طبع من هذا العدد 80.000 :ن�سخة

رئي�سة التحرير:
نهى اخلوري
نائبة رئي�سة التحرير:
�إلهام ن�صر تابت
هيئة التحرير:
نينا عقل خليل ،رميا �سليم �ضومط،
جان دارك �أبي ياغي ،تريز من�صور،
با�سكال معو�ض بو مارون ،نادين البلعة
خريالله ،روجينا خليل ال�شختورة ،ليال
�صقر الفحل ،الرقيب كر�ستينا عبا�س
تدقيق لغوي:
�شادي مهنا
املدير الفني:
ح�سن عا�صي
�إخراج وتنفيذ:
علي عودة
ت�صميم غرافيكي:
الرقيب �أول ح�سني �سماحة
غدير �صبح

كومبيوتر:
العريف �شيمان �شمعون ،العريف جان
ماري عجمي ،اجلندي ماري رزق

عدد  - ٤٠٩السنة الخامسة والثالثون  -تموز 2019

هذا العدد
بين أيديكم عدد خاص من «الجيش».
عدد هو تحية لشهادةٍ سخية قدّ مها جيشنا
خــال ما يقارب ثالثين سنة ّ
وقــع أيامها
ولياليها بدما ٍء طاهرة ،حافظاً عهد التضحية
والشرف والوفاء.
هو تحية لوجع عائالت أقام الحزن في
أيامها ليزهر الفرح في أيامنا.
هو تحية لاللتزام والمناقبية والوالء
للوطـن في أبهى صــوره وأنقاهـا،
وعهد بمواصلة مسيرة العطاء التي
ال توقفها تحديات وال تعوقها
صعوبات.
وهو أخيراً ال آخراً ،انطالقة جديدة
للمجلة كرفيقةٍ للعسكريين في مختلف جوانب
حياتهم ،وكمساحةٍ للتفاعل مع المواطنين ،ومع العصر وقضاياه.
«الجيش» في ح ّلتها الجديدة تدين بالشكر إلى جميع من شاركوا في صنع هذه الح ّلة ،ومن بينهم بالطبع
فريق شركة			

الذي صمّ م غالفها و«اللوغو» الجديد الذي سيرافقها اعتباراً

من هذا العدد.
التحرير

توجه جميع املرا�سالت ح�ص ًرا
َّ
اىل العنوان الآتي:
قيادة اجلي�ش اللبناين،
مديرية التوجيه،
جملة «اجلي�ش»
�أو عرب الفاك�س على الرقم01/424104 :

«اجلي�ش»
جملة �شهرية ت�صدر عن:
قيادة اجلي�ش اللبناين
مديرية التوجيه  -الريزة
هاتف1701 :

�سعر الن�سخة 5000 :لرية لبنانية
• اال�شرتاك ال�سنوي يف لبنان:

• للأفــــــــراد 100.000 :لرية لبنانية

• للم�ؤ�س�سات 200.000 :لرية لبنانية
• قرب�ص والدول العربية 200 :دوالر امريكي
• اوروبا وافريقيا 250 :دوالر امريكي

• امريكا واوقيانيا 300 :دوالر امريكي

»«AL JAISH
Issued by:
The Lebanese Army
Directorate of Orientation
www.lebarmy.gov.lb
www.lebanesearmy.gov.lb
ُطبعت يف :مديرية ال�ش�ؤون اجلغرافية  -عاريا
توزيع� :شركة «الأوائل»
لتوزيع ال�صحف واملطبوعات �ش.م.م.

العوايف يا وطن
بقلم� :إلهام ن�صر تابت

يف ثالثة عقود
ٍ
بنجا�سة يف
كانت اجلراح وا�سعة وعميقة ،واخلراب متمد ًدا
املرافق وال�شوارع والبيوت ،وحتى يف الأحالم .انتهت احلرب،
ولكن...
الأمل! كلمة كبرية.
العمل ...إ� ّنه املطلوب.
�سيا�سيا
على مدى ما يقرب الثالثني �سنة� ،شهدنا م�سا ًرا
ً
عنوانه التعايل على الأحقاد وامل�صالح و�سلوك طريق امل�صلحة
الوطنية .مع الأ�سف ظل العنوان عنوا ًنا يف معظم املراحل ،وظل
امل�سار ال�سيا�سي يت�أرجح على وقع الأزمات والتحديات الداخلية
والإقليمية والدولية.
وعلى مدى ال�سنوات نف�سها� ،شهدنا م�سا ًرا �آخر للم�ؤ�س�سة
ٍ
ب�صمت
الع�سكرية عنوانه وم�ضمونه واحد :العمل ،ثم العمل.
ً
وتعالٍ وعطاء ال حدود له ،نه�ض اجلي�ش
م�ستنه�ضا الوطن .مبا
له من ر�صيد بني اللبنانيني ومبا بذله من ت�ضحيات ،ا�ستطاع
جي�شنا �أن يحتوي الأزمات كلها وي�ضمن الأمن واال�ستقرار يف
وطائفيا
�سيا�سيا
�أ�صعب املراحل و�أكرثها احتقا ًنا
ومناطقيا...
ً
ً
ً
دوما دون احلد
مبا امتلكه من �إمكانات متوا�ضعة كانت ً
الأدنى الكايف ،واجه الأخطار كلها.
وقف يف مواجهة العدو الإ�سرائيلي ،حمى �صمود �أهله يف
اجلنوبّ ،
وظ��ف �سواعد رجاله يف �إع��ادة بناء ج�سور هدمها
العدوان ،رفع الركام الذي ّ
خلفه هذا العدوان يف معامل �إنتاج
أي�ضا �شق ً
الكهرباء ،واجه املوت يف حقول الألغامً � .
طرقا� ،أغاث
النازحني ،امتزجت دماء �شهدائه بدماء �أهله ،وامتزج عرقه
بعرقهم ،مل يكن فقط حار�س �صمودهم ،بل �أي�ض ًا �شريك
تعبهم ،واليد املمدودة خلدمتهم حيث مل يكن لإدارات الدولة
احلول والقوة.
وقف يف مواجهة الإرهاب ،بدماء �شهدائه وعزم رجاله ،جنح
بينما ف�شلت �أقوى اجليو�ش.
من ال�ضنية �إىل نهر البارد وجرود عر�سال ور�أ�س بعلبك ،معارك
وانت�صارات �صنعها الدم النقي� .صنعتها �أوجاع �أمهات وزوجات
و�آباء ودموع �أبناء� .صنعتها ثياب �سود وحياة �شباب باتوا �صو ًرا
على اجلدران.
يعلم كل ع�سكري أ� ّنه اختار احلياة الأ�صعب .ويعلم أ� ّنه
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ا�شرتى حياته من املوت يف كل مرة نفّ ذ فيها مهمة وعاد.
يعلم � ّأن تعوي�ضات العامل كله لن ت�ستطيع ح�سم ذرة من
وجع �أحباب كانوا ينتظرون عودته.
يعلم ويعلم ...لكنّ ه يذهب �إىل واجبه� ،إىل موته لريفع راية
ٍ
قد�سها دم رفيق له ،لي�شرتي الأمان للآخرين،
وطنه يف
بقعة ّ
يوما
وليحر�س �أفراحهم و�أعيادهم .مل تقف قلة الإمكانات ً
حاجزًا دون قيام جي�شنا بواجبه ،ومل متنعه ال�صعوبات من
تنفيذ مهمة و�إن كانت �شبه م�ستحيلة �أحيا ًنا.
مرة ،وبالت�ضحية
بال�شجاعة والكفاءة وااللتزام انت�صر يف كل ّ
واجلهد والنزاهة ّ
وعمرّ ،
ووفر».
«علّ ،
واجب اجلي�ش �أن يحمي ويبني.
جي�شنا قام بالواجب.
واجب الدولة �أن تُعنى بتجهيز جي�شها وت�سليحه و�أن ت� ّؤمن
حقوق ع�سكرييه.
الدولة مل ت َُق ْم بواجبها جتاه جي�شنا.
وقدم
منوذجا
ً
جي�شنا فقري ،لكنّ ه بالقليل �صنع الكثريّ ،
ُيحتذى.
دولتنا فقرية!
�أركانها يقولونها بالفم امل�ل�آن :الف�ساد ،الهدر ،التهرب
ال�ضريبي ،املح�سوبيات...
باملتوافر املتوا�ضع يقاتل اجلي�ش ،فتتوقف عند كفاءته الدول
وتقدم له امل�ساعدات .معركة تلو �أخرى يكرب التقدير الدويل
ّ
لأدائه ،وتزداد معه الثقة وامل�ساعدات.
ّ
لكن ،م��اذا لو مل يكن يف م�صلحة هذه ال��دول �أن
ت�سلح
جي�شنا؟
فيقيم املن�ش�آت الع�صرية
باملتوافر املتوا�ضع يبني اجلي�شُ ،
ّ
مل�شروع معني ،في�صبح امل�شروع
ويوفر من مال الهبات املخ�ص�صة
ٍ
ثالثة...
ّ
والتق�شف ي�ضمن اجلي�ش الرعاية لع�سكرييه
بح�سن الإدارة
وعائالتهم ،من ال�صحة وال�سكن والتعليم� ،إىل متابعة �أو�ضاع
عائالت ال�شهداء واملعوقني...
يف املقابل ،تدفع الدولة املليارات الكثرية �سنو ًيا بدالت �إيجار.
تف�شل يف توفري �سيا�سة حمائية ملواطنيها ،تعجز حتى عن

توفري الكهرباء رغم كل ما ُ�صرف على هذا القطاع من
�أموال .وتف�شل يف �إدارة الهبات وامل�ساعدات فتتوقف الدول عن
منحها ً
قر�ضا �إال ب�شروط.
ٍ
ب�صمت يف كل
على مدى ثالثة عقود� ،شاهدنا جي�شنا يعمل
املجاالت ،و�شاهدنا يف املقابل الكثري من «اجلعجعة من دون
طحني».
على مدخل وزارة الدفاع ،ميكن �أن ن�شاهد ع�سكر ًيا
ي�سحب من ال�صراف الآيل �ألف لرية� ،أو حتى �أقل لي�شرتي منقو�شة
ً
قانعا،
من بيت اجلندي ،لكنّ ه يقوم بواجبه
را�ضيا،
كاملً ،
ً
ً
ّ
متق�ش ًفا .يف مكاتب اجلي�ش ،قد ن�شاهد �ضابطا ي�ستخدم
قلم ر�صا�ص ال يتجاوز طوله ب�ضع �سنتيمرتات ،وقد ن�شاهد
ع�سكر ًيا يقطع � ً
أوراق��ا �سبق ا�ستخدام �أح��د وجهيها،
ٍ
مرة �أخرى.
ي�ضعها
برتتيب يف علبة �صغرية ال�ستعمالها ّ
يف ال�شوارع وال�ساحات وعلى مداخل دور العبادة ،ن�شاهد
جنودا يحر�سون منا�سباتنا ويومياتنا .مهمة حفظ
ً
ّ
كلف بها اجلي�ش مطلع الت�سعينيات،
الأمن التي ُ
ما زالت م�ستمرة...
ويف ميادين القتال ،ن�شاهد جنو ًدا ي�ستب�سلون ،مل
يخيبوا �أم��ل مواطنيهم يف �أي من املعارك .ه���ؤالء،
ّ
يوميا  7500لرية
ال تتخطى كلفة تغذية الفرد منهم
ً
لبنانية.
�شهيدا ،ول ّأن لواء
قدم جي�شنا ١٠٨٨
ً
على مدى ثالثة عقود ّ
اجلي�ش معقود على الوفاء ،فه�ؤالء لن يتحولوا �إىل جمرد �أرقام يف
�سجالت� .سيبقون �أحياء يف �ضمائر الرفاق واملواطنني ،و� ً
أي�ضا يف
م�ستقبل عائالتهم و�أبنائهم الذي تتكفله قيادتهم بالرعاية
امل�ستمرة.
�يرا ،حني ي�أتي موعد الإحالة على التقاعد� ،سوف يجد
�أخ ً
ّ
الع�سكري ما يقيه العوز،
ويوفر له ح ً��دا معينً ا من العي�ش
الكرمي ،لكنّ ه و أ� ًيا كانت رتبته لن ي�ستطيع �شراء �شقة يف
�أوروبا.
�سوف مي�ضي مرتاح البال وال�ضمري ،و�سيظل �إىل �آخر يوم يف
ً
ٍ
رفاق ا�ست�شهدوا و�شارك يف
وحافظا لذكرى
وفيا لوطنه،
عمره ً
حمل �أكاليل زهر �إىل �أ�ضرحتهم.

٥
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ا�ستعادة الوطن
�إعداد :ندين البلعة خريالله

حني ا�ستفاق اللبنانيون على هدير �آليات اجلي�ش
ّ
تب�شرهم بانتهاء عهد الدويالت...
ً
راك�ضا .كان كمن يريد �أن ينف�ض عن
خرج خمايل �إىل ال�شرفة
ً
ج�سده غبار �سنوات طويلة ،رفع نظره �إىل الأعلى �صارخا« :ن�شكر
الله راحوا� ،إجا اجلي�ش» .راحت زوجته تر�ش الأرزّ والورد مزغردة.
للحظةٍ  ،بدا ملن ر�آها �أ ّنها تر�ش مادة �سحرية متحو معامل الدمار
الأ�سود و�أكيا�س الرمل ،وكل ما �أفرزته احلرب من وجع وقهر...
خمايل وزوجته كانا يقطنان يف منطقة املتحف .ذات يوم �أواخر
العام  ،1990ا�ستفاقا على هدير �آليات اجلي�ش� ،أدركا � ّأن ما �سمعاه يف
الأخبار بات حقيقة هذه املرة.

يتكرر :وحدات
على خطوط متا�س �أخرى كان امل�شهد نف�سه
ّ
ّ
اجلي�ش تعلن عرب نزع الألغام و�إزالة ال�سواتر واملظاهر امل�سلحةّ � ،أن
ال�صفحة ُطويت ،و� ّأن م�سرية الأمن انطلقت ،وعقارب ال�ساعة لن
تعود �إىل الوراء .م�شهد كان �أقرب �إىل احللم منه �إىل الواقع يف ذلك
واقعا.
الوقت ،لكنّه �أ�صبح ً
ا�سرت ّد اجلي�ش الوطن من براثن احلرب ،فب�سط �سلطة الدولة
ً
و�صول �إىل ت�أمني
على �أرا�ضيها ومرافقها وا�سرت ّد �أمالكها و�سيادتها،
اال�ستقرار وانطالق عجلة احلياة.

٧
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با�شر فوج الهند�سة يف اجلي�ش العمل على خطوط التما�س
ّ
م�شلعة .كانت حقول
ق�سمت املناطق وجعلتها �أجزاء
التي ّ
الأل��غ��ام باملئات ،املخاطر ك��ب�يرة ،وك��ذل��ك ال�صعوبات،
ّ
امل�سلحون من
ت�سهل مهمة ما زرعه
خ�صو�صا �أن ال خرائط
ّ
ً
ُ
فّ
�ألغام وعبوات متفجرة .ن ذت املهمة� ،شجاعة الع�سكريني
عو�ضا النق�ص الكبري يف الو�سائل.
و�إتقانهم لعملهم ّ
تلك كانت اخلطوة الأوىل التي �أعقبها يف مطلع العام
 1991تكليف اجلي�ش حفظ الأمن يف بريوت الكربى .ق�ضت
ّ
امل�سلح ،منع تخزين وحيازة الأ�سلحة
املهمة بـ :منع الظهور
احلربية والذخائر على �أنواعها ومداهمة �أماكن وجودها،
�إلغاء جميع تراخي�ص و�إج��ازات نقل الأ�سلحة �أو حملها �أو
اقتنائها ،منع �إقامة حواجز و�إزال��ة املوجود منها ،مداهمة
ّ
�أي
خمل بالأمن وتوقيفه ،ا�ستعادة كامل عتاد اجلي�ش وقوى
الأمن الداخلي وذخائرها و�أ�سلحتها املغت�صبة ،منع اجلبايات
غري ال�شرعية وفر�ض اخلوات وعمليات حت�صيل ر�سوم الأمر
الواقع وال�ضرائب من املواطنني ،مكافحة كل الأعمال التي
ت�شكل
تقيد حريات املواطنني وتخرق حرمات املنازل� ،أو
ّ
ّ
اعتدا ًء على �سالمة الطرقات واملوا�صالت واملن�ش�آت العامة...
يف  1991/1/27بد�أت وحدات اجلي�ش تنفيذ الإج��راءات التي
أقرها جمل�س الوزراء (جل�سة  ،)1991/1/15وذلك على الرغم
� ّ
من احلمالت املغر�ضة التي ا�ستهدفت اجلي�ش والتي خا�ضتها
بع�ض الأطراف املت�ضررة من اخلطة.
اجتازه اجلي�ش من دون �صعوبات ،لين�صرف �إىل جمع ال�سالح
�سقوط املعابر
قيادة اجلي�ش التي �أو�ضحت للر�أي العام حقيقة الأمور ،راهنت من امليلي�شيات ،ويتابع تنفيذ القرار القا�ضي بب�سط �سلطة
على ثقة املواطن بجي�شه و�إميانه به كم� ٍ
ؤ�س�سة حا�ضنة جلميع الدولة على جميع الأرا���ض��ي اللبنانية ،وينت�شر يف مناطق
ً
و�صول �إىل
اللبنانيني .ومنذ اليوم الأول لنزول قوى اجلي�ش �إىل �شوارع بريوت ،ك�سروان وجبيل والبرتون والكورة وال�شوف وعاليه،
�سقطت فكرة «املعابر»� ،شعر املواطنون بالطم�أنينة :انتهى الأ ّويل جنو ًبا .تزامنت هذه اخلطوة مع ت�سليم امليلي�شيات
ّ
الأ�سلحة واملعدات احلربية العائدة للجي�ش ،و�إقفال املرافئ غري
امل�سلح والتعديات وال�سطو...
عهد الدويالت ومناطق النفوذ
ً
كان االنت�شار يف املناطق املحيطة ببريوت امتحانا �آخر ال�شرعية وحترير املواطنني من اجلبايات غري ال�شرعية ،و�سوى
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ذلك من ممار�سات مقيتة.
ويف  ،1991/2/27انت�شر اجلي�ش على مداخل مرف أ� بريوت
ويف حميطه ،ف�أعاده �إىل عهدة ال�شرعية ،ومع �إن�شاء غرفة
العمليات البحرية انتظم العمل ،و�سرعان ما ظهرت النتائج
الإيجابية� ،إذ بلغت عائدات املرف�أ خالل  34يوم عمل مليا ًرا
و 600مليون لرية.

