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العسكري والوسام
المعركة  نار  العسكري ليحصل على وسام. وسط  ال يقاتل 
الرجال  لكّن  احتمال،  مجّرد  الحياة  قيد  على  البقاء  يكون 
بما  يفكرون  ألّنهم  األخير  الرمق  حتى  يقاتلون  يقاتلون. 
آمال  يقاتلون ألّنهم يحملون  المعركة.  إذا خسروا  سيحصل 
مواطنيهم ومصير وطنهم أمانة يصونونها بدمائهم وحرقة 

عائالتهم. 
لبنان اليوم في معركة، بل في حرب هي األقسى واألبشع 
في تاريخه. مؤسسات تتحلل، قطاعات تهوي، العدو في صدر 

الدار، ومن أجل مصالحه ُتقفل جميع أبواب الحلول.
اللبنانيون يناضلون للبقاء على قيد الحياة، على قيد األمل 
قلياًل  يتراجع  ينحسر،  األقل  على  أو  سينتهي،  الكابوس  بأّن 

فيلتقطون أنفاسهم.
وحش الفساد تجاوز كل درجات الجشع وما عاد يرضى بأقل 
أبواب  على  ضحاياه  يصطاد  الوحش  القاضية.  الضربة  من 
امتص  أن  بعد  الوقود،  والصيدليات ومحطات  المستشفيات 
استغاثة  األجيال.  وآمال  األعمار  جنى  والتهم  مقدراتنا  كل 
على  المرصوص  القهر  الرّضع،  األطفال  صــراخ  المرضى، 
الطرقات وفي البيوت، مشاهد عادية في الوطن المقيم على 

فوهة بركان.

ما العمل؟ ما األمل الباقي؟ 
ما  آخر  العسكرية  المؤسسة  واضح:  اإلجماع  ودولًيا  محلًيا 
البائسة. والرهان أن تستطيع هذه  الدولة  تبقى من معالم 
المؤسسة الصمود في وجه الرياح العاتية ليبقى لنا ما يتيح 
العبور إلى دولة حقيقية. األمل بصمود المؤسسة العسكرية 
وال  واالستقرار  باألمن  يطيح  الذي  الشامل  االنهيار  لتجّنب 

ُيبقي على شيء.
العماد  الجيش  قائد  يخوض  الرهيبة  المعمعة  هذه  وسط 
جوزاف عون حرًبا شرسة للحفاظ على قدرة الجيش وحماية 
من  األخيرة  الجرعة  لبنان  بتجنيب  أمل  من  تبقى  ما  آخر 
الكأس المسمومة. سبقت زيارته إلى فرنسا اتصاالت كثيفة 
كلفة  أّن  ُيدرك  فهو  للمساعدة.  طلًبا  واألصدقاء  باألشقاء 
حرمان الجيش من القدرة على الصمود أكبر من أن يتحملها 
الوطن. ليس سهاًل على من تقّلد الشرف العسكري أن يطلب 

مساعدة الخارج، لكن ال خيار آخر.
بالمقاومة  المغوار بطبعه ومسيرته قاوم كثيًرا، وسيستمر 
في وجه عواصف السقوط اآلتية من كل حدب وصوب، وفي 
وجه األخطار التي يتصرف أهل السياسة كأّنها غير موجودة.

للواقع  وعرض صريح  لقاءات  من  تخللها  بما  فرنسا  زيارة 
نتائج، ليست  المحدقة، وبما أسفرت عنه من  المّر واألخطار 
سوى محطة من محطات الحرب التي يخوضها العماد جوزاف 
يرّتبه هذا  لقسمه وما  وفاؤه  الحرب  عون. سالحه في هذه 
القسم من مسؤوليات، وسالحه نزاهته وشفافيته وصراحته. 
وهذه الصفات يعرفها عنه القاصي والداني، وهي في أساس 

الثقة التي يحوزها محلًيا ودولًيا.
األوفياء  جميع  ويدركه  واضح  فهو  الحرب  هذه  هدف  أما 
عليه  البناء  يمكن  ما  على  الحفاظ  الهدف هو  الوطن،  لهذا 

إلعادة بناء الوطن.
الذي سيزّين  بالوسام  يفكر  ال  يقاتل  العسكري حين  نعم، 

صدره، إّنه يفكر بالوفاء لعهد قطعه للوطن. 
العوافي يا جيشنا.
العوافي يا عمادنا.
العوافي يا وطن.

العوافي يا وطن
بقلم إلهام نصر تابت



6

موضوع الغالف
ندين البلعة خيراهلل

 »شوف لبنان من فوق«...
»عباَلك تشوف لبنان... َبس من الجّو؟«!

في  تحّلق  وهي  إليها  تنظر  كنت  التي  الجيش  طوافات 
السماء، وتتمّنى لو كان بإمكانك الصعود على متنها ستتحقق 
أمنيتك. ففي تجربٍة هي األولى من نوعها في لبنان: ستكون 
لتحمل  جاهزًة  اللبناني  الجيش  في  الجوية  القوات  طوافات 
بمشاهدة  خاللها  يستمتعون  جولٍة  في  السياح  متنها  على 

المناطق اللبنانية من الجو!

الوطن  عن  للدفاع  المعارك  خاض  لطالما  الذي  الجيش  هذا 
حرب  مواجهة  في  اليوم  نفسه  يجد  األهلي،  السلم  وحماية 
القدرات  سالحه  االقتصادية،  الحرب  هي  تقليدية  غير  جديدة 
تستثمر  الجوية  القوات  هي  وها  أضرارها.  من  للحد  المتوافرة 
السياحة  تشجيع  بهدف  الطوافات  بواسطة  الجوية  الطلعات 

ا! الداخلية... جوًّ

هدف المشروع
التي  الخانقة  االقتصادية  األزمة  مواجهة  في  المساهمة 
الهدف  هو  السياحة،  تشجيع  خالل  من  لبنان  منها  يعاني 
نوعها  من  فريدة  بطريقٍة  وذلك  المشروع،  لهذا  األساس 
من خالل إعطاء الفرصة لكل من يرغب، برؤية جمال لبنان 
يؤمن  سوف  المقابل،  في  فوق«.  »من  وألوانه،  بتضاريسه 
صيانة  متابعة  في  الجوية  القوات  يدعم  ما  المشروع  هذا 

قواعدها الجوية وبناها التحتية، ولو بشكل متواضع. 
التي  بالكلفة  مقارنًة  جــًدا  متدنية  الرحلة  هــذه  كلفة 

فإّن  وبالتالي  عينه،  المشروع  من  أخرى  بلدان  تستوفيها 
خاصة  تسعيرة  تحديد  تم  وقد  تجارية،  ليست  منه  الغاية 

بالعسكريين وَمن هم على العاتق.
عادة  ُتنّفذ  وهي   ،R44 طوافة  المشروع  لهذا  صت  ُخصِّ
السنة  في  الضباط  التالمذة  تدريب  في  األساسية  مهمتها 
ستلّبي  الطيران  ساعات  من  المتبقية  األوقات  وفي  األولى، 
الطلبات المدنيـة والعسكريـة التـي ُيتوقـع أن تكـون كثيفة. 

الصفحة الخاصة والمسارات
صفحًة  اللبناني،  للجيش  اإللكتروني  الموقع  على  نجد 
بهذه  بالقيام  راغــب  كل  يزورها  المشروع،  بهذا  خاصة 
التجربة لملء طلب، يتضّمن المعلومات الشخصية التي تتّم 
يتوّجه  رسالة  الشخص  يتلقى  بعدها  للموافقة.  دراستها 
القوات  قيادة  إلى  أو  الجوية  القواعد  إحدى  إلى  بموجبها 
في  أونالين  العملية  تصبح  أن  )على  والدفع  للحجز  الجوية 

المستقبل(.
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من  ساعة  ــع  رب عــن  كناية  الرحلة 
أربعة مسارات،  الوقت، وهي تتّم وفق 
وهبوط،  إقــالع  نقاط  أربــع  وبالتالي 

يختار السائح أّيها يرغب:
في المرحلة األولى ستبدأ الرحالت 

على المساَرين اآلتَيين:
- رياق )خط أول من مطار رياق- 
رياق،  العرايش/زحلة-  وادي  نيحا- 
وادي  نيحا-  رياق-  وثاٍن من مطار 
ريــاق،  شــتــورا-  العرايش/زحلة- 
قلعة  ريـــاق-  مــطــار  ــث مــن  ــال وث

بعلبك- رياق(.
- عمشيت/مغاوير البحر )عمشيت- 

أو  والعودة،  طبرجا  ابراهيم-  نهر  حــاالت-  جبيل-  قلعة 
عمشيت باتجاه البترون- شكا والعودة(.

وفي مرحلة ثانية:
- ثكنة بيت الدين )بيت الدين- وادي بسري- أرز الباروك 

والعودة(.
قنوبين-  وادي  التزلـج-  )مدرسـة  بشـري  األرز-  ثكنـة   -
أرز  قنوبيـن-  وادي  التزلـج-  مدرسـة  أو  والعـودة،  إهدن 

تنوريـن والعودة(.

