  على  بحفاوة  اليونيفيل 
الحفاوة والكرم ميزة فريدة من نوعها، ما زلت ألمسها حتى 

اليوم.
مع  أوثــق  بشكل  العمل  على  بتصميم  أيًضا  عــدت  لقد 
تحصل  قد  التي  والحوادث  لإلشكاالت  حلول  إليجاد  األطراف 
الثقة.  وبناء  أحرزناه  الذي  التقدم  تعزيز  وعلى  األرض،  على 
إّن دور قائد اليونيفيل ورئيس البعثة معّقد ومتعدد األوجه. 
والشعب  بالبلد  ومعرفتي  السابقة  خبرتي  بأّن  متأّكد  إنني 

سيساعدانني على إنجاز مهمتي.
 

بناء الثقة والحياد
كلل  بال  تعمل  وجاد.  أنك هادئ ورصين  المعروف  • من 
كيف  األطــراف.  جميع  مع  التواصل  على  القدرة  ولديك 

ستوظف هذه السمات في مهمتك الجديدة؟
األبعاد.  متعدد  وقائدها  اليونيفيل  بعثة  رئيس  دور  إّن   -
القيادة  وحسن  وااللتزام  والمثابرة  السياق  فهم  ويتطلب 
والتواضع. إّن التزام الحياد في أثناء القيام بواجباتي وتجسيد 
دائمة  توجيهية  مبادئ  بمثابة  سيكون  المتحدة  األمم  قيم 
في  زمالئي  مع  فقط  ليس  والشراكات،  الثقة  وبناء  لي. 
الجنوب،  وأبناء  اللبنانية  السلطات  مع  أيًضا  إنما  اليونيفيل، 

يأتي في صميم عمل البعثة خالل فترة واليتي.
وسعنا  في  ما  بكل  السالم،  َحَفظة  وزمالئي،  أنا  سنقوم 
لحفظ  المتحدة  األمم  لعمليات  األساسية  بالمبادئ  للتمّسك 
بطريقة  األطـــراف،  توافق  من  انطالًقا  سنعمل  الــســالم. 

محايدة، مع مراعاة عدم استخدام القوة إال في حالة الدفاع 
عن النفس والدفاع عن المهمة.

• ما هي استراتيجيتك في مهمتك الجديدة، ال سيما وأّن 
الوضع في الوقت الحاضر أكثر حساسية من ذي قبل في ظل 

التوتر على جانبي الحدود ومسألة ترسيم الحدود البحرية؟
إّن الوضع في جنوب لبنان مستقر حالًيا، لكن يجب  - أواًل، 
أاّل ُيؤخذ ذلك كأمر ُمسّلم به. إّن سلسلـة الحوادث الخطيـرة 
التـي حصلـت الصيـف الماضـي والتـي انتهكـت قرار مجلـس 
يتغّيـر  قد  الوضـع  أّن  تؤكـد   ،1701 الرقـم  الدولـي  األمـن 
قـد  عملنـا  منطقـة  خـارج  تقـع  التـي  الحوادث  وأّن  سريًعـا، 

تؤدي إلى تصعيـد.
ووقف  األزرق  الخط  لـ»حرمة«  المستمر  الطرفين  التزام  إّن 
األعمال العدائية أمر بالغ األهمية، وسأواصل تذكير األطراف 

بتلك االلتزامات الرئيسة.
التركيز عليه هو منع أي سوء تقدير أو عمل  ثانًيا، ما يجب 
أحادي قد يؤدي إلى التصعيد. يجب أن تكون قنوات االتصال 
التابعة  والتنسيق  االتصال  آلية  إّن  ونهاًرا.  لياًل  مفتوحة 
تفعيلها  يتم  الثالثية،  االجتماعات  على  والمرتكزة  لليونيفيل، 

بشكل دائم وهي بتصرف األطراف متى لزم األمر.
األعمال  ووقف   1701 للقرار  الكامل  االحترام  ُيعد  ثالًثا، 

العدائية أمًرا حاسًما للمضي قدًما في أي مسار.
دائم  نار  إطالق  وقف  للقرار 1701 هو  النهائي  الهدف  إّن 
وظروًفا  بيئة  تخلق  أن  لليونيفيل  يمكن  مستدام.  وسالم 
على  يجب  لكن  ودبلوماسي،  سياسي  مسار  لبدء  مستقرة 
الطرفين إظهار الشجاعة والعزم على الُمضي في هذا االتجاه.

أخيًرا، أود أن أرى تقدًما في بسط سلطة الدولة، مع وجود 
في  الجيش  انتشار  تعزيز  عبر  وذلك  فّعالة،  دولة  مؤسسات 
تجاه  لبنان  التزامات  بموجب  مطلوب  هو  كما  لبنان  جنوب 
الدوليين  لبنان  والعديد من شركاء  اليونيفيل  القرار 1701. 
األمثلة  ومن  ذلك.  تحقيق  على  الجيش  لمساعدة  حاضرون 
اللبناني  الجيش  في  النموذجي  الفوج  ذلك،  على  الملموسة 

الذي يبدأ انتشاره خالل العام الجاري.
لبنان و»إسرائيل« حول  أما في ما يتعلق بالمفاوضات بين 
ترسيم الحدود البحرية، فإّن دور اليونيفيل هو دور لوجستي 
بحت. ومع ذلك، أعتقد أّن أي اتفاق بشأن هذا األمر سيؤدي 
أيًضا إلى استئناف عملية التفاوض لحل القضايا الخالفية على 

طول الخط األزرق.
ستواصل اليونيفيل، خالل فترة قيادتي لها، دعم أي اتفاق 

ص
خا
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األزرق  الخط  وتحديد  الثقة،  بناء  إلى  يهدف  الطرفين  بين 
سيساهم في ذلك.

 
اليونيفيل  دوريــات  بين  آلخر  حين  من  احتكاك  يحدث   •
الحوادث  هذه  مثل  تكرار  ستتجنب  كيف  المنطقة.  وأبناء 

وكيف ستقوي العالقة بين الطرفين؟
-تقّدر اليونيفيل العالقات التاريخية والبّناءة بينها وبين أبناء 
المنطقة. يومًيا، نقوم بأكثر من 400 دورية ونشاط في كل 
ا وبحًرا مع القّوة البحرية التابعة  منطقة عملنا، لياًل ونهاًرا، برًّ
لنا، لمراقبة المياه اإلقليمية اللبنانية. ومعظم هذه النشاطات 
بيننا  العالقة  يدّل على عمق  ما  ُتذكر،  أي حوادث  ُينجز دون 
وبين أبناء المنطقة. ولكن، لسوء الحظ، شهدنا عدًدا محدوًدا 
عناصر  على  االعتداءات  بعض  منها  الفردية،  الحوادث  من 
لدورياتنا  الحركة  أاّل يكون عملنا وحرية  السالم. يجب  حفظ 
التي أوالنا إياها  موضع أي تساؤل كون ذلك يشكل مهمتنا 

مجلس األمن الدولي بضمان من الحكومة اللبنانية.
وفي هذا اإلطار، أوّد أن أؤّكد أهمية تعاوننا ودعمنا لشريكنا 
ننسق  أّننا  من  الرغم  وعلى  اللبناني.  الجيش  االستراتيجي 
جميع أنشطتنا معه، إال أّنه ال يمكنه مشاركتنا كل نشاطاتنا 

ودورياتنا ألسباب لوجستية.
اليونيفيل  بين  المتينة  العالقة  أّن  إلى  اإلشــارة  من  بّد  ال 
والسكان المحليين هي العمود الفقري لنجاح المهمة. إّن جنود 
مدربون  جنسياتهم،  كانت  أًيا  اليونيفيل،  في  السالم  حفظ 

ويحترمون الثقافات والخصوصيات.
 

ِلتسلُّم الجيش مهمات اليونيفيل
• تقّدم اليونيفيل الدعم للجيش اللبناني من خالل العالقات 
الثنائية والتعاون معه في الجنوب لتنفيذ القرار ١7٠١. كيف 
مع  المتعاونين  جنوده  وقدرات  اللبناني  الجيش  أداء  ترون 
العالقة  الذي ستحققه لتطوير هذه  الجنوب؟ ما  قواتكم في 

وتقويتها؟
لليونيفيل،  االستراتيجي  الشريك  هو  اللبناني  -الجيش 
ونقوم بتنسيق جميع أنشطتنا معه. في نهاية المطاف، وكما 
ينّص القرار 1701، من المفترض أن يتوّلى الجيش اللبناني 
تنتفي  وبالتالي  لبنان،  جنوب  أمن  عن  الكاملة  المسؤولية 
الجيش  قدرات  تعزيز  فإّن  لذلك،  اليونيفيل.  لوجود  الحاجة 
اللبناني في الجنوب - من حيث العدد والموارد - هو هدفنا، 

وهو أمر ضروري بالنسبة إلينا.
ال بّد من اإلشارة إلى أّن التدريب اليومي واألنشطة المنّسقة 

بين  التعاون  صلب  في  هي  المشتركة  الدوريات  مثل  بيننا 
نّفذت  الماضي،  العام  خالل  اللبناني.  والجيش  اليونيفيل 
تمارين  تضّمن  تدريبي،  نشاٍط   2500 من  أكثر  اليونيفيل 
القوات  من  كّل  مع  ومحاضرات،  تدريبية  ودورات  مشتركة 
البرية والبحرية في الجيش اللبناني، وقد شهدنا تقّدًما الفًتا 
في بناء القدرات في مختلف المجاالت. إّني على ثقة بأّن عناصر 
المستقبل على  اللبناني، نساًء ورجااًل، سيكونون في  الجيش 

استعداد لتسّلم كل المهمات التي تقوم بها اليونيفيل حالًيا.
إضافًة إلى ذلك، فإّن الدول الممثلة في اليونيفيل ستواصل 
دعم الجيش اللبناني، بما في ذلك مّده بالمعّدات والتجهيزات 
الجيش  مع  التنسيق  اآلن،  حتى  إّنه  القول  يمكن  الالزمة. 

اللبناني ممتاز ومستمر، وسأحرص على توطيده وتعزيزه.
 

السنوات  لبنان خالل  اليونيفيل في  تقّيمون مهمة  • كيف 
القليلة الماضية؟

األزمة  منها  عديدة،  أزمات  يواجه  لبنان  أّن  تماًما  أدرك   -
وباء  وانتشار  بيروت  مرفأ  وانفجار  االقتصادية،   - االجتماعية 
كّلها  األزرق...  الخط  عند  حوادث  عّدة  إلى  إضافة  الكورونا، 
عوامل تؤثر بشّدة على لبنان ومؤسساته وشعبه. أشعر بالقلق 

من تأثير هذه األحداث أيًضا على الجيش اللبناني.
ونحن  الواقع،  عن  منفصل  إطــار  في  اليونيفيل  تعمل  ال 
تنفيذ  في  استمرت  قواتنا  لكّن  أيًضا،  الظروف  بهذه  نشعر 
مهمتها، ودعم المجتمعات المضيفة وكذلك الجيش. لم يكن 
األزمة،  الرغم من هذه  هناك تباطؤ في نمط عملياتنا. على 
الهدوء  عاًما من  قرابة 16  لقد عشنا  نستمر.  أن  علينا  يجب 
الحديثة  الذاكرة  في  فترة  أطول  وهي  النسبيين،  واالستقرار 

للبنان، ونحن بحاجة للحفاظ على ذلك.
على الرغم من التحديات الهائلة التي يواجهها الجيش، فهو 
اليونيفيل، ونحن ممتنون جًدا  تنفيذ مهمة  مستمر بتسهيل 

لذلك، كما المجتمع الدولي.
 