من دون نقطة دم

بحلول �آذار كانت قوى اجلي�ش قد �ألغت كل اجلزر الأمنية يف
مرح ًبا به �إىل كل حي
بريوت الكربى ،فدخل الأمن ال�شرعي ّ
و�شارع ومنزل ،ومن دون �إراقة نقطة دم واحدة.
عاما من االنتظار ،كان اجلنوب كما
يف  ،1991/2/7بعد ً 15

ً
حامل �إىل �أهله الأمان.
البقاع الغربي ،يحتفل بقدوم اجلي�ش
تر�سخ اال�ستقرار مع تعزيز وح��دات اجلي�ش
ً
ويوما بعد ي��ومّ ،
النت�شارها .مع حلول فجر اليوم الأول من متوز  ،1991كانت
الأنظار م�شدودة �إىل منطقة �صيدا ،حيث كان اجلي�ش يف
اللحظات الأوىل خلطوة االنت�شار يف املدينة وحميطها.
�شاركت معظم الألوية يف عملية االنت�شار التي بد�أت من
تعر�ض اجلي�ش خالل العملية لالعتداء
ج�سر نهر الأ ّويلّ .
ً
رده ،وتابع انت�شاره و�صول �إىل التمركز
حازما
فكان
ً
حا�سما يف ّ
ً
يف مواقع مواجهة ملواقع االحتالل الإ�سرائيلي يف كفرفالو�س.
ٍ
ب�شجاعة
وعندما ُفر�ض عليه القتال يف �شرقي �صيدا ،قاتل
ومناقبية� ،ستة �آالف جندي من خمتلف الأل��وي��ة والقطع
نفّ ذوا االنت�شار يف منطقة �صيدا يف غ�ضون ثالثة �أيام .واجهوا

٩
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ّ
م�سلحني حاولوا �إعاقة عملية االنت�شار ،وا�صطدموا
خاللها
ٍ
ّ
مبجموعات م�سلحة .ويف بي�صور ،ا�صطدم فوج املغاوير بحقل
�ألغام عاجلته �سرية من فوج الهند�سة.
ّ
على تلة الأ�شرفية ك��ان للم�سلحني غرفة عمليات
�ضد اجلي�ش.
�إلكرتونية متطورة ا�ستعملوها لإدارة عملياتهم ّ
تعر�ضت
وعند تنفيذ عملية الدخول �إىل قلب مدينة �صيداّ ،
القوى لنريان امل�سلحني من املخيمات الفل�سطينية .على
الرغم من ممار�سات امل�سلحني ،ترك اجلي�ش طريق االن�سحاب
أكيدا على � ّأن الهدف من العملية هو
مفتوحة �أمامهم ت�
ً
ّ
االنت�شار ولي�س القتال .بيد � ّأن امل�سلحني حاولوا ت�أجيج الو�ضع
�شن هجوم على
تعر�ضهم ملراكز اجلي�ش وحماولة ّ
من خالل ّ
فتم احتواء هذا الهجوم
مبنى نادي ال�ضباط قرب «املية ومية» ّ
و�إف�شاله.
ٍ
ظهرت النتائج الإيجابية النت�شار اجلي�ش ب�سرعة ،فمن �صور
�إىل عكار ُفتحت الطرقات ،فبات املواطنون قادرين على
التنقل ،و�شهدت احلياة ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
مزيدا من االنفراجات ،مع توطيد الأمن وبدء عودة املهجرين
ً
حتركت معظم القطاعات ال�صناعية
وعودة اخلدمات العامةّ .
والتجارية وال�سياحية ،وبد�أت ردهات قاعة الو�صول يف مطار
تعج بوفود ال�سياح والعائدين �إىل لبنان.
بريوت ّ

ا�ستحقاق االنتخابات وهدية العام 1993

اال�ستحقاق الأكرب يف العام  1992كان االنتخابات النيابية
امل�شددة يف كل
التي واكبها اجلي�ش ب��الإج��راءات الأمنية
ّ
ّ
موف ًرا ال�سالمة واالطمئنان للمر�شحني والناخبني
املناطق،
ومراكز االقرتاع ،على الرغم من الأجواء ال�سيا�سية ال�ضاغطة
التي رافقتهاّ .
جدية اجلي�ش خالل العمليات االنتخابية
جتلت ّ
يف �ضخامة القوى امل�شاركة يف حفظ الأمن ،ويف التنفيذ الدقيق
الواعي واحلازم للمهمات املطلوبة ،ف�أُجنزت العملية من دون
ح�صول �أي خرق �أمني.
قدم اجلي�ش للوطن هدية العام اجلديد،
ويف مطلع العام ّ 1993
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�شن حملة على �أوكار مر ّوجني وجتار خمدرات واعتقلهم.
حني َّ
ً
نهائيا
عدل خط انت�شاره يف العا�صمة بريوت مزيل
كذلكّ ،
ً
ً
عن الأر�ض كل ما بقي عالقا من مرحلة «تق�سيم بريوت».
وتابع حملة جمع ال�سالح وا�ستيعاب امليلي�شيات يف م�ؤ�س�سات
الدولة ،لين�صرف �إىل مهمات �أخرى.

يف طليعة القافلة

على تالل �شرقي �صيدا خا�ض اجلي�ش معركة
�شر�سة مع امل�سلحني ا�ست�شهد خاللها النقيب
عبود ،والرقيب
رميون ّ
النداف ،النقيب جرج�س �أبو ّ
ح���وا ،و�أ�صيب ع��دد م��ن الع�سكريني
م�صطفى
ّ
بجروح.
ٍ
تعر�ضت دورية للجي�ش
ويف  25ت�شرين الثاين ّ 1991
اللبناين على طريق اللويزة  -مليخ يف �إقليم
التفاح ،لإطالق �صاروخ من مواقع العدو الإ�سرائيلي
على تلة �سجدّ � ،أدى �إىل ا�ست�شهاد ثالثة ع�سكريني
(الرقيب �أول ال�شهيد �إبراهيم فقيه ،العريف حممد
القر�صيني ،واجلندي نعيم زع��رور) و�إ�صابة اثنني
بجروح خطرة� .أتت هذه احلادثة يف �إطار التعديات
ٍ
امل��ت��ك��ررة ال��ت��ي ك��ان ميار�سها الإ�سرائيليون
وامليلي�شيات التابعة لهم على وح��دات اجلي�ش
ّ
املكلفة حفظ الأم��ن يف جنوب لبنان ،لإف�شال
انت�شارها وعرقلة تنفيذ القرار .425
نفّ
ويف �أثناء �إحدى املداهمات التي ذها اجلي�ش يف
ّ
وامل�سلحني ،ا�شتبك يف بلدة
�ضد املجرمني
العام ّ 1993
ّ
فنيدق مع خملني بالأمن فنتج عن هذا اال�شتباك
ا�ست�شهاد الرقيب �أول حممد الن�شار والرقيب �أول
بجروح.
�سمري العلي ،و�إ�صابة عدد �آخر
ٍ

م�أ�ساة التهجري
�إعداد :الرقيب كر�ستينا عبا�س

اجلي�ش وم�أ�ساة التهجري:
ج�سر العودة ودرعها
�شهد �صيف  ١٩٩٤عودة الروح �إىل اجلبل بعودة املهجرين
�إليه .اجلي�ش كان «ج�سر العودة» ودرعها .البزة التي
ج�سدت وحدة اللبنانيني ن�شرت الأم��ان ورعت م�سرية
العائدين حتت �شعار« :اجلي�ش �ضمان العودة ،ال للتعدي..
ال للتحدي» .وزنود الع�سكريني تعهدت امل�ساعدة يف توفري
املقومات الأ�سا�سية ،مفارز الهند�سة والإ�شارة وغريها من
ٍ
وحدات �أ�سهمت يف توفري اخلدمات املعي�شية واالجتماعية.
املقيمون يف اجلبل والعائدون �إليه ن�شروا فرحهم ور ًدا
و�أرزًّا وقرع �أجرا�س .كانت حلظة تاريخية يف م�سرية ا�ستعادة
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الوطن من م�آ�سي احلرب...
عاد املهجرون �إىل بيوتهم و�أرزاقهم ،عادت �أحوا�ض الزهر
ترمي عطورها حتية للعابرين ،وعادت البيوت عامرة
ب�أهلها و�أحالم �شبابها و�أطفالها.
يف �أحد �أيام العودة قالت طفلة« :بدي قول للجي�ش �إنو ي�ضل
عنا حتى يحمي الوطن ويحمينا»� .أما �أمها ّ
فر�شت الأرزّ
الذي �أح�ضرته من بريوت على طالئع القوى الع�سكرية،
ووجهت دعوتها« :تف�ضلوا هون بيتنا وا�سع م�ش متل بيوت
بريوت».

ت�أ ّلفت القوى املنت�شرة من اللواء الثالث،
اللواء ال�ساد�س ،اللواء العا�شر ،اللواء احلادي
ع�شر وفوج التدخل الثالث ،ترافقهم قوة
احتياط م�ؤ ّلفة من فوج املغاوير وفوج
تدخل .كانت املهمة الأوىل للجي�ش
تق�ضي بت�أمني ع��ودة املهجرين �ساملني
ويف ظ��روف طبيعية �إىل ق��راه��م ،ومنع
التعديات والأعمال ِ
املخ ّلة بالأمن� .أما
املهمة الثانية ،فكانت ت�أمني اخلدمات
للعائدين ،من خالل و�ضع مفارز هند�سة
و�إ���ش��ارة لتوفري البنى التحتية الالزمة
بالتن�سيق مع الوزارات املعنية.
ا�ستغرقت عملية االنت�شار ثالثة �أيام
ّ
ومتت و�سط ترحيب من قبل املقيمني
ٍ
ح���د ���س��واء .واع��ت�بر
وال��ع��ائ��دي��ن ع��ل��ى
املواطنون هذا االنت�شار �ضمانة للأمن
�سي اجلي�ش الدوريات،
والعي�ش امل�شرتكّ .
ّ
وح�صن
�أقام احلواجز الثابتة واملتنقلة
ّ
م��راك��زه ،الأم��ر ال��ذي زرع الطم�أنينة
يف النفو�س ،وبا�شر امل��واط��ن��ون �أعمال
ٍ
مبواكبة من الوحدات
الرتميم والبناء
الع�سكرية التي كانت جاهزة لت�سهيل
املخت�صة
الأم���ور .فقد عملت ال��ف��رق
ّ
يف اجلي�ش على �إزال���ة ال��رك��ام ورف��ع
الأنقا�ض ،وتو ّلت جرافات اجلي�ش ورفو�شه
الآلية ا�ست�صالح الأرا�ضي و�إعادة ت�أهيلها
للزراعة واال�ستثمار .زنود جمندي خدمة
العلم �شاركت يف هذه الور�شة.
ك��م��ا ���س��اع��د اجل��ي�����ش يف تو�صيل
اخلدمات و�إقامة البنى التحتية الالزمة
لها ،فواكب العمل على �شق الطرقات
وتعبيدها ،و�إع���ادة التيار الكهربائي
واخل��ط��وط الهاتفية و�إ���ص�لاح �شبكة
املجارير ،وذلك عقب امل�سح الذي �أجراه
لتحديد احلاجات.

م�أ�ساة التهجري

�أدت عمليات التهجري التي ح�صلت
خ�لال احل���رب �إىل ان��ع��دام ال��ت��وازن يف

ت��و ّزع ال�سكان ،فباتت بع�ض املناطق
م��زدح��م��ة ،فيما بع�ضها الآخ���ر �شبه
مدمر بالكامل .من الناحية
خ��الٍ �أو
َّ
االقت�صادية ،خ�سر الكثري من الأف��راد
كليا �أو
جزئيا وحقوقهم
موارد دخلهم
ً
ً
يف اال�ستثمارات .عدد كبري من العاملني
حتولوا من �أرب��اب عمل
يف املهن احلرة ّ
�إىل العمل امل أ���ج��ور ،وانخرط البع�ض يف
�صفوف امليلي�شيات.
وت�ضررت القطاعات
ّ
الإن��ت��اج��ي��ة ال���زراع���ي���ة ،ال�صناعية،
ال�سياحية والتجارية
فتكبدت خ�سائر
ّ
فادحة.

جي�ش يحمي و�سواعد تبني

نهو�ض م�ؤ�س�سة اجلي�ش وا�ضطالعها
ً
أ�سا�سيا
عامل �
بدورها الوطني ،كان
ً
لبدء عودة احلياة �إىل هدوئها وطبيعتها
خ�صو�صا تلك
يف خمتلف امل��ن��اط��ق،
ً
التي �أ�صابها التهجري �أكرث من �سواها،
ويف طليعتها جبل لبنان .فمع انت�شار
اجلي�شّ ،
متت عمليات �إخ�لاء املنازل
واملمتلكات واملباين العامة واخلا�صة
التي كان ي�شغلها البع�ض ب�صور ٍة غري
�شرعية ،وب��د�أت عجلة احلياة ت��دور يف
خمتلف �أنحاء الوطن.

بالأرقام...

يف ما ي�أتي بع�ض �أهم الأرق��ام حول حجم الدمار الذي طال القرى يف املحافظات
وحركة التهجري التي ح�صلت فيها.
 -1حجم دمار املنازل:
عدد املنازل
حجم الدمار
18928
تدمري كلي
9751
تدمري جزئي
7235
غري �صالح لل�سكن
 -2حجم الدمار بح�سب القرى:
املدمرة
املدمرة
املحافظة
عدد القرى ّ
عدد القرى ّ
جزئيا
ريا
كليا
ريا
ً
تدم ً
ً
تدم ً
69
57
جبل لبنان
17
24
اجلنوب
٣
١
البقاع
٢
١
ال�شمال
 -3حركة التهجري بالن�سبة املئوية بني ال َأ�سر:
الأ�سر الوافدة
املهجرة
الأ�سر
املحافظة
َ
%20.18
%7.7
بريوت
%52.7
%62
جبل لبنان
%3.75
%4.8
ال�شمال
%15.81
%23.7
اجلنوب
%5.81
%2.22
البقاع
%1.44
خارج لبنان
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يف مواجهة العدوان
�إعداد :نينا عقل خليل

«جنو ًبا ُدر»...
اجلي�ش يف �أر�ضه التي انتظرته ً
طويل
يف مطلع الت�سعينيات ّ
تلقى اجلي�ش �أمر
وتوجه �إىل � ٍ
أر�ض
«جنو ًبا ُدر» ،فلبى الأمر
ّ
ً
توجهت
انتظرت
طويل عودة الدولة �إليهاّ .
وحدات اجلي�ش �إىل اجلنوب مزودة �أوامر تق�ضي
بالت�صدي للعدوان الإ�سرائيلي بالإمكانات
املتوافرة ،ودعم �صمود اجلنوبيني يف �أر�ضهم،
ومد يد العون لهم من خالل امل�ساعدة يف
توفري اخلدمات الأ�سا�سية ،وتدبري �ش�ؤون
احلياة اليومية.
�أقام بني �أهله يف مدن وبلدات وقرى عانت
ما عانته من وح�شية العدوان وظلم االحتالل
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و�أطماعهّ ،
ووظف طاقاته كلها يف تنفيذ املهمة
املقد�سة .فمن الت�صدي العتداءات العدو الذي
كان يحتل
ريا من اجلنوب ويعمل
ً
ق�سما كب ً
على زرع الفتنة وبث التفرقة بني �أهله� ،إىل
م�ساعدة الأهايل عرب �شق الطرقات الزراعية
وتوفري املياه و�سواها من اخلدمات ،بات
وجوده حام ًيا لل�صمود وم�صد ًرا للأمل بزوال
الكابو�س وبزوغ فجر احلرية.
فجر ما لبث �أن �أطل يف � 24أيار .2000
يف متوز  ،2006عاد العدو ليث�أر الندحاره
ّ
ف�شن على لبنان حر ًبا جمنونة
وان�سحابه،

وز ّن��ره بالنار من جنوبه �إىل �شماله� .أطلق
العنان ملختلف �آالت التدمري التي ميتلكها،
ا�ستخدمت قواه الربية والبحرية واجلوية �أق�صى
ما ميكن من حديد ونار� .ص ّبت جام غ�ضبها
حولت املباين �إىل ركام
على املدنيني ال ُعزّ لّ ،
دمرت اجل�سور
رقد حتته مئات املواطننيّ ،
يوما
والطرقات واملن�ش�آت ...لكنّها وبعد ً 33
من الإجرام والوح�شية ،هُ زمت �أب�شع هزمية،
ف�سكتت نريانها ،وعلت �صيحات جنودها
اخلائبني و�صرخات �أهايل قتالها :ماذا فعلتم؟
وانت�صر لبنان...