مستوى وقائي عاٍل
عادًة  تطرأ  قد  التي  والتحديات  المخاطر  عن  نسأل  قد 
البديهي أن تكون ثقتنا  الرحالت، ولكن من  في مثل هذه 

بحامي الوطن عمياء. فقد قامت قيادة القوات الجوية بانتقاء 
مستوى  على  للحفاظ  الخبرة  ذوي  من  والفنيين  الطيارين 
لدى  واالحتراف  العالية  الحرفية  إلى  وباإلضافة  عاٍل.  وقائٍي 
الشركة  من  فنية  شهـادة  الجويـة  القـوات  تملك  فّنييها، 
الصانعة، مفادها أّنها )أي القوات الجوية( هي مركز مرّخص 
أميركية  الطائرات  لصيانة   Certified Service Center

د سنوًيا.  الصنع، ُتجدَّ
لم يبَخل الجيش على هذا الوطن بأي تضحية، وهو اليوم 
يؤّدي دوًرا في تحريك العجلة االقتصادية، من خالل دعـم 
وزحمة  البرية  الجوالت  ملَّ  ولمـن  الداخليـة.  السياحـة 
لبنـان  لـ»تشـوف  الجويـة  القـوات  من  فرصـة  الطرقــات، 

من فوق«!
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من المفكرة

المجتمع الدولي: 
مساعدتنا ستصل إلى الجيش مباشرة

الصرخة التي أطلقها قائد الجيش العماد جوزاف عون في آذار الماضي منّبًها من خطورة الوضع الذي تعانيه المؤسسة 
العسكرية بسبب انعكاسات تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدوالر على رواتب العسكريين، ومحذًرا من الخطر المحدق 
بكيان لبنان إذا عجز الجيش عن النهوض بأعبائه الثقيلة، ظلت محلًيا صرخة في واٍد. لكّن أصداء هذه الصرخة الموجعة 
ترددت عربًيا ودولًيا، وترافقت مع اتصاالت ومساع متواصلة من القيادة باألشقاء واألصدقاء بهدف توفير الدعم للمؤسسة 

العسكرية. وقد كانت زيارة العماد جوزاف عون لفرنسا أبرز هذه المساعي.
شرح قائد الجيش للمسؤولين الفرنسيين وفي مقدمهم الرئيس إيمانويل ماكرون خطورة األوضاع، وما تعانيه المؤسسة 
السالح فقط،  التي ال تقتصر على  اللبناني  الجيش  إلى جانبها. وأطلع مضيفيه على حاجات  الوقوف  العسكرية، وضرورة 
وأبرزها دعم العسكر في ظل األزمة االقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان، وانعكاسها على رواتب العسكريين وأوضاعهم 
المعيشية. وأثار موضوع عقد مؤتمر دولي لدعم الجيش، وهو سبق أن أثار الموضوع نفسه مع عدة دول أبدت استعدادها 

للمساعدة، ومنها فرنسا والواليات المتحدة األميركية وبريطانيا وإيطاليا.

سندعم الجيش
زيارة فرنسا أثمرت مؤتمًرا دولًيا لدعم الجيش ُعقد افتراضًيا، 
وبنتيجته أعلن المجتمع الدولي بصراحٍة: سندعم الجيش ألّنه 
ركيزة األمن واالستقرار في لبنان، وخطر اهتزاز هذا االستقرار 
يتخطى الحدود اللبنانية، لكن مساعداتنا ستصل مباشرة إليه...

إيطاليا ومكتب  المؤتمر بدعوٍة من فرنسا ودعم من  ُعقد 
لبنان،  في  المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الخاص  الممثل 
 Florence وشارك فيه كل من وزيرة الدفاع الفرنسية السيدة
ونائب   ،Lorenzo Guerrini اإليطالي  الدفاع  ووزير   Parly
رئيس حكومة تصريف األعمال وزيرة الدفاع الوطني ووزيرة 
والمنسقة  عكر،  زينة  السيدة  بالوكالة  والمغتربين  الخارجية 
السيدة  لبنان  في  المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الخاصة 
عون،  جوزاف  العماد  الجيش  وقائد   ،Joanna Wronecka
وممثل عن االتحاد األوروبي، ووزراء دفاع كل من: المملكة 
المتحدة والمملكة اإلسبانية واإلمارات العربية المتحدة وقطر، 
وممثلون عن كل من: البحرين والدانمارك والواليات المتحدة 

وفنلندا  وروسيا  وتركيا  وألمانيا  والسويد  والصين  األميركية 
األردني  الجيَشين  قائَدي  إلى  إضافة  وهولندا،  ومصر  وكندا 

والكويتي، وقائد قوات األمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
أكدت Parly دعم بالدها المتواصل للبنان جيًشا وشعًبا، معتبرة 
أّن الجيش اللبناني هو العمود الفقري وركيزة األمن واالستقرار. 
وشددت على ضرورة المحافظة على تماسكه كي يبقى قادًرا على 
إكمال مهماته، داعية إلى توحيد الجهود لتلبية حاجاته الملحة. 
تالها Guerrini، الذي اعتبر أّن لبنان يمر بأزمٍة غير مسبوقة، 
مشيًرا إلى ضرورة االستجابة لحاجات الجيش من خالل توافر 
متطلبات الدعم األساسية له. وأكدت الوزيرة عكر أّن المؤتمر 
اليوم هو عمل تضامني إضافي يقوم به المجتمع الدولي لدعم 
المؤسسة العسكرية التي تحتاج دعًما فعلًيا كي يستمر الجيش 
المشاركة على  الدول   Wronecka أداء مهماته. بدورها في 
أّن مكتب  والضرورية، مؤكدة  الطارئة  الجيش  تلبية حاجات 
الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في لبنان سيتابع 

نتائج المؤتمر عبر لقاءات دورية تبدأ في أيلول المقبل.

قائد الجيش: لن نسمح بالمّس بأمن طرابلس
الوحدات  عون  جوزاف  العماد  الجيش  قائد  تفّقد  الحالي،  تموز  ومطلع  الماضي  حزيران  أواخر  في  طرابلس  التي شهدتها  األحداث  عقب 
العسكرية المنتشرة في المدينة، وتوجه إلى العسكريين بكلمٍة منوًها بانضباطهم ومناقبيتهم وشجاعتهم في نزع فتيل الفتنة. وقال: أراد 

البعض وضعنا في مواجهة مع طرابلس، ولكن بحكمتكم أنقذتم المدينة وأهلها. 
وخاطب العماد عون أهالي طرابلس قائاًل: نحن جزء منكم، ونشعر بمعاناتكم ووجعكم، لكم الحق في التعبير السلمي ونحن نحميكم، ولكن 
ال تدعوا العناصر المشاغبة تسيء إليكم أو تجركم إلى مواجهة مع الجيش. وأّكد: لن يجرنا أحد إلى مواجهة مع أهلنا، وفي المقابل لن نسمح 

ألي كان بالمّس بأمن المدينة وال بأمن أي منطقة لبنانية أخرى.
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شكًرا لثقتكم
على  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  عون  العماد  وشكر 
تنظيم هذا المؤتمر، كما شكر المشاركين فيه انطالًقا من ثقتهم 
بالمؤسسة العسكرية وحرصهم على بقائها واستمراريتها، ألّنها 
العمود الفقري للبنان والركيزة األساس الستقراره أمنًيا واجتماعًيا.

وبعد عرض المهمات العديدة الموكلة إلى الجيش والتحديات 
الذي  الدور  إلى  إضافة  الصعد،  مختلف  على  يواجهها  التي 
اضطلع به بعد انفجار مرفأ بيروت، قال: »يحظى الجيش بدعٍم 
إلى دعمه  أكثر  اليوم  الحاجة  لذا تزداد  وثقة محلية ودولية، 

ومساندته كي يبقى متماسًكا وقادًرا على القيام بمهماته«.

أجمع المشاركون في المؤتمر على أّن دعم الجيش يعكس 
واستقراره،  وسيادته  لبنان  بوحدة  الدولي  المجتمع  اهتمام 
الركيزة األساس  الجيش ألّنه  وشّددوا على ضرورة مساندة 
لالستقرار في لبنان، مؤكدين ضرورة التنسيق في ما بينهم 
من أجل تلبية الحاجات الضرورية لمواجهة هذه األزمة، والتي 
ستصل مباشرة إلى المؤسسة العسكرية. واتفق المشاركون 
على أن يستكملوا اللقاءات، كما تكليف ملحقيهم العسكريين 
في لبنان التنسيق مع قيادة الجيش لمتابعة األطر التنفيذية 
للمساعدات المزمع تقديمها والتي ستشمل الحاجات اإلنسانية 

والطبية واللوجستية.

النجاح في الظروف الصعبة
»نحن اخترنا هذه المسؤولية وسنستمر في تحّملها، لن نفّرط بمحبة اللبنانيين واحترام المجتمع الدولي لنا، أتمنى أاّل نذهب إلى األسوأ، 
لكن بصراحٍة نحن ذاهبون إليه. المؤسسة العسكرية هي الوحيدة التي ما زالت واقفة، وسأبذل كل ما في وسعي ألجلب المساعدات ليبقى 

الجيش قادًرا على حماية الوطن«...
تلك بعض العناوين التي جاءت في كلمة قائد الجيش العماد جوزاف عون خالل زيارته كلية فؤاد شهاب للقيادة واألركان ولقائه ضباط 
دورة األركان الخامسة والثالثين ُقبيل تخّرجهم. فقد زار العماد عون الكلية مهنًئا ضباط الدورة بالنتائج التي حّققوها، منوًها بما امتلكوه من 
إرادة التعّلم والنجاح رغم أّن هذه السنة كانت صعبة للغاية. وإذ أشار إلى أّن النجاح هو ثمرة التعب، تعب المتخرجين وتعب الكلية بقيادتها 

وضباطها ومدربيها، أكد أّن القائد الناجح هو الذي يثبت جدارته في الظروف الصعبة.

رئيس األركان يترأس احتفال تخريج دورة األركان الخامسة والثالثين
ترأس رئيس األركان اللواء الركن أمين العرم ممثاًل قائد الجيش 
شهاب  فؤاد  كلية  نّظمته  الذي  االحتفال  عون  جوزاف  العماد 
الخامسة  األركــان  دورة  تخريج  مناسبة  في  واألركــان،  للقيادة 

والثالثين، التي تضم ضباًطا من الجيش واألجهزة األمنية.
الجيش  قيادة  أّن  على  األركــان  رئيس  شّدد  كلمته،  وفي 
تسعى باستمراٍر إلى تطوير وسائل التدريب ومناهج التعليم، 
وإخضاع العسكريين كافة وبصورٍة متواصلة، لدوراٍت تدريبية 
في الداخل والخارج، تشمل مختلف االختصاصات والمستويات، 
والتكنولوجي  والعسكري  العلمي  التطور  مواكبة  يكفل  بما 

الذي يشهده عالمنا المعاصر.
وأضاف قائاًل: »إّن المؤسسة العسكرية وفّية لعهدها بصون 
وطننا الغالي من كيد األعداء وفي طليعتهم العدّو اإلسرائيلي 
مالحقة  خالل  من  األهلي  السلم  على  ساهرة  واإلرهـــاب، 
تماًما  واعية  القيادة  أّن  كما  وجدوا.  حيثما  باألمن  المخّلين 
لصعوبة هذه األوضاع ودّقتها، وهي لن تفّرط بمسيرة األمن 

واالستقرار مهما بلغت التضحيات«.
بالقول:  المتخرجين  الضباط  إلــى  األركــان  رئيس  وتوجه 
»أدعوكم كضباٍط قادة أينما كان موقعكم الوظيفي، أن تكونوا 
على قدر المسؤوليات التي ستلقى على عاتقكم، مثااًل في الوالء 
لبنان«،  خدمة  في  والتفاني  العسكرية  ثوابته  والتزام  للجيش 
وهّنأهم منّوًها بجهود الضباط واألساتذة الجامعيين المدربين.