البالد،  داخل  لالستقرار  مجال  خلق  اليونيفيل  تحاول   •
كيف يمكن أن يكون وجودكم قيمة مضافة تدفع األطراف 

السياسيين إلى تحمل مسؤولياتهم؟
- اليونيفيل هي بعثة حفظ سالم وليس لها تفويض سياسي. 
إّن تواصلي مع المسؤولين السياسيين في لبنان يهدف فقط 
إلى المضي قدًما في تنفيذ مهّمتنا. باختصار، إّن َحَفظة السالم 
في اليونيفيل يسعون إلى خلق مساحة لالستقرار والمحافظة 
عليه، ما يساهم في خلق ظروف لسالم مستدام، وإيجاد حّل 
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تفاوضي من أجل وقف دائم إلطالق النار، ولكن هذا أمر يقرره 
الطرفان وال يدخل في نطاق دور اليونيفيل.

 
• ما هي تمنياتكم للبنان في هذه األوقات العصيبة التي 

يمر بها، وسط الصراعات التي تشهدها المنطقة؟
- آمل حًقا أن يتمكن صّناع القرار في لبنان، بدعم قوي من 
التي  التحديات  لمجموعة  حلول  إيجاد  من  الدولي،  المجتمع 
تزال  ال  الداخلية،  التحديات  إلى  باإلضافة  وطنكم.  يواجهها 
اآلفاق المستقبلية للمنطقة مقلقة. شهد هذا الجزء من العالم 
العقود األخيرة، ويمكن أن تؤثر األحداث في  اضطرابات في 
أماكن أخرى من الشرق األوسط على الوضع على طول الخط 

األزرق، مع احتمال أن تكون لها عواقب وخيمة.
لقد نجحنا إلى حد كبير في منع ذلك، ويرجع الفضل بنسبة 
من  ألكثر  الساعة  مــدار  على  المتواصل  العمل  إلى  كبيرة 
والمدنية،  العسكرية  السالم  11000 عنصر من قوات حفظ 

والتزام األطراف تجّنب استئناف الصراع.
 

العالم  أنحاء  جميع  في  واسعة  دولية  خبرة  لديك  كان   •
في  الطويلة  المهنية  وحياتك  السالم  حفظ  عمليات  ضمن 
الجيش اإلسباني. ما الذي يمّيز الجيش اللبناني عن غيره من 

الجيوش اإلقليمية والدولية؟
اللبناني،  الجيش  مع  شراكتنا  تطّورت   ،2006 العام  منذ   -
للجيش  القوي  وااللتزام  المتزايدة  القدرة  بفضل  وكذلك 
اللبناني  الجيش  يتمتع  الجنوب.  في  األمن  لضمان  اللبناني 
واجه  لقد  والدولي.  الوطني  الصعيدين  على  واسع  بدعم 
معظم  يواجهها  لم  الماضية،  السنوات  في  خطيرة  تحديات 

جيوش العالم. 
والسياسية  واالقتصادية  المالية  األزمــة  من  الرغم  وعلى 
القائمة، إال أّن عناصر المؤسسة العسكرية يواصلون مهمتهم 
فقط  يظهر  ال  ذلك  ومرونة.  عالية  وأخالقيات  كبير  بعزم 
تعزيز  في  اللبناني  الجيش  مساعدة  أهمية  الدولي  للمجتمع 
قدراته، لكّنه أيًضا دليل على الجدارة وحسن القيادة للجيش 

اللبناني وااللتزام الذي يتمّتع به جنوده.
 

استمرار دعم الجيش ضرورّي
• ما هي الرسالة التي تنقلها إلى دول العالم التي تزورها 

ومن خالل هيئات السلك الدبلوماسي حول بلدنا لبنان؟
- كجزء من دوري كرئيس لبعثة اليونيفيل وقائدها، أعتزم 
التواصل بشكل وثيق مع هيئات السلك الدبلوماسي وممثلي 

الدول المساهمة في قواتنا. رسالتي أواًل وقبل كل شيء هي 
أّن الدعم المستمر للبنان، وبخاصة الجيش اللبناني، مطلوب 
الجيش  يتلّقى  أن  أيًضا  المهم  أكثر من أي وقت مضى. من 
توّلي  على  قدراته  لتعزيز  محلًيا،  الــالزم  السياسي  الدعم 
المياه  وفي  األزرق  الخط  طول  على  أكبر  أمنية  مسؤوليات 

اإلقليمية اللبنانية.
من ناحيتها، اليونيفيل على استعداد للقيام بدورها في نطاق 
مهمتها وقدرتها، ومستعدة إليصال رأيها إلى الدول المانحة 

تحقيًقا لدعم إضافي بهدف التغلب على األزمة الحالية.
 

لبنان،  لدعم  جديدة  مساهمات  إسبانيا  ستقّدم  هل   •
وتحديًدا الجيش اللبناني، بعد تعيينك قائًدا لليونيفيل؟

الدوليين، وال  السلم واألمن  إسبانيا مساهم مهم في  -إّن 
سيما في قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان من حيث األفراد 
والقدرات. مسألة زيادة الدعم تبتها السلطات اإلسبانية فقط. 
إلى  التقارير  أرفع  اليونيفيل،  لبعثة  كرئيس  الجديدة  بصفتي 
بطبيعتها  دولية  مسؤولياتي  المتحدة؛  لألمم  العام  األمين 
ومستقلة عن أي حكومة محددة. هذا هو جوهر دوري وهو 
أمر منصوص عنه في المادة 100 من ميثاق األمم المتحدة.

 
اللبنانيين؟  السياسيين  إلى  األخيرة  رسالتك  هي  ما   •

والجيش اللبناني؟ والشعب اللبناني؟
- أشعر باالمتنان للترحيب الحار والمميز الذي وجدته في هذا 
البلد الجميل. إنني أتطلع إلى العمل مع الجميع في إطار شراكة 
السالم  المساهمة في  اليونيفيل من  قوية، وآمل أن تتمكن 

واالزدهار في لبنان. 









15

نافذة
ِبَقَلم روني ألفا

ما في الَمطَرِة والخوَذة
أن َنفَلَح بوَر الَوَطن وُنخِرَج ِمن عوَسِجِه َكرًزا.

أن نَوتَِّد أرُجَلنا في األرض صاِرخين »هذي األرُض يا اهلُل َلنا«.
أن نعَتِمَر عبَق ُرفاِت َمن َسَبَقنا إلى الّنعاِس اإللهي.

أن نلجَم َصهَلَة الَموِت ِبَعبَسٍة وطنيَّة.
َج ِمن َحَدٍث َوقور. أن َنتزوَّ

أن َنبيَع مقتنياِت الَحَسد في أسواِق َسندرياّل.
أن نعرَِّج على مَرقٍَّط وُنقيَم في أسرَِّته.

أن نلقَِّح طاعوَن الَفساد بَرَجاٍء طاِعٍن في اإلصالح.
أن نعَتِقَل نجَمة اأَلَمل في َقَفِص األحالِم المسَتحيَلة.

أن نثرِثَر كالّنبع.
أن َنطيَر كالَحصاة.

َر ِفي فرِن اإلنجاز. أن ُنعَجَن بَزيِت الّشجاَعة وُنَقمَّ
َجة. َعة ونغّني ِبَحناِجر متَهدِّ أن نصفَِّق بأجِنَحة متَصدِّ

أن نرسَم َفضاءاٍت َفسيَحة ِمن الّزنازين الضيِّقة.
أن نخبَز َلهَفَتنا ِبَطحين الّصبر.

أن نلَتِحَف العشَب في أيِّ ُبستاٍن َوفّي.
َن العزَلة بأزَرق التأّمل. أن نلوِّ

أن نعِلَن إضراًبا َمفتوًحا عن َطعاِم المذلَّة.
س. أن نتعّمَد في جرِن الّتَعب المقدَّ
أن ندفَن الَحمام في َمقاِبر األباِطَرة.

َمك َعلى القْفِز فوَق الّزَبد. أن نساِبَق السَّ
أن نسَرح في غاَبة األحزان ونخرَج منها كبسَمة َعريَضة.

كَثلٍج  وناِصًعا  كالعري  راِئًعا  لليأس،  ناِسًفا  ِحزاًما  َوَطننا  نَضَع  أن 
َلم يَنفِنف َبعد.

أن َنكوَن أتقياء كأيقوَنة وأقوياء كجثماِن َشهيد.
أن نمدَّ هزًَّة للزالزِل الَجريَحة في كل أرض.

أن َنكوَن ريختر في َوَطٍن ِمن دوِن ِمقياس.
أن نرسَم بأجساِدنا َتضاريَس الحلم وبحيراِت الَوَجع وِتالَل الحريَّة.

أن نموَت ِمن دوِن َمراِسم.
غير  البريَّة  واألعشاب  الحّميَضة  َمع  الَغَزل  هواَية  نماِرَس  أن 

المعَتَرف ِبها.
أن نذبَل كورَدة يابَسة في الصفَحة األوَلى ِمن إنجيل يوحّنا.

أن َنغفو على مقرَبة ِمن سوَرة َمرَيم.
ٍة مشِمَسة. ل الّصبار إلى ُأمَّ أن نحوِّ

أن ُنعِلَن ثوَرة الّزهور َعلى قاِطفيها.
أن نزّنَر الّريح بزّنار نار.

أن نكتَب َمزموًرا للغَضب ِلجمهوٍر هاِدئ.

َنُدَرِت  إذا  المتشّقَقة  وبأرُجِلنا  البالَية  بأحِذَيِتنا  غاَة  الطُّ نحاوَر  أن 
األحذَية.

أن نبيَع الَنوافذ للجدراِن المقَفَلة.
أن نتنّفَس ِمن َصدِر الّدار ونقفَز نحَو أوجاِع الَمديَنة.

أن نغتاَل اليأس بديناميت إعاَدة الكرَّة.
ر. أن نيأَس ِمن جوِعنا وال نأَنَس إلى َشَبِعنا المزوَّ

ة الَكراَمة. أن ُنعاني ِمن تضّخم ِغدَّ
أن نسَتلَّ سيَف الَوقاحِة ِمن ِغمِد الَخَجل.
أن نجُلَد الماضي لنجُلَد على المسَتقَبل.

أن نطرَِّز الَحداِئَق باألضِرَحة ونرقَِّص الغابات باألرواِح المباَرَكة.
أن نحّب األقزام إذا َحِلموا ِبقاَمة.

أن نقزَِّم القامات إذا تعاَلت على الّشوح والّشربين.
أن َنسُتَر عرَي الِحجاَرِة بَثوِب الَمعَنى.

أن نرفَض َنعَتنا ِبملِح األرض.
أن َنكوَن َخلََّها إذا َبَغْت وَعَسَلها إذا َخَضَعت.

أن يؤلَمنا َتقصيُرنا ويريَحنا نمّو النعَمة.
أن َتكوَن رؤوُسنا إفيِرست وأكتاُفنا ِهمااليا.

أن نعزَف ِنداَء األجراس وابِتهاَل الَمساجد الَعريَقة.
نا الموَجة ذاتها. أن تأخَذنا موَجُة الحريَّة وتردَّ

أن ال َنبني َعلى الرِّمال حّتى ال َتبنينا الرِّمال.
أن نغَرَق في الّتراتيل وَنطفو َعلى الّتراويح.

أن نتمزََّق كالّطحالِب على أخاديِد الّصخور لنصِبح خاِلدين كالَموج.
أن نصرَخ في فّقاَعة قبَل أن ننفِجَر ونهيَم في الهواِء الّطلق.
أن نسَتِقرَّ على َكعِب ِسندياَنة َعلى مقرَبة ِمن نمَلة َنِشَطة.

أن َنعوي كالذئاب في ليَلٍة مكتِمَلة الَقَمر.
أن ُنكِمَل َتدويَرة الَقَمر إذا تلّكأ.

أن نركَن إلى الّتجاويف ونأَنَف ِمن األسطح الَملساء والَبلهاء.
أن َنكوَن ِمثاليين َكَحَبٍل بال َدَنس.