يف مطلع العام  1992نفّ ذت �إ�سرائيل عدوا ًنا يف منطقة تقع
�ضمن نطاق عمل قوات الطوارئ الدولية .اجلي�ش اللبناين
ت�صدى
الذي مل يكن قد م�ضى على انت�شاره جنو ًبا وقت طويلّ ،
ؤكدا للجنوبيني وللعامل �أ ّنه لن
لالعتداء وثبت يف مواقعه م� ً
يرتاجع ،وهذا ما �أكدته التطورات الالحقة.

 :1993العدوان الفتنة

ا�ستمر
يف � ،1993/7/25شنّ ت �إ�سرائيل اعتدا ًء مر ّو ًعا على لبنان
ّ
عدة �أيام ،وا�ستعملت فيه خمتلف �أ�سلحتها الربية والبحرية
واجلوية ،حماولة من خالله ال�ضغط على احلكومة اللبنانية
ا�ستمرت مع ا�ستمرار االحتالل.
لوقف عمل املقاومة التي
ّ
�صبت �إ�سرائيل خالل العدوان -الفتنة نار حقدها على القرى
ّ
اجلنوبية ،وكانت اعتداءاتها تتكرر وتت�صاعد مع كل جولة
حمادثات يف �إطار مفاو�ضات ال�سالم التي جرت �آنذاك.
ت�صدى اجلي�ش للعدو
وتعر�ضت م��راك��زه للق�صف اجلوي
ّ
ّ
مت�سلحا بحقه
واملدفعي ،لكنّ ه مل يت�أخر يف القيام بواجبه
ً
يف الدفاع عن �أر�ضه ،وبعزم رجاله و�شجاعتهم� .سقط للجي�ش
اللبناين يف هذا االعتداء �شهيدان وعدد من اجلرحى ،الدماء
الزكية ّوثقت ارتباطه بالأر�ض التي ارتوت من دماء �أبطاله منذ
وعززت �صمود املواطنني رغم اخل�سائر
ن�ش�أة الكيان املعاديّ ،
الكبرية يف �أرواحهم وممتلكاتهم.
ٍ
خط م��وازٍ ،هرع اجلي�ش �إىل القرى
على
مقد ًما امل�ساعدة
ّ
خلفها العدوان .فوفرّ
لأهلها خمفّ ًفا عنهم وط�أة الآثار التي ّ
ً
مف�شل �سعي
لهم امل�أوى امل�ؤقت وامل�ساعدات الغذائية والطبية
العدو �إىل �إجبارهم على النزوح من �أر�ضهم.

« 1996عناقيد الغ�ضب»« :قانا» و�أخواتها

يف ني�سان  ،1996نفّ ذت �إ�سرائيل عملية «عناقيد الغ�ضب»
�ضد لبنان ،مرتكبة جمازر باجلملة تو ّزعت يف قانا واملن�صوري
�شهيدا (بينهم
ت�سببت هذه العملية ب�سقوط 175
ً
والنبطيةّ .
�أكرث من مئة امر�أة وطفل قتلوا داخل مركز القوات الدولية
يف قانا و�أربعة ع�سكريني من قوات الطوارئ الدولية) �إ�ضافة
�إىل  300جريح� .أما ح�صة اجلي�ش من ال�شهادة فكانت �أربعة
ع�سكريني ،ومن اجلرحى  13ع�سكر ًيا بينهم �ضابطان� .أدى
هذا العدوان �إىل نزوح � 45ألف عائلة ،بالإ�ضافة �إىل �أ�ضرار مادية
ج�سيمة يف املن�ش�آت واملرافق العامة واملمتلكات.
العملية التي ّ
وظف فيها العدو خمتلف �أ�سلحة الدمار واحلقد،
انتهت بتوقيع «تفاهم ني�سان» ،تلك الوثيقة التي بد�أت
ً
مذلول يف
معها مرحلة جديدة ت ُّوجت باندحار العدو وان�سحابه
العام .2000
عا�ش لبنان خالل عدوان «عناقيد الغ�ضب» حالة ا�ستنفار
ٍ
وطني ّ
مبوقف واحد
جتلت يف تكاتف اللبنانيني ملواجهته
ت�صدت وحدات
بد�أ معه العد العك�سـي لزوال االحتالل .وقد
ّ
اجلي�ش املنت�شرة يف اجلنوب للعدوان الإ�سرائيلي مبختلف
الو�سائل والإمكانات املتوافرة لديها ،على الرغم من ا�ستهداف
مراكزها ب�صور ٍة مبا�شرة ،وكان ل�صمودها وت�ش ُّبثها مبواقعها
الأثر الكبري يف تعزيز �صمود املواطنني وعودة النازحني منهم
فور انتهاء العملية.
عمل اجلي�ش على �إغاثة املواطنني من خالل امل�ساعدات
الطبية معاينة امل�صابني و�إ�سعافهم،
احلياتية ،و� ّأمنت فرقه
ّ
ً
ً
ّ
هائل.
�ضغطا
ووفرت امل�ساعدة مل�ست�شفيات املنطقة التي عانت
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يف موازاة ذلك� ،أعادت الفرق الهند�سية والوحدات الع�سكرية
املنت�شرة ربط املناطق بع�ضها ببع�ض بعد �أن ا�ستهدف العدوان
يف ما ا�ستهدفه البنية التحتية و�شبكة الطرقات يف اجلنوب
ٍ
بق�سط واف��ر من الوح�شية ،ف�ضرب الطريق
والبقاع الغربي
الدولية التي ت�صل النبطية ب�صيدا ،مرو ًرا بامل�صيلح ،وحاول عزل
اجلنوب �إذ ق�صفت بوارجه احلربية الأوتو�سرتاد عند مدخل
�صيدا ال�شمايل حيث ج�سر الأويل .ا�ستحدث اجلي�ش معابر
ً
�شمال ،و�أزال
بديلة كاجل�سر الذي ي�صل بق�سطا جنو ًبا بعلما
�آثار االعتداء عن الطرقات
معيدا فتحها �أمام حركة ال�سري.
ً

 :1997دماء ال�شهادة حتبط � ً
إنزال للعدو

يف � ،1997/9/5أحبط اجلي�ش والأه��ايل عملية �إن��زال للعدو
الإ�سرائيلي يف ق�ضاء الزهراين قرب بلدة ان�صاريه� ،إذ ُر�صدت
فتم
املجموعة العدوة واملروحيات التي ت� ّؤمن لها التغطية،
ّ
ق�صفها و�إطالق قذائف م�ضيئة لإرباكها ،ما �أ�سفر عن �إ�صابة
طوافة ووقوع قتلى وجرحى يف جمموعة الإنزال التي ان�سحبت
تاركة �أ�شالء القتلى والكثري من القذائف والأج�سام امل�شبوهة.
فت�صدى
بعد �أ�سبوع ،عادت �إ�سرائيل لتث�أر من ف�شل عدوانها
ّ
لها اجلي�ش وكانت مواجهة ا�ست�شهد خاللها املالزم �أول جواد
ت�صدت م�ضادات اجلي�ش
عازار و�ستة ع�سكريني ومواطنة .يومها ّ
ُ
ملروحيات العدو التي ّردت بق�صف ماللة للجي�ش ،ف�أ�صيب على
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ت�صدت ماللة له يف املركز امل�ستهدف للعدو
متنها جنديان.
ّ
و�آزرتها مراكز �أخرى للجي�ش يف عرب�صاليم وجرجوع ،و�أعاقت
ً
�صاروخا على مركز
عمل الطوافات العدوة ،ف�أطلقت �إحداها
ّ
وجرح امللقم ،و�أعقب ذلك
عرب�صاليم حيث ا�ست�شهد الرامي ُ
ا�ست�شهاد املالزم �أول عازار وبع�ض الع�سكريني الذين حاولوا �إنقاذ
رفيقهم.

 :2000-1999ال�ضرب يف العمق ف�شل يف حتقيق �أهدافه والعدو
ان�سحب مندح ًرا

خالل العامني  1999و ،2000نفّ ذت �إ�سرائيل اعتداءات وا�سعة
م�ستهدفة ب�شكلٍ خا�ص حمطات الكهرباء (اجلمهور،
بعلبك ودير نبوح) واجل�سور و�سواها من من�ش�آت حيوية .جابه
ٍ
كا
مبوقف واحد
لبنان الر�سمي وال�شعبي االعتداءات
متم�س ً
ّ
بحق مقاومة االحتالل حتى زواله ،فكان ان�سحاب �إ�سرائيل
من جزين يف العام  1999ومن اجلنوب والبقاع الغربي (با�ستثناء
مزارع �شبعا وتالل كفر�شوبا والق�سم ال�شمايل من قرية الغجر)
يف � 24أيار � .2000شهد ذلك التاريخ اندحار العدو يف م�شهد تاريخي
مل يعرفه النزاع العربي -الإ�سرائيلي الطويل .ان�سحب العدو ً
ذليل
من �أر�ضنا بعد �أن رف�ض على مدى عقود تنفيذ القرار  425و�سواه
عيدا للمقاومة والتحرير.
من القرارات الدولية .وبات يوم � 25أيار ً
ميدانيا ،اتُّخذت �سل�سلة تدابري فورية ملعاجلة �آثار العدوان
ً

و�إعادة التيار الكهربائي ب�أ�سرع ما ميكن ،وكان للجي�ش
اللبناين ف�ضل كبري يف ت�سريع العمل وت�سهيله من خالل
مبادرته �إىل �إزال��ة الركام والأنقا�ض ،و�إع��ادة بناء ما تهدم
و�إ�صالح ما ت�ضرر وا�ستبدال املحوالت ب�أخرى.
ك ّلف مهمات رفع الأنقا�ض
فوج الأ�شغال امل�ستقل الذي ُ
و�إزال��ة الركام بد�أ العمل فو ًرا بالتعاون مع اللواء اللوج�ستي
ومديرية الهند�سة ووحدات من لواء امل�شاة اخلام�س يف بعلبك
وباندفاع ال مثيل له،
و�أخرى من لواء امل�شاة العا�شر يف ال�شمال.
ٍ
ّ
نفّ ذ الع�سكريون ما ُطلب منهم يف �أيام قليلة فرفعوا ما خلفه
العدو من �أنقا�ض وركام ،وجتاوز الوطن ظلمة التدمري وا�ستعاد
ٍ
ب�سرعة قيا�سية.
نور الكهرباء

عدوان متوز  :2006وانت�صر لبنان

مرة جديدة دفع العدو الإ�سرائيلي نريان �أ�سلحته املدمرة باجتاه
لبنان ،يف حرب مفتوحة بد�أت من اجلنوب ،امتدت �إىل املناطق
كافة ،فلفّ ت لبنان من الرب والبحر واجلو بزنا ٍر من احلمم يف
عملية تدمري منهجي لبناه التحتية ومن�ش�آته ،وترويع لأهله.
العدوان الذي ا�ستهدف� ،إىل املدنيني ،مواقع للجي�ش ّ
خلف
ال�شهداء واجل��رح��ى باملئات� ،أم��ا البنى التحتية ومن�ش�آت
اخلدمات ف�أ�صيبت بدما ٍر هائل.
وحتت وط�أة الغارات العنيفة والق�صف من الرب والبحر واجلو،
نزح املواطنون من املناطق امل�ستهدفة مبئات الألوفّ � ،إل � ّأن
نريان العدو الحقت قوافل النازحني وا�ستهدفتها بال�صواريخ
موقعة ال�ضحايا باجلملة ،مبيدة عائالت ب�أكملها يف جمازر
بربرية .وا�ستهدفت نريان العدو املن�ش�آت املدنية احليوية من
كهرباء وخزانات وقود وج�سور �أ�سا�سية تربط اجلنوب بباقي

املناطق .وطاول الق�صف مطار الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري
ً
م�ستهدفا مد ّرجاته ،ليت�صاعد العدوان وميتد �إىل مزيد من
املناطق واملرافق :طائرات تق�صف ال�ضاحية اجلنوبية ،بوارج
حتا�صر ال�شاطئ اللبناين ومتنع دخول ال�سفن �إليه �أو خروجها
منه.
املطارات الع�سكرية يف رياق والقليعات وحامات كانت هدفاً
للعدوان ،وتتالت الأه��داف :مراكز للجي�ش يف �صيدا وبريوت
وجونية وجبيل والبرتون تق�صفها النريان املعادية� ،إ�ضافة �إىل
�أخرى يف مرف�أي بريوت وطرابل�س ،وفوج الأ�شغال امل�ستقل الذي
دفع ثمنً ا
غاليا ،فقد انتقم العدو من زنود الع�سكريني التي
ً
عملت على ت�أمني ج�سور وطرقات ً
دمرها.
بدل من تلك التي ّ
واك��ب ت�صاعد االع��ت��داءات توجيه العدو الإن����ذارات �إىل
املواطنني يف اجلنوب لإخالء مناطق ب�أكملها من ال�سكان.
وفيما اختار البع�ض البقاء يف بيوتهم حماولني االحتماء مبا
ٍ
ؤ�س�سات �إن�سانية ،نزح البع�ض
تي�سر من مالجئ �أو من�ش�آت مل�
الآخر .ويف احلالتني مل توفر النريان املحتمني يف �أماكن ينبغي
حتييدها عن الأعمال احلربية وال النازحني الهاربني من
جحيم االعتداءات ،فا�ست�شهد املواطنون يف جمازر جماعية
معظم �ضحاياها �أطفال ون�ساء.
العدوان الذي ا�ستهدف ثكنات ومواقع للجي�ش� ،أدى �إىل
�سقوط عدد كبري من ال�شهداء واجلرحى ،وارتكب جمزرة
بحق ع�سكريني يقت�صر عتادهم على امل�ستلزمات ال�ضرورية
لأعمال الإن�شاء وال�صيانة والرتميم يف فوج الأ�شغال امل�ستقل
حيث ا�ست�شهد ليل  18 -17متوز أ�ح��د ع�شر ع�سكر ًيا من
ً
ف�ضل
بجروح خمتلفة
بينهم �أربعة �ضباط و أُ��صيب الع�شرات
ٍ
عن الأ�ضرار املادية اجل�سيمة يف العتاد والآليات واملن�ش�آت.
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ت�صدت م�ضادات اجلي�ش الأر�ضية للطائرات املغرية يف
ّ
ومتّ
تعزيز املراكز الع�سكرية للت�صدي
املناطق امل�ستهدفة،
لأي حماولة �إنزال �أو اخرتاق معادية ،كما عملت الوحدات
الع�سكرية على ا�ستحداث معابر بديلة يف املناطق التي
ً
ت�سهيل لتنقل املواطنني.
ا�ستهدفها االعتداء
كذلك� ،شكلت قيادة اجلي�ش جلان �إغاثة عملت بالتعاون
مع الهيئة العليا للإغاثة وال��وزارات املعنية ،على ا�ستالم
امل�ساعدات الإن�سانية وتوزيعها ب�أق�صى �سرعة ممكنة.
� ّأدى العدوان الإ�سرائيلي �إىل �سقوط نحو � 1400شهيد بينهم
�شهيدا للجي�ش اللبناين ،ونحو  4000جريح بينهم ع�شرات
47
ً
يوما
اجلرحى من ع�سكريي اجلي�ش .لكنّ ه انتهى بعد ً 33
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ٍ
بهزمية موجعة للعدو ما زالت �آثارها تالحقه �إىل اليوم .فقد
حتولت تالل �أر�ضنا و�أوديتها �إىل مقابر لأحدث دبابات العدو
ومنيت وحدات النخبة فيه بخ�سائر مل ي�ستطع
و�أ�سلحتهُ ،
ا�ستيعابها ،وف�شلت كل و�سائل الدمار التي ا�ستخدمها يف
تروي�ض الإرادة اللبنانية.
بانتهاء العدوان و�صدور القرار  ،1701عاد اجلي�ش �إىل حدوده
اجلنوبية بعد غياب جتاوز الثالثة عقود و�أكرث من الزمن،
مواكبا عودة النازحني و�إعادة �إعمار قراهم.
ً
عملت الوحدات يف املنطقة املحددة النت�شارها بني نهر
و�ضمت
الليطاين واخلط الأزرق (بلغت م�ساحتها  1101كلم
ّ
 247قرية) على �إقامة اجل�سور وردم احلفر على الطرقات

و�إن�شاء املعابر امل�ؤقتة.
وهو يعمل منذ ذلك احلني على حفظ الأمن واال�ستقرار يف
ً
تنفيذا للقرار .1701
اجلنوب بالتعاون مع قوات الأمم املتحدة

ال�شهادة على احلدود

يف الثـالـث من �آب  ،2010اعتـدت �إ�سرائيــل جمــد ًدا على
لبنان يف انتهاك �سافر لقرار جمل�س الأمن رقم  ،1701حيث
�أقدمت دور ّية تابعة جلي�شها على جتاوز اخلط التقني عند
ّ
املحتلة يف خراج بلدة عدي�سة،
احلدود بني لبنان وفل�سطني
و�ضمن � ٍ
لبنانيا ،وقد حاول جنودها
أرا���ض متحفظ عليها
ً
�إزال���ة �شجرة من داخ��ل الأرا���ض��ي اللبنانية بينما كانوا
يحاولون تركيب كامريات مراقبة على احلدود بني عدي�سة

وم�ستعمرة م�سكافعام.
ّ
ّ
وعلى الرغم من تــدخل قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتــة يف
فت�صدت لهــا قوة
لبنان ملنعها ،تابعت الدور ّية جتاوزها،
ّ
من اجلي�ش اللبناين بالأ�سلحة الفرديــة وقذائف الــ«�آر .بي.
جي» ،وح�صل ا�شتبــاك ا�ستعملت فيه القوات الإ�سرائيلية
الأ�سلحــة الر�شا�شة وقذائف الدبابات ،م�ستهدفة مراكز
اجلي�ش وم��ن��ازل املدنيني يف امل��ك��ان ،مما �أدى �إىل �سقوط
ّ
الع�شي،
�شهيدين للجي�ش اللبناين هما الرقيب روبري اليا�س
والرقيب عبداللـه حممد الطفيلي ،واملرا�سل ال�صحفي يف
رحال.
جريدة الأخبار ع�سـاف �أبو ّ
ّ
عنا�صر اجلي�ش اللبناين الذين حققوا �إ�صابات مبا�شرة يف
امل�شرف يف الت�صدي للعدوان
�صفوف العدو ،قاموا بواجبهم
ّ
ؤكدين حق لبنان يف
ؤولية و�شجاعة ،م� ّ
الإ�سرائيلي مب�س� ّ
جمرد �شجرة.
الدفاع عن �سيادته و�إن كان املعتدى عليه
ّ
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يف مواجهة الإرهاب
�إعداد :ندين البلعة خريالله