... ويشارك في الذكرى المئوية األولى لتأسيس 
الدولة األردنية الهاشمية

الحسين،  بن  الثاني  اللـه  عبد  األردنــي  الملك  جاللة  برعاية 
األولى  المئوية  الذكرى  لمناسبة  عمان  في  رسمي  احتفال  ُأقيم 
لتأسيس الدولة األردنية الهاشمية، حضره رئيس األركان اللواء 
العماد جوزاف عون على  الجيش  العرم ممثاًل قائد  أمين  الركن 

رأس وفد مرافق.
اللـه  عبد  الملك  األركان  رئيس  التقى  االحتفال،  انتهاء  بعد 
أحمد  يوسف  الركن  اللواء  ــي  األردن الجيش  ــان  أرك ورئيس 
جيَشي  بين  التعاون  عالقات  في  التداول  جرى  حيث  الحنيطي، 
 Resolute المشترك  التمرين  أهمية  إلى  التطرق  وتم  البلَدين 

.Union 2021
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تحت الضوء
ريما سليم ضومط

لبنان  بها  يتخبط  التي  االقتصادية  ــة  األزم عتمة  في 
خبر  برز  كورونا،  وباء  خّلفها  صحية  أزمة  مع  والمتالزمة 
تعيين رئيسة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي، لمياء 
مبّيض نائًبا لرئيسة لجنة األمم المتحدة للخدمة العامة في 
نيويورك جيرالدين موليكاتي، كشمعٍة تشعل بصيص أمل 
التفاؤل.  من  مساحة  إلى  أبناؤه  يكون  ما  أحوج  وطن  في 
خبر من األخبار البيضاء التي تطمئن اللبنانيين إلى أّن نبض 
يتسع  يزال  ما  وصدره  بعد،  يتوقف  لم  وطنهم  في  الحياة 
لمزيٍد من األوسمة التي يزينه بها نجاح أبنائه وتفوقهم في 
الميادين شتى. وقد جاء تعيين مبّيض بعد أربع سنوات على 
بمهنيٍة  خاللها  تميزت  عضو،  بصفة  اللجنة  في  مشاركتها 
معالجة  في  وكفاءة  وخبرة  واضحة  رؤية  ونقلت  ومناقبية، 

الملفات المطروحة.
لجنة األمم المتحدة للخدمة العامة هي جهاز تطوعي أنشأه 
في  المتحدة  األمم  في  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس 
ينتقيهم  خبراء  تتألف من 24 عضًوا من  األربعينيات، وهي 
بمواضيع  ومعرفتهم  لخبرتهم  المتحدة  لألمم  العام  األمين 
الحوكمة والتحديات التي تواجهها بلدان منطقتهم. وهؤالء 
خالل  من  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  عمل  يدعمون 
الحوكمة  تعزيز  تخص  شائكة  ومسائل  إشكاليات  دراسة 
واإلدارة العامة في العالم، فيناقشون أوراق العمل المطروحة 
على  المجلس  يفرضها  عملية  توصيات  في  ويختصرونها 
المواضيع ما يتعلق بالرقمنة  الدول األعضاء. من بين هذه 
تعزيز  يتناول  ما  ومنها  ومكافحته،  والفساد  وتحدياتها، 
اإلدارة المالية في مؤسسات الدولة. وتوضح السيدة مبّيض 
أّنه من أبرز مسؤوليات اللجنة البحث في التطورات الدولية 
للعام 2030،  المستدامة  التنمية  وتأثيرها في تقّدم أجندة 
والعدل  السالم  في  المتمثل  السادس عشر  الهدف  ال سيما 

والمؤسسات القوية.

مكسب للبنان ولمؤسساته
على الرغم من أّن أعضاء لجنة األمم المتحدة للخدمة العامة 
أّن  تعد  مبّيض  أّن  إال  ألوطانهم،  رسميين  ممثلين  ليسوا 

اللجنة هو مكسب للبنان كونه يعّزز  تعيينها كنائب لرئيسة 
الدولي، ال سيما من خالل الحضور  المحفل  موقعه في هذا 
وطروحات  أفكاًرا  ويقّدم  العالم  لغة  يتكلم  الذي  الفعال 
لها  أّن موقعها يسمح  إلى  السياق  وتشير في هذا  جديدة. 
األمم  تنتقيها  التي  الناجحة  التجارب  اختيار  الرأي في  بإبداء 
الجيدة،  أفكارهم  لطرح  أصحابها  وتدعو  سنوًيا  المتحدة 
تستحق  التي  اللبنانية  المؤسسات  بعض  هناك  أّن  مؤكدة 
أن تنقل تجربتها، وعرض وجهة نظرها للمناقشة في األمم 

المتحدة.
الحالي يزودها  أّن موقعها  من جهة أخرى، توضح مبّيض 
تشير  وهي  المستدامة،  التنمية  صعيد  على  مهمة  خبرات 
يجب  لبنان  في  الرسمية  وغير  الرسمية  المؤسسات  أّن  إلى 
ومتناسقة  واضحة  وخطة  موحدة  رؤيــة  ضمن  تعمل  أن 
األمد  طويلة  تنموية  أهداف  لتحقيق  العالمي  السياق  مع 
أملها  مبدية  للجميع،  االجتماعية  الحماية  األساسي  هدفها 
بإعادة مسك ملف التنمية المستدامة. وتضيف أّن الحكومة 
اإلصالحية،  المسارات  عشرات  تتولى  أن  يجب  لبنان  في 
واألهم أن يكون هناك أشخاص في اإلدارات العامة يتحّلون 
بالمهنية الكافية والمناقبية كي تتحقق المسارات المطلوبة، 
والتعليم  الشاملة،  االجتماعية  الرعاية  صعيد  على  سيما  ال 
الموازنة  تحديث  مسألة  هناك  آخر،  صعيد  على  للجميع. 
النظر في قانون ضرائبي يساند  العامة، وإعادة  والمحاسبة 
ين والقطاع  النهوض االقتصادي، إلى جانب إعادة هيكلة الدَّ
أن  الضروري  من  مهمة  تقنية  مواضيع  وهي  المصرفي، 
يتدخل فيها صندوق النقد الدولي كي يكون لبنان قادًرا على 
المسار اإلصالحي  الالزمة، ألّنه من دون  األموال  استقطاب 

لن يتحقق أي تقّدم.
المستدامة  التنمية  بتحقيق  طموحاتها  جانب  إلى  أخيًرا، 
اللبنانيين  تحلم كسائر  فإّن مبّيض  العالمي،  المستوى  على 
بعودة الوطن إلى سابق عّزه، وهي تأمل أن تتضافر الجهود 
بغية  بجديٍة  العمل  خالل  من  للبلد  إيجابية  دينامية  لخلق 
يضطر  وال  جنسيته،  نحمل  أن  نعتز  الذي  الوطن  استعادة 

أوالدنا للهجرة منه بسبب عدم وجود فرص عمل.

لمياء مبيض في األمم المتحدة: 
شمعة أمل
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تعاون وصداقة

بين مرجعيون وحرمون: 
جنسيات متحدة لهدٍف واحد

تتمركز قيادة قوات اليونيفيل في الناقورة، وينتشر جنودها 
السقي  إبل  في  مقرها  إسبانية،  بقيادٍة  قطاَعين: شرقي  في 
في شمع  ومقرها  إيطالية  قيادته  وغربي  مرجعيون(،  )قضاء 

)قضاء صور(.
»الجيش« زارت القطاع الشرقي قبيل مغادرة قائده الجنرال 
أنهت  أن  بعد  اإلسبانية  والكتيبة  ميراغايا  أنطونيو  خافيير 
الذي  القطاع  التي استمرت ستة أشهر. يشمل هذا  مهمتها 
قضاَءي  لبنان  في  العاملة  المتحدة  األمم  قوات  فيه  تنتشر 
إلى  يضم  الذي  المقر  على  أطلقت  وقد  وحاصبيا،  مرجعيون 
 Miguel القيادة الكتيبة اإلسبانية، تسمية ميغيل دي ثربانتس
de Cervantes تيّمًنا بالكاتب اإلسباني الشهير صاحب رواية 
»دون كيشوت«. في هذا القطاع جنود أتوا من أقاصي األرض 
ليقوموا بواجبهم اإلنساني وينّفذوا مهمة حفظ سالم، لكن 
تتمثل  أخــرى  مهمات  منها  وتتفرع  تتشعب  المهمة  هذه 

بالعديد من الخدمات التي ُتقّدم للمواطنين اللبنانيين.

من مرجعيون إلى حرمون
قاطنو  الشيخ، يستمتع  إلى قمم جبل  من سهل مرجعيون 
طبيعي  بجماٍل  المتحدة  األمــم  جنود  فيهم  بمن  القطاع 
مدهش. وفي تلك المنطقة الممتدة بمحاذاة الحدود الجنوبية 
الشرقية، تجمع القبعة الزرقاء أشخاًصا من جهات مختلفة من 
األرض: وهؤالء ُيعربون عن اعتزازهم بالمهمة التي يؤدونها، 
المضياف،  الجميل  البلد  هذا  في  لوجودهم  سعادتهم  وعن 
يعود  غنًيا  ثقافًيا  إرًثــا  وقــراه  وبلداته  مدنه  تختزن  والــذي 
العديد من  وتنتشر شواهده في  الميالد،  قبل  ما  إلى قرون 
السكان  جذبت  واألنهر  بالينابيع  الغنية  فالمنطقة  األماكن. 
منذ آالف السنوات، وتعاقبت عليها شعوب وحضارات عديدة. 
ألّنهم  ليس  ذلــك،  يعرفون  اليونيفيل  في  والمشاركون 

اللبنانيون  شاهد   1978 العام  في 
القبعات  مـــرة  ألول  الــجــنــوب  ــي  ف
اإلسرائيلي  العدو  احتالل  إثر  الزرق 
تلك  اللبنانية،  األراضــي  من  لجزٍء 
المتحدة  األمــم  قــوات  طالئع  كانت 
الدولي  األمن  مجلس  أسسها  التي 
العدو  انسحاب  من  التأكد  بهدف 
واستعادة  لبنان  مــن  اإلسرائيلي 
ومساعدة  الدولَيين،  والسالم  األمن 
استعادة  على  اللبنانية  الحكومة 
في  المنطقة.  في  الفعالة  سلطتها 
أثر عدوان تموز،  العام 2006 وعلى 
قام مجلس األمن الدولي بتعزيز قوة 

األمم المتحدة المؤقتة بموجب القرار 1701، وباإلضافة إلى مهماتها، كّلفها بمراقبة وقف األعمال العدائية اإلسرائيلية، 
ومساعدة الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة.