أن نسَبَح َكجزيَرة متمرَِّدة.
أن نوَلَد ِبغشاَوة وننَزعها دوَن أن نرَتدي َغشاوًة أخرى.
أن نشحَن بّطاريات هتاِفنا بأسَرع مما َنشحُن َهواِتَفنا.

مِت في بياِدِر الّريح ونسقي فيها فراوَلَة البكاء  أن نفِرَغ جعَبَة الصَّ
ر َبعد. ونجمَّ عدًسا صغيًرا ِلَوجَبٍة َلم تتحضَّ

أن نغِسَل وجوَهنا بصابوِن الّسماَحة.
أن نحقَن الّشمَس المقِبَلة بالّنور ونستأِصَل َوَرَم الّظلَمِة الَخبيث.

َد َبّحاَرَة الَحضاَرة. أن نلَعَن بّحاَرة الَمحاَرة ونمجِّ
أْن نحَفَظ كلَّ ما َسَبق في َمطَرِة جندّي وخوَذِة ِمغوار.
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موضوع الغالف

اللواء اللوجستي: 
نموذج لإلصرار على مواجهة الظروف

أو  الصعب  الواقع  ومواجهة  الحلول  اجتراح  على  اإلصرار  خيارين:  أمام  نكون  الكبيرة  االقتصادية  األزمات  مواجهة  في 
االستسالم واالنهيار. والواضح أّن جيشنا صمم على المواجهة بجميع الطرق واإلمكانات، وهذا ما يتجلى من خالل مبادرات 
وإجراءات عديدة على صعيد القيادة كما الوحدات العسكرية. اللواء اللوجستي يشّكل واحًدا من النماذج في هذا المجال، 
الجهود  من  لمزيد  حافًزا  كانت  وإنما  للجيش،  بالنسبة  الحيوي  دوره  أداء  عن  تعوقه  أو  تكبله  لم  االقتصادية  فالضائقة 
المثمرة. وهذا ما أشار إليه قائد الجيش العماد جوزاف عون خالل زيارته األخيرة للواء إذ أكد أّنه يواصل ابتكار الحلول الخالقة 

في مواجهة الظروف.
تركزت جهود اللواء اللوجستي في مواجهة األزمة على محورين: دعم صمود العسكريين ومساندتهم في هذه الظروف 
الصعبة، وتفعيل دور اللواء على صعيد إمداد الجيش باحتياجاته كافة. فالمعروف أّن اللوجستية في الجيش هي بمثابة القلب 
للجسم، تمّده باحتياجاته وفق خطط مدروسة، ولكي يستطيع القلب القيام بوظيفته ينبغي أن يكون هو بخير، لذلك كان 

العمل متوازًيا على المحورين اللذين سبق ذكرهما. 

الثقة باللوجستية
»اإليمان بالنصر يستند إلى الثقة باللوجستية« عبارة تطالع 
زائر اللواء عند المدخل الرئيسي. فالتاريخ يفيدنا أّن جيوًشا 
إلى  ذلك  وكان  حاسمة،  معارك  في  بالخسارة  ُمنيت  مهمة 
حد كبير بسبب فشل اللوجستية في أداء دورها. في المقابل 

اشتهر قادة تاريخيون حققوا انتصارات عظيمة بأّنهم كانوا 
عباقرة في اللوجستية. 

في  مهم  دور  اللوجستي  للواء  كان  اللبناني  الجيش  في 
تتعاظم  واليوم  الجيش،  خاضها  التي  والمواجهات  المعارك 
لبنـان  التـي يرزح  الخانقـة  األزمة  الدور في ظل  أهمية هذا 

ريما سليم ضوميط
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تحـت وطأتهـا. فكيـف يتصـدى هذا اللواء لتداعيـات األزمـة؟
من  جملة  األخــيــرة  الفترة  في  اللوجستي  الــلــواء  شهد 
المبادرات والخطوات التي انعكست إيجاًبا على عسكرييه من 
الجيش من جهة  قطع  حيال  دوره ومسؤولياته  وعلى  جهة 
اللواء من تحديث وتطور  أّن ما شهده هذا  أخرى. والالفت 
لم يكلف موازنة الجيش أي مصاريف تذكر. فالثقة بالجيش 
والرغبة في دعمه تكّفلتا بتأمين األجهزة والمعدات والمواد 
تكّفلت  بينمـا  ومؤسسات،  أفراد  من  تقديمات  عبر  الالزمة 

سواعد العسكريين من مختلف االختصاصات بالباقي. 

مستوصف بأحدث التجهيزات
من عيادٍة صغيرة قديمة، ذات تجهيزات متواضعة، بالكاد 
حديث  مستوصف  إلى  المرضى  من  قلياًل  عــدًدا  تستوعب 
يستفيد  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  الستقبال  مؤهل  شامل، 
مع  المنطقة  في  المقيمين  العسكريين  جميع  خدماته  من 

عائالتهم، ويستقبل يومًيا ما بين 200 و250 مريًضا. 
دوالر،  ألف   850 حوالى  والتأهيل  كلفة التجهيز  بلغت 
يوضح  لكّنه  عبود،  إبراهيم  الركن  العميد  اللواء  قائد  يؤّكد 
المصاريف  تتكبد  لم  العسكرية  المؤسسة  أّن  المقابل  في 
الطبية  واآلالت  األجهزة  على  الحصول  تم  كونه  المذكورة 
عن طريق التقديمات والهبات من أفراد ومؤسسات صديقة 
للجيش. من بين التجهيزات التي تم تقديمها، جهاز للتصوير 
دوالر،  ألف  التسعين  كلفته  تتجاوز  ومتطور  الصوتي حديث 
في  النسائية  والفحوصات  القلب  لفحص  استخدامه  ويمكن 
الوقت عينه. كذلك سيتلقى المستوصف هبة هي عبارة عن 

آلة تصوير شعاعي بقيمة 250 ألف دوالر. 
جولٍة  في  رافقتنا  الشّوا  ندى  النقيب  المستوصف  رئيسة 

شاهدنا خاللها األقسام التي طالتها عملية التحديث: عيادة 
حديث  كرسي  فيها  متطورة  عيادة  إلى  تحّولت  األسنان 
الطبيب من تصوير  إلى شاشة كمبيوتر، ما يمّكن  موصول 
للمريض  يمكن  كما  عمله،  أثناء  في  رقمًيا  واألسنان  اللثة 
متابعة عمل الطبيب في حال رغب بذلك، مع اإلشارة إلى أّن 

سجالت المرضى باتت تؤلل وتحفظ في الحاسوب. 
عملية التحديث طالت أيًضا عيادات تضم عدة اختصاصات، 
من بينها أمراض القلب، واألمراض الجرثومية، وطب األطفال، 
واألمراض النسائية. كما تقدم العيادات خدمة تلقيح األطفال 

وإعطاء اللقاح الخاص بالكوفيد 1٩. 
تم  أشعة  غرفة  أخيًرا،  اسُتحدثت  التي  األقسام  بين  من 
تجهيزها بالكامل، وُزّودت آلة تصوير شعاعي. ومن المنتظر 
استحداث قسم  تم  بانوراميك. كذلك،  قريًبا جهاز  تزّود  أن 
أيًضا مختبر للدم  المستلزمات، وهناك  طوارئ مجهز بجميع 
أربعة  العمل على توظيف  بآالٍت حديثة، ويجري  تم تجهيزه 
صغرى  جراحة  عيادة  أيًضا  هناك  متخصصين.  موظفين 
قيد  زال  ما  الفيزيائي  للعالج  ومركز  جراح  طبيب  بإشراف 

التجهيز. 
غرفة  السابق  في  كانت  صيدلية  فيضم  المستوصف  أما   
صغيرة، تم توسيعها حديًثا، كما جرى تنظيم عملية تسليم 
األدوية للمستفيدين بما يضمن عدم االكتظاظ. وتم تعزيز 
الصيدلية باألدوية وخصوًصا أدوية العالج الدائم، ما أدى إلى 
ارتفاع عدد الوصفات التي تسّلم يومًيا من عشرين وصفة إلى 
التنسيق مع مستوصف شكري  تم  يزيد عن250. كذلك  ما 
غانم بحيث بات باإلمكان تأمين األدوية غير المتوافرة مجاًنا 
في الصيدلية، من هذا المستوصف وبيعها للمستفيدين بداًل 

من تكبيدهم مشقة البحث عن الدواء.

معرض
لّلواء  الداخلية  الباحة  تحّولت 
القديمة،  لألسلحة  معرض  إلــى 
على  بأناقة  معروضة  بنادق  يضم 
أمام  زجاجية،  علب  داخل  الجدران 
كلٍّ منها كتّيب يحمل تاريخ صنعها 

والحروب التي استخدمت فيها. 
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 تشير رئيسة القسم إلى مشروع 
غرفة  بإنشاء  يقضي  مستقبلي 
جراحة ليوم واحد وهو حالًيا قيد 

الدرس. 

معمل لمواد التنظيف 
والتعقيم

المهمة  ــجــازات  اإلن بين  من 
لتصنيع  معمل  إنشاء  اللواء،  في 
مــــواد الــتــنــظــيــف والــغــســيــل 
وآخر  لليدين  سائل  وصابون 
للتعقيم، يقوم بتسليم كل قطع 
العسكرية  ــوادي  ــن وال الجيش 
يسلم  كما  اللوجستي،  ومغسل 
خالل  من  مباشرة  العسكريين 

القطع.

خطة نقل شاملة
عن  المادية  األعــبــاء  لتخفيف  سعيها  ــار  إط فــي  أيــًضــا 
النقل  فوج  مع  بالتنسيق  الجيش  قيادة  تعمل  العسكريين، 
بموجبها  نقل،  خطة  وضــع  على  اللوجستي  الــلــواء  في 
مراكز  إلى  منازلهم  من  االنتقال  العسكريين  كل  يستطيع 
استخدام  إلى  الخطة  تهدف  مجاًنا.  العسكرية  خدمتهم 
سير  خطوط  ضمن  الفوج  تسلمها  التي  الستين  الباصات 
ومحطات مختلفة، فهناك مثاًل خط سير من وادي خالد إلى 
ومن  حلو،  شارل  إلى  عرمان  من  آخر  وخط  عرمان،  ثكنة 
مختلف  إلى  العسكريين  لنقل  باصات  هناك  المحطة  تلك 
البعيدة. بمعنى آخر، تشمل الخطة تأمين خطوط  المناطق 
وبصورة  مجاًنا  العسكريين  لنقل  العسكرية  للباصات  سير 

دائمة من مختلف المناطق اللبنانية وإليها. 

مغسل سيارات ومختبر للزيت
السيارات  لغسل  جديدة  منشأة  اللوجستي  اللواء  في 
قطع  مختلف  من  العسكريون  منها  يستفيد  الزيت  وغيار 
أّن  علًما  جًدا،  زهيدة  بأسعاٍر  تقدم خدماتها  وهي  الجيش، 
اآلليات  إلصالح  المغسل  أرباح  تعود  مكفولة.  الزيت  جودة 
إلى  اللواء  ويسعى  لها.  الالزمة  القطع  وتأمين  العسكرية 
تطوير عمل المغسل بحيث يؤهله لغيار فالتر الزيت بأسعاٍر 

مخفضة.

الزيوت  لفحص  مختبر  اللواء  في  ُأنشئ  نفسه،  اإلطار  في 
وتم تزويده آلة لتكرير الزيوت هي هبة ألمانية ما زالت قيد 
التجربة حالًيا. ومن المتوقع أن يوفر هذا المختبر الكثير من 
المصاريف التي كان يتكبدها اللواء لفحص الزيوت والبنزين 

في مختبر الجامعة اللبنانية أو األميركية.

مشغل فريد من نوعه في الشرق األوسط
العسكريين  ــروف  ظ تحسين  على  العمل  ــوازاة  مـ فــي 
ينشط  االقتصادية،  الظروف  مواجهة  في  ومساندتهم 
مزيًدا  ينعكس  ما  اللوجستي،  اللواء  قدرات  لزيادة  العمل 
من الفعالية في أداء الجيش بمختلف قطعه، ويوفر تكاليف 
الكاميرات  تصليح  مشغل  يشّكل  السياق  هذا  في  باهظة. 