من ال�ضنية �إىل «فجر اجلرود»

ملحمة البطولة والفداء والت�ضحية والوفاء

للجي�ش مع الإرهاب
والع�صابات امل�س ّلحة مواجهات بطولية
ّ
م�سطرة بدم ال�شهادة ،فهو ال ومل ولن
وحكاية
يتهاون يف هذا املجال ،وطاملا � ّأكدت قيادة اجلي�ش � ّأن
«يد الإرهاب �ستُقطع» ،ملتزمة بذلك حماية حدود لبنان
وجروده وداخله من كل االعتداءات واملمار�سات الإرهابية
تهدد �سالمة مواطنيه و�أمنهم.
التي �ضربت وما زالت كل يوم ّ
مرورا بنهر
من ال�ضنية �إىل جرود عر�سال ور�أ�س بعلبك،
ً
البارد ،وعربا ،ومواجهات طرابل�س ...دفع جي�شنا ثم ًنا
ً
ودما غال ًيا من خرية �أبنائه و�أبطاله ال�شهداء،
باهظا ً
فكان عنوا ًنا للت�ضحية والوفاء.
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ال�ضنية :فجر الألفية الثالثة الدامي

متو ًجا بدماء �شهدائه الع�سكريني
دخل لبنان الألفية الثالثة ّ
الذين ت�صدوا مل�ؤامرة حاكها جمرمون �إرهابيون يف منطقة
جرود ال�ضنية .وبينما كان اجلميع ي�ستعد لالحتفال بر�أ�س
ال�سنة اجلديدة ،كان جي�ش لبنان يخو�ض معركته الأوىل يف
�سل�سلة املعارك التي واجه فيها الإرهاب .ففي �أعايل اجلرود
ال�شمالية ،يف منطقة ال�ضنية ،حاولت عنا�صر تابعة ملجموعة
مرتبطة بجماعات التكفري والهجرة� ،إدخ��ال البلد يف نار
تهدد املنطقة واملحيط.
الفتنة والدمار ،ور�سم حدود جزيرة �أمنية ّ

�شهيدا
مطلع الـ11 :2000
ً

�شهدت تلك اجلرود والقرى املجاورة لها بني الليلة الأخرية من
 1999والرابع من كانون الثاين  ،2000معركة قا�سية ح�سمها
غاليا:
اجلي�ش مل�صلحة الوطن وال�سلم الأهلي ،بعد �أن دفع ثمنً ا
ً
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�شهيدا .ما الذي ح�صل يف تلك الليلة؟
�أحد ع�شر
ً
تعر�ضت دورية من املغاوير على طريق �سري ال�ضنية الرئي�سي
ّ
لكمنيٍ م�سلح � ّأدى �إىل ا�ست�شهاد �أربعة ع�سكريني وفقدان
طوقت قوى اجلي�ش جرود املنطقة
�ضابط وع�سكري .على الفور ّ
حت�صن فيها الإرهابيون متّ خذين من
وهاجمت مواقع و�أبنية
ّ

دروعا ب�شرية ،ما � ّأدى �إىل مقتل بع�ضهم (من بينهم
املدنيني
ً
قائد املجموعة) وجرح و�أ�سر عدد �آخر.
جرمية ال�ضنية �صدمت اللبنانيني الذين فاج�أهم غدر
الإره���اب كما فاج�أتهم الوح�شية التي و�سمت �سلوك
الإرهابيني وتنكيلهم بجثث ال�شهداء من دون �أي رادع
�أخالقي �أو �إن�ساين .يومها عرف اللبنانيون �أ ّنهم �أمام منوذج
جديد من الأخطار :الإرهاب التكفريي الذي ما لبث �أن انت�شر
كالوباء يف العامل.

نهر البارد :حرب املئة وخم�سة �أيام

«حياتنا فداء للبنان»� ،صرخة واحدة �أطلقها ع�سكريونا،
ً
ّ
بطولة ور�سالة و�إميان يف معركة نهر البارد -طرابل�س
وجتلت
غاليا ثمن التزامهم احلفاظ على حياة
يف العام  .2007دفعوا
ً
دروعا
املدنيني وممتلكاتهم (بعد �أن جعلهم الإرهابيون
ً
ً
مثال للمناقبية :يرف�ض اجلريح منهم
يحتمون بها) ،وكانوا
«نقاهته» ليبقى �إىل جانب رفاقه .ويخاطر بحياته كي ال
يعر�ض حياة مدنيني للخطر ،و�إن كان ه�ؤالء مبعظمهم من
ّ
عائالت الإرهابيني املح�صنني يف املخيم.
اندلعت املواجهات بني اجلي�ش و«فتح الإ�سالم» �إثر اعتداء
غادر �صباح � 20أيار على مراكز للجي�ش يف حميط نهر البارد،
نتج عنه ا�ست�شهاد �ضابط و 27ع�سكر ًيا وعدد من املدنيني.
وعززت الوحدات
على الفور رفعت قيادة اجلي�ش جهوزيتهاّ ،
فتمت ال�سيطرة على كامل
ب�أخرى من الأف��واج اخلا�صةّ ،
وت�ضيق
املخيم اجلديد ،ثم بد�أت القوى تهاجم املخيم القدمي
ّ
اخلناق على امل�سلحني بعد �أن ف�شلت امل�ساعي ب�إقناعهم
باال�ست�سالم.
�أُخلي املخيم من العائالت ،و�شاهد العامل ب�أ�سره �صور

نهر البارد :الراية املرفوعة

الع�سكريني وه��م يحملون أ�ط��ف��ال امل�سلحني وي�ساعدون
ن�ساءهم على اخلروج من منطقة املعارك ،ملتزمني املواثيق
والأعراف الدولية ذات ال�صلة.
يف الثاين من �أيلول ويف اليوم اخلام�س بعد املئة ،انت�صر
اجلي�ش بعد �أن �أنهى تدمري املعاقل الأخ�يرة لعنا�صر «فتح
الإ�سالم» وتابع مالحقة الفارين منهم خارج املخيم.
ٍ
بتن�سيق دقيق يف
عملت قوى اجلي�ش امل�شاركة يف املعركة
ما بينها ،ومتّ ا�ستعمال الأ�سلحة املنا�سبة ملعاجلة الأهداف
ً
حفاظا على حياة املدنيني .ويف مواجهة
املحددة بدقة فائقة
الأ�سلحة احلديثة التي امتلكها الإرهابيون من �صواريخ
وقواذف ور�شا�شات و�أ�سلحة قنا�صة جمهزة مبناظري حديثة،
يتم التحكم بها عن بعد ...ابتكر اجلي�ش و�سائل
وعبوات ّ
جديدة .فمن ت�صفيح الآليات الهند�سية� ،إىل تطوير الأ�سلحة
وال��ق��ذائ��ف و�إط�لاق��ه��ا للمرة الأوىل يف ت��اري��خ احل���روب من
�سجل اجلي�ش
الطوافات لإ�صابة �أهداف دقيقة داخل املخيمّ ،
عو�ضت ما يعانيه من نق�ص يف
اللبناين ابتكارات مذهلةّ ،
الت�سليح والتجهيز.
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عربا :يد الإرهاب حاولت ن�شر الفتنة

طرابل�س :جرح ّ
مفتوحا ل�سنوات
ظل
ً

بالتزامن مع املعركة

تزامنت معركة نهر البارد مع أ�ح��داث �أمنية هدفت �إىل
�إ�شغال اجلي�ش� ،إذ ح�صل الكثري من التفجريات املتنقلة بني
ً
ف�ضل عن االعتداءات على
املناطق واملجمعات التجارية،
ٍ
مراكز وحواجز للجي�ش ،متّ التعامل معها بحرفية وحزم.
�شهيدا ،جرحى باملئات ،و�أعطال بالآليات والعتاد...
171
ً
ثمن دفعه اجلي�ش لإنهاء الظاهرة ال�شاذة يف خميم نهر البارد،
فدا ًء للبنان.
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طرابل�س 2014 -2011

على مدى �سنوات �شهد �شمال لبنان ومدينة طرابل�س �سل�سلة
العامني
مواجهات �ضمن جوالت متعاقبة بلغت ذروتها بني
َ
وكبدت اجلي�ش ع�شرات ال�شهداء ومئات اجلرحى
 2011و،2014
ّ
ودم��رت �أحياء
واخل�سائر ،كما �أوقعت �شهداء مدنيني �أبرياء ّ
وم�ساكن وقطعت � ً
أرزاقا.
يف  ،2011/10/31ومع ت�سارع الأحداث يف �سوريا ،عمدت قيادة
اجلي�ش �إىل تعزيز وحداتها املنت�شرة على احل��دود ،وتكثيف

الإج���راءات الأمنية حلماية املواطنني ومنع انعكا�س هذه
الأحداث على الداخل اللبناين.
نتيجة االحتقان ال�سيا�سي ،ن�شرت رياح الفتنة �سمومها يف
طرابل�س عا�صمة ال�شمال ،فدخلت دوامة العنف عرب جوالت
ّ
م�سلحني من باب التبانة وجبل حم�سن .كل
من القتال بني
مرة عمل اجلي�ش على احتواء املوقف ،ملنع الأي��ادي ال�سوداء
من تخريب م�سرية الأمن واال�ستقرار ،دفع �ضريبة الدم مرا ًرا
وتكرا ًرا خالل حماولته الف�صل بني امل�سلحني يف جوالت العنف
املتكررة.

تعزيز االنت�شار يف ال�شمال

يف الأول من ني�سان  ،2014وا�ستنا ًدا �إىل قرار جمل�س الوزراء ،بد أ�
تنفيذ اخلطة الأمنية يف مدينة طرابل�س بالتعاون بني اجلي�ش
والأجهزة الأمنية ،وقد �شملت الإجراءات بالإ�ضافة �إىل ت�سيري
ّ
وتعقبهم،
الدوريات و�إقامة احلواجز ،ودهم معاقل املطلوبني
ّ
متت �إزالة الد�شم واملتاري�س يف الأحياء وال�سيما يف جبل حم�سن
وباب التبانة لإع��ادة الو�ضع �إىل طبيعته ب�صور ٍة تامة .عادت
املدينة �إىل احلياة يف كنف اجلي�ش الذي ما زالت وحداته تتابع
مهماتها الأمنية واالجتماعية يف املدينة عرب ن�شاطات تهدف
�إىل ت�صفية الأحقاد القدمية.

الق�ضاء على �إحدى �أخطر خاليا داع�ش

متكن اجلي�ش من الق�ضاء على
يف  23ت�شرين الأول 2014
ّ
واح��دة من �أخطر خاليا داع�ش ،حيث نفّ ذ عملية اعتقل
خاللها �أحد �أهم كوادره يف ال�شمال ،الإرهابي �أحمد �سليم
ّ
يخطط لتنفيذ عمل �إرهابي كبري .قب�ض
ميقاتي ،والذي كان
ّ
اجلي�ش على ميقاتي داخل �شقة يف بلدة عا�صون ،يف عملية
نوعية قتل خاللها عد ًدا من االرهابيني.
عقب هذه العملية عمدت قوى الإرهاب �إىل زعزعة الو�ضع
الأمني يف طرابل�س و�إث��ارة الفنت والتحري�ض املذهبي ،ون�شرت

ّ
ّ
م�سلحون
م�سلحة يف �أحياء من املدينة .كما اعتدى
عنا�صر
فرد
على اجلي�ش يف
املحمرة (عكار) ،واملنية (طرابل�س)ّ ،
ّ
بحزم ،و�ضرب الإرهابيني يف عمق �أوكارهم.
اجلي�ش
ٍ
ع�شرات ال�شهداء ،مئات الإ�صابات والقتلى �سقطوا يف مربع
يتعدى ثمانية كيلومرتات مربعة� .أك�ثر من
جغرايف ال
ّ
ع�شرين جولة ا�شتباك بني منطقتَي جبل حم�سن وباب
التبانة ،كان اجلي�ش خاللها يقتحم نريان امل�سلحني وحمم
�أ�سلحتهم الثقيلة ليزيل الكابو�س عن طرابل�س.

عربا 2013

�أيادي ال�شر والفتنة مل ت�ست�سلم ،وهذه املرة كان امل�سرح يف عربا
 �صيدا،وحتديدا يف املربع الأمني لل�شيخ �أحمد الأ�سري .ففي
ً
 2013/6/23قامت جمموعة م�سلحة تابعة للأ�سري مبهاجمة
وبدم بارد
حاجز تابع للجي�ش اللبناين يف بلدة عربا � -صيدا.
ٍ
ُ
َ
�ضابطني و�أح��د الع�سكريني بينما �أ�صيب
قتل الإرهابيون
ّ
عدد �آخر بجروح .خا�ض اجلي�ش معركة �شر�سة مع م�سلحي
ت�شن عليه حملة تكفري
املجموعة الإرهابية التي كانت
ّ
وتدعو �إىل اجلهاد �ضده وتعمل على ن�شر الفتنة والعبث ب�أمن
حت�صن الإرهابيون يف م�آذن بع�ض امل�ساجد يف املدينة،
البالد.
ّ
و�أطلقوا النار منها باجتاه اجلي�ش ،كما متركز ق�سم منهم يف
�شقق �سكنية عالية مز ّودين كامريات مراقبة دقيقة للغاية.
الأمر الأ�صعب يف تلك املعركة ،كان وجود املدنيني داخل
وح ْر�ص اجلي�ش على �سالمتهم ّ
عدد كبري من الأبنيةِ ،
كلفه
غاليا قبل �أن يح�سم املعركة.
ً

 :2014-2013عر�سال واجلرود

 :2013اجلماعات الإرهابية تتح�صن يف جرود عر�سال ور�أ�س
ً
ف�ضل عن
بعلبك والقاع ،وتعتدي على اجلي�ش اللبناين،
تنفيذها تفجريات يف عدة مناطق لبنانية ،و�إطالق ع�شرات
ال�صواريخ على بلدات بقاعية.
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مطلع �شباط  ،2013ويف �أثنــاء قيام دورية من اجلي�ش يف �أطراف
بلدة عر�سال مبالحقة �أحد املطلـوبني �إىل العدالة بتهمة القيام
تعر�ضت العتدا ٍء غادر ،والإرهابيون
بعدة عمليات �إرهابيةّ ،
ّ
اقرتفوا بحق اجلي�ش جرمية ب�شعة ال يرقى �إىل ب�شاعتها �إال ما
يف املجرمني الذين اقرتفوها من قبح و�إجرام.
ا�ست�شهاد الرائد بيار ب�شعالين واملعاون ابراهيم زهرمان

العدد 409

٢٦

عبوا
على يد الإرهابيني� ،أثار ردود فعل لدى املواطنني الذين ّ
عن غ�ضبهم وحزنهم من خالل حركات احتجاج قطعوا
خاللها الطرق يف خمتلف املناطق .ط ّ��وق اجلي�ش املنطقة
بهدف القب�ض على الفاعلني ،لكن انتظاره �صدور الأوامر من
ً
ً
ومكلفا.
طويل
ال�سلطة ال�سيا�سية بدخولها كان
فقد �أعقبت هذه احلادثة اعتداءات متفرقة �ضد اجلي�ش

تعر�ض �أحد
�شهدتها عر�سال وحميطها� .صباح � 28أيار ّ ،2013
لهجوم
حميد  -عر�سال،
مراكز اجلي�ش يف منطقة وادي
ٍ
ّ
ت�صدى عنا�صر احلاجز
غادر �آخر قامت به جمموعة م�سلحة،
ّ
للمهاجمني وح�صل ا�شتباك �أ�سفر عن ا�ست�شهاد ثالثة
ع�سكريني.
االعتداءات التكفريية الإرهابية على اجلي�ش مل تتوقف،

كما التفجريات ال��دم��وي��ة املتنقلة يف خمتلف املناطق
اللبنانية والتي �أودت بحياة ع�شرات املدنيني الأبرياء .يف � 26آذار
 2014ا�ست�شهد ثالثة ع�سكريني وجرح �آخرون يف تفجري �سيارة
مفخخة ا�ستهدفت حاجزًا للجي�ش يف عر�سال .ويف ني�سان
تعر�ضت دورية للجي�ش لكمنيٍ ن�صبه الإرهابيون يف منطقة
ّ
الرهوة -جرود عر�سال ،ما � ّأدى �إىل �إ�صابة ع�سكريني بجروح.
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تعر�ض له لبنان
�أخطر ما ّ