في التاسع والعشرين من شهر أيار من كل عام ُيحتفل باليوم العالمي لَحَفَظة السالم التابعين لألمم المتحدة، وقد َفَقد 
العديد من هؤالء أرواحهم فيما كانوا يؤّدون مهمتهم النبيلة. ومنذ العام 1978، سقط على أرض لبنان 322 من عناصر 

اليونيفيل الذين ينتمون إلى جنسيات مختلفة. 
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يخدمون في المنطقة فقط، بل ألّنهم تلّقوا قبل المجيء إلى 
لبنان تدريًبا خاًصا، من بين مواده معرفة العادات والتقاليد 

لدى السكان الذين سيقيمون بينهم، وأيًضا تاريخهم.
وجهتنا األولى كانت مقر قيادة القطاع الشرقي في إبل السقي. 
عند مدخل القاعدة نصب تعبر تحته السيارات للدخول، بشكل 
فينيقية.  تماثيل  تتوسطه   Cordoba بقناطر  شبيهة  قنطرة 
وفي الساحة الرئيسة أعالم وحدات اليونيفيل، ونصب تذكاري 

لشهداء الجيش اإلسباني الذين سقطوا في لبنان.

ترحيب وسرور
القطاع  في  اإلعالمي  المسؤول  استقبالنا  في  كان  هناك، 
المقّدم فرناندو بونيللي الذي رّحب بنا بحرارٍة، وزودنا لمحة 
عن القطاع والقوات المشاركة فيه، وأتاح لنا لقاء سريًعا مع 
ممّثلين عن كل وحدة من الوحدات المشاركة، قبل أن نتوجه 
أنطونيو  خافيير  اإلسباني  الجنرال  القطاع  قائد  مكتب  إلى 
ميراغايا. أول ما ُيطالعنا به الضباط هو إعرابهم عن السرور 
بزيارة مجلة »الجيش« لقطاعهم. بالنسبة إليهم من المهم 
إلى  الجنوب،  خارج  هم  من  خصوًصا  اللبنانيون،  يتعّرف  أن 
مهماتهم في لبنان. في المقابل هم يشعرون باألسى بسبب 
المواطنين  مع  تفاعلهم  مجاالت  من  حّد  ما  كورونا،  انتشار 
اللبنانيين. ومن األمور التي يجمعون عليها، تقديرهم للشعب 
وإعجابهم  طوائفه،  مختلف  بين  القائم  وللتعايش  اللبناني 
بالمطبخ اللبناني، والبقالوة تأتي على رأس قائمة الحلويات 

التي أحبوها.

قائد القطاع
عالقة  عن  ميراغايا  الجنرال  يتحدث 
المواطنين  ــع  م مــتــبــادل  تفّهم 
 .Mutual Understanding اللبنانيين
ويدعموننا،  بنا  يرحبون  ويقول: 
االعتبار  بعين  نأخذ  المقابل نحن  في 
من  جهوًدا  ونبذل  وتقاليدهم،  عاداتهم 
أجل مساعدتهم في المجاالت الطبية واالجتماعية واإلنسانية. 
األزرق،  الخط  عند  االستقرار  لنا هو  بالنسبة  األهم  ويضيف: 
ووقف أي شكل من أشكال األعمال العدائية، وذلك بالتعاون 
أّننا نتخذ كل اإلجراءات لمنع  اللبناني. كما  الجيش  طبًعا مع 
تفّشي وباء كورونا بين عسكريينا. فانتشار الوباء هو أصعب 

ما في مهمتنا.
في ما خص مشاركة النساء في قوة اليونيفيل، يقول: ترغب 

اليونيفيل برفع نسبة النساء بين عناصرها وترى أّن ذلك يرفع 
الدول  بسياسة  يرتبط  األمر  لكن  مهمتها،  فاعلية  مستوى 
المشاركة فيها. أما الوظائف المسندة إليهن فتختلف بحسب 
كل دولة. وهو يوضح: بالنسبة لنا، هّن ينّفذن كل المهمات 
األساسية. ويقمن بعمٍل رائع. أنا فخور بهّن. من جهة أخرى، 
يشير قائد القطاع الشرقي إلى أّن وجود المرأة في اليونيفيل 
يساعد كثيًرا في دعم المرأة اللبنانية، فوجودها هنا وقيامها 
بكل المهمات هو مثال يشّجع اللبنانيات على االنخراط أكثر 
العمل، خصوًصا وأّن هناك تواصاًل بين  في مختلف مجاالت 

الطرَفين.

العالقة مع الجيش
يصف  هكذا   ،Trust Cooperation الثقة  على  قائم  تعاون 
نتعاون  ويوضح:  اللبناني،  بالجيش  العالقة  ميراغايا  الجنرال 
معه في كل نشاطاتنا وبشكٍل يومي. لدينا فريق تنسيقي من 
بعضنا.  نتعّلم من  ونحن  بشكٍل مستمر.  معنا  يقيم  الجيش 
الجيش هو مؤسسة ملتزمة Commitment Institution، وهو 
يقوم بجهوٍد جبارة في مساعدة الشعب اللبناني. لدينا القيم 
نفسها. نحن نقّدر كل ما يقوم به وما قام به الجيش اللبناني، 
خصوًصا بعد انفجار مرفأ بيروت. نتشارك مًعا مهمات عديدة 
الدوريات والتمارين والتدريبات... وندعم بعضنا بعًضا  مثل 

إلنجاح المهمة، والمحافظة على األمن واالستقرار.

شعب قوي
اقتصادًيا  صعبة  أوضاًعا  حالًيا  اللبناني  الشعب  يعيش 
واجتماعًيا. لكّنه شعب قوي وقادر على اجتياز الصعوبات، يقول 
أن  وأتمنى  للبنانيين،  أمل  رسالة  أوّجه  ويضيف:  ميراغايا، 
يستمروا بالعمل من أجل الخروج من هذه األزمة. وتجربتهم 

تشّكل مثااًل لنا لنستطيع تجاوز أزماتنا في إسبانيا.
ماذا عن الخدمة في بلد بعيد؟ وسائل التواصل تقّلص المسافات. 
لمساعدة  وإنما  السياحة،  بهدف  ليس  هنا  أّننا  تعلم  وعائالتنا 
اللبناني، وهم يتفّهموننا ويدعموننا. وسنخبرهم الحًقا  الشعب 

بكل ما خبرناه في لبنان... هكذا يجيب عن السؤال.

تسليم وتسّلم
 Javier اإلسباني  الجنرال  هو  الشرقي  للقطاع  الجديد  القائد 
Mur Lalaguna. وقد تسّلم مهماته من سلفه في احتفال جرى 

في الخامس من شهر حزيران المنصرم.
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في الكتيبة اإلسبانية
في قيادة القطاع، نلتقي عدًدا من الذين يؤدون خدمتهم فيه. وفي محصلة أحاديثنا معهم ثمة إجماع على عدة أمور، أولها تقديرهم لقدرة 
 Luis Cabrero de الشعب اللبناني الذي يكافح من أجل مستقبل أفضل رغم كل ما عاشه من حروب وأزمات وفق ما يقول النقيب اإلسباني
Celestino، وهو يزور لبنان للمرة األولى. أما ثانيها فهو سعادتهم بالمهمة التي ينّفذونها رغم بعدهم عن أوطانهم وعائالتهم، فهم يقيمون 
عالقات جيدة بالمواطنين، وبعضهم يشعر أّنه في وطنه الثاني. وثمة أمر آخر: طبيعة لبنان، وكرم أهله، ومطبخه الغني باألصناف اللذيذة. 
وهذا ما يركز عليه الـMaj Abhishek Thakur الذي يأتي من الهند، وكذلك زميلته األندونيسية 1st SGT Lisda Meilianna Hendrayani التي 
تخدم معه في وحدة التعاون العسكري - المدني، وهي ترى أّن مهمتها في اليونيفيل تهدف إلى تحقيق االستقرار في المنطقة وتوفير األمان 

في منطقة عملها. وتؤكد أّن اهتمام اليونيفيل كبير بالنساء واألطفال ألّنهم الفئة األضعف في المجتمع.
Capt Sandhya Khwanju طبيبة نيبالية، تعمل كما زميَليها السابَقين في مجال التعاون العسكري - المدني. هي فخورة بوجودها هنا، وبما 

تقوم به من مهمات.
Lt Col Maysaros Chea سيدة أخرى من السيدات العامالت ضمن اليونيفيل، هي نائب قائد الوحدة الكمبودية، تتولى مسؤولية 30 امرأة 
من بالدها، 8 منهن يعملن في نزع األلغام الكمبودية، وتشير إلى أّن البعض يعتقد أّنه ليس باستطاعة المرأة القيام بهذا النوع من العمل، 

ولكن المرأة أثبتت قدرتها على ذلك.
الوحدة  عديد  هو من  واالستقرار،  األمن  على  المحافظة  إلى  الهادفة  المهمات  عن  الحيوية  من  بكثيٍر   Maj Daniyar Zaripovالـ يتحدث 

الكازاخستانية، ويؤكد أّن تجربته في لبنان هي أهم تجربة له.
Lt Milca Jovanovic ضابط أنثى من صربيا، باتت تعرف الكثير عن لبنان، وهي تقّدر كيف يبقى اللبنانيون إيجابيين رغم كل الظروف. أما 

الصيدلي الصيني Pio. Maj Wei Yu فيرى أّن لبنان جسر بين الشرق والغرب والشعب اللبناني طيب ومحب.
 Roberto Landaverde تضم الكتيبة اإلسبانية وحدة من السلفادور قوامها عدد من المهندسين واألطباء وسواهم، من بين هؤالء النقيب
المسؤول عن تنسيق العمل على األرض بين اإلسبان والصرب والسلفادور وتحضير التقارير ورفعها، وهو يشعر بالفخر ألّن بالده تمثل القارة 

األميركية في اليونيفيل.
لقاؤنا األخير قبل أن نغادر القطاع، كان مع الجندي اإلسبانية Judith Pahissa Hernandez. هذه الشابة تشارك في الدوريات التي تراقب 

الخط األزرق، وتشير إلى أّنها محظوظة بسبب وجود أصدقاء من جنسيات مختلفة حولها.
كثيرون ممن خدموا في لبنان ضمن قوات اليونيفيل عادوا إليه سّياًحا، والجميع على اختالف وظائفهم وجنسياتهم حملوا معهم ذكريات 
عزيزة من إقامتهم في بلدنا، حتى أّن البعض تزوجوا بلبنانياٍت وباتت تربطهم بلبنان عالقات وثيقة جًدا. لكن يبقى األهم من كل ذلك أّنهم 
ينّفذون في لبنان مهمة حيوية، وسكان المناطق الحدودية يدركون مدى أهمية اليونيفيل للحفاظ على األمن واالستقرار، ويعرفون أّن دماء 

العديد من عناصرها سالت إلى جانب دماء اللبنانيين، وأّن لهم في بالدنا خدمات جلى.