وأجهزة المراقبة نموذًجا.
أفواج  لدعم  األميركية   DTRA وكالة  مشروع  إطار  ففي 
مراقبة  أجهزة  ــواج  األف هــذه  تزويد  تم  البرية،  الحدود 
من  وغيرها  ونهارية  ليلية  حرارية  وكاميرات  واتصاالت 
في  الحدود.  مراقبة  عملية  في  يحتاجونها  التي  المعدات 
بتقدمة  اللوجستي،  اللواء  في  أنشئ  الدعم،  هذا  مــوازاة 
المليون دوالر(،  )بلغت حوالى  وبريطانية مشتركة  أميركية 
تم  األوســط،  الشرق  صعيد  على  نوعه  من  فريد  مشغل 
تجهيزه بأحدث المعدات، مهمته كشف األعطال في األجهزة 
إلى  باإلضافة  البرية،  الحدود  ألفواج  والتابعة  المذكورة 
استالم العتاد الذي ُيقدم هبة من الـDTRA والكشف عليه 
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الرغم  على  توزيعه.  ثم  ومن 
من أّن المشغل ما زال في طور 
عديده  يكتمل  ولــم  اإلنــشــاء، 
بإصالح  يــقــوم  أّنـــه  إال  بــعــد، 
المراقبة  وأجــهــزة  الكاميرات 
السابق  في  ترسل  كانت  التي 
إلــى الــســويــد إلصــالحــهــا في 
إلى  ستة  من  تستغرق  عملية 
من  بــات  وقــد  أشهر،  ثمانية 
واختبارها  إصالحها  الممكن 
الفوج  إلــى  إعادتها  ثم  ومــن 
والجدير  أسبوع.  مهلة  ضمن 
المشغل  عناصر  أّن  بالذكر 
تدريبية  ــدورات  ــ لـ خــضــعــوا 
الخبراء  مــن  فــريــق  ــد  ي على 
تفكيك  شملت  السويديين، 

فوجئ  وقد  وإصالحها.  األعطال  وكشف  وجمعها  المعدات 
أشاد  كما  وكفاءتهم،  العسكريين  بقدرات  التدريب  فريق 

بتعطشهم للمعرفة وسعيهم إلى التقدم. 

مدرسة تقنية لتطوير الخبرات
عناصر  ــداد  إع دون  من  التطور  إلــى  السعي  يمكـن  ال 
وبحسـب  عملهـم.  مجال  فــي  واختصاص  خبرة  ذوي 
كانت  السابق  في  النقـل  عمليـة  فإّن  عبود،  الركـن  العميـد 
أما  ونصف(،  طن  و2  طن   5( الريـو  بشاحنات  محصـورة 
اليـوم فقـد ُزّود الجيش آليات حديثة الصنع تعمل بواسطة 
العسكريين  خبرات  تطوير  استدعى  ما  إلكترونية،  أجهزة 
ومعلوماتهم في المجال التقني بهدف تمكينهم من إصالح 
تقنية،  مدرسة  إنشاء  فكرة  برزت  هنا  من  الحديثة.  اآلليات 
تنمية  بهدف  للعسكريين  متخصصة  دورات  إعداد  مهمتها 

مهاراتهم وقدراتهم العملية.
عدم  بسبب  المنال  صعب  حلم  بمثابة  كانت  التي  الفكرة 
التي  الجهود  بفضل  واقًعا  أصبحت  الالزمة،  األموال  توافر 
بذلت لتنفيذها، إذ تم تأمين المبنى والعمل مستمر لتوفير 

المقومات الالزمة.
قدمت  التي  الكندية،  الدولة  بمساعدة  بالمشروع  بوشر 
يعمل  تقنًيا  فريًقا  أرسلت  كما  ألف دوالر،  بقيمة 400  هبة 
على وضع برامج تدريبية حديثة. وهي أيًضا ستتولى عملية 
حاجة  بحسب  الالزمة  المشاغل  وإنشاء  المدرسة  تجهيز 

العسكريين  لتدريب  أميركا خبراء  الجيش. بدورها، سترسل 
على تصليح شاحنات األوشكوش. وستضم المدرسة قاعات 
لتدريب  كاملة  التجهيزات  وستصبح  للرتباء،  ونادًيا  تعليم، 
ُتسّلم  التي  اآلليات  تطور  لمواكبة  وتأهيلهم  العسكريين 

للجيش. 

حقل رماية ومشاريع مستقبلية
إنشاء  اللوجستي  اللواء  في  األخيرة  اإلنجازات  بين  من 
حقل رماية بأهداف ثابتة ومتحركة في محيط الثكنة، وهو 
حالًيا في الوضع التجريبي بانتظار اعتماده من قبل مديرية 
التعليم، ما يؤمن للقطع والوحدات في المنطقة حقل رماية 

قريب.
شأنها  من  التي  بالمشاريع  مليئة  اللوجستي  اللواء  جعبة 
ومن  للعسكريين.  المقدمة  الخدمات  وإغناء  اإلنتاج  زيادة 
بتمويل  حديثة  مخازن  إنشاء  المستقبلية  مشاريعه  بين 
الكاوتشوك  مــادة  تدوير  ــادة  إع معمل  وإنــشــاء  كندي، 
منها  واالستفادة  المنّفاة  اآلليات  دواليب  من  المستخرجة 

في تجهيز مالعب رياضية للجيش. 
من يزور اللواء اللوجستي، يجد نفسه أمام مثال حي لإلرادة 
التي ال تهزمها صعاب، وأمام إيمان ال يضعف بالرسالة التي 
الصلبة  واإلرادات  القوية  السواعد  بوركت  جيشنا.  يعتنقها 
أّن  معلنة  للصمود  جديدة  وسيلة  يوم  كل  تبتكر  التي 

االستسالم غير موجود في قاموسها.
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إلى  نظًرا  اللوجستي  اللواء  في  المصنع  إقامة  القيادة  قررت 
قربه جغرافًيا من الشركات التي تؤمن المواد األولية. أما الطاقم 
)مجازين  3 ضباط  فصل  تم  إذ  المؤسسة،  في  فمتوافر  البشري 
الكيمياء  في  مجازون  بينهم  عنصًرا  و32  كيمياء(  باختصاص 
الصناعية واختصاصات أخرى ذات صلة بالعمل. يعمل هذا الفريق 
الثانية  حتى  صباًحا  والنصف  السابعة  من  األسبوع  في  أيام   6
البعض  دوام  يمدد  العمل  لضرورات  لكن  الظهر،  بعد  والنصف 

ساعات إضافية.
ومعرفة  المقربين  بين  لتجربتها  نماذج  تصنيع  تم  البداية  في 
قبل  والنوعية،  والجودة  الكمية  حيث  من  وتقييمهم  تعليقاتهم 
مختلف  في  الجندي  بيوت  في  المنتجات  عرض  إلى  يصار  أن 

استحسان  القى  ما  الكلفة،  تقارب  مدعومة  بأسعاٍر  الجيش  قطع 
القدرات  بمضاعفة  قرار  اتخاذ  إلى  القيادة  ودفع  العسكريين 

البشرية واللوجستية في المصنع لتلبية الطلبات كافة.

معايير الجودة
يوضح  المصنعة،  للمنتجات  الجودة  بمعايير  يتعلق  ما  في 
العسكري  اختصاصه  إلى  باإلضافة  الذي  تكروري،  خالد  المقدم 
المستخدمة  األولية  المواد  اختيار  أّن  الكيمياء،  في  إجازة  يحمل 
عن  الصادرة  الفنية  النشرات  وفق  يتم  التصنيع  عمليات  في 
إلى  باإلضافة  العالميه.  المعايير  تعتمد  التي  المصنعة  الشركات 
في  المستخدمة  المياه  وتعقيم  لتكرير  نظام  تركيب  تم  ذلك 

موضوع الغالف

معايير الجودة العالمية بأسعار زهيدة!

التنظيف  لمواد  مصنع  إنشاء  فكرة  ولدت  أوضاعهم،  وتحسين  العسكريين  لمساعدة  سبل  إليجاد  الجيش  قيادة  سعي  سياق  في 
والتعقيم يلّبي حاجة العسكريين وعائالتهم إلى هذه المواد التي باتت كلفتها في األسواق باهظة. وقد كانت للجيش تجربة مشابهة 
استجابة ألزمة كورونا، إذ تم تصنيع سائل للتعقيم بجودٍة عالية وإمكانات متواضعة. يعمل هذا المصنع اليوم بطاقته القصوى وينتج 

يومًيا ما بين 6 و7 أطنان وفق معايير الجودة العالمية، وتحظى منتجاته باالستحسان، وهذا ما تؤكده كثافة الطلب عليها.
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للتأكد  إجراء فحوصات مخبريه دوريه  التصنيع، فضاًل عن  عمليه 
بعد  والخالطات  الخزانات  وتعقيم  المستعملة،  المياه  نظافة  من 
االنتهاء من كل خلطة. من جهة أخرى ُأجريت فحصوصات مخبرية 

لألصناف للتأكد من سالمتها وجودتها.
ُينتج المعمل حالًيا عشرة أصناف من مواد التنظيف لالستخدام 
للجلي،  سائل  المراحيض،  لتنظيف  سائل  الكلور،  )سائل  المنزلي 
الصناعي  لالستخدام  اصناف  وستة  والتعقيم...(  للتنظيف  سائل 
)مواد لمغسل السيارات في اللواء اللوجستي، وأخرى للجاليات في 

النوادي العسكرية...(. 

الطلب كبير جًدا
وفق  جًدا،  كبير  والطلب  إيجابية  العسكريين  من  الفعل  ردود 
ما يؤكد المقدم تكروري الذي يوضح أّن المصنع يستطيع حالًيا 
النوادي  إلى  باإلضافة  أسبوعًيا  قطعتين  أو  قطعة  حاجة  تلبية 
نحو  وأسبوعًيا  أطنان،   7 أو   6 يوميا  ُينتج  وهو  الجندي.  وبيوت 
جدول  وفق  يتم  للقطع  التسليم  ليتر.   3.7 سعة  غالون   8000
على  حصلت  أن  سبق  التي  القطع  لكن  القيادة،  حددته  زمني 

حصتها تطالب بكميات جديدة ما يؤكد أن المنتجات تالقي قبواًل 
واسًعا بين العسكريين. 