مل تكد مت�ضي �ساعات على احتفال لبنان واللبنانيني
هبت الرياح ال�سوداء.
بعيد اجلي�ش يف الأول من �آب  ،2014حتى ّ
هاجمت جماعات الـ«ن�صرة» و«داع�����ش» مواقع اجلي�ش
ومراكزه يف منطقة عر�سال على �أثر توقيف ال�سوري عماد
�أحمد جمعة ،ما � ّأدى �إىل وقوع عدد من الإ�صابات بني �شهيد
وجريح يف �صفوف الع�سكريني واملدنيني من �أبناء البلدة ،الذين
ّ
امل�سلحة
ت�ضامنوا مع القوى الع�سكرية والأمنية �ضد العنا�صر
التي ُوج��دت يف بلدتهم .كما �أق��دم��ت ه��ذه املجموعات
ٍ
ّ
جلن�سيات متعددة ،على االع��ت��داء على
امل�سلحة التابعة
ع�سكريني من اجلي�ش والقوى الأمنية الأخرى داخل البلدة
وخطفت عد ًدا منهم.
فيما كانت نريان الإرهاب تتّ جه نحو املراكز الع�سكرية
يف عر�سال� ،أعلن اجلي�ش �أ ّنه لن ي�سمح لأي طرف ب�أن ينقل
املعركة من �سوريا �إىل �أر�ضه ،ولن ي�سمح لأي غريب بالعبث
أكدت قيادته � ّأن اجلميع مدعو لوعي خطورة
ب�أمن لبنان .و� ّ
ّ
ح�ضر للبنانيني واجلي�ش ،بعدما ظهر � ّأن الأعمال
ما يجري وما ُي ّ
ّ
امل�سلحة لي�ست وليدة ال�صدفة ،بل هي خمططة ومدرو�سة.
جريحا ،وع�شرون ع�سكر ًيا
�شهيدا و�ستة وثمانون
ت�سعة ع�شر
ً
ً
مفقو ًدا� ،إىل ع�شرات اجلرحى هي ح�صيلة احلرب التي �شنّ ها
الإرهابيون على اجلي�ش اللبناين يف عر�سال على مدى �ستة
�أيام (� 7 -2آب .)2014
أكدت املعطيات اخلطرية التي ك�شفها التحقيق مع
وقد � ّ
الإرهابي املوقوف عماد �أحمد جمعة والوقائع امليدانيةّ � ،أن
تعر�ض له لبنان واللبنانيون» .ولو
«ما ح�صل كان �أخطر ما ّ
انهزم اجلي�ش يف عر�سال ،لكانت الفتنة ا�شتعلت يف لبنان،
ّ
جديدا
امل�سلحون و�صلوا �إىل اللبوة وفر�ضوا خط متا�س
ولكان
ً
والرتكبوا املجازر فيها ...ولو � ّأن اجلي�ش انهزم ،لكانوا دخلوا
�إىل عكار ومنها و�صلوا �إىل البحر و�أعلنوا دولتهم.
لقد حمى اجلي�ش لبنان بهذه املعركة ...دماء الع�سكريني
وا�ستب�سالهم قطعا الطريق على حماولة تغيري وجه لبنان ،بل
رمبا حموه من اخلريطة كدولة...
تعر�ضت �شاحنة
ا�ستمرت االعتداءات املتفرقة ،ففي � 19أيلول ّ
ّ
ع�سكرية تابعة للجي�ش النفجار عبوة نا�سفة يف �أثناء انتقالها
داخل بلدة عر�سال ،ما �أدى �إىل ا�ست�شهاد ع�سكر َيني اثنني،
ً
الحقا .ويف
بجروح ما لبث �أحدهم �أن ا�ست�شهد
و�إ�صابة ثالثة
ٍ
م��وازاة ذلكّ ،
ظلت قوى اجلي�ش املنت�شرة يف منطقة عر�سال
على جهوز ّيتها تت�صدى للإرهابيني وتق�صف حت�صيناتهم،
حتركهم.
ومتنع ّ
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يف جرود ر�أ�س بعلبك 2015

من تقييد حتركات الإرهابيني �إىل مهاجمة مواقعهم يف
عمليات نوعية على م�ستوى عالٍ من احلرفية وال�شجاعة.
تقدم �أبطال اجلي�ش باجتاه �صدر اجلر�ش
ففي �شباط 2015
ّ
موقعني
ي�شكالن
وح��رف اجلر�ش ،ه��ذان املرتفعان اللذان
ّ
َ
َ
�شكلت �إجنازًا
بالغي الأهمية .العملية التي
ا�سرتاتيجيني
ّ
َ
�ساطعا ّ
متت يف غ�ضون �ساعات قليلة ،وكانت مبثابة �ضربة
ً
ّ
�صاعقة للإرهابيني
ففروا خملفني
ّ
املتح�صنني يف اجلرود الوعرةّ ،
جثث قتالهم وكميات من الأ�سلحة والأعتدة.
ثمانية �شهداء ّودعهم لبنان بعدما �سقطوا يف هذه املعركة يف
جرود ر�أ�س بعلبك ليحموا الوطن من وح�ش الإرهاب.

فجر اجلرود 2017

«با�سم لبنان ،والع�سكريني املختطفني ،ودم��اء ال�شهداء
الأب��رار ،وبا�سم �أبطال اجلي�ش اللبناين العظيم»� ،أطلق قائد
اجلي�ش العماد جوزاف عون �صباح التا�سع ع�شر من �آب 2017
عملية «فجر اجل��رود»ُ .ح ّ��ددت املهمة مبهاجمة �إرهابيي
«داع�ش» يف جرود ر�أ�س بعلبك  -القاع ،وتدمريهم ال�ستعادة
الأر�ض واالنت�شار على احلدود .نفّ ذ اجلي�ش املهمة وفق خطة
ٍ
بلحظة،
كمة و�ضعتها القيادة وواكبت تنفيذها حلظة
ُم َ

من غرفة العمليات ومن ميدان القتال.
�أ�سفرت عمليات اجلي�ش ،عن دحر املجموعات الإرهابية
تابعا لهم حتتوي على
وقتل نحو � 20
إرهابيا ،وتدمري  11مركزًا ً
ً
مغاور و�أنفاق وخنادق ات�صال وحت�صينات و�أ�سلحة خمتلفة.
بجروح
وفيما ا�ست�شهد عدد من الع�سكريني �أُ�صيب �آخرون
ٍ
خمتلفة نتيجة التفخيخات والألغام والأ�شراك التي و�ضعها
تقدمها ال�سريع حتت
الإرهابيون ،لكن الوحدات وا�صلت ّ
غطاء ناري كثيف � ّأمنته املدفعية الثقيلة وراجمات ال�صواريخ
ف�س ّجلت حاالت انهيار وفرار كبرية يف �صفوف
والطائراتُ ،
الإره��اب��ي�ين .ويف � 30آب  2017ك��ان الن�صر الكبري ،حيث
تطهرت جرود ال�سل�سلة ال�شرقية من الإرهاب وا�ستعاد اجلي�ش
ّ
جثث الع�سكريني الذين كانت املجموعات الإرهابية قد
اختطفتهم يف جرود عر�سال يف العام .2014
«فجر اجلرود» بظروفها وخططها والتقنيات التي ا�ستُخدمت
فيها وبالكفاءة القتالية التي �أظهرها جي�شنا خاللها،
باتت حمطة يتوقف عندها القادة واخلرباء الع�سكريون يف
طهر جي�شنا يف هذه
أهمها .بدمائه ّ
�أكرب اجليو�ش املعا�صرة و� ّ
املعركة �أر�ضنا من رج�س اجلماعات الإرهابية ،وانت�شر للمرة
ً
حمافظا على جهوزية
الأوىل على احلدود ال�شرقية ال�شمالية،
كاملة لر�صد اخلطر ،فاحلرب �ضد الإرهاب مل تنت ِه.
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مظلة الأمان
�إعداد :ندين البلعة خريالله

اجلي�ش
جاهز يف كل زمان ومكان
حرفية جي�شنا وبطوالته ال تتج ّلى يف املالحم البطولية التي ّ
خطها واملعارك التي انت�صر فيها فح�سب ،بل تن�سجها خيوط املهمات الأمنية اليومية
املتنوعة التي ّ
بحزم وحكمةٍ رغم الأزمات والتعقيدات
ينفذها يف الداخل كما على احلدود .فهو �أثبت جدارته يف التعاطي مع خمتلف امللفات الأمنية
ٍ
بو�ضوح من خالل معاجلته جميع التطورات والأحداث اخلطرة التي �شهدتها البالد ،ومواكبته اال�ستحقاقات
على ال�ساحة ال�سيا�سية .وهذا ما جت ّلى
ٍ
رافعا مظلة الأمان ،حام ًيا اجلميع.
واملنا�سبات الكربىً ،
نفّ ذ اجلي�ش التدابري
امل�شددة لتوقيف املخالفات وقطع
ّ
ّ
التج�س�س
الطريق على حماوالت الفتنة التي متثلت بعمليات
ّ
والعمالة للعد ّو ،وبالتفجريات املتنقلة التي ح�صدت املواطنني
وتهدد االقت�صاد
الأبرياء ،وكادت تنال من الأمن واال�ستقرار،
ّ
وتدفع املواطن �إىل فقدان الثقة مب�ؤ�س�ساته ،وتنال من الوحدة
الوطنيةّ .
ووفر الظروف الأمنية ال�ست�ضافة القمم وامل�ؤمترات
دائما ال�ضمانة
والبطوالت واملهرجانات واللقاءات ...وكان
ً
الثابتة ،وم�صدر الطم�أنينة.

اجلهوزية الدائمة

بفعل الثقة بقدرة جي�شه على توفري الأج��واء الأمنية على
الرغم من الظروف ال�صعبة التي �شهدها ،ا�ستقبل لبنان العديد
من القمم واملنا�سبات التي ا�ست�ضاف خاللها قادة وم�س�ؤولني يف
جماالت خمتلفة .يف �آذار  ،2002انعقدت يف بريوت القمة العربية
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و�سط حماذير �أمنية عالية ،لذا كانت التدابري الأمنية على
م�ستوى خطورة القرارات التي ميكن �أن ت�صدر عن القمة،
وك��ان اجلي�ش على �أهبة اال�ستعداد لكل ال�سيناريوهات
أعد خطة �أمنية ُمكمة �أ�سفرت عن ت�أمني
املحتملة� ،إذ � ّ
�سالمة امل�شاركني وراحتهم.
وبعد �ستة �أ�شهر ،كان لبنان على موعد مع تظاهرة دولية
ثقافية جديدةّ ،
متثلت يف القمة الفرنكوفونية التي ح�ضرها
ع�شرات الر�ؤ�ساء والزعماء .عملت الأجهزة الأمنية ب�أق�صى
درج��ات التنظيم والدقة والتعاون والتن�سيق ،فا�ستنفر لهذا
العمل حواىل � 8500ضابط وع�سكري ونتج عن عملهم تناغم
وتكامل يف الأداء مع م�ستوى عالٍ من االن�ضباط واملناقبية ،ما
حدا بعد ٍد كبري من ر�ؤ�ساء الدول امل�شاركة �إىل الإ�شادة بالأداء
الأمني املحرتف ،وبح�سن التنظيم ّ
ودقته والرقي يف التعامل مع
القمتَني.
امل�ؤمترين والإعالميني ،وهذه الإ�شادة �شملت ّ

حماية املمار�سة الدميقراطية
وتطويق حماوالت ال�شغب

الع�سكريون جزء ال يتجز�أ من الن�سيج االجتماعي اللبناين
يعي�شون هواج�سه ،ويعانون الأو�ضاع املعي�شية ال�صعبة نف�سها،
لذلك فهم يعتربون � ّأن املواطنني الذين يتجمهرون بغية رفع
�صوتهم مطالبني بتح�سني الأو�ضاع املعي�شية املرتدية هم �أهل
و�إخوان و�أ�صدقاء ،وعلى هذا الأ�سا�س تعاملت قوى اجلي�ش مع
املواطنني يف خمتلف املناطق اللبنانية ،مبنتهى املناقبية،
ف�سمحت للمواطنني ب�إ�سماع �أ�صواتهم ،ومنعت امل�شاغبني من
امل�س بالأمن واال�ستقرار.
ومن خالل �أدائهم الواعي
املتجرد ،و�سهرهم وت�ضحياتهم
ّ
اجلِ�����س��ام ،ك��ان الع�سكريون يثبتون يف ك��ل م��رة عمق
التزامهم و�صالبة عزمهم وت�صميمهم على �صون اال�ستقرار
والدميقراطية وامل�ؤ�س�سات يف � ٍآن ،ويواجهون االمتحانات
وكيد الفتنة ب�صدورهم وحكمتهم.
الكبرية َ

مواكبة االنتخابات

ال يحق للع�سكري �أن يقرتع ،لكنّ ه معني بتوفري الأجواء
املالئمة للجميع ملمار�سة ه��ذا احل��ق .وق��د �أثبت اجلي�ش
من خالل اال�ستحقاقات االنتخابية ،وب�إجماع امل�س�ؤولني

والفعاليات واملواطنني� ،أ ّن��ه حامي الأم��ن واحلرية وح�صن
الدميقراطية املنيع .فقد كان اجلي�ش الالعب الأ�سا�س يف
حفظ الأمن خالل االنتخابات البلدية واالختيارية املختلفة
التي �شهدها لبنان ،و�أ�سهمت تدابري اجلي�ش يف �إ�شاعة �أجواء
االطمئنان واالرت��ي��اح خالل عمليات االق�تراع يف املناطق
اللبنانية كافة.
ففي �أيار  ،2004واكـب اجلي�ش االنتخابات البلدية واالختيارية
بتدابـري �أمنـية خا�صة كانت نتيجتها �سري عمليات االقرتاع
ب�شكلٍ طبيعي ،رغ��م الإ�شكاالت التي فر�ضتها �سخونة
املعارك يف عدة مناطق.
ويف �أيار  ،2005انطلقت املرحلة الأوىل من االنتخابات النيابية
يف العا�صمة بريوت يف ظل وجود مراقبة دولية ،وكان اجلي�ش
كعادته موجو ًدا يف كل منطقة وعلى باب كل مركز،
ل�ضمان �سالمة �سري هذه العملية
وخ�صو�صا � ّأن لبنان كان مير
ً
ٍ
جدا ب�سبب تداعيات ا�ست�شهاد الرئي�س رفيق
مبرحلة دقيقة ً
احلريري.
توجه اللبنانيون �إىل �صناديق
يف ال�سابع من حزيران ّ ،2009
االق�تراع ،ويف يوم واحد انتخبوا نواب الربملان اجلديد .خا�ض
اجلي�ش حتدي توفري الأمن يف يوم االنتخابات الأطول يف تاريخ
لبنان ،وقد جنح بامتياز.

٣١

العدد 409

يف �أي���ار � ،2010شهدت ال��ب�لاد �إج���راء االنتخابات البلدية
مرة جديدة يف هذا االختبار الوطني،
واالختيارية ،وجنح اجلي�ش ّ
ويف تثبيت الثقة الغالية التي �أوالها �إياه ال�شعب اللبناين.

اغتيال الرئي�س رفيق احلريري 2005

كان العام  2005من �أ�صعب ال�سنوات التي عرفها لبنان،
فعلى �أثر ا�ست�شهاد الرئي�س رفيق احلريري يف انفجار ا�ستهدف
موكبه يوم الإثنني � 14شباط  ،2005واخل�سائر التي ّ
خلفها
من �أرواح و�أ���ض��رار مادية� ،أعلنت قيادة اجلي�ش ا�ستنفا ًرا
عاما جلميع الوحدات ،كما متّ رفع اجلهوزية القتالية �إىل
ً
ومتّ
ا�ستدعاء
احلد الأق�صى ،و�أوقف العمل بجميع الإجازات
امل�أذونني .اتخذت القيادة تدابري احرتازية يف خمتلف املناطق
و�سيت الدوريات يف �شوارع
للحفاظ على اال�ستقرار العامّ ،
العا�صمة وبع�ض املناطق ،مع �إقامة حواجز ونقاط مراقبة،
�إ�ضافة �إىل متابعة دقيقة للأو�ضاع الأمنية.
�شهد لبنان عقب جرمية اغتيال الرئي�س احلريري ،موجة
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من التحركات ال�شعبية التي مل ي�سبق له �أن عرف مثلها
�شيعت الرئي�س ال�شهيد� ،إىل
يف تاريخه .فمن احل�شود التي ّ
التظاهرات التي توالت يف ما بعد ،وتواتر نزول اللبنانيني �إىل
ال�شوارع وال�ساحات مبئات الأل��وف ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستمرار
التجمعات يف �ساحة ال�شهداء قرب �ضريح الرئي�س ال�شهيد،
ٍ
ب�شكل �شبه يومي ...كل هذه
و�إقامة م�سريات ون�شاطات
ّ
التحركات ال�شعبية ال�ضخمة تطلبت مواكبة وعلى مدى
جبارة
�أيام طويلة ،فا�ستدعت تدابيـر ا�ستثنائيـة وجهـو ًدا ّ
للحفاظ على اال�ستقرار العام ،و�ضمان عدم الإخالل بالأمن،
ويف الوقت عينه �إتاحة املجال جلميع املواطنني مبمار�سـة
حقهـم يف التعبري عن �آرائهم.
كان اجلي�ش امل�س�ؤول الأول عن حماية قيم الدميوقراطية
واحلرية وامل�ساواة ،وواكب هذه املرحلة احلرجة ب�أق�صى درجات
الوعي واملناقبيةُ ،مظه ًرا قدرة كبرية يف التعامل مع الظروف
ال�صعبة امل�ستجدة.
وم��ع امتداد �أي��ادي التخريب والفتنة �إىل مناطق جتارية

عدة م��رات بغية ت�أمني �أك�بر ن�سبة من التغطية ،وعلى
مدى �سنوات �أحبط عمليات تهريب خمدرات و�أ�سلحة و�آثار
و�أ�شخا�ص ،و�أوقف املخالفني و�ضبط الأ�سلحة والذخائر واملبالغ
املالية واملواد الغذائية الفا�سدة وامل�سروقات ...كما عملت
وحداته على مكافحة املخدرات واجلرائم املنظمة.