 Capt Luis Cabrero
de celestino

 Maj Daniyar
Zaripov

 Maj Abhishek
Thakur

Lt Milca Jovanovic

1st SGT Lisda 
Meilianna 

Hendrayani

Pio. Maj Wei Yu 

 Capt Sandhya
Khwanju

 Capt Roberto
Landaverde

 Lt Col Maysaros
Chea

 Soldato Judith
Pahissa Hernandez
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ــام إحـــدى  ــيـ خــــالل قـ
عن  بالتنقيب  الشركات 
الشاطئ  قبالة  النفط 
معلومات  وردت  اللبناني، 
عن تهديد إرهابي بحري 
المنشأة  هذه  يستهدف 
مع  بالتزامن  النفطية، 
النائمة  للخاليا  تحرك 
واستهدافها  الداخل  في 
ومدنية  عسكرية  لمواقع 
حـــســـاســـة، لــزعــزعــة 
االستقرار وتشتيت جهود 

القوى العسكرية.

مناورات وتمارين
ندين البلعة خيراهلل

 :Resolute Union 2021
المرونة واالندفاع والخبرات الُمضافة

لمعالجته  المحتمل  السيناريو  هذا  الجيش  قيادة  اختارت 
الُمشترك  البحري  التمرين  من  عشرة  الحادية  النسخة  في 
Resolute Union 2021، الذي امتّد على مدى 12 يوًما من 
التدريبات والمناورات النهارية والليلية، بالتعاون مع عناصر 

من الجيَشين األميركي واألردني. 
توليها  التي  الكبرى  األهمية  إطار  في  التمرين  هذا  يأتي 
اليومي،  وزادها  الجيوش  عصب  هو  الذي  للتدريب  القيادة 
ومن ضمن استراتيجيتها اآليلة إلى صقل مهارات العسكريين 
العمليات  مجال  في  وخصوًصا  القتالية،  قدراتهم  وزيــادة 

المشتركة ومواجهة التهديدات اإلرهابية في الداخل. 

ما هو التمرين؟
يوضح مدير التمرين العقيد الركن البحري مصطفى العلي 
أّن هذا التمرين السنوي الذي يتّم تطويره بحسب الحاجات 
خبرات  تراكم  عن  عبارة  هو  المشاركة،  للوحدات  التدريبية 
ومع  بعضها  مع  التعاون  خالل  من  الوحدات  هذه  تكتسبها 

فرق التدريب األميركية.
جانب  إلى  التمرين،  هذا  عرفه  الذي  التطور  تجليات  أبرز 

جميع  إشــراك  هو  األردنـــي،  الجيش  من  عناصر  مشاركة 
الوحدات الخاصة في الجيش )أفواج: المغاوير ومغاوير البحر 
إلى  باإلضافة  العام،  هذا  نسخة  في  والمكافحة(  والمجوقل 
واألشغال  اإلشارة  الهندسة،  النقل،  الثاني،  المدفعية  أفواج: 
المستقل، والشرطة العسكرية والطبابة العسكرية، ومديرية 
بقعة  توسيع  تّم  كما   .CIMIC المدني   - العسكري  التعاون 
العمليات المحددة التي كان ُينفَّذ عليها التمرين في النسخات 
إلى  جنوًبا  صيدا  من  يمتّد  جغرافًيا  نطاًقا  ليشمل  السابقة، 
في  وليلية،  نهارية  تمارين  ُنفِّذت  حيث  الشمالي،  الشاطئ 
الوقت  في  أخرى  أماكن  وعــّدة  فيطرون  الكفور،  حنوش، 
المختلفة.  الظروف  مع  للتكّيف  عدة سيناريوهات  مع  نفسه، 
وقد تم تنفيذ تمرين مهاجمة خلية إرهابية في منشآت نفط 
طرابلس، لمحاكاة التهديدات التي قد تطال المنشآت النفطية.

أهداف التمرين
يمكن تحديد أبرز أهداف التمرين باآلتي:

خاللها  تقوم من  التي  المشتركة  العمليات  في  التمرس   -
وثيٍق  بتعاوٍن  مهمات  بتنفيذ  وجّوية  وبحرية  برية  وحدات 



تحت قيادة موّحدة، بالتعاون مع قوات عربية شقيقة، وفرق 
تدريب من الجانب األميركي، لما لهذا األمر من أهمية أثبتتها 

التجارب العمالنية السابقة. 
- تأمين قدرة فاعلة للدفاع عن الساحل اللبناني والتحضير 
لحماية المنشآت النفطية مستقباًل، ومواجهة التهديدات التي 

قد تطال األمن البحري.
في  إرهابية  أهداف  معالجة  على  البحرية  القوات  تدريب   -
البحر، باإلضافة إلى التحضير لمواجهة خطر استخدام الزوارق 
بالسبل  بحًرا،  اإلرهابية  الهجمات  تنفيذ  في  المأهولة  غير 

الالزمة )البحرية، الجوية أو المدفعية(.

التدريب عصب الجيوش
في ختام التمرين الذي حضره قائد الجيش العماد جوزاف 
عون وسفيرة الواليات المتحدة األميركية في لبنان السيدة 
لبنان  في  الهاشمية  األردنية  المملكة  وسفير  شيا  دوروثي 

السيد وليد الحديد ورئيس هيئة األركان المشتركة األردنية 
البحرية  القوات  قائد  الحنيطي ومساعد  الركن يوسف  اللواء 
 Rear Admiral Curt A. األميركية  الوسطى  القيادة  في 
RENCHAW وعدد من الضباط، شّدد العماد عون على أّن 
الجيش  أّن  جديدة  مرة  وأّكد  الجيوش.  عصب  هو  التدريب 
األمن  لضبط  وحرفية  بدقة  مهماته  بأداء  مستمر  اللبناني 
االقتصادية  باألوضاع  تأثره  رغم  وذلك  االستقرار،  وحماية 

وجائحة كورونا. 
ما ال يقل عن 700 عسكري بين ضابط وفرد، شاركوا في 
جديدة  مرة  وأثبت  مضافة  قيمة  شّكل  الذي  التمرين  هذا 
الخبرات  نتيجة  عالية  قدرات  يمتلك  اللبناني  الجيش  أّن 
الجيوش  مع  خبراته  يتبادل  وهو  المتراكمة.  العمالنية 
ظل  في  خصوًصا  كبيرة  بأهمية  يتسم  الذي  األمر  األخرى، 
توحيد الجهود العالمية لمكافحة التهديدات اإلرهابية التي 

ال تحّد تأثيراتها حدود. 

دعم أميركي لجيش على مستوى الوطن
في ختام التمرين، أّكدت سفيرة الواليات المتحدة األميركية في لبنان السيدة دوروثي شيا أّن بلدها يؤمن بأّن الجيش اللبناني هو المدافع 
الوحيد عن سيادة لبنان، ودعمه لهذا الجيش هو أمر يفخر به األميركيون. وأشارت إلى أّن هدف الواليات المتحدة كان وما زال، مساعدة 

المؤسسة العسكرية التي تمتد على مستوى الوطن، على االحتراف وبناء القدرات والطاقات. 
كما أشادت السفيرة شيا بالجيشين األردني واللبناني مشيرة إلى أّن هذا التمرين المشترك هو األكبر مع الجيش اللبناني إذ ينّفذ للمرة 
األولى بين 3 جيوش. وأعلنت عن تقديم 120 مليون دوالر أميركي للمؤسسة العسكرية في مجال التدريب والوسائل الدفاعية، إضافة إلى 

تقديم 3 زوارق خفر سواحل، و59 مليون دوالر أميركي لدعم قدرات الجيش في حماية الحدود وضبطها.
البحري يسعى  التمرين  أّن هذا  القيادة الوسطى األميركية Rear Admiral Curt A.RENCHAW أوضح  البحرية في  القوات  مساعد قائد 
إلى جعل البحار أكثر أماًنا ويحمي حرية المالحة والتجارة ويهدف إلى مواجهة األزمات، مؤكًدا العالقة المميزة التي تجمع الجيشين األميركي 

واللبناني والمبنية على التعاون والتنسيق.

خبرات وانطباعات 
اللَذين  العمل والتنسيق المشترَكين  التي تّم تبادلها، وخصوًصا في إطار  التمرين على المهارات االستثنائية  ُتجمع الوحدات المشاركة في 

يفّعالن األداء ويرفعان الجهوزية في وجه التهديدات اإلرهابية. وهنا نبذة عن بعض هذه الخبرات واالنطباعات.
- فرع مكافحة اإلرهاب والتجسس: تبادل الخبرات والمعارف مع الفرق األجنبية يؤّدي إلى التطور على المستوى الفردي وعلى مستوى الوحدة 

والقيادة والسيطرة. ولكن الدرس األهم هو تخطي هذه التحديات من خالل االجتماعات المتتالية والتنسيق والتحضير.
- الفوج المجوقل: كان التمرين مهًما جًدا للفوج ويحاكي مهمات واقعية ُنفِّذت كأّنها حقيقية. وقد استفاد العناصر من خبرات القوات الخاصة 

األردنية، ومن المشاركة إلى جانب باقي األفواج الخاصة اللبنانية، ما عّزز التعاون والتنسيق والعمل المشترك.
- فوج األشغال: كان له اختبار مميز مع الفريق األميركي في تبادل الخبرات الفنية وإلقاء الضوء على المهارات واإلمكانات المهنية التي يمتلكها 

عناصره، خصوًصا وأّن الفريق األجنبي أقام داخل ثكنة الفوج مّما زاد فرص التبادل خالل أوقات التدريب وخارجها.
- فوج الهندسة: كان التمرين فرصة لعناصر الفوج للتعرف على عتاد وطرق وتقنيات حديثة، واختبار جهوزيتهم من خالل مهمات مفاجئة. وقد 

أفاد الفريق األميركي أّنه اكتسب معارف جديدة نظًرا لتنوع الذخائر الموجودة على األراضي اللبنانية وخبراتنا في معالجة هذه الذخائر.
- التعاون العسكري - المدني CIMIC: كان االختبار األهم للعناصر هو تنفيذ مهمات فجائية ما صقل مهارات العسكريين في 

مجال العمل في ظروف عمالنية مختلفة وجهوزية فكرية وجسدية الحتواء الصعوبات.
- مديرية التوجيه: غّطت التمرين منذ اليوم األول بكل تفاصيله، لياًل ونهاًرا، وللمرة األولى نقلت األحداث اليومية للتمرين 

على وسائل اإلعالم بالصور، ما ألقى الضوء على دور الصورة في إظهار أهمية التمرين، وأّكد الجهوزية لتغطية أي 
حدث طارئ.
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العقيد ديفيد هاسكل:
يدهشني الجيش اللبناني بمرونته واندفاعه! 