بتلك  مقارنة  للغاية  منخفضة  األسعار  األســعــار؟  عن  مــاذا   
الفعليـة  الكلفـة  نصف  من  أقل  وهي  السوق  في  الموجودة 
قيادة  توّفرها  التي  التغطية  أمرين:  إلى  للمنتجـات. ويعـود ذلك 
وتجـاوب  اإلنتـاج،  تكلفـة  من   ٪6 حوالـى  تبلـغ  والتـي  الجيـش 
وتنازلهـم  الجيـش  مع  األوليـة  المـواد  يؤمنـون  الذيـن  التجـار 
هي  المنتجـات  هذه  فــإّن  وبالتالـي  األربـــــاح.  من  نسبـة  عن 
التـي  الصعبـة  الظروف  هذه  في  للعسكرييـن  مساعـدة  بمثابـة 

يواجهونهـا.
المتتالية  الخطوات  من  خطوة  والتعقيم  التنظيف  مواد  مصنع 
على  والقيمون  ومؤازرتهم،  العسكريين  لمساعدة  التي نشهدها 
المشروع يأملون في تطويره وزيادة األصناف التي ينتجها لتلبية 
إن  حتى  يتوقف  لن  المصنع  في  والعمل  الحاجات.  من  المزيد 
العمل  أّن  كما  األصناف.  جميع  تصنيع  على  قدرة  هناك  تكن  لم 
مستمر في عدة مشاريع بهدف تحويل العسكري إلى إنسان منتج 

إلى جانب مهمته األساسية كجندي في الجيش.
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لعملية  مثااًل  الفياضية  في  غانم  شكري  مستوصف  ُيشّكل 
تقديم  صعيد  على  المناطق  في  المستوصفات  دور  تفعيل 
عن  مصغًرا  نموذًجا  منها  كل  أصبح  إذ  الطبية،  الخدمات 

المستشفى العسكري المركزي.
ووفق رئيس المستوصف الرائد الطبيب كارول منصور يبلغ 
عدد المستفيدين من خدماته حوالى 10000 شهرًيا، وهي 
ففي  االقتصادية،  األزمة  إلى  يعود  الرقم  ارتفاع  أّن  توضح 
الخاصة  العيادات  إلى  يتجه  المرضى  من  عدد  كان  حين 
يستفيـدون  الجميـع  بات  العسكريـة،  المؤسسـة  خارج 
سبـب  المستوصـف.  يقدمهـا  التـي  الطبيـة  الخدمات  من 
فيـه،  األدويـة  توافـر  هو  المستوصـف  على  لإلقبـال  آخـر 
األدويـة  أنـواع  مختلـف  تؤمـن  المستوصـف  فصيدليـة 
األسواق،  في  منهـا  المفقـود  ذلك  في  بمـا   ،٪70 بنسبـة 
وتلـك التي توصـف لألمراض المستعصيـة وأمراض القلـب 
يتـم من  تسليمهـا  أّن  علًمـا  وغيرهـا،  والضغـط  والسكـري 
خالل إجراءات دقيقـة تحفـظ حق الجميـع باالستفادة. وفي 
باستثنـاء  مؤّمنـة  أيًضـا  فهي  المختبر،  مستلزمات  خصَّ  ما 
المدنية  المختبرات  إلى  تحّول  قليلة  معّينة  فحوصـات 

المتعاقدة مع المؤسسـة.

قيمة مضافة
تلفت الرائد منصور إلى أّن مستوصف شكري غانم بصورته 
أن  بعد   ،201٩ العام  من  آذار  بداية  في  افُتتح  الحالية 
فُجّدد  العيادات،  من  محدود  عدد  مع  قديًما  مبنى  كان 
اختصاصات  ليشمل  فيه  العيادات  عدد  وتضاعف  بالكامل 
به  يتمّيز  ما  االختصاصات  بين هذه  متنوعة وشاملة. ومن 
قبل  ما  لمرحلة  التحضير  بخدمة  ينفرد  إّنه  إذ  المستوصف، 
لمنطقة  الفيزيائي  والعالج  الطبيعية،  والرضاعة  الوالدة، 
قانونية  قابلة  تقدمها  خدمات  وهي  الوالدة  بعد  الحوض 
ومعالجة فيزيائية متخصصة في هذا المجال، وتشكل قيمة 

مضافة لخدمات المستوصف.

لهذه األسباب نأتي إلى هنا
ابنته  يحمل  ضابط  وصل  المستوصف  في  وجودنا  أثناء 
ليعرضها  أيام  ثالثة  عمرها  يتجاوز  ال  التي  الوالدة  حديثة 
مستوصف  اختياره  سبب  عن  سألناه  األطفال،  طبيب  على 
الخدمات  أفضل  يقدم  المستوصف  بأّن  فأجاب  غانم  شكري 
األمر  الوقت.  معظم  مؤمن  الدواء  أّن  كما  وبسرعة،  الطبية 
نفسه أّكدته أيًضا السيدة أمال التي حضرت لالستفادة من 

موضوع الغالف
ليال صقر الفحل

طبابات المناطق: نحن بقربكم ولكم
في ظل الضائقة التي نمر بها يزداد دور طبابات المناطق أهمية، من جهة لكونه يوّفر على المستفيدين عناء االنتقال إلى 
الطبابة العسكرية في بيروت، ومن جهة أخرى لكونه يخفف الضغط الهائل الذي تتعرض له هذه الطبابة يومًيا بسبب عدد 

المرضى الذين يزورون المستشفى العسكري المركزي للمعاينة واالستشفاء والحصول على األدوية. 
كيف تسير األمور في المستوصفات العسكرية التي توّسع دورها وُعّززت خدماتها؟ »الجيش« زارت مستوصَفي شكري غانم 

في الفياضية وبيت الدين اللذين يشكالن نموذًجا يختصر حالة المستوصفات العسكرية عموًما.
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عيادة األسنان، ونّوهت بالتنظيم في المستوصف وبالمعاملة 
بدوره،  والموظفين.  والعسكريين  األطباء  قبل  من  الحسنة 
يتيح  المستوصف  في  العمل  تنظيم  أّن  إلى  يوسف  أشار 
مختلف  في  الطبية  الخدمات  من  االستفادة  ولعائلته  له 
االختصاصات بعيًدا من االكتظاظ واالنتظار لساعات طويلة. 
على  للمحافظة  جهًدا  تأُل  لم  التي  المؤسسة  شكر  كما 
األوضاع  قساوة  رغم  منهم  تقاعد  َمن  حتى  أبنائها،  كرامة 

االقتصادية.

لألمانة...
لألمانة، ُطرق باب الرائد ما يفوق الـ20 مرة خالل استقبالها 
لنا، مرضى ال نعلم من أخبرهم أّنه مكتب رئيسة المستوصف، 
ال إشارة على بابه وال حتى الفتة، يطرقون فتفتح لهم الباب 
بنفسها، يسألون فتجيب بكل احترام وموّدة. ُخيِّل إلّي بادئ 
دخول  بعد  أيقنت  لكّني  يعرفونها شخصًيا،  أنهم  األمر  ذي 
أمورهم  تتابع  لكّنها  تعرفهم  ال  أّنها  اآلخر،  تلو  مريض 
من  طلباتهم  وتالحق  الهاتف  ترفع سماعة  تفاصيلها.  بكل 

راٍض  مريض  فيرحل  وموافقات،  أدوية  وتأمين  استشارات 
ليدخل آخر سائل َفُمجاب.

ابتسامتهم مكافأتنا 
قبل أن نوّدع الرائد منصور سألناها: أال يزعجكم توافد هذا 
بالجميع  وسهاًل  »أهاًل  فتجيب:  المرضى؟  من  الكبير  العدد 
من حيثما أتوا، نحن هنا للخدمة، وقلوبنا مفتوحة للمرضى 
أملنا،  وشفاؤهم  واجبنا  خدمتهم  وعائالتهم،  العسكريين 

مكافأتنا ابتسامتهم حين يغادرون ُممتّنين«.

بيت الدين: أنتم على الرحب والسعة... 
منطقة  لطبابة  وظيفًيا  الدين  بيت  موقع  مستوصف  يتبع 
جبل لبنان، وقد ُصّنف مستوصًفا أساسًيا بعد العام 2008. 
في  وجوده  لناحية  مهًما  استشفائًيا  دوًرا  تمركزه  يعطيه 
نقطة تحيط بها أكثر من خمسين بلدة، الكثير من أبنائها 
والمتقاعدين  الفعلية  الخدمة  العسكريين في  وسكانها من 
من  المستفيدين  لعدد  دقيق  إحصاء  ويبّين  وعائالتهم. 

األقسام والعيادات
• مستوصف شكري غانم:

قسم األسنان )عيادات الختصاصات مختلفة من ضمنها طب أسنان األطفال وتصوير PANORAMIQUE(، مختبر الدم، 
 X-RAY( قسم التلقيح ضد فيروس كورونا، قسم الطوارئ، قسم التغذية، قسم العالج الفيزيائي، قسم التصويـر الشعاعـي
القلب والشرايين )مع إمكان  العيادات فتشمل: عيادة  المجانية وصيدلية الشراء. أما  وECHO( باإلضافة إلى الصيدلية 
االستفادة من تخطيط القلب والصور الصوتية...(، الغدد والسكري، األطفال )يتميز المستوصف عن سواه بوجود طبيب 
أطفال اختصاص دم(، النساء، العين، األنف واألذن والحنجرة، العظم، الجهاز الهضمي، األمراض الجلدية، المعالجة النفسية، 
الصحة وتجديد الوصفات الطبية، األمراض الصدرية، المسالك البولية، الجراحة العامة، أعصاب الرأس، وجراحة األعصاب.

• مستوصف بيت الدين:
 ،)ECHOو X-RAY( قسم التصوير الشعاعي ،)PANORAMIQUE قسم األسنان )عيادات الختصاصات مختلفة وتصوير
مختبر الدم وزراعة الجراثيم، قسم الطوارئ )بدوام 24 ساعة يومًيا(، الصيدلية العسكرية )الفرع 52(، الصيدلية المجانية، 

قسم التلقيح ضد فيروس كورونا. ويؤمن المعاينات فريق من األطباء في االختصاصات اآلتية:
القلب  القلب والشرايين )مع إمكان االستفادة من تخطيط  العين، األمراض الصدرية، جراحة العظم،  العامة،  الصّحة 
المسالك  الجلدية،  األمراض  العامة،  الجراحة  النساء،  المخبرية والسريرية،  العلوم  األطفال،  الصوتية...(، طب  والصور 
البولية، الجهاز الهضمي، أمراض الدماغ والجهاز العصبي، أمراض الدم والتورم الخبيث، أمراض الغدد الصماء، األنف 

األذن والحنجرة.
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المستوصفات
• جبل لبنان: صربا )مركزي(، بيت الدين )أساسي(، مزبود )أساسي(، بعبدا )فرعي(، شكري غانم )أساسي(، اللواء اللوجستي 
)أساسي(، عمشيت )فرعي(، حمانا )فرعي(، فوج المغاوير، المركز العالي للرياضة العسكرية، قاعدة جونية البحرية، الكلية 
الحربية، مقر عام الجيش، لواء الحرس الجمهوري، الفوج المجوقل، الشرطة العسكرية، مديرية المخابرات- فرع المكافحة.

• الشمال: طرابلس )مركزي(، حلبا )أساسي(، البترون )فرعي(، عندقت )أساسي(، مدرسة التزلج-األرز، قاعدة القليعات 
الجوية، معسكر عرمان للتدريب.

• الجنوب: صيدا )مركزي(، تبنين )فرعي(، حاصبيا )فرعي(، النبطية )أساسي(، مرجعيون )أساسي(، صور )أساسي(، جزين 
)فرعي(.

• بيروت: هنري شهاب )مركزي(، األمير بشير )أساسي(، قاعدة بيروت البحرية )فرعي(، قاعدة بيروت الجوية )فرعي(.
• البقاع: أبلح )أساسي(، دوريس، راشيا، قاعدة رياق الجوية، الهرمل، خربة قنافار، معهد التعليم.