�أمن املخيمات

ّ
كثفت
و�صناعية و�سكنية عرب و�ضع متفجرات فيها،
وحدات اجلي�ش جهودها ،واتخذت تدابري �إ�ضافية .وبا�شرت
جلنة يف اجلي�ش بالتن�سيق مع الهيئة العليا للإغاثة �أعمال
الك�شف وم�سح الأ�ضرار الناجتة عن املتفجرات ،وقامت
وحدات من فوج الأ�شغال امل�ستقل ب�أعمال ترميم و�إزالة ركام
من الأبنية
املت�ضررة.
ّ

االن�سحاب ال�سوري ...و�أمن احلدود

�شهد العام ً � 2005
أي�ضا عملية ان�سحاب القوات العربية
ٍ
مبواكبة حثيثة من اجلي�ش اللبناين
ال�سورية من لبنان
داعيا
الذي انت�شر يف الأماكن التي �أخلتها هذه القوات،
ً
املواطنني �أ�صحاب العقارات التي �أُخليت ال�ستالمها بعد
�إمتام الإجراءات القانونية.
يف م���وازاة ذل��ك ،كانت املعابر احل��دودي��ة ت�شهد �أزم��ات
وانفراجات واكبها اجلي�ش بكل حيثياتها ومراحلها.
ع��دل اجلي�ش خطط انت�شاره على احلدود
ويف العام ،2007
ّ

م�سرحا لال�شتباكات وال��ت��وت��رات يف
كانت املخيمات
ً
مراحل خمتلفة ،ما اقت�ضى من اجلي�ش التدخل ملنع انتقال
الأحداث �إىل خارجها ،وت�أمني �سالمة املناطق املحيطة بها.
وقد ا�شتبك مرات عدة مع جمموعات فل�سطينية ،خالل
تعر�ضت
تنفيذه مهمات التفتي�ش عن مطلوبني ،كما
ّ
ٍ
العتداءات � ّأدت �إىل
وخ�صو�صا املحيطة باملخيمات،
مراكزه
ً
ا�ست�شهاد وجرح عدد من الع�سكريني.
واعتبا ًرا من العام  ،2011بد�أت موجات النزوح ال�سوري �إىل
تتو�سع.
لبنان ،وراحت �أعداد النازحني تتفاقم وخميماتهم
ّ
حتديات النزوح ال�سوري كانت يف جز ٍء �أ�سا�سي منها �أمنية ،ما
رتّ ب على اجلي�ش م�س�ؤوليات كبرية واقت�ضى منه بذل جهود
جبارة .ورغم اخلطر الأمني الذي �أطل من خميمات النازحني
يف �أكرث من منطقة ،حافظ اجلي�ش على مناقبيته والتزامه
ال�سلوك الإن�ساين الذي تقت�ضيه املواثيق والأع��راف الدولية.
نتذكر يف هذا ال�سياق كيف عمل ع�سكريو فوج احلدود
الربية الرابع على جمع ثمن احلليب وحاجيات �أخ��رى
ُ
لأطفالٍ
ا�ضط ّر �إىل �إبقاء عائالتهم لديه� ،إىل حني انتهاء
الإجراءات القانونية...

«�شيخ �صلح» يف املناطق

روتينيا� ،أو جمرد
مل يكن �أداء جي�شنا ملهماته الأمنية
ً
واجب عادي ،بل كان يحمل ر�سالة �سامية �أكرب و�أعمق من
يحدها �إ�شكال هنا وخمالفة هناك� ،إ ّنها ر�سالة املواطنة
�أن ّ
أخ��وة بني �أبناء الوطن ال��واح��د .ففي
واحلفاظ على روح ال ّ
الكثري من الأحيانّ � ،أدى دور «�شيخ �صلح» يف الإ�شكاالت
ٍ
بحكمة ورو ّية
بني �أبناء املنطقة الواحدة وعائالتها ،وعمل
لفكفكة العقد امل�ستع�صية.
يف ني�سان ً 2007
مثل ،احت�ضن اجلي�ش م�صاحلة بني قرى
البقاع ال�شمايل ،وا�ستقبلت �إحدى ثكناته يف ر�أ�س بعلبك
جامعا لرت�سيخ ثوابت العالقة الأخوية بني هذه القرى.
لقا ًء
ً
ّ
واحل��د من جرائم
لف�ض اخلالفات
وبالنهج نف�سه ،تدخل
ّ
ّ
الث�أر ،واحتواء الأزمات و�إر�ساء الهدوء وامل�صاحلة.
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 ...يف الأوقات ال�صعبة
وكل زمان ومكان

يف  24ت�شرين الثاين  ،2007ويف ّ
ظل ال�شغور الرئا�سي وتعذّ ر
انتخاب رئي�س جديد للبالد ،با�شرت قيادة اجلي�ش تنفيذ
ّ
فتحول لبنان �إىل
مكثفة الإجراءات والتدابري،
خطة �أمنية
ّ
ما ي�شبه الثكنة الع�سكرية� .ألوية ،و�أفواج مقاتلة ،مل يجفّ
دم �شهدائها يف نهر البارد ومل تلتئم جراح الكثريين من
ع�سكرييها بعد ،نزلت �إىل �ساحة الوطن الغارقة يف �أزمات
�سيا�سية جعلت لبنان يف مهب العا�صفة.
�أرخى وجود اجلي�ش على الأر�ض ج ًوا من الأمان واالطمئنان يف
خمتلف املناطق على الرغم من الأجواء ال�سيا�سية املتوترة التي
هددت ا�ستقرار البلد.
ّ

تقريبا � ّإل وك��ان فيه للجي�ش ،مداهمات
مي��ر ي��وم
مل
ً
ّ
ّ
ومهمات ودوريات ملالحقة املطلوبني للعدالة واملخلني بالأمن،
�سقط خالل عد ٍد منها �شهداء وجرحى .كذلك ،واجه اجلي�ش
الإرهاب املتنقل الذي ّ
متثل بعد ٍد من التفجريات التي تو ّزعت
عدة من الهرمل �إىل بئر ح�سن وال�شويفات ومزرعة
يف مناطق ّ
ي�شوع والأ�شرفية وعكار وغريها ،ذه��ب �ضحيتها �أبرياء
مدنيون وع�سكريون وجرحى...
وخالل الأعياد ،حني يبد�أ اجلميع باال�ستعداد لل�سهر واملرح
ً
عيدا ،ال
عطلة وال
واالحتفال ،وح��ده الع�سكري ال يعرف
ً
يفكر حتى باحلجز ل�سهر ٍة يف مطعم ،فقد ي�ضطر لإلغاء حجزه
ّ
يف اللحظة الأخرية .اعتادت عائلته غيابه عن م�أدبة العيد،
لأ ّنه «حمجوز يف اخلدمة»...
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الذاكرة الأمنية

عني الن�سر الثاقبة تراقب الـ  10452كيلوم ً
مربعا
رتا ً

عندما �أُن�شئت جمموعة مكافحة الإرهاب والتج�س�س نهاية
ال�سبعينيات ،يف ال�شعبة الثانية ،كوحد ٍة �أ�سا�سية جتهي ًزا وتدري ًبا
ومهمات ،كان ثمة َمن راهن على دور جديد لتلك ال�شعبة،
التي خال ًفا لكل الت�صورات ال�سائدة ظلت فاعلة طوال �سنوات
احلرب ،بح�سب ما تُ ّبي مراجعة ذاكرتها و�أر�شيفها ،احلاف َلني
بالتقارير الدقيقة واحل�سا�سة ،حول العديد من امللفات التي
طبعت تلك املرحلة.
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�أدت مديرية املخابرات دو ًرا ع�سكر ًيا خالل معركة «فجر � ،١٩٩١إذ كان الدور الفاعل للعمل اال�ستخباراتي ،واال�ستثمار
اجلرود» عرب جمموعات منها ،ولكن بالت�أكيد مل تكن اجليد للمعلومات التي كانت راكمتها اال�ستخبارات
تلك املرة الأوىل التي ت���ؤدي فيها مثل هذا ال��دور من خالل اللبنانية طوال الفرتة ال�سابقة ،فنجحت يف حتقيق الأهداف
وخ�صو�صا وت�سهيل عمل الوحدات الع�سكرية يف امليدان ،يف معركة
القوة ال�ضاربة وفرع مكافحة الإرهاب والتج�س�س،
ً
ٍ
ُح�سمت ب�سرعة ،ب�أقل كلفة ب�شرية.
يف �أواخر الثمانينيات.
ا�سا�سيا يف ور�شة دمج الوحدات
يف العام  ،١٩٩٠ومع �إقفال آ�خ��ر �صفحة يف كتاب احلرب كذلك� ،أدت املديرية دو ًرا
ً
اللبنانية ،كانت مديرية املخابرات قبلة �أنظار الالعبني الع�سكرية ،عقب معركة «فجر اجلنوب» ،فا�ستطاعت
والفاعلني من حمليني و�إقليميني على ال�ساحة الداخلية �إع����ادة توحيد القطع الع�سكرية وا�ستيعاب عنا�صر
يومها .وقد �شكلت م��ادة نقا�ش جلهة دوره��ا على طاولة امليلي�شيات،
تتويجا للم�صاحلة الوطنية ،و�ضبط حركة
ً
ً
لقاء النواب اللبنانيني يف الطائف ،والذين انتهوا �إىل وثيقة املجندين مع �إعادة العمل بقانون خدمة العلم ،حتقيقا ملبد�أ
مبدئيا دو ًرا حمد ًدا لتلك املديرية ميكن االن�صهار الوطني.
وفاق وطني� ،أقرت
ً
اخت�صاره بالأمن الع�سكري� ،أي ح�صر ن�شاطها داخل امل�ؤ�س�سة هذه املهمات مل متنع املديرية من تنفيذ عمليات �أمنية
دقيقة وح�سا�سة ،حتى داخ��ل ال�شريط احل���دودي املحتل،
الع�سكرية.
ٍ
وتوقيف عمالء لإ�سرائيل �شاركوا بعمليات �إرهابية� ،إىل
جانب ع�شرات العمليات املتفرقة على �أكرث من �صعيد،
«رياح الوفاق» ومعادالت الأر�ض
غري � ّأن املمار�سة والأو���ض��اع التي كانت قائمة ،دفعت بنا ًء لتكليف اجلي�ش �ضبط الأمن على الأرا�ضي اللبنانية
ً
عمل بقرار جمل�س الوزراء.
ب�سفينة املديرية عك�س ما ا�شتهت «رياح الوفاق» ،بقرا ٍر كافة،
فر�ضته املعادالت التي قامت على الأر�ض ،والتي �أكدت �ضرورة
خ�صو�صا �أ ّنها
تفعيل دورها الأمني ،داخل اجلي�ش وخارجه،
عدو �شبح
ً
و�سد الثغرات على هذا �شهد فجر العام  ،٢٠٠٠نقطة �سوداء يف التاريخ اللبناين ،مع
اجلهاز الوحيد القادر على ملء الفراغ ّ
خروج ظاهرة الإمارات الإ�سالمية �إىل العلن لأول مرة ب�شكلٍ
ال�صعيد.
هكذا ب��د�أت ور�شة العمل على �إع��ادة هيكلة مديرية �سافر يف �أح��داث ال�ضنية التي انتهت بانت�صار اجلي�ش ،ويف
املخابرات وجتهيزها وتدريب عنا�صرها وتفعيل عملها ،عرب الوقت نف�سه متّ الك�شف عن ثغرات �أ�سا�سية ،ناجتة عن
ٍ
ا�ستحداث فروع ومكاتب ،ووظائف،
مبجاالت
كمركزي م�ساعد �أول الدور الذي �سبق و�أُنيط باملديرية وتركيز ن�شاطها
َ
ثان ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،وا�ستحداث ق�سم معينة .يومها ح�صلت املديرية على �صورة مطبوعة ل�شخ�صٍ
وم�ساعد ٍ
ً
ً
الحقا ،يف ظل
للجامعات قبل حتويله �إىل مكتب م�ستقل
الحقا �أ ّنها عائدة لزعيم تنظيم القاعدة �أ�سامة
ملتح تبني
ٍ
الفورة ال�شبابية التي �شهدتها اجلامعات اللبنانية ،باعتبارها بن الدن ،ما فتح النقا�ش يف �أروق��ة ال�يرزة الداخلية حول
�ساحات �صاحلة للمواجهة مع ال�سلطة ،يف معارك �إثبات التحديات اجلديدة و�إمكانات املديرية ،لتنطلق ور�شة من
الذات وت�أكيد الأحجام.
نوع جديد �ضد عدو �شبح ،يف م�سرية بدت ثقيلة احلركة
زمنيا ،ا�ستمرت حتى العام .٢٠٠٥
ً
ترك زلزال �شباط من هذا العام ،موجاته االرتدادية على
جنو ًبا :دور فاعل للعمل اال�ستخباراتي
الرتكيبة الأمنية التي كانت قائمة ،والتي تعر�ضت لت�سونامي
حتى يف ال�شريط احلدودي املحتل
ُ
ّ
ّ
حيد،
كان ل�شبكات املديرية دور �أ�سا�سي يف معركة �صيدا وح�صر �أ�سقطها بال�ضربة القا�ضية .ف�شل من �شلُ ،
وح ّيد من ّ
ُ
و�ضرب من �ضرب .من بني ه�ؤالء كانت مديرية املخابرات
النفوذ الفل�سطيني فيها داخل خميم عني احللوة يف العام
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حتقيق الأهداف ب�صفر خ�سائر

التي متّ التعامل معها «باملفرق» ،يف حلظة متغريات داخلية
و�إقليمية ،عجزت عن جماراتها ،نتيجة انقالب الطاولة فوق دخل اجلي�ش اللبناين ومعه مديرية املخابرات ،ع�صر الإرهاب،
ر�ؤو�س اجلميع مع اخلروج ال�سوري من لبنان.
مع احتدام ال�صراع يف �سوريا ،فكان التن�سيق مع الأجهزة
ال�صديقة واحلليفة ،على ال�صعد كافة ،ما �أدى بعد �سل�سلة
خروقات �أمنية� ،إىل جناح �أمني باهر� ،سمح بالق�ضاء �شبه التام
ع�شية نهر البارد
ج�سدته ع�شرات
ا�ستيعاب اغتيال رئي�س احلكومة ال�سابق ال�شهيد رفيق على اخلاليا االرهابية ،بجهد لبناين حم�ضّ ،
�شرع �أب��واب امل�ؤ�س�سات اللبنانية �أم��ام «الغرب العمليات النوعية التي �أثنى عليها اخل�براء الع�سكريون
احل��ري��ريّ ،
الأمريكي» الذي �أعاد تفعيل التزاماته الأمنية والع�سكرية الأجانب ،والتي كانت ح�صيلتها حتقيق الأه��داف ب�صفر
ً
منخرطا يف عمليات �إ�صالح خ�سائر.
مع القوى امل�سلحة الر�سمية،
وتدريب ،فوجد ال�ضباط اللبنانيون �ضالتهم بعد ا�ستخال�ص �أف�ضت هذه امل�سرية �إىل انت�صار �آب الكبري وحترير احلدود
العرب من نتائج معركة ال�ضنية .باخت�صار ،كان هناك ال�شرقية ،و�إنهاء الوجود الع�سكري والأمني للمجموعات
بو�ضع
توجه �أمريكي  -غربي وا�ضح لبناء مديرية خمابرات على الإرهابية ،وح�صر فكرها ببع�ض البقع التي حتظى
ٍ
ٍ
ٍ
معركة كان ملديرية املخابرات
لغاية �إقليمي  -دويل معني ،يف
قيا�س خو�ض معارك �ضد عدو ال متماثل ا�سمه الإرهاب،
يف نف�س عوا�صم القرار التي كانت بد�أت ت�شتم نذير تو�سع �إ�سهام �أ�سا�سي فيها ،من خالل اخرتاق العدو وت�أمني املعلومات
اال�ستخباراتية ،وك��ذل��ك حماية الظهري اخللفي للقوى
املنظمات الإرهابية ومتددها يف طول الأر�ض وعر�ضها.
�سريعا للعدو.
هكذا كانت الأو�ضاع ع�شية � ٢١أيار  ،٢٠٠٧موعد معمودية الع�سكرية ،ما ترجم انهيا ًرا
ً
نهر البارد ،التي ّبينت تطور القدرات الب�شرية والتقنية على لقد راهن اللبنانيون على جي�شهم ووحداته الع�سكرية،
�صعيد اجلي�ش ككل ،ومديرية املخابرات ب�شكلٍ خا�ص ،وكذلك على خمابراته ،فك�سبوا الرهان ،ووف��ى �أ�صحاب
���س��واء م��ن خ�لال املهمات اخلا�صة داخ��ل املخيم وجمع الوعد ،ف�سقط املجرمون يف حق الع�سكريني واملواطنني الأبرياء
ً
و�صول �إىل �سرعة ومهنية التحقيقات يف قب�ضة املديرية ،لينتهوا � ّإم��ا قتلى �أو �سجناء يف يد العدالة
املعلومات امليدانية،
ّ
التي �أدت �إىل ك�شف ع�شرات الإرهابيني املتخفني داخل اللبنانية ،يف رحلة حققت خاللها مديرية املخابرات نقلة
ً
ٍ
وعمل ،و�إمكانات ،مب�ساعدة الأ�صدقاء
تنظيما،
بنقلة نوعية على نوعية،
الأرا�ضي اللبنانية ،لينتهي انت�صار �أيلول
ً
ً
ً
حينً
ا ،وباالتكال على الذات �أحيانا.
وميهد الحقا
الأ�صعدة كافة يف ما خ�ص امل�ؤ�س�سة الع�سكرية،
ّ
 ،٢٠١٩عيد اجلي�ش الـ ،74ب�إمكان اللبنانيني �أن يطمئنوا �إىل
لإ�شراقة «فجر اجلرود».
امل�ستقبل ،بعدما ثبتت بالدليل قدرات رجال �أمن م�ؤ�س�ستهم
الع�سكرية التي قطعت دابر التطرف ،رغم � ّأن احلرب مل تنت ِه
عني الن�سر
ً
هام�شا �ضد عدو غادر جنو ًبا ،و�آخر �إرهابي .و�سيبقى �أ�صحاب العهد
كان الرتكيز على العدو الإرهابي قد بد�أ يحتل
أ�سا�سيا من م�ساحة العمل الأمني ،غري � ّأن اجتاه البو�صلة على الوعد �أوفياء ،عني ن�سرهم الثاقبة تراقب «من فوق»
�
ً
ًا
رت
كيلوم
مربعا ،خمالبه جاهزة لالنق�ضا�ض� ،شباكه
الـ١٠٤٥٢
مل ي�ضع� ،إذ ظلت عني الن�سر الثاقبة مفتوحة �صوب احلدود
ً
أب��دا ،للت�ضحية جاهزون بكل
�
ا،
ودائم
��ان،
م
�
أ
مظلة
تن�سج
اجلنوبية ،فكان انهيار ع�شرات �شبكات التج�س�س
ً
ً
ٍ
غامرت يف
إذا
�شعارهم:
و�شرف،
أمانة
�شرف مرو ِم فال تقنع
�
«
�
الفعال ملديرية املخابرات خالل عدوان
الإ�سرائيلية ،وال��دور
َ
ّ
متكن اجلي�ش نتيجة املعلومات الأمنية املتوافرة ،مبا دون النجو ِم».
 .٢٠٠٦فقد
ّ
من ت�أمني �سرعة االنت�شار حتى اخلط الأزرق ،وقبلها �ضمان يف العيد الــ 74للجي�ش ر�سالة للبنانيني ،ذاكرتكم الأمنية
ً
خالفا لالعتقاد ال�سائد منذ � 30سنة.
يف احلفظ وال�صون مل ُت ّ�س
�سالمة الأهايل عقب التحرير يف العام .٢٠٠٠
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ذكراهم خالدة