األميركية  الخاصة  القوات  لقائد 
األوســط  الشرق  منطقة  في 

 Col. David وشمال أفريقيا
الخاصة  خبرته   Haskell
في لبنان منذ عام تقريًبا. 
ــش وحـــدات  ــاي فــهــو ع
انذهاله  ويبدي  الجيش، 
مــن انـــدفـــاع عــنــاصــره 

ومرونتهم، وأكثر ما يلفته 
اللبناني  الجيش  يمّيز  ومــا 

هذه  كل  ظل  في  صموده  هو 
الصعوبات التي تعصف بالبلد. Haskell تحدث إلى »الجيش« 
الذي   ،Resolute Response »تمرين  قائاًل:  التمرين  عن 
مع  الطويلة  شراكتنا  على  داللة  هو  عاًما،   12 منذ  نجريه 
القوات  مع  الوثيقة  عالقتنا  ووفق  ولبنان.  اللبناني  الجيش 
الخاصة في الجيش اللبناني، قررنا توسيع هذا التمرين ليصبح 
Resolute Union ويشمل القوات البحرية والقيادة المركزية 
للقوات البحرية األميركية من جهة، والقوات الخاصة والجوية 

في الجيش اللبناني من جهة أخرى«.
 )Task Force 5( الخامسة  المهام  قوة  »ترّكز  قائاًل:  ويتابع 
الخبرات  تبادل  اللبناني من خالل  الجيش  على تعزيز قدرات 
التي  التمارين  جميع  من  األســاس  والهدف  والتدريبات. 
إلى  باإلضافة  التدريبية،  برامجنا  فاعلية  اختبار  هو  ندعمها 
والسيطرة.  القيادة  على  والقدرة  المشتركة  العمليات  تفعيل 
»فجر  اللبناني،  الجيش  خاضها  معركة  أحدث  مثاًل  لنأخذ 

الجرود«، حيث شّكل قوة مشتركة للقيادة والسيطرة، وذلك 
لتحقيق التناسق بين العمليات العسكرية المتعددة وعمليات 
القوات الجوية. هذا األمر يتطلب التدريب المستمر للبقاء في 

جهوزية تامة لمواجهة األخطار الداخلية«.

تحديات تخّطيناها
ويتابع العقيد هاسكل مجيًبا عن الجزء الثاني من السؤال، 
من  وبكثير  كبير  بتعاون  التحديات  على  تغلبنا  لقد  فيقول: 
العمل الجاد. العمل مع القوات المسلحة في الجيش اللبناني 
المركزي  فريقنا  بين  التعاون  وجود  مع  أمٌر سهل، خصوًصا 
األردنية  المسلحة  والقوات  األميركي  العسكري  والملحق 
معقدة  تمارين  في  األكبر  التحدي  أما  اللبناني.  والجيش 
اللوجستية،  الصعوبات  فهو   Resolute Union تمرين  مثل 

وخصوًصا حين نعمل مع شركاء من بلدان أخرى.

كيف تقّيمون أداء الجيش اللبناني وتطوره؟
الجيش  مع  عملي  فترة  »خــالل  هاسكل:  العقيد  يجيب 
كان  المثال،  سبيل  على  استثنائًيا.  تقدًما  شهدُت  اللبناني، 
المستوى  على  وصعًبا  جديًدا   Resolute Union تمرين 
ونّفذ  للغاية  متجاوًبا  كان  اللبناني  الجيش  لكن  العمالني، 
كقوة  مهّمتنا  اقتصرت  حين  في  وممّيز،  استثنائي  بشكل 
مهام خامسة على تقديم النصائح وتبادل األفكار. يذهلني 
تماًما  مدى مرونة الجيش اللبناني واندفاعه في هذا الوضع 
في  بما  الجيوش،  من  العديد  أّن  أعتقد  ال  للغاية،  الصعب 
والمعنويات  اإلرادة  على  تحافظ  أن  يمكنها  جيشنا،  ذلك 
والمهارة لالستمرار في ظل كل األحداث التي حصلت خالل 

العام الماضي!

تعزيز المفاهيم المشتركة
سفير المملكة األردنية الهاشمية في لبنان السيد وليد الحديد أشاد في ختام التمرين بالعالقات االستراتيجية بين الجيوش العربية، شاكًرا 
الواليات المتحدة األميركية على دعمها المستمر لجهود السالم في المنطقة ومؤكًدا أّن الجيش اللبناني هو ضمانة لالستقرار والوحدة في لبنان.
وفي حديث خاص لمجلة »الجيش« اعتبر رئيس شعبة الملحقين العسكريين )األردن( العقيد الركن خلدون عبد الفتاح خليفات هذا التمرين 
فرصة حقيقية للتعاون وبناء مفهوم عمليات مشترك ضمن مجتمع القوات الخاصة اإلقليمي والدولي وتعزيز المفاهيم المشتركـة. باإلضافـة 
إلى القـدرة على تنفيـذ عمليات مشتركـة متعـددة الجنسيـات ضـد أهداف مشتركـة تحاكـي سيناريوهـات التهديدات الحالية )مكافحـة اإلرهـاب 

والتطـرف(. وأشـاد العقيـد الركـن خليفـات بقدرات الجيش اللبنانـي البدنيـة والذهنيـة على الرغـم من محدوديـة اإلمكانـات الماديـة.

القوة المشتركة
تعمل الوحدات المختلفة المشاركة في هذا التمرين )بحرية وجوية وخاصة وبرية...( في إطار قوة بحرية مشتركة لتنفيذ مهمة محددة. وهو 
مفهوم جديد في القيادة والسيطرة يتم تطبيقه في التمرين. هذه القوة تكون بقيادة قائد القوات البحرية وتضم ضباًطا من الوحدات المشاركة 

لدراسة المعطيات المتوافرة عن أي اعتداء إرهابي محتمل، وتقييم الخطر، وتقدير الموقف وصواًل إلى إعطاء األوامر للوحدات المعنية بالتنفيذ.
يلتمس التمرين الواقعية في التنفيذ إلى أقصى حد من خالل فصل عملية التخطيط عن عملية التنفيذ. إذ ُتعطى القوة المشتركة مهمة للتنفيذ 
من دون أن تكون على علم مسبق بالهدف، فتقوم بتقدير الموقف وتكليف قوة تابعة لها بالتنفيذ. كما تتجلى الواقعية من خالل استخدام خاليا 
مثيل العدو تقوم بمقاربة نمط عمل الخاليا اإلرهابية. كما أّن استخدام ذخيرة مطاطية خاصة نوع UTM يعطي مقاربة أكثر واقعية في التنفيذ.
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 Lebanon Wide 2021
مواجهة أزمة على 

الصعيد الوطني

24

مناورات وتمارين
 ندين البلعة خيراهلل

الــتــحــديــات واألزمـــات  ــرغــم مــن كــل  ال على 
االقتصادية واالجتماعية التي يعاني منها جيشنا، 
الدائمة  الجهوزية  واألخير  األول  هّمه  يبقى 
من  وسالمنا.  أمننا  يهّدد  قد  خطر  أي  لمواجهة 
للتدريب،  القصوى  األهمية  القيادة  تولي  هنا 
الجيش  قائد  قول  حّد  على  الجيوش«،  »عصب 

العماد جوزاف عون. 

ال  واللوجستية،  المادية  بإمكاناته  المتواضع  الجيش  هذا 
من  واالستفادة  والتطور،  بالتكنولوجيا  لّلحاق  فرصًة  يضّيع 
خبرات الجيوش المتقدمة. آخرها في الجيش الفرنسي، نظام 

.SOULT التشبيه

SOULT إلى JANUS من
للقيادة  شهاب  فؤاد  كلية  في  التكتي  المشبه  قسم  افُتتح 
نظام  مع   2005 العام  في  اللبناني،  الجيش  في  واألركــان 
JANUS، بدعٍم من الجيش الفرنسي. هذا النظام هو تشبيه 
لكل القوى التي تنّفذ تمارين على األرض )حتى مستوى لواء(.
حين   ،2015 العام  إلى  النظام  هذا  على  التدريب  استمّر 
الذكاء  مجال  في  )العاملة   MASA Group شركة  طــّورت 
 SOULT - Simulation االصطناعي( للجيش الفرنسي نظام
 pour les Opérations des Unités Interarmes et de

ثة من سابقه. la Logistique Terrestre، وهو نسخة ُمحدَّ
شهاب  فؤاد  كلية  في  التكتي  المشبه  قسم  رئيس  يشرح 
للقيادة واألركان العقيد الركن فؤاد الحايك، نقاط االختالف 

بين النظاَمين:
- اختلف المحيط الذي نعمل ضمنه، فامتّدت بقعة العمليات 
تصبح  اللبنانية.  األراضي  كامل  لتشمل  محّددة،  بقعة  من 
هذه البقعة أكثر واقعية باعتماد SOULT الذي يوّفر التقنية 

 .Janus 2 معD 3 بعد أن كانت ثنائيةD ثالثية األبعاد
- كانت التمارين ُتنفَّذ على مستوى لواء كحدٍّ أقصى، وبات 

اللبناني إلى جانب باقي القوى  باإلمكان إشراك كل الجيش 
الوقت  في  الُمنفَّذة  بالعمليات  المعنية  والمؤسسات  األمنية 

عينه.
- للذكاء االصطناعي دور مهم جًدا في هذه النسخة الجديدة 
من النظام، في تحريك القوى، إذ يتّم إدخال المهمة، فيقوم 
النظام بتحليل المعطيات وميزان القوى، ويقّدم التقارير ذات 

الصلة.