العام  في  ألًفا   52 من  ارتفع  أّنه  المستوصف  هذا  خدمات 
2018 إلى ما يزيد عن ٩1 ألًفا في أواخر العام 2021. ووفق 
رئيسه النقيب غسان بو حمدان يستقبل المستوصف ما بين 
200 و380 مريًضا يومًيا طوال أيام األسبوع، ويتناوب على 
مدنًيا  طبيًبا   26 إلى  باإلضافة  وفرًدا،  رتيًبا   38 فيه  العمل 

من مختلف االختصاصات و10 موظفين مدنيين.
تفّسر  التي  تلك  عن  تختلف  ال  هنا  المرتفع  اإلقبال  أسباب 
واحدة:  فالحالة  غانم.  الكثيف في مستوصف شكري  اإلقبال 
وجودتها  الخدمات  وتوافر  جهة،  من  االقتصادية  الضائقة 

من جهة أخرى.
في مستوصف بيت الدين شهدنا مرة جديدة العمل اإلنساني 
بو  النقيب  مرافقتنا  فخالل  الواجب،  قبل  القلب  من  النابع 
األشخاص  طوابير  الحظنا  األقسام  في  جولة  في  حمدان 
الذين لِحُقوا به ليسألوه عن دواء أو لطلب توقيعه معاملة 
من  كأنهم  الجميع  يعامل  كان  ما.  بموضوع  أو الستشارته 
أهل بيته، يعرف أمراضهم، أسماء أدويتهم، مّدة عالجهم، 
مواعيد استالمهم لألدوية وفحوصات الدم؛ دّقة في العمل 

والمالحقة، وتعامل إنساني راٍق.
التعامل بين األطباء والعاملين  التي تسود  الودية  العالقات 
ُتفسر  أخرى،  والمرضى من جهة  المستوصف من جهة  في 
عن  ينجم  ما  رغم  المستفيدين  وجوه  على  الرضى  تعابير 

عددهم المرتفع من ازدحام. 
شقرا  أبو  نصير  المتقاعد  أول  المؤهل  مع  للحظات  نتوقف 

وصال  اللذين  الدين،  فخر  رؤوف  المتقاعد  أول  والمعاون 
على  موافقة  على  ليستحصل  أحدهما  المستوصف،  إلى 
عمليته، واآلخر ليتسّلم دواء القلب الدائم ويتابع مع الطبيب 
قريبة  منطقة  من  المستوصف  إلى  يأتيان  االثنان  المعالج. 
ويشعران باالمتنان، أواًل ألنهما غير مضطرين لالنتقال إلى 
المستشفى العسكري المركزي، وثانًيا ألّنهما لم يخرجا مّرة 
واالحترام  إنسانية  والخدمة  ن،  مؤمَّ دائًما  الدواء  خائبين، 

سّيد الموقف.
المستفيدين  على  يوفر  الذي  الدين  بيت  مستوصف  داخل 
عائلة  الساعة،  وربع  لساعة  بيروت  إلى  مشوار  عناء  منه 
الخدمة  تقديم  على  ويسهرون  نحل  كخلية  أفرادها  يعمل 
الطبية بأفضل ما يمكن. من جهته، يشكر النقيب بو حمدان 
كونه  الطبابة  لموضوع  توليه  الذي  االهتمام  على  القيادة 
االختصاصات  تأمين  إلى  السعي  مؤكًدا  األولويات،  أولوية 
أسنان  بينها  ومن  المستوصف،  في  حالًيا  المتوافرة  غير 
والروماتيزم،  والمفاصل  والتغذية  والضغط  الكلى  األطفال، 
منتهًزا الفرصة ليشّد على يد الطاقم الطبي والعسكري الذي 

يعاونه على إتمام هذه المهمة اإلنسانية.
نعيشها  التي  األزمة  وتبرهن  الناس،  معادن  األزمات  تختبر 
أّن جيشنا ما زال بخير رغم كل التحديات، وها هو إلى جانب 
عسكرييه في طبابتهم وسائر أمورهم، على قدر المستطاع 
وأكثر... المهم أّن السعي مستمر لتوفير مستلزمات الصمود 

إلى أن تنفرج األمور.
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موضوع الغالف

كيف استطاع الجيش تأمين التغذية الصحية 
لعسكرييه رغم األزمة؟

جورج  اإلداري  العميد  القوامة  مدير  يوضح 
الخوري أّن المديرية بصفتها الممّون الرئيس 
للمواد الغذائية في الجيش، عملت كخلية نحل 
األضرار  من  يمكن  ما  بأقل  المرحلة  الجتياز 
هاجسها  كان  تحقيقه.  استطاعت  ما  وهــذا 
)االحتياط  الغذائي  األمن  والوحيد  األساسي 
الالزم من المواد الغذائية لفترة زمنية محددة( 

وتأمين سالمة الغذاء الصحي للعسكريين. 

الئحة الطعام
التحدي كبيًرا على صعيد اعتماد الئحة  كان 
وتؤمن  والجودة  النوعية  على  تحافظ  طعام 
وجبة  كل  في  المطلوبة  الحرارية  الوحدات 
ومراعاة ضرورات التقشف والتوفير في الوقت 
على  باالعتماد  المشكلة  هذه  ُحلت  نفسه. 
خبرة االختصاصيين في التغذية. فأدخلت إلى 
عالية غذائًيا،  قيمة  بديلة ذات  الوجبات مواد 
وتم التنويع بالوجبات باالعتماد على المنتجات 
الموسمية المحلية. كما ُأعيدت دراسة الحصة 
يتناسب  بما  الغذائية  المواد  لبعض  الفردية 
السعرات  من  للمتغذين  اليومية  الحاجة  مع 
والفيتامينات  بالبروتيين  المشّبعة  الحرارية 
والمعادن واأللياف والنشويات الضرورية لغذاء 

العسكري وصحته. 
المديرية صعوبات  أخرى، واجهت  من جهة 
كبيرة في موضوع تحقيق المواد الغذائية التي 
متعهدين  وأّن  الخارج، خصوًصا  من  ُتستورد 
بسبب  المواد  هذه  تأمين  عن  أحجموا  كثًرا 
الظروف االقتصادية السائدة واستفحال جائحة 
اعتمدها  التي  السهلة  غير  واآللية  كورونا 

مصرف لبنان لتأمين الدوالر المدعوم لتحقيق 
واالحتياطية  المعلبات(  )أي  المحللة  المواد 
قيود  عدة  اآللية  هذه  تضمنت  فقد  فقط، 
الخوري  اإلداري  العميد  ويوضح  وضوابط. 
من  المشكلة  حل  إلى  توصلت  المديرية  أّن 
على  والتركيز  لألسعار  معمقة  دراســة  خالل 
المطلقة  والشفافية  الشريفة  المنافسة  مبدأ 
أّن  رأوا  المتعهدين  من  عدد  مع  بالتعاون 
المرحلة  هذه  في  الجيش  دعم  واجبهم  من 
من  انطالًقا  وذلك  ربحهم،  حساب  على  ولو 
إدراكهم أّن المؤسسة العسكرية هي العمود 
الفقري للبنان وال بد من الوقوف إلى جانبها، 

لكن األمر لم يكن سهاًل على أي حال. 
في السياق عينه، كان لبعض الدول والجهات 
المانحة لهذا النوع من المواد دور إيجابي في 

إنجاح هذه العملية.

إدارة الموارد
بتجاوز  للموارد  الجيدة  اإلدارة  سمحت 
الكثير من العقبات على صعيد تأمين التغذية 
الصعبة،  الظروف  رغم  للعسكريين  المناسبة 
فبحسن اإلدارة تم الحفاظ على جودة الطعام 
ال  وهنا  التقشف.  رغم  منه  الالزمة  والكمية 
ملحوظ خالل  وفر  تحقق  إلى  اإلشارة  من  بد 
إلى  ذلك  ويعود  و2021،   2020 العامين 
سببين: إدارة الموارد بحنكة من جهة، ونقص 
أخرى  جهة  من  للمتغذين  الفعلي  العديد 
نتيجة للتدابير التي اعتمدتها القيادة )أسبوع 
وباء  لمواجهة  مأذونية(  وأسبوع  الخدمة  في 
العسكريين.  تنّقل  كلفة  من  والحد  كورونا 

العام  من  المديرية  انتقلت  لذلك  ونتيجة 
أشهر من  ثالثة  مع  العام 2021  إلى   2020
مخازن  إنشاء  تطّلب  ما  اإلضافي،  االحتياط 

جديدة. 
 2020 العام  في  الجيش  اضطر  أن  بعد 
غذاء  الئحة  في  اللحوم  عن  االستغناء  إلــى 
تبّدلت  القائمة،  األوضاع  بسبب  العسكريين 
الذي تحقق  الوفر  االستفادة من  بفعل  األمور 
المواد  شــراء  عملية  في   2021 العام  في 
استثمر  فقد  والمحللة.  االحتياطية  الغذائية 
طًنا   130 لشراء  الحالي  العام  في  الوفر  هذا 
البرازيل(  من  )مستوردة  المجلدة  اللحوم  من 
بداًل من اللحوم الطازجة بعد ارتفاع أسعارها 
خمسة  المديرية  تسلمت  كما  جنوني،  بشكل 
مستوعبات من اللحوم المجّلدة )وزن كل منها 
كهبة  إيطالي  منشأ  ذات  طًنا(  و26   24 بين 
من رجل أعمال لبناني، ما يؤمن تغطية حاجة 
الحالي.  العام  نهاية  اللحوم حتى  الجيش من 
ُيضاف إلى ذلك كمية من الدجاج تكفي لمدة 
من  طًنا   343 حوالى  وتحقيق  أشهر،  ثمانية 
الحبوب للمناطق. لكن مدير القوامة يشير هنا 
تغذية  تمويل  على صعيد  مشكلة  وجود  إلى 
وزارة  من  لها  المرصود  فالمبلغ  المناطق 
المالية بقي على حاله على الرغم من  االرتفاع 
حل  على  نعمل  ونحن  األسعار،  في  الجنوني 

هذه المشكلة وإن كان ذلك »باللحم الحي«.

المساعي مستمرة
العام  في  الغذائية  المواد  أسعار  شهدت 
يفوق  ما  إلى  وصل  جنونًيا  ارتفاًعا  الماضي 

جان دارك أبي ياغي

اجتاحت األزمة االقتصادية الحادة مطابخ معظم اللبنانيين، ما اضطرهم إلى اتباع سياسة التقشف، واالستغناء عن الكثير من األصناف واستبدالها 
بأخرى أقل كلفة. لكن ماذا عن الوضع في الجيش؟ كيف تسير األمور في ظل األزمة الخانقة؟ وكيف تستطيع مديرية القوامة المسؤولة عن تغذية 
العسكريين تأدية مهماتها رغم الشح في الموارد؟ وإلى أي حد استطاعت تأمين التغذية الصحية والمحتوية على السعرات الحرارية الالزمة في 

الوجبات التي ُتقدم للعسكريين، خصوًصا أّنهم يؤدون مهمات صعبة وال يمكن التهاون في تغذيتهم؟
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تجارب ناجحة
المعاون جيهان جبور

مثااًل  نأخذ  المشكلة،  حجم  ولتحديد   .٪400
على ذلك مادة الخبز العربي التي كان تحقيقها 
التغذية، ومع  اعتماد  يشّكل نسبة 8.5٪ من 
العام  منذ  تصاعدي  بشكل  سعرها  ارتفاع 
2020 ولغاية اليوم، أصبحت هذه النسبة ما 
وهذه  التغذية،  اعتماد  من  و٪82   65 بين 
اندالع  مع  سيما  ال  مؤخًرا  استجدت  مشكلة 
ما دفع مديرية  األوكرانية،   - الروسية  الحرب 
من  انطالًقا  حلول  عدة  اجتراح  إلى  القوامة 
مبدأي المرونة واالستجابة. ُيذكر منها السعي 
على  االستحصال  إلــى  المانحة  ــدول  ال لــدى 
الخبز  صناعة  في  المستعمل  الدقيق  مــادة 
إعداد دراسة  أو من خالل  الهبات  عن طريق 
من  تحقيقه  من  االقتصادية  الجدوى  لتبيان 
لبنان  مصرف  من  المدعوم  بالدوالر  الخارج 
المركزي، ومن خالل تخفيض الحصة الفردية 
الخبز والتعويض عنها ببدائل مناسبة.  لمادة 
مع  أولي  كتدبير  األخير  الحل  اعتماد  بدأ  وقد 
تسّلم الجيش كمية من األرّز البرازيلي كهبة، 
بنسبة  الخبز  من  الفرد  حصة  تخفيض  فتم 
األرز.  حصة  المقابل  في  وازدادت  صغيرة، 
كيفية  في  للمرونة  مثااًل  ُيشكل  الحل  وهذا 
التأقلم والتعامل مع الواقع المستجد من دون 
الصحية  التغذية  حساب  على  ذلك  يكون  أن 

للعسكريين. 
الغذاء،  لسالمة  البديهية  األمور  من  أخيًرا، 
تفعيل التفتيشات على المطابخ ولجان التغذية 
لضمان  سريعة  بوتيرة  المالحظات  ومعالجة 
حاالت  على  والسيطرة  العمل،  سير  حسن 
المديرية  واظبت  ما  وهذا  الغذائي،  التسمم 
العديد  نقص  من  الرغم  على  به  القيام  على 
بد من  التي سبق ذكرها. وال  التدابير  بسبب 
التنويه بأّنه لم ُتسّجل أي حالة تسمم غذائي 
ُتذكر في الجيش، فعلى الرغم من كل الظروف 
تسيير  في  المعتمدة  واآلليات  الخطط  نجحت 

األمور بنجاح.
ويبقى أن نشير إلى أّن نجاح مديرية القوامة 
في مواكبة هذه الظروف الصعبة والتغّلب على 
جبارة  جهود  نتيجة  كان  والعقبات،  المشاكل 
وإيمان بأّن اإلرادة الصلبة قادرة على تحقيق 
صمود  سر  يكمن  وهنا  المعجزات،  يشبه  ما 

جيشنا في هذه المرحلة الصعبة. 