بني  1991و:2019

�شهيدا
�ألف وثمانية وثمانون
ً

املتطوع يف اجلي�ش �أ ّنه حلظة يو ّقع عقد
يعلم
التطوع ،ي�صبح م�شروع �شهيد...
ّ
ّ
رغم ذلك ال يثنيه �شيء وال يعيق اندفاعه راتب �أو تدبري.
يقدر ٍ
بثمن �أو يُحت�سب بتدابري...
� ّإن اال�ستقرار الذي تنعم به البالد ،هو نتيجة معارك خا�ضها اجلي�ش ،ونتيجة ٍ
دم ال ّ
قدمهم اجلي�ش خالل ما يقرب ثالثة عقود.
من ت�ضحياتهم تعرفون جي�شهم1088 ،
ً
�شهيدا ّ
معظمهم �سقطوا يف �ساحة ال�شرف ،وجميعهم افتدوا لبنان الواحد يف كل ال�ساحات...

العدد

الت�صنيف

464

�شهيد اخلدمة

�شهيد الواجب

�شهيد �ساحة ال�شرف

111
ً
 513بينهم 50
فردا
رتيبا ً 247
�ضابطا وً 216

املجموع

1088
�شهيدا
ً

�شهداء �ساحة ال�شرف

العدد

�شهداء معركة ال�ضنية 2000

 11بينهم �ضابط

�شهداء حرب متوز 2006

 49بينهم � 5ضباط

�شهداء نهر البارد 2007

ً
�ضابطا
 171بينهم ١٥

�شهداء انفجار طرابل�س 2008

10

�شهداء انفجار البح�صا�ص 2008

4

�شهداء معركة عربا � -صيدا 2013

 19بينهم �ضابطان

�شهداء طرابل�س -املنية  -بحنني 2014

 11بينهم � 3ضباط

�شهداء �أحداث عر�سال 2014

 25بينهم � 3ضباط

�شهداء تلة احلمرا  -عر�سال 2014

7

ع�سكريون ُفقدوا يف معركة عر�سال يف العام  2014ثم ا�ست�شهدوا

10

�شهداء جرود ر�أ�س بعلبك والقاع 2015

 8بينهم �ضابط

�شهداء فجر اجلرود 2017

7

�شهداء اعتداء طرابل�س الإرهابي 2019

 2بينهم �ضابط

�شهداء يف معارك و�أحداث خمتلفة

ً
�ضابطا
 86بينهم 11

العدد 409
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يف البال
بقلم :ندين البلعة خريالله

من حكايات البطولة
تبقى ذكرى ال�شهيد خالدة يف ذاكرة �أهله والوطن ...وتبقى حكايات عدد من ال�شهداء �أيقونة للبطولة يتناقلها
الرفاق .من ذاك ال�ضابط املغوار البحري الذي غدره البحر يف �أثناء قيامه مبهمة غط�س لإنقاذ مركب �صيد� ،إىل
م�ستخدما د ّراجاتهم النارية ،وعند مغيب
بطل من معركة نهر البارد ،نفّ ذ �أخطر املداهمات على �أوكار الإرهابيني
ً
موج ًها املاللة ف�أ�صابته ر�صا�صة الغدر
ال�شم�س حني كان ُيفرت�ض �أن تتوقف العمليات وتعود الآليات �أدراجها ،رفع يده ّ
ً
ً
وم�صيبة قلبه ب�شكلٍ مبا�شر .وثالث �أُ�صيب يف املعركة نف�سها مرا ًرا وكان يف كل مرة
متحايلة على درعه الواقي
ينت�صر على �أوجاعه ويعود �إىل القتال ،ويف طريق العودة ،و�سط نرث الأر ّز والورود وزغاريد احل�شود التي ا�ستقبلت الأبطال
العائدين منت�صرين من نهر البارد ،كان قدره �أن ي�ست�شهد...
ورابع ّوقع و�صيته «العريف ال�شهيد »...التي كتبها على و�صفة طبية ،و�أعاد كتابتها على احلائط .عرف �أن
الواجب يناديه فا�ستجاب� .شعر ب�أ ّنه
�سيقدم حياته فدا ًء للوطن .كتب و�صيته وم�ضى �إىل واجبه �شجاع ًا مقدام ًا ال
ّ
يرهبه املوت.
ويف عر�سال ،حتكي اجلرود عن بطوالت رجال قارعوا اخلطر وما ا�ستكانوا �أو تراجعوا .ذاك الذي رف�ض �أن يرتك
ع�سكرييه و�سط املعركة ،ورف�ض �أن ّ
ي�سلم بقعته للإرهابيني ،فانت�صب كالأرزة يف وجه العا�صفة وحارب حتى الرمق
الأخري باللحم احلي ليقطع الطريق عليهم وعلى خمططهم الإجرامي .وذاك الذي لو كان لر�صا�صة القن�ص �أن تدرك
ما تفعله ،العتذرت لأ ّنها ّ
�ضلت طريقها و�أ�صابت قلبه الكبري...
ويف بيوت ال�شهداء وعائالتهم بطوالت طوت اجلراح العميقة وان�صرفت �إىل رعاية �أبناء ال�شهداء وخدمة امل�ؤ�س�سة،
�صعبا عليهما البقاء على الأر�ض ،فا�ست�شهدا يف علياء
زوجا وابنً ا ،ن�سران كان
ا�س�ألوا تلك املر�أة اجلبارة التي خ�سرت ً
ً
�سماء الوطن.

٤٣
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ك ّلنا للوطن
�إعداد :رميا �سليم �ضوميط

خدمة العلم
جتربة فريدة يف العطاء املتبادل بني اجلي�ش وال�شباب
مرت �سنوات على توقف جتربة خدمة العلم ،التي تعاقب مبوجبها �آالف املجندين على قطع اجلي�ش
ّ
ووحداته ،فكانت حمطة فريدة يف حياة كل منهم� ،إذ تعرفوا �إىل حياة خمتلفة رائدها النظام واالن�ضباط،
ٍ
ب�صمات وا�ضحة داخل
وحظوا بفر�صة بناء �صداقات متينة دامت حتى ما بعد نهاية اخلدمة .وفيما ترك البع�ض
قيما ومبادىء ما زالت حتكم قراراتهم وت�صرفاتهم حتى اليوم.
امل�ؤ�س�سة ،فقد حمل معظمهم ً
من خالل خدمة العلم ،أُ�تيح لل�شبان القادمني من خمتلف املناطق واالنتماءات والطبقــات االن�صهار يف
أخوة التي يو ّلدها العي�ش �ضمن اخلندق الواحد...
بوتقــة واحدة ،واختبار م�شاعر الألفة وال ّ
خدمة العلم ،جتربة فريدة ،ت�ستحق التوقف عندها للتقييم والعربة..

العدد 409

٤٤

أ�سا�سيا
تُعترب خدمة العلم مرتكزًا �
ً
ل�سيا�سات الدول الوطنية ومن �أهدافها
خ��ل��ق اح��ت��ي��اط ع�����س��ك��ري ملواجهة
الأخ��ط��ار الطارئة التي تهدد الوطن،
بالإ�ضافة اىل تعزيز القدرات الع�سكرية
ن�سبيا ،وتعزيز
بتكاليف منخف�ضة
ً
ال��روح الوطنية من خالل التفاعل بني
املجتمعني الع�سكري واملدين.
َ
�صدر �أول قانون خلدمة العلم يف لبنان
يف  8ك��ان��ون الأول  ،1953ومبوجبه
�أدخلت وزارة الرتبية التدريب الع�سكري
يف مناهج طالب املرحلة الثانوية ،وقد
ا�ستمر حتى العام .1975
يف العام � ،1993أُعيد تطبيق خدمة
العلم وفق املر�سوم اال�شرتاعي رقم 102
تاريخ  ،1983/9/16ومتّ �إن�شاء مع�سك َري
ال�����وروار وع��رم��ان ال�ستيعاب دف��ع��ات
املجندين.

بني  1993و2007
� 250ألف �شاب �أ ّدوا اخلدمة

ا�ستقبل مع�سكر الوروار الدفعة الأوىل
من املدعوين �إىل خدمة العلم على
ث�لاث م��راح��ل (يف  ٢و ٤و� ٦آب )١٩٩٣
مبعدل خم�سمئة جمند يف كل مرحلة.
هناك ،تابع املجندون دورة التن�شئة
يتم
الأ�سا�سية  -الق�سم امل�شرتك قبل �أن ّ
توزيعهم على القطع والوحدات ،وبعدها
توالت الدفعات التي بلغ جمموعها
حواىل  ٨٨دفعة راوح عديد كل منها
ما بني �سبعة �آالف وع�شرة �آالف جمند.
وقد بلغ عدد ال�شبان الذين �أدوا خدمة
العلم حلني �إلغائها يف العام  ٢٠٠٧حواىل
 ٢٥٠،٠٠٠جمند ،بينهم حواىل  ٥٠٠٠مالزم
علما
جمند ،وما يقارب الـ ١٢٠٠٠رتيب،
ً
تطوعوا يف اجلي�ش
� ّأن حواىل  ١٢٠٠٠جمند ّ
بعد انتهاء اخلدمة الإلزامية.
َّ
ُق ّ�سمت مهمة خدمة العلم اىل �شقني،
الأول �إع���داد املجندين كمقاتلني يف

الفنان جورج خباز

الدكتور �أنطوان حرفو�ش

اجل��ي�����ش ،وال��ث��اين ت��زوي��ده��م التن�شئة
الوطنية .خ�لال املرحلة الأوىل عمل
املدربون على غر�س روح النظام واالن�ضباط
يف نفو�س املجندين ،بالإ�ضافة �إىل تنمية
لياقتهم البدنية وتدريبهم الكت�ساب
املهارات الع�سكرية وا�ستخدام الأ�سلحة
يف املعارك.

مادية م�شجعة .كما برزت حينذاك
املحدد للت�أجيل الذي مل
م�شكلة العمر
ّ
منا�سبا لطالب الدرا�سات العليا
يكن
ً
ال �سيما يف جمايل الطب والهند�سة.

جورج خباز :يف التدريب الع�سكري
اكت�شفنا قدراتنا اجل�سدية

مل تكن تلك املرحلة بال�سهلة ،كما
ي�ؤكد معظم ال�شبان الذين � ّأدوا اخلدمة
الإلزامية ،وم��ن بينهم الفنان جورج
خباز الذي �أو�ضح �أن «التدريب الع�سكري
ً
�شاقا للغاية ،وفيه الكثري من
كان
الإره����اق اجل�����س��دي (رك�����ض ،متارين
�سواعد ،متارين �سري ،ودرو�س يف ا�ستخدام
الأ�سلحة وتفكيكها وتركيبها� ،إلخ)
ولكنّ ه يف املقابل جعلنا نكت�شف
قدراتنا اجل�سدية ون�ستفيد من التمارين
الريا�ضية لإعداد بنية ج�سدية قوية �أ�سوة
بالع�سكريني يف اخلدمة الفعلية».
مل تقت�صر ال�صعوبات يف ذلك احلني على
التدريب الع�سكري و�إمنا �شملت � ً
أي�ضا
الهواج�س التي كان يحملها ال�شبان
ٍ
وقت
جلهة �إه��دار �سنة من العمر ،يف
أم�س احلاجة
كان عدد كبري منهم ب� ّ
�إىل العمل ملواجهة الظروف االقت�صادية
خ�صو�صا و� ّأن
واالجتماعية ال�صعبة،
ً
اخلدمة الع�سكرية مل ت� ّؤمن لهم حوافز

د .حرفو�ش :تع ّلمت يف �سنة ما مل
تع ّلمني �إياه اجلامعات

كذلك ،ف� ّإن االنتقال من منط حياة
ّ
الكلي والتزام
مريح �إىل �أجواء االن�ضباط
التعليمات مل يكن ب��الأم��ر ال�سهل
بالن�سبة �إىل املجندين اجل��دد ،لكنّ ه
حتمل امل�س�ؤولية
علمهم �شيئً ا ف�شيئً ا
ّ
واالتكال على ال��ذات .يف هذا الإط��ار،
يقول ال�ضابط املجند ال�سابق ،الدكتور
�أن��ط��وان حرفو�ش (�أ�ستاذ جامعي) :يف
�أثناء الدورة التدريبية ،اكت�سبت عادات
يومية ب�سيطة ،تعلمت من خاللها
�أه��م��ي��ة ال��ن��ظ��ام واالن�����ض��ب��اط واح�ت�رام
ً
الحقا يف النجاح
الوقت ،وهي �ساعدتني
يف حياتي العملية .والواقع � ّأن امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ّ
علمتني يف �سنة ،م��ا مل
تعلمني �إياه جامعات فرن�سا يف �سنوات».
خالل تنفيذ ِ
ال�ش ّق الثاين من املهمة
والذي ي�شمل التن�شئة الوطنية ال�صحيحة،
�سكنت معظم خم���اوف املجندين،
ال��ذي��ن ب�����د�أوا ي��ن��ظ��رون �إىل واقعهم
الع�سكري من زاوية خمتلفة .فخالل
تلك الفرتة ،كانت عملية الدمج بني
ال�شبان القادمني من خمتلف املناطق
ٍ
بذهنيات خمتلفة و�أفكا ٍر م�سبقة ،قد

٤٥
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بد�أت ت�ؤتي ثمارها� ،إذ � ّإن االختالط يف
ٍ
�صداقات
ما بينهم كان ي�ؤدي �إىل ن�شوء
عمليا ما يتعلمونه من
متينة ترتجِ م
ً
ٍ
درو�س نظرية حول الت�آلف مع الآخر و�إلغاء
الفوارق بني �أبناء الوطن الواحد �أ ًّيا كان
نوعها ،طبقية ،مذهبية� ،أو حزبية...
يف هذا الإطار ،يقول الدكتور حرفو�ش:
«التحقت مبع�سكر التدريب بذهنية
خريج جامعة فرن�سية ،وكنت �أعتقد
�أ ّنني �أقرب �إىل الفرن�سيني يف التفكري
وال�����س��ل��وك ،لأك��ت�����ش��ف م���ن خ�لال
اختالطي بزمالئي املجندين القادمني
من مناطق لبنانية خمتلفةّ � ،أن من
ً
حقا يف �أف��ك��اره وتطلعاته
ي�شبهني
و�أهدافه الوطنية ،هو ابن طرابل�س ال
الفرن�سي!».

 ...يف اخلدمة الفعلية

بعد انتهاء مرحلة الإع��داد اجل�سدي
واملعنوي ،متّ توزيع املجندين على قطع
اجلي�ش ووح��دات��ه .هناك ،ت�سنّ ى لهم
أدق تفا�صيلها
عي�ش احلياة الع�سكرية ب� ّ
جنبا �إىل جنب مع ع�سكريي اخلدمة
ً
الفعلية ،بد ًءا من خدمة احلر�س حتت

قام العديد من املجندين ب�أعمال
باهرة يف اجلي�ش يف جماالت
الت�أليل والهند�سة وحتى تر�سيم
احلدود.
العدد 409

٤٦

ً
و�صول �إىل خو�ض
�أ�شعة ال�شم�س احلارقة،
املعارك �ضد الإرهاب والعدو الإ�سرائيلي.
متاما
يف هذه املرحلة ،تبلورت ال�صورة
ً
بالن�سبة �إىل املجندين ،لقد تعرفوا �إىل
احلياة الع�سكرية عن كثب ومل�سوا
مل�س اليد مدى الت�ضحيات التي يبذلها
الع�سكريون يف �سبيل ال��دف��اع عن
الوطن و�أبنائه .كذلك ،فقد �شعروا مبا
ي�شعر به كل ع�سكري ،وهو أ� ّنه ورفاقه
الع�سكريني ي�شكلون عائلة كبرية
�أفرادها م�صري واحد وهدف واحد.
حول هذا املو�ضوع يقول الفنان جورج
خباز :عندما تكون داخ��ل امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ،ف إ� ّنك ترى ال�صورة احلقيقية
للع�سكريني ،تلك التي ال يدركها �سوى
من عا�ش بينهم .ترى �صورة ال�شاب الذي
دفاعا عن مبادئه .كذلك،
يقدم ذاته
ً
ّ
ترى العالقة املتينة بني اجلي�ش واملعرفة
والثقافة ،وهذا ما ال يدركه الكثريون.
وي�ضيف :عندما تكون داخل امل�ؤ�س�سة
تتقبل الآخ��ر
الع�سكرية ،تتعلم �أن
ّ
ب�صرف النظر عن انتماءاته وميوله.
ٍ
بب�ساطة� ،أن حتب
يف اجلي�ش ،تتعلم
الوطن من زاوي��ة خمتلفة ،هي زاوي��ة

اخلدمة والت�ضحية.
ِ
مل
مت�ض �أ�شهر اخلدمة يف قطع اجلي�ش
عبثا بالن�سبة �إىل املجندين� .إذ ّ
ً
وظفوا
طاقاتهم يف خمتلف املجاالت �ضمن
م�ؤ�س�سات الدولة و�أ�سهموا يف تخفيف جزء
من الأعباء االقت�صادية امللقاة على عاتق
الأجهزة احلكومية .فهم على �سبيل
ٍ
فعال يف تنفيذ
املثال� ،شاركوا
ب�شكل ّ
الربامج الإمنائية يف خمتلف املناطق
�إىل ج��ان��ب الع�سكريني يف اخلدمة
الفعلية ،وكان من بينها ت�أهيل بنى
حتتية ،امل�ساعدة يف عودة املهجرين �إىل
قراهم ،ت�أهيل الآث��ار وامل��راف��ق العامة
و�إخماد احلرائق ،بالإ�ضافة �إىل امل�ساعدة
يف عمليات الإغاثة والإنقاذ ،وامل�شاركة
يف ن�شاطات ريا�ضية بارزة.

 ...و�إجنازات فردية

ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ذل���ك� ،أ���س��ه��م بع�ض
عدة
املجندين بخربتهم ال�شخ�صية يف ّ
ٍ
بدعم من ر�ؤ�سائهم
إجن���ازات فردية،
�
ٍ

املبا�شرينُ .يذكر يف هذا الإطار ما قام
به الدكتور حرفو�ش من �أعمالٍ بارزة
على غري �صعيد ،من بينها �إكمال
عملية ت�أليل ال��ل��واء اللوج�ستي من
خالل برنامج  Foxproوالتي كانت
قد ب��د�أت يف مرحلة �سابقة بالتعاون
مع خرباء �أمريكيني .ويو�ضح الدكتور
�سهلت عملية
حرفو�ش � ّأن هذه اخلطوة ّ
ت�شكيل الع�سكريني ب�ين ال�سرايا
والقطع لأ ّنها �شملت ت�أليل خمتلف
املعدات الع�سكرية والعتاد ال�شخ�صي.
ً
�سباقا يف
كذلك ،فقد كان اجلي�ش
هذا املجال،لأ ّنه يف العام  ،2001مل تكن
عملية الت�أليل منت�شرة يف امل�ؤ�س�سات
اخلا�صة ،و�إمن���ا انت�شرت يف ال�سنوات
الالحقة.
كذلك� ،أدى ال�ضابط املجند حرفو�ش
م��ه��م��ا م��ع رف��اق��ه يف ت�صحيح
دو ًرا
ً
تر�سيم احل��دود عند اخل��ط الأزرق .ويف
�شرحه للمو�ضوع يقول :بعد االن�سحاب
الإ���س��رائ��ي��ل��ي م��ن اجل���ن���وب ،وج��دت
م�شكلة يف تر�سيم احل���دود �سببها
الفارق بني احل�سابات اللبنانية والأخرى
الإ�سرائيلية ،بح�سب الـ� GPSأعطت
ً
جمال للخط�أ مب�سافة  200مرت ا�ستغلها
ك ّلفت مع
العدو مل�صلحته .حينذاكُ ،

ٍ
رفاق يل بت�صحيح اخلط�أ التقني ،فقمنا
بو�ضع لواقط هوائية و�إجراء التعديالت
التقنية الالزمة.
يف �إطار مماثل ،متكن املالزم املجند
�سيزار احل���داد (ماج�ستري يف هند�سة
االت�����ص��االت واالل��ك�ترون��ي��ك) ،وبعد
ت�شجيع من ر�ؤ�سائه الع�سكريني ورفاقه
ٍ
املجندين من ابتكار فوا�ش الكرتوين
ُ Aqua-Boxي�ستخدم يف خزانات املنازل
ويتيح جتنّ ب خطر ال�صدمة الكهربائية
التي ميكن �أن تنجم ع��ن الفوا�ش
التقليدي.

زا ٌد وذكريات

ما بني املهمات الع�سكرية واخلدمات
الإمنائية ،م�ضت �شهور اخلدمة ب�سرعة
بالن�سبة �إىل املجندين .ويف ختامها،
ممن كانوا ناقمني
�أ�صبح الكثريون ّ
أ�شد
على فكرة خدمة العلم ،م��ن � ّ
امل���ؤي��دي��ن ل��ه��ا وامل��داف��ع�ين ع��ن
ال��ب��زة
ّ
الع�سكرية .يف هذا الإطار يقول الدكتور
حرفو�ش« :دخ��ل��ت الكلية احلربية
ثائ ًرا على �إ�ضاعة �سنة من عمري يف
خدمة العلم ،وحني انتهت هذه ال�سنة،
ٍ
بطلب لاللتحاق بامل�ؤ�س�سة
تقدمت
الع�سكرية ،ول��وال �أطروحة الدكتوراه

تط ّوع  12000من املجندين يف
اجلي�ش بعد �أن �أنهوا خدمة
العلم.
التي �أجربتني على مغادرة لبنان �إىل
فرن�سا ،لكنت اليوم من ع��داد �أبناء
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية».
ل��دى م��غ��ادرة القطع وال���وح���دات ،مل
يحمل املجندون �أمتعتهم ال�شخ�صية
وذك��ري��ات��ه��م اجلميلة وح�����س��ب ،بل
حملوا � ً
زادا
كافيا
أي�ضا مما تعلموه ً
ً
يف الوطنية واملواطنية ال�صاحلة .يف هذا
الإط��ار يقول الفنان ج��ورج خباز�« :أنا
ٍ
البزة الع�سكرية،
�أنتمي �إىل
يقدر ّ
بيت ّ
وقد تربيت على الفخر بجي�ش بالدي.
�يرا ،كنت و�إخ��وت��ي
ح�ين كنت ���ص��غ ً
ن�ؤدي التحية للع�سكريني الواقفني على
احلواجز .وحني التحقت بخدمة العلم،
دخلت املع�سكر بهذه الذهنية ،وما
عزز م�شاعري
ع�شته خالل هذه التجربة ّ
جتاه جي�ش الوطن بعد �أن �أدركت قيمة
الت�ضحيات التي يقدمها الع�سكريون».
وي�ضيفً :
ف�ضل عن اخلربات الع�سكرية
وال��ع��ادات املفيدة التي اكت�سبتها يف
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لبنان احلقيقي هو ما اكت�شفه كل
جمند خالل خدمته الع�سكرية.
اجلي�ش ،فقد خرجت من هذه التجربة
ب�أ�صدقاء من خمتلف املناطق ما زالت
تربطني بهم �صداقة متينة ،مل تكن
لتوجد لوال خدمة العلم .ويختم الفنان
اللبناين ً
قائل :دخلت مع�سكر التجنيد
فخو ًرا بجي�ش بالدي ،وما زلت ،ل ّأن هذه
امل�ؤ�س�سة هي الوحيدة التي ال ُي�ستغنى
عنها يف احلفاظ على الوطن ومتا�سك
�أبنائه.
يف �إطار مماثل ،يقول الدكتور حرفو�ش:
لبنان احلقيقي هو ما اكت�شفه كل
جمند خالل خدمته الع�سكرية ،هو
هذا التالحم بني �أبناء الوطن وجي�شه،
وهذه الت�ضحية التي ال تعرف حدو ًدا.

هل تُ�ستعاد؟

يف الرابع من �شباط � ،٢٠٠٥صدر القانون
رقم  ٦٦٥ال��ذي ين�ص على �إلغاء خدمة
العلم ب�صور ٍة نهائية بعد مرور �سنتني على
ن�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية،
وبالتايل فقد توقف تطويع �شبان خلدمة
العدد 409
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العلم يف العام  .2007ولكن ال�س�ؤال
امل��ط��روح :هل خ��دم التجنيد االلزامي
�أهدافه؟ ومباذا ا�ستفاد املجندون الذين
�أ�ضاعوا
عاما من عمرهم يف خدمة
ً
الوطن؟
يفيد مرجع خمت�ص يف قيادة اجلي�ش
ب��� ّأن جتربة خدمة العلم حققت �أهم
�أه��داف��ه��ا وه��و االن�صهار الوطني بني
خمتلف �شرائح املجتمع اللبناين ،من
خالل تعزيز الروح الوطنية و�إلغاء الفوارق
الطبقية بني املجندين ،بالإ�ضافة �إىل
تغليـب فكرة االنتمـاء الوطنـي والقـومي
على االنتمـاءات الطائفيـة واملذهبيـة
واحلزبيـة ال�ضيقـة.
كذلك� ،أ�سهم التجنيد الإلزامي يف
ت�أمني االحتياط للجي�ش ،ل ّأن النق�ص
احلا�صل يف بع�ض الوحدات الع�سكرية
والكلفة العالية لبع�ض اخلدمات يف
ال��ظ��روف االقت�صادية ال�صعبة يفر�ض
اال���س��ت��ف��ادة م��ن خ��دم��ات املجندين
وخ�صو�صا االحتياطيني يف املجاالت
ً
ر�صيدا ماد ًيا
ي�شكلون
فهم
كافة،
ً
ريا للجي�ش يف زمنَي احلرب
ومعنو ًيا كب ً
وال�سلم ،واجلي�ش بحاجة ملدعوي خدمة
ال��ع��ل��م م��ن �أج���ل ا�ستكمال عديد
وحدات ،فهو ينت�شر على احلدود كافة
ويف الداخل اللبناين.

تعر�ض لبنان العتداء
وي�ضيف :يف حال ّ
خ��ارج��ي� ،سيحتاج �إىل ك��ل وحداته
رد العدوان ،بحيث
القتالية يف مهمة ّ
ت�صبح م��ه��م��ات اجل��ب��ه��ة الداخلية
ٍ
ٍ
لوحدات ع�سكرية احتياطية.
بحاجة
ففي ظل التقييدات املالية للتطويع
يف اجلي�ش ميكن م��ن خ�لال قانون
خدمة العلم ،التحكم بعديد اجلي�ش
زيادة �أو نق�صا ًنا وفق ما تقت�ضيه الظروف
امل�سرحني.
امليدانية و�أعداد الع�سكريني
ّ
فالتجنيد هو مبنزلة تعاقد �سنوي م�ؤقت
ال يلزم اجلي�ش �أو املالية العامة على املدى
البعيد ،كما هو احل��ال بالن�سبة �إىل
التطويع .فقد �أظهرت حرب �إ�سرائيل
على لبنان يف العام  2006احلاجة �إىل قوى
كبرية .كما �أظهرت معركتا «نهر
البارد» و«فجر اجلرود» وجود اندفاع قوي
لدى املواطنني للتطوع من �أجل م�ساعدة
اجلي�ش يف العمليات اللوج�ستية،
تدريبا ع�سكر ًيا ميكن
م��ا يفر�ض
ً
اال�ستفادة منه عند احلاجة.
�إىل ذلك ،يو�ضح املرجع � ّأن ا�ستمرارية
خدمة العلم �ضرورية لتحقيق التوازن
االجتماعي والثقايف واملناطقي �ضمن
اجلي�ش ،كما � ّأن �سنة التجنيد لي�ست
خ�سارة ف�إيجابياتها كثرية بالن�سبة �إىل
املجندين واجلي�ش على ال�سواء.

اجلي�ش و�أهله
�إعداد :با�سكال معو�ض بومارون

جي�شنا :البندقية واملعول واملع ّلم
واملهند�س والطبيب يف اخلدمة الدائمة
تطرح موازنات اجليو�ش � ً
إجمال �إ�شكالية ب�سبب ما يتط ّلبه �إن�شاء اجلي�ش
وجتهيزه وت�سليحه من جهة ،وعدم �إمكان قيام دولة من دون جي�ش
يتم من خالل نظريتني � ً
من جهةٍ �أخرىّ .
إجمال:
حل هذه الإ�شكالية ّ
الأوىل مفادها اعتبار اجلي�ش مبنزلة «�شركة ت�أمني» على حياة الوطن.
يتعر�ض الوطن للأخطار ،يكون اجلي�ش �ضمانته والدرع التي تقيه
فحني ّ
هذه الأخطار.
�أما الثانية فتقوم على توظيف �إمكانات اجلي�ش يف خدمة املجتمع �أيام
ال�سلم ،وبالتايل فهو بذلك ّ
يوفر على الدولة نفقات كبرية من خالل
م�شاركته يف املجاالت الإمنائية مثل� :شق الطرقات ،و�إقامة اجل�سور،
خ�صو�صا -
وتقدمي اخلدمات ال�صحية للمواطنني  -يف املناطق النائية
ً
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ّ
ٍ
والتدخل للإنقاذ يف حاالت الكوارث ،بالإ�ضافة
بن�شاطات بيئية،
والقيام
�إىل امت�صا�ص البطالة من خالل التطويع وتنمية املوارد الب�شرية عرب ما
يتلقاه عنا�صره من تدريب فني ومهني ...وف�ض ً
ّ
ال عن كل ذلك ،ي�سهم
اجلي�ش يف ت�أمني اال�ستقرار من خالل دوره على �صعيد حتقيق االن�صهار
الوطني.
ّ
ّ
مر بها لبنان �أن كلفة اجلي�ش
يف ما يتعلق بجي�شنا� ،أثبتت التجارب التي ّ
ري من كلفة عدم وجود جي�ش حمرتف� .أكرث من ذلك� ،أثبت
تبقى �أقل بكث ٍ
هذا اجلي�ش �أ ّنه �ضمانة الوطن يف احلرب ويف ال�سلم� ...سيفه واملعول،
طبيبه واملهند�س ،عامله وخبريه ...كلهم يف خدمة الوطن و�أهله .يف كل
ظرف ويوم و�ضائقة...

وف��ق قانون ال��دف��اع الوطني (املر�سوم اال�شرتاعي رق��م 102
تاريخ  1983/9/16وتعديالته) ،يقوم اجلي�ش بثالث مهمات:
دفاعية� ،أمنية ،و�إمنائية ،وتهدف هذه املهمات �إىل الدفاع
عن الوطن ،واملحافظة على ال�سيادة وعلى �سلطة الدولة،
وحماية الد�ستور ،وحفظ الأمن واال�ستقرار ،وامل�ساهمة يف ت�أمني
اال�ستقرار االجتماعي والتنمية.
يف العام � 1994أعلنت قيادة اجلي�ش � ّأن عنوان املرحلة القادمة
�سيكون «اجلي�ش بندقية ومعول» ،وهو �شعار نرفعه ونعتز به
وليطمئن اللبناين �إىل أ� ّنه ،بالإ�ضافة �إىل اخلم�سني �ألف بندقية
دائما للحفاظ على �أمنه وا�ستقراره ،هناك � ً
أي�ضا مئة
املت�أهبة ً
�ألف �ساعد ومعول جاهزة مل�ساعدته على �إع��ادة �إعمار بيته
وحيه وقريته ووطنه .فاالنخراط يف ال�ش�أن الإمنائي هو ت�أكید
ّ
على االنت�ساب الفعلي للجندي اللبناين �إىل �أر�ضه و�شعبه،
دائما بنی �أهله ،ي�سهم
و�إميانه بر�سالته الوطنیة ال�شاملة� .إ ّنه ً
يف �إعمار البالد ويدافع عنها ،وي�ستب�سل وي�سقط
�شهیدا كلما
ً
دعا الواجب.
بعد انتهاء الأحداث الدامية التي �شهدها لبنان ،كان قرار
القيادة امل�شاركة يف عملية النهو�ض و�إعادة �إعمار ما تهدم،
فت�شابكت �سواعد الع�سكريني مع �سواعد املواطنني يف ور�شة
البناء ،ومن �أبرز املهمات التي نفّ ذها اجلي�ش يف هذا ال�سياق:
املخت�صة يف اجلي�ش
 «عودة املهجرين �أمن و�إعمار» :تو ّلت الفرقّ
�إزالة الركام ورفع الأنقا�ض يف القرى املهدمة يف اجلبل وقامت
جرافات اجلي�ش ورفو�شه الآلية با�ست�صالح الأرا�ضي و�إع��ادة
ت�أهيلها للزراعة واال�ستثمار.
 «النظافة �صحة وح�ضارة» :نفّ ذت فرق من اجلي�ش �أكرث منمرة حملة وا�سعة للنظافة العامة يف املدن والقرى التي يتمركز
ً
حفاظا على ال�صحة العامة والبيئة وجمال الطبيعة.
فيها،
 «ال لل ّأمية يف بلد النور» :فتح اجلي�ش مراكزه وثكناتهخ�صو�صا يف املناطق النائية لتعليم الأميني ،بعد حملة ملحو
ً
ال ّأمية يف �صفوف الع�سكريني.
 مواجهة �آثار العدوان :يف مواجهة االعتداءات الإ�سرائيليةقدم اجلي�ش دم �شهدائه و� ً
أي�ضا عطاء
املتكررة على لبنانّ ،

خربائه وجنوده ،فرفع الأنقا�ض ،و�ساعد املت�ضررين و� ّأمن امل�أوى
املخت�صة� ،إقامة اجل�سور
امل�ؤقت للكثريين ،بينما تو ّلت