َلبَننة النظام
في  المهمات  وتنفيذ  المعلومات  تحليل  عقيدة  تستند 
 .NATOالـ وعقيدة  الفرنسية  المعطيات  إلى   SOULT نظام 
حيث  من  التشبيه  نظام  لبننة  إلى  الحاجة  برزت  هنا  من 
المهمات وتنفيذها واألسلحة الُمستخدمة، لتتالءم مع الواقع 
المطّورة  الشركة  زوَّدت  الهدف،  ولهذا  اللبنانية.  والحاجات 
للنظام MASA الجيش اللبناني كل التراخيص الالزمة إلجراء 

التعديالت. 
اإلنجاز األهم في هذا المجال، يتحّدث عنه المالزم أول علي 
العمل  فريق  استحصل  التقني(:  الفرع  أعمال  )مسّير  جّمول 
الشؤون  مديرية  من  الالزمة  الخرائط  كل  على  القسم  في 
رسومات  شكل  على  وتحميلها  بتحويلها  وقام  الجغرافية، 
وصواًل  قراءتها،   SOULT النظام  يستطيع  رقمية  ومعطيات 
اللبنانية،  باألراضي  الخاصة  الرقمية  المعطيات  تحميل  إلى 

وإعطاء واقعية أكثر للتمارين الُمنفَّذة.
هذا العمل ليس سهاًل البتة، يقول المالزم أول جّمول، فقد 
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عمل الفريق التقني على مدى أشهر متتالية، من دون كلٍل 
وال ملل، أمام الشاشات، ليصبح النظام جاهًزا لتنفيذ التمارين 
المخططة على صعيد أركان قيادة الجيش وكلية فؤاد شهاب 

للقيادة واألركان.

المتدّربون
يتدّرب على هذا المشّبه الفريق التقني في القسم، باإلضافة 
واألفواج  واأللوية  كتيبة،  وقائد  األركان  دورَتي  ضباط  إلى 
التي تحّضر خطًطا وأوامر عمليات، يتم تحميلها على النظام 
الواقع.  أرض  األخطاء على  المستقاة وتفادي  الدروس  ألخذ 
عندما  الخطط  تعديل  مجال  في  إيجاًبا  ينعكس  األمر  هذا 

يلزم، كما يؤّثر في بقعة العمليات وكيفية انتشار القوى.

Lebanon Wide 2021
على  تمرين  تنفيذ  تّم  الجيش،  صعيد  على  األولى  للمرة 
 Lebanon بعنوان SOULT مستوى متقّدم من خالل نظام
Wide 2021. شّكل سيناريو التمرين محاكاًة لمواجهة أزمة 
على الصعيد الوطني، وشاركت فيه وحدات من الجيش وقوى 
األمن الداخلي واألمن العام وأمن الدولة والمديرية العامة 
للجمارك والدفاع المدني والصليب األحمر اللبناني ومنظمَتا 
UNRWA وUNHCR، باإلضافة إلى عدد من الخبراء والضباط 

الفرنسيين.
يقول العميد الركن أمين القاعي من أركان الجيش للعمليات 
ربط  يتّم  األولى،  وللمرة  أّنه،  التمرين هو  يمّيز هذا  ما  إّن 
قسم المشّبه التكتي بغرفة عمليات القيادة، التي كانت تعطي 
 Serveur خالل  من  األرض  على  المنتشرة  للقوى  األوامــر 

وتتابع تنفيذ التمرين وكأّنه على أرض الواقع.
ويشرح مدير التمرين المقدم الركن جان داغر، أّن هدف هذا 
المهمات  لتنسيق  العمالنية  الوحدات  تقييم قدرات  التمرين 
مع القوى األمنية ومنظمات المجتمع المدني والدولي خالل 
وعدم  األدوار  توزيع  على  التدريب  في  ساعد  وقد  األزمات. 

تداخل المهمات.
مرحلة  من  واالنتقال  التطور  حيث  من  أهميته  تبرز  كما 
التدريب على األرض ومصروف اآلليات والمحروقات والجهد، 
المادية  األزمــة  ظل  في  المشبه،  على  التنفيذ  مرحلة  إلى 
األنسب  الوسيلة  هو  المشبه  يكون  وبذلك  واالقتصادية. 
باإلضافة  المستقبلية،  والتهديدات  للتحديات  القوى  لتهيئة 
االستباقي  التخطيط  على  واالعتياد  األخطاء  من  الحد  إلى 

للتهديدات.

:Colonel Eric Philipp
الجيش اللبناني التزام وتضحية ُمطلقة

النظام  استقدام  في  أساسي  دور  الفرنسي  للدعم  كان 
المستشار  تحّدث  وقد  وصيانته،  تحديثه  وتمويل  الجديد، 
 Colonel واألركــان  القيادة  كلية  في  الفرنسي  العسكري 
Eric Philipp في حديث خاص لمجلة »الجيش«، عن أهمية 
 Lebanon التدريب على هذا النظام، وخصوًصا مع تمرين
Wide. فهو يلقي الضوء على أهمية مرحلة التخطيط قبل 
تنفيذ أي مهمة، باإلضافة إلى سرعة صياغة األوامر وتحديد 

لتنفيذها. االحتياجات 
اللبناني  الجيش  اندفاع  على   Colonel Philipp وأثنى 
ترددهم  لفته عدم  وقد  للتقّدم،  الدائم  عناصره  واستعداد 
الجديدة  األمور  لتعّلم كل  والمساعدة  االستشارة  في طلب 
بالفرنسية  ُيسّمى  ما  يملك  الجيش  أّن  وأضاف  والمفيدة. 
»Le culte de la mission«، أي االلتزام الكامل بالمهمة 
من  الُمطلقة  للتضحية  واالستعداد  مناقشة،  دون  من 
قدراتـه  محدوديـة  من  الرغم  على  وهذا  إنجاحها،  أجل 

اللوجستيـة.
جانـب  إلـى  الدائـم  فرنسـا  وقـوف  علـى  أخيـًرا  وأّكـد 
يحتـاج  حيـن  والمساعـدة  بالدعـم  لمـّده  اللبنانـي  الجيـش 

لذلـك.
الجيش  يبقى  األحــوال،  وضاقت  الصعاب  اشتّدت  مهما 
وتتخطى  جراحها  على  تتعالى  التي  الوحيدة  المؤسسَة 
المصالح الشخصية، وتبذل الغالي والنفيس في سبيل اجتياز 
الجيش  هذا  سمعة  تبقى  تتهّدده.  التي  المحن  كل  لبنان 
واإلجماع الوطني على رسالته السامية، الحافَز األول واألخير 

لكل الدول الصديقة لتبقى داعمًة له.
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الدولة  ستقوم  الفرنسي،  االنتداب  منذ  األولــى  للمرة 
بفضل  وذلك  بنفسها،  البحرية  خرائطها  بإنتاج  اللبنانية 
الجيش  في  البحرية  للقوات  التابعة  الهيدروغرافيا  مصلحة 
لتؤّدي  في شباط 2014  المصلحة  تأّسست هذه  اللبناني. 
ونشرها،  اللبنانية  البحرية  الخرائط  إعداد  في  وطنًيا  دوًرا 
ولُتعّد الدراسات الالزمة من أجل ترسيم الحدود البحرية مع 

دول الجوار.
 

انضّمت مصلحة الهيدروغرافيا في 2020/12/7 إلى منظمة 
 International Hydrographic العالمية  الهيدروغرافيا 
يكونوا  أن  على  أعضاءها  تحّث  التي   ،Organisation
مسؤولين عن المسوحات الهيدروغرافية وخرائطهم البحرية 

في مياههم اإلقليمية لتأمين سالمة المالحة.
وّقع  اللبنانية،  الهيدروغرافيا  مصلحة  تأسيس  موازاة  في 
الجيش اللبناني اتفاقية مع الجمهورية اإليطالية، لبناء قدرات 
هذه المصلحة لجهة المسح البحري، وعلم الخرائط وتأمين 

معلومة السالمة البحرية.
 

ملحق تقني
غيث  عفيف  البحري  المقدم  الهيدروغرافيا  مصلحة  رئيس 
أصابتها،  التي  األضرار  ورغم  بيروت،  انفجار  بعد  أّنه  يشرح 
نّفذت المصلحة مسًحا هيدروغرافًيا للمرفأ، وأّمنت معلومات 
السالمة البحرية التي تفيد بأّن المرفأ ما زال صالًحا للمالحة 

وأرصفته جاهزة الستقبال السفن على أنواعها.
تمديد  إلى  السعي  على  اإليطالية  الدولة  األمر  هذا  شّجع 
على  اتفاقية  توقيع  خالل  من  اللبنانية  الدولة  مع  التعاون 
الهيدروغرافيا،  مجال  في  البلدين  دفــاع  ــي  وزارت صعيد 
الكارتوغرافيا وعلم المحيطات. تبع ذلك، توقيع ملحق تقني 
تطبيقي على صعيد مصلحتي هيدروغرافيا البلَدين في مجال 
اإلنتاج المشترك للخرائط البحرية الورقية واإللكترونية. مّدة 

المشروع 10 سنوات تمتد على مرحلتين:
- المرحلة األولى )من 5 إلى 7 سنوات(: مرحلة إنتاج ُمشترك 
للخرائط البحرية اللبنانية مع الدولة اإليطالية، وهي مرحلة 

ضرورية الكتساب الخبرة في إنتاج الخرائط.

لبنان  يصبح  األخيرة(:  الثالث  )السنوات  الثانية  المرحلة   -
مصلحة  وتصبح  بنفسه،  الوطنية  خرائطه  إنتاج  على  قادًرا 
المخّولـة  الوحيدة  الشرعية  الوطنية  السلطة  الهيدروغرافيا 

.IHOإصـدار الخرائـط البحريـة الُمعتـرف بهـا من جانـب الـ
 

أهمية إنتاج الخرائط وطنًيا
تنتج  فرنسا  كانت  اآلن،  وحتى  الفرنسي  االنتداب  منذ 
التفاصيل  بعض  عن  غافلًة  اللبنانية  البحرية  الخرائط 
الجديد،  المشروع  هذا  ومع  الداخلية.  بالمالحة  المتعلقة 
تناسب  جديدة  خرائط  مجموعة  إنتاج  من  لبنان  سيتمّكن 
الحاجات الوطنية والعالمية. فمنظمة الهيدروغرافيا العالمية 
الهيدروغرافي  النشاط  بهذا  القيام  على  ــدول  ال تشّجع 
والكارتوغرافي للحّد من الحوادث البحرية التي تكّبد العالم 

خسائر بشرية ومادية جّمة.
أول خريطة  بإنتاج  الماضي،  أيار  المصلحة في شهر  بدأت 
األولى  الخريطة  لتكون  رمزًيا  اختيرت  بيروت،  لمرفأ  بحرية 
الُمنَتجة محلًيا، وسيتبعها ما يقارب 13 خريطة بحرية تغّطي 

المياه اإلقليمية اللبنانية.