على طريق االبتكار
النجاح، ويتسّلح  ال شيء مستحياًل عند من يصبو إلى 

تطالعنا  الخانقة  الظروف  ووسط  والصبر،  بالمثابرة 
قصص نجاح تثبت هذه المقولة وتمدنا باألمل...

قضاء   - حصرايل  من  الحلو  ولهان  جان  العريف 
الكثير  القصص. فبعد  جبيل واحد من أصحاب هذه 

إنتاج مستحضرات  إلى  توّصل  والجهود،  التجارب  من 
مستوردة  مماثلة  منتجات  تضاهي  بالشعر،  للعناية 

تسجيل  شهادة  على  حصل  السوق.  في  موجودة  ومحلية 
وبعض  طّورها،  أولية  معرفة  عن  عبارة  كان  رأسماله   .3785783 الرقم  تحت  مؤسسة 

األعشاب التي يزرعها قرب منزله...
يوضح العريف الحلو أّنه كان مصفًفا للشعر قبل تطوعه في المؤسسة العسكرية التي أمنت 
في  العمل  له  ُأتيح  إذ  اختصاصه،  العمل ضمن  له  وأمنت  والمادي،  المعنوي  االستقرار  له 

صالون تجميل للسيدات في المجمع العسكري - جونيه. 
الحلو،  العريف  حالة  كانت  وهذه  اإلبداع،  إلى  يصل  أجله  من  ويتفانى  عمله  يعشق  من 
فانطالًقا من عمله في مجال العناية بالشعر خطرت له فكرة تركيب منتجات لهذه العناية 
القيام  باستخدام العسل واأللوفيرا وإكليل الجبل وأعشاب طبيعية أخرى. اقتضى المشروع 
بأبحاث وتجارب شارك فيها اختصاصيون، وكانت النتيجة منتجات تتميز بجودتها وبخلوها 
من أي مواد كيميائية حافظة )3 أنواع من الماسك و3 أنواع من الشامبو وSerum للشعر 
المجّعد(. فالبروبوليس المستخلص من العسل مثاًل هو من أهم المواد الحافظة. تتضمن 
الكتان  وبزر  البابونج  مثل  أعشاب  وعدة   grain de pollen اللقاح  حبوب  المنتجات  تركيبة 

وإكليل الجبل، وقد قام العريف الحلو بزراعتها قرب المنزل ما خفض كلفة اإلنتاج.
النوعية.  على  أحافظ  أن  كبيرة، يهمني  أنتج كميات  أن  الحلو: »ال يهمني  العريف  يقول 
للتضحية  واالستعداد  واالجتهاد  والتصميم  واإلبداع  العمل  في  الجدية  تتطّلب  والمسألة 
والصبر«. وهو يشير إلى أّنه لقي دعم كثيرين من رؤسائه والمحيطين به، وبخاصة السيدات 
تقريًبا جميع  تناسب  أنتجها  التي  المستحضرات  أّن  العسكري، ذلك  المجّمع  اللواتي يرتدن 

أنواع الشعر.
استغرق الوصول إلى التركيبة النهائية للمنتجات نحو عاَمين. وأشرف على التجارب عدد من 

وأطباء  الكيميائيين  المهندسين 
توجيهاتهم  أعطوا  الذين  الجلد 
في  العلمية  خبراتهم  ووضــعــوا 

خدمة المشروع. 
الناجحة واحدة من  التجربة  هذه 
عدة تجارب تتكّشف تباًعا وتؤّكد أّن 
شبابنا قادرون على التمّيز واالبتكار 
في مجاالت متعددة، وهي تعطينا 
دفًقا من األمل نحن بأمّس الحاجة 

إليه في هذه األيام الصعبة.
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مهمات استثنائية

حّلقوا بأحالمهم 
فوق لبنان!

يصبح  طلعت  كلما  الشمس،  مثل  الطفل  »ابتسامة 
ميشيل  والمصورة  للكاتبة  مقولة  إشراًقا«...  أكثر  العالم 
والتحفيزية.  الملهمة  الفنون  صاحبة  أوستازيسكي،  سي 
جمعية  موقع  على  الرئيسة  الصفحة  في  المقولة  هذه  نجد 
إلى  تسعى  والتي   ،2005 العام  في  تأسست  التي  »تمنى« 
تحقيق أحالم أطفال يعانون أمراًضا خطيرة. فالقيمون على 
شأنه  من  حقيقة،  إلى  أمنية  تحويل  بأن  يؤمنون  الجمعية 
جرعة  منحه  خالل  من  مرضه  مكافحة  في  الطفل  مساعدة 

من األمل والسعادة في أوقات الضغط الشديد والمعاناة.
سماء  في  عالًيا  التحليق  األطفال  هؤالء  بعض  حلم  كان 
اللبناني.  الجيش  في  الجوية  القوات  طوافات  في  لبنان، 
الطرق.  بمختلف  شعبه  جانب  إلى  يقف  الذي  الجيش  هذا 
أمنية غالية لثالثة أطفال  الجيش بكل ترحيب وسرور  حقق 
كاًل  وأهدى  عالًيـا،  بهـم  فحّلـق  السرطـان،  مرض  يعانون 

منهم باقـة فرح. 
ألكس )٩ سنوات(، وهادي )٩ سنوات( وأحمد )5 سنوات(، 
أطفال يواجهون مرضهم بشجاعة ويأبون االستسالم آلالمه. 
موعد  قبل  المرض  ضد  المعركة  في  رفاقهم  أحد  خسروا 

تحت  يرزحون  لهم  آخرين  رفاًقا  ورأوا  بأيام،  الحلم  تحقيق 
األلم، ال يقوون على الحركة للتحليق معهم في هذه الرحلة 
حزنهم  من  استمّدوا  باألمل،  تسّلحوا  ذلك،  ومع  الجوية. 
الجوية حاملين  الموعد في قاعدة بيروت  إلى  قوة، حضروا 
القاعدة  ضباط  استقبلهم  هناك  رفاقهم.  أمنيات  معهم 
بحفاوة وفرح، احتضنوهم وفاجأوهم أيًضا. ففي حين كانوا 
طلعة  منهم  لكل  ُخّصصت  للجميع،  واحدة  طلعة  يتوقعون 
جوية خاصة مع أحد والَديه، ومصور تولت كاميرته تسجيل 
اللحظات الجميلة والمشاعر التي ارتسمت تعابير مشرقة على 
الوجوه. خانتهم الكلمات، ولكن ضحكتهم ودقات قلوبهم 
يقولوه.  أن  يمكن  ما  باختصار كل  كفيلة  كانت  المتسارعة 
وكل ما تمّكنوا من البوح به هي أمنيتهم للمستقبل »حين 

أكبر أريد أن أصبح عسكرًيا في الجيش«!
زاهر  ريتا  الطيار  أول  المالزم  الثالثة  األطفال  إلى  انضّمت 
بهم  قادت  اإلنسانية.  المهمة  لهذه  فوًرا  استجابت  التي 
لوال  ليتحقق  يكن  لم  حلم  أجنحة  على  فحملتهم  الطوافة، 
تقود  فتاة  االجتماعية.  رسالتها  العسكرية  المؤسسة  التزام 
طوافة!؟ هذا كان تعليقهم، وهم يرافقون بالنظر حركاتها 
إليها،  ينظرون  تارًة  فكانوا  المقود،  خلف 
من  ليشاهدوا  عيونهم  يميلون  وطــوًرا 
لبنان  ــه،  ب يحلمون  ــذي  ال لبنان  الجو 
الذي  ــادي،  ه حتى  والمسالم.  الــهــادئ 
اللحظات  في  به  ألّمت  وعكة  يعاني  كان 
بتحّسن  وشعر  القوة  استمّد  األخــيــرة، 
من  فتمّكن  يحّلقون،  رفاقه  رأى  حين 
التحليق مثلهم... ألّنه ما كان ليفّوت هذه 

المغامرة.
في ختام هذا اليوم الحلم، غادر األطفال 
من  تذكارية  هدايا  جعبتهم  في  حاملين 
القوات الجوية، والكثير من األمل والفـرح 
أسـاسًيا  زاًدا  يكون  أن  عسى  والقـوة... 

لالنتصار في معركتهم ضـد المرض!

ندين البلعه خيراهلل
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مناسبة

يكُبر بهّن القلب
تتقدم التلميذ الضابط من المنصة بخطوات موقعة ثابتة وتستأذن قائد الكّلية الحربية العميد جورج صقر لبدء االحتفال. 
خطواتها، هندامها، ونبرة صوتها تكشف بوضوح المستوى الذي بلغته اإلناث في الكّلية الحربية. تالمذة ضباط يكبر بهّن 
إلى أكتاف  النشاطات، أكتافهن  الجيش، ومتدربات يشاركن في مختلف  القلب كما قالت السيدة نعمت عون زوجة قائد 

رفاقهن الذكور كما يشير قائد الكّلية داعًيا أياهن إلى إثبات الذات. 

الكّلية  عون  السيدة  زارت  للمرأة  العالمي  اليوم  مناسبة  في 
الحربية والتقت التالمذة الضباط اإلناث. كانت زيارتها احتفاًء 
من  الكثير  متحديات  صعًبا  ــا  درًب يسلكن  أن  اخترن  بنساء 
من  عالية  شهادات  يحملن  أنهن  فرغم  والعقبات.  المصاعب 
جامعات مرموقة تخّولهن الحصول على وظائف جيدة واالرتقاء 
االلتحاق بصفوف  من خاللها وظيفًيا واجتماعًيا، كان خيارهن 
ويتعطرن  العسكرية  الحياة  بشظف  يرضين  مقاتالت  العسكر 

بتراب األرض ليدافعن عنها. 

باب التنافس مشرَّع
القرار  الكّلية الحربية مشيًرا إلى  اللقاء قائد  تحدث في بداية 
الجريء والمتطور الذي اتخذه قائد الجيش العماد جوزاف عون 
القرار  هذا  أن  مؤكًدا  بالكّلية،  اإلناث  بالتحاق  يتعلق  ما  في 
أن  رفض  وأّنه  الحديثة،  العسكرية  للمؤسسة  رؤيته  يجسد 
يكون للمرأة كوتا، إذ فتح باب التنافس على مصراعيه، ومن 
التالمذة  إلى  توجه  العميد صقر  يلتحق.  المرشحين  ينجح من 
الضباط اإلناث قائاًل: قائد الجيش »حط ثقته بقدراتكن واليوم 
يعطيكن  تنتظروا من حدا  ما  الثقة.  قدر  تكونوا على  دوركن 
حقكن أو يعطيكن مركز... انتو ثّبتوا حالكن بالمجتمع اللي إنتو 

جزء أساسي مّنو«.
المصّور  اإليجاز  في  ترجمته  وجد  الــذات  إثبات  عن  الكالم 
القاسية  التدريبات  من  ومشاهد  لقطات  وفيه  ُعرض،  الذي 
التي خضعت لها المتدربات، وتضمن لمحة عّما يميز كل سنة 
النفسي وساعات  الكّلية، من الضغط  من السنوات الثالث في 
النوم القليلة، إلى التخّشن وجوالت المخاطرة والقتال المتقارب 

وسواها. 

متابعة أوضاع اإلناث
أمام  الحربية  الكّلية  أبواب  عون  جوزاف  العماد  فتح  أن  بعد 
النوع االجتماعي في الجيش،  اإلناث، أصدر قراًرا بإنشاء قسم 
مروى  اإلداري  العقيد  رئيسته  عنها  تحدثت  القسم  ومهمات 

سعود مشيرة إلى أّن أهّمها إجراء تقييم دوري لعملية إدماج 
على  والعمل  واالحتياجات  الثغرات  لتحديد  الجيش  في  اإلناث 
في  اإلناث  أوضاع  سيتابع  القسم  أّن  أوضحت  كما  معالجتها. 

مراكز عملهن، وخصوًصا حديثات الخدمة منهن. 

أفضل نموذج للمرأة الناجحة
اإلناث  الضباط  التالمذة  إلى  بكلمة  توّجهت  عون  السيدة 
الناجحة،  للمرأة  نموذج  أفضل  أّنكن  أثبّتن  أنتّن  فقالت: 
كل  وتتخطى  دربها  في  يقف  شيًئا  تدع  ال  التي  الطموحة، 
التحديات. وأضافت: نحن ربما تعودنا على فكرة وجود ضباط 
سيدات في الجيش باختصاصات إدارية وطبية وهندسية، وقد 
برعن في مجاالتهن، أما أنتن بالتحديد فقد استطعتن اختراق 
دفعة سيدات  كأول  التحاقكن  الرجال.  على  كان حصًرا  ميدان 
أنتن  والجميع...  الجيش  ولقيادة  للذات  تحدًيا  كان  بالحربية 
لم تنجحن فقط... فعاًل قلوبنا تكبر بكن ونحن فخورون بكن. 
كسرتن  وطموحكن  وتعبكن  فبجهدكن  بأنفسكن،  افتخرن 
كل القواعد. قريًبا سوف تتخرجن وتحملن على أكتافكن نجمة 
استحقيتّنها بجدارة. هذه النجمة هي مسؤولية تجاه أنفسكن 

ومجتمعكن ووطنكن. نحن بأمانتكن وحمايتكن... 

حلقة نقاش وجولة
والتالمذة  عون  السيدة  بين  نقاش  حلقة  الكلمات  أعقبت 
العديد من األسئلة حول  إليها  اللواتي وّجهن  اإلناث  الضباط 
كزوجة  تجربتها  وحول  وأم،  وزوجة  عاملة  كامرأة  مسيرتها 
يمّر  التي  الحرجة  الظروف  في  للجيش خصوًصا  وقائد  ضابط 

بها الوطن...
يختصر  الــذي  الكّلية  متحف  في  كانت  اللقاء  محطات  آخر 
مسيرتها منذ تأسست، وجوه وأسماء وتواريخ ومقتنيات توّثق 
األمام  إلى  السير  يواصل  جيشنا. جيش  تاريخ  من  مهًما  جزًءا 
متحدًيا الصعوبات متطلًعا إلى مزيد من التطور بجهود أبنائه 

وبناته مًعا. 

د. إلهام نصر تابت
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عسكريي  من  هو  حديد  الرقيب 
لواء الحرس الجمهوري ومفصول إلى 

المركز العالي للرياضة العسكرية ضمن 
فريق الجيش أللعاب القوى. بدأت رحلته 

مع ألعاب القوى في العام 2013. انضمامه 
المنتخب  إلــى  وانتسابه  الجيش  فريق  إلــى 

اللبناني ساعده كثيًرا ودفعه إلى األمام. وهو يتمّرن 
مرَتين يومًيا ويهتم كثيًرا بغذائه وبطريقة حياته، مؤكًدا أّنه 

يطمح للوصول إلى أبعد مكان في مجاله.

رقم قياسي جديد
وتحديًدا  الماضي،  الصيف  خالل  حديد  الرقيب  إنجازات 
تحقيقه رقًما قياسًيا )20.83 ث( في سباق الـ200 متر خالل 
أولمبياد  إلى  وتأّهله  تركيا  في  القوى  أللعاب  دولي  لقاء 
لهذه  ُأقيم  وقد  تكريم.  موضع  كانت  اليابان،  في  طوكيو 
الغاية احتفال في مجمع الرئيس العماد إميل لحود الرياضي 
العسكري ترأسه قائد المركز العميد الركن الياس حنا ممثاًل 
قائد الجيش العماد جوزاف عون، وتحّدث خالله مشدًدا على 
ُتشّكل  التي  للرياضة  الجيش  قيادة  توليها  التي  األهمية 

»عاماًل من عوامل قوة الوحدة وفاعليتها«.

مكافأة مالية ومعنوية
بدا الرقيب حديد سعيًدا وفخوًرا بين من شاركوا في تكريمه 
المركز  وقائد  الجيش  قائد  شكر  وقد  نجاحه.  في  وساهموا 
له  م  ُتقدَّ التي  التسهيالت  على  العسكرية  للرياضة  العالي 

الخارجية،  اللقاءات  في  للمشاركة 
وشكر االتحاد اللبناني أللعاب القوى 
مالية  له مكافأة  الذي دعمه وقدم 
والجامعة  ليرة،  مليون   14 قدرها 
منحة  له  قّدمت  التي  األنطونية 
لمتابعة دراسته في التربية البدنية، 

ومدربه جورج عساف.  

مثابرة وإرادة ال تهتز
يؤكد الرقيب نور الدين حديد أّن الظروف 
الصعبة التي فرضتها األزمة االقتصادية وجائحة 
كورونا لم تمنعه من متابعة تمارينه، ولم تثنه عن 
المثابرة الدائمة للوصول إلى األفضل. ويؤكد أّن المؤسسة 
العسكرية توّفر له كل الوقت الالزم وكل التجهيزات الرياضية 

المتطورة، إضافة إلى متابعة خاصة من اختصاصية تغذية.
ويعرب الرقيب عن سعادته لكونه أول عسكري لبناني يحمل 
ويتأهل  تونس  في  العرب  بطولة  في  البرونزية  الميدالية 
بطولة  في  مشاركة  أخيًرا  له  كانت  وقد  األولمبية.  لأللعاب 
تركيا أللعاب الصاالت للعام الحالي، وحّقق خاللها نتائج جيدة 
في عدٍد من السباقات، من بينها سباق الـ200 متر، إذ أحرز 
مسيرة  متابعة  على  بحزٍم  مصمم  وهو  فيه.  الثالث  المركز 
بطولة  في  للمشاركة  جهوده  يبذل  وحالًيا  والتمّيز،  النجاح 
المفتوحة  العالم  وبطولة  في صربيا،  الصاالت  داخل  العالم 
في  للمشاركة  يطمح  كما  األميركية،  المتحدة  الواليات  في 

أولمبياد 2023 في باريس.
يزيدانه  به،  حظي  الذي  والتكريم  له  ُقّدمت  التي  الجائزة 
علَمي  رفع  وعلى  النجاحات،  من  المزيد  تحقيق  على  إصراًرا 
لبنان والجيش عالًيا في المباريات العربية والدولية. وبالنسبة 
كان  أًيا  الصعوبات  مواجهة  على  قادرة  الصلبة  اإلرادة  إليه 

حجمها ونوعها.

تكريم
المعاون جيهان جبور

األمين العام السيد وسيم الحولي ممثاًل 
رئيس االتحاد السيد روالن سعادة

يحتاج التفوق إلى الجهد والمثابرة واإلرادة 
بهذه  إلــيــه.  نصبو  مــا  ــى  إل نصل  لكي 

الميزات تسّلح الرقيب نور الدين حديد 
صاحب اإلرادة القوية ليصبح أحد أهم 

اللبنانيين.  القوى  ألعاب  رياضيي 
فهذا العّداء يحمل عدًدا من األرقام 
المحلي  الصعيد  على  القياسية 
خالل  إليها  أضاف  وقد  والخارجي، 

الصيف الماضي رقًما جديًدا. 

الرقيب حديد مكّرًما
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العميد علي قانصو
مدير التوجيه

عبارة

إال  يراها  ال  ُفَرًصا  معها  األزمــات  َتْحِمل  ما  كثيًرا 
أصحاب الهمم ذوو النظرة الثاقبة والرؤية البعيدة. 
اليأس  فريسة  يقع  األشخاص  بعض  أّن  حين  وفي 
به  وضاقت  الظروف  اشتّدت  متى  عزيمته  ويفقد 
الواقع  من  قّوتهم  يستمّدون  آخرين  َنِجُد  السبل، 
الجديد مبتكرين الحلول ومكتشفين لديهم قدرات 
لم يعهدوها سابًقا. ينطبق كل ذلك على المؤّسسات 
من  متنّوعًة  مجموعًة  عادًة  تملك  التي  فهي  أيًضا، 
يتيح  ما  موّحٍد،  عمٍل  إطار  في  المنسجمة  المواهب 

غالًبا تنسيق الجهود وتخّطي الصعوبات.
لقد قّدم الجيش مثااًل ملموًسا على ما ذكرناه في 
ظّل األزمة االقتصادّية واالجتماعّية الخانقة التي يمّر 
بها لبنان. صحيح أّن تداعيات االنهيار المالي قاسيٌة 
العسكرّية  المؤّسسة  كأفراٍد وعلى  العسكرّيين  على 
من  الكثير  في  التقّشف  إلى  اضطرت  وأنها  ككّل، 
نفقاتها المعتادة، لكّن هذا الوضع االستثنائّي خلق 

لديها الحافز لإلبداع وتحقيق اإلنجازات.
األمثلة هنا عديدة وال مجال لتفصيلها جميًعا، لكْن 
صناعة  في  اللوجستي  اللواء  نجاح  بينها  من  نذكر 
مواد تنظيف وتعقيم، وصناعة مواد للوقاية الطبّية 
مثل الكمامات في الطبابة العسكرية، وإنتاج أدوات 

عمالنّية  وحدات  عّدة  في  للتعقيم  األحجام  مختلفة 
َل  أثناء االنتشار الواسع لجائحة كورونا. كذلك توصَّ
مواّد  أنواٍع من  إلى صناعة  المستقل  األشغال  فوج 
إنجاز  الجغرافية  الشؤون  مديرية  وُكّلفت  البناء، 
مطبوعات لمصلحة وزارات الدولة، إلى جانب كمّية 

كبيرة من الطوابع المالية.
على صعيد آخر، َتَمّكن الجيش من استثمار أراٍض 
لواَءي  قطاعات  في  كما  ومهارة،  بفاعلية  زراعّية 
إذ  المجوقل،  والفوج  والسادس  الخامس  المشاة 
حّققت هذه الوحدات اكتفاًء ذاتيًّا بأنواع معّينة من 
الخضار، وأنتجت أحياًنا فائًضا منها، فاستفادت منه 

مطابخ المؤّسسة في أكثر من منطقة.
ال شك في أن آثار األزمة قائمة، وهي تثقل كاهل 
الشعب بأكمله وتعيق سير العمل الطبيعي في معظم 
الجيش وال  بها  قام  التي  الخطوات  لكّن  القطاعات. 
إضافة  الواقع،  مع  التكّيف  بهدف  فيها  ماضًيا  يزال 
مسؤولّياته  ل  تحمُّ في  واستمراره  صموده  إلــى 
قلوب  في  نابضة  اإلرادة  أن  كّلها  تثبت  الوطنّية، 
عناصره، وهم بذلك يقّدمون المثال أمام اللبنانّيين 
وُيْحيون األمل في نفوسهم بأّن وطنهم قادٌر على 

تجاوز محنته.

الفرصة في قلب األزمة



43



44