في ثكناتنا
ندين البلعة خيراهلل

لبنان على ساحة
الهيدروغرافيا العالمية

على الرغم من كل شي!
تملك  ال  التي  الجوار  دول  بعض  عن  لبنان  تمّيز  المصلحة  هذه 
خرائطه  إصدار  في  باستقالله  اليوم،  وهو  هيدروغرافيا.  مصالح 
مع  يتساوى  به،  تعصف  التي  األزمات  كل  من  الرغم  على  البحرية 
كبرى الدول العربية مثل جمهورية مصر العربية التي تتمّيز بحجم 
في  لتستقل  اآلن  حتى  انتظرت  بدورها  والتي  الهائل،  اقتصادها 

إصدار خرائطها.
وقد تم رفع علم لبنان في مقر منظمة الهيدروغرافيا العالمية، في 
إليهـا  انضم  الذي  الوحيد  البلد  فهو  لتأسيسها،  المئوية  الذكرى 

هذا العام.

ميالد  الركن  اللواء  من  درًعا  يتسّلم  الثاني  ألبيرت  موناكو  أمير 
األمين  حضور  في  عون،  جوزاف  العماد  الجيش  قائد  ممثل  إسحق 
العام لمنظمة الهيدروغرافيا العالمية Dr. Mathias Jonas وقائد 
هيثم  البحري  الركن  العقيد  اللبناني  الجيش  في  البحرية  القوات 

الضناوي، في مناسبة اليوم العالمي للهيدروغرافيا
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العميد الركن المهندس البحري المتقاعد علي عالء الدين
نعت قيادة الجيش العميد الركن المهندس البحري المتقاعد علي عالء الدين الذي توفي بتاريخ 2021/3/10.

- من مواليد 1934/7/1 في كترمايا - الشوف.
- تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط بتاريخ 1952/10/16.

- ُرقي إلى رتبة مالزم اعتباًرا من 1955/10/1، وتدرج في الترقية حتى رتبة عميد ركن اعتباًرا من 1981/7/1.
- حائز: أوسمة: الهمايوني من الدرجة الخامسة، 31/ك1961/1 التذكاري، االستحقاق اللبناني الفضي بالقدم ومسعف، 

فجر الجنوب، األرز الوطني من رتب فارس وضابط وكومندور، الوحدة الوطنية والبحري من الدرجة الممتازة. تهنئة العماد قائد الجيش 3 مرات.
- تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

- متأهل وله أربعة أوالد.

30

في سجل الخلود

العميد المتقاعد طوني النجار
طوني  المتقاعد  العميد  الجيش  قيادة  نعت 

النجار الذي توفي بتاريخ 2021/3/23.
- من مواليد 1956/9/18 في زحلة.

ضابط  تلميذ  بصفة  الجيش  في  تطوع   -
بتاريخ 1980/9/22.

- ُرقي إلى رتبة مالزم اعتباًرا من 1983/11/1، وتدرج في الترقية حتى 
رتبة عميد اعتباًرا من 2012/3/15.

- حائز: أوسمة: االستحقاق اللبناني من الدرجَتين الثانية والثالثة، الوحدة 
الوطنية، فجر الجنوب، الحرب ثالث مرات، األرز الوطني من رتبَتي فارس 
من  العسكري  الفخر  الفضية،  الدرجة  من  العسكري  التقدير  وضابط، 
مرة   11 الجيش  قائد  العماد  تنويه  اإلرهاب.  ومكافحة  الفضية  الدرجة 

وتهنئته 19 مرة وتهنئة قائد القطعة 13 مرة.
- تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

- متأهل وله ولد واحد. 

العميد المتقاعد فايز الحكيم
فايز  المتقاعد  العميد  الجيش  قيادة  نعت 

الحكيم الذي توفي بتاريخ 2021/4/5.
- من مواليد 1937/12/17 في البترون.

ضابط  تلميذ  بصفة  الجيش  في  تطوع   -
بتاريخ 1959/10/9.

- ُرقي إلى رتبة مالزم اعتباًرا من 1962/9/14، وتدرج في الترقية حتى 
رتبة عميد اعتباًرا من 1991/1/1.

- حائز: أوسمة: 31/ك1961/1 التذكاري، الوحدة الوطنية، األرز الوطني 
الثانية  الدرجة  من  اللبناني  االستحقاق  وضابط،  فــارس  رتبَتي  من 
واالستحقاق اللبناني الفضي من الدرجة الثالثة. تنويه العماد قائد الجيش 

مَرتين وتهنئة قائد القطعـة.
- تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

- متأهل وله ولدان.

العميد المتقاعد محمد علي مرتضى
نعت قيادة الجيش العميد المتقاعد محمد علي 

مرتضى الذي توفي بتاريخ 2021/4/25.
- من مواليد 1959/4/27 في تمنين التحتا 

- بعلبك.
- تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط بتاريخ 1982/1/2.

- ُرقي إلى رتبة مالزم اعتباًرا من 1986/8/1، وتدرج في الترقية حتى 
رتبة عميد اعتباًرا من 2015/4/26.

الجنوب،  فجر  الوطنية،  الوحدة  الحرب،  مرَتين،  الجرحى  أوسمة:  حائز:   -
فارس  رتبَتي  من  الوطني  األرز  الفضية،  الدرجة  من  العسكري  التقدير 
وضابط، االستحقاق اللبناني من الدرجَتين الثانية والثالثة، الفخر العسكري 
من الدرجة الفضية ومكافحة اإلرهاب. تنويه العماد قائد الجيش 9 مرات 

وتهنئته 27 مرة وتهنئة قائد القطعة 9 مرات.
- تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

- متأهل وله أربعة أوالد.

العميد الركن المتقاعد مرسال كرم
المتقاعد  الركن  العميد  الجيش  قيادة  نعت 
مرسال كرم الذي توّفي بتاريخ 2021/5/25.
 - الحدث  في   1949/3/27 مواليد  من   -

بعبدا.
ضابط  تلميذ  بصفة  الجيش  في  تطّوع   -

بتاريخ 1968/10/1.
- ُرّقي إلى رتبة مالزم اعتباًرا من 1971/8/1، وتدّرج في الترقية حتى 

رتبة عميد ركن اعتباًرا من 1997/1/1.
- حائز: أوسمة: الوحدة الوطنية، األرز الوطني من رتبَتي فارس وضابط، 
االستحقاق اللبناني من الدرجات األولى، الثانية والثالثة، التقدير العسكري 
قائد  العماد  تنويه  الجنوب.  وفجر  الحرب  الجرحى،  الفضية،  الدرجة  من 

الجيش خمس مّرات وتهنئته 11 مّرة وتهنئة قائد القطعة.
- تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

- متأهل وله ولدان.
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العميد علي قانصو
مدير التوجيه

عبارة

 توحيد الجهود
حين ُتقيم الدول عالقات تعاون عسكري على مستوى جيوشها، تسعى إلى تحقيق االستفادة المتبادلة من 
هذا التعاون خدمة ألهدافها ومصالحها، ودرًءا لألخطار التي تهّددها. وتأتي المناورات والتمارين المشتركة 
بين الجيوش لُتتّوج هذا المسار بصورة تعكس الرغبة في توحيد الجهود وتمتين العالقات، والعمل على 
تحصيل أفضل ما يمكن من اإليجابيات المتأتية عن التمرين، وال سيما إذا كان على نطاق واسع، بما يشمل 

عدة وحدات وأسلحة.
تتيح هذه التمارين بالدرجة األولى تدريب العسكريين من مختلف الرتب على خوض المعركة، من خالل 
ل الضغوط ومواجهة األخطار، والمضي قدًما وإيجاد الحلول  محاكاة ظروف الميدان وحث العناصر على تحمُّ
المبتكرة للمعضالت التكتية. كما تسمح بتبادل الخبرات القتالية والعمالنية بين الجيوش الحليفة المشاِركة، 
ما يعني تعزيز نقاط القوة والمساَهمة في سد الثغرات في األداء، إذ إن لكل جيش طريقته ونهجه في تقدير 

الموقف وتحليل المعطيات، ومن ثم تنفيذ المهمة.
لكّل ما سبق، تسعى قيادة الجيش إلى تنفيذ التمارين المشتركة مع الجيوش الصديقة، على أن يشمل 
ذلك أكبر عدد ممكن من الوحدات والعسكريين، حتى يتمكنوا من تطبيق مكتَسبات التدريب ويستفيدوا 
من طريقة عمل الجيوش األخرى لتطوير أدائهم. ويأتي في هذا السياق تمرين Resolute Union الذي تم 
تنفيذه مؤخًرا، بمشاركة وحدات خاصة ووحدات أخرى من مختلف األسلحة والتخصصات، إلى جانب عناصر 
تلك  تجمع  التي  العالقة  عمق  على  يدل  فإّنه  على شيء،  دّل  إْن  وهذا  واألردني.  األميركي  الجيشين  من 

البلدان وجيوشها، والرغبة الصادقة لديها في تباُدل الدعم في وجه التحديات.
ُعد،  ومن الطبيعي إًذا أن يشّكل التمرين محّطة مهمة في مسيرة الجيش لتنمية قدراته على مختلف الصُّ
بدًءا من المستويات العليا لدى الضباط المسؤولين عن قيادة الوحدات، مروًرا بالضباط المرؤوسين الذين 
ُيصِدرون األوامر ويتابعون التنفيذ، وصواًل إلى العناصر المنّفذين الذين يتوقف عليهم أيًضا بلوغ الهدف 

بفاعلية واحتراف.
وقد رأينا في نجاح التمرين والخالصة اإليجابية التي خرجت بها قيادتا الجيشين األميركي واألردني، دلياًل 
على الثقة واالحترام اللََّذين تتمتع بهما المؤسسة العسكرية بين أصدقائها، وحافًزا يدفعنا إلى مزيد من 
العطاء لتنمية قدراتنا، وإلى مواصلة الجهود في سبيل وطننا. فإرث مؤسستنا ال ينحصر بالتضحيات الكبرى 
ألجل لبنان، بل يمتد ليرسم شبكة عالقات تعاون وثيق مع الجيوش الصديقة، بما يساهم في تعزيز أمننا 

واستقرارنا، وذلك إرث غاٍل سنسعى دائًما إلى صونه بمزيد من الخطوات المفصلية في المستقبل.
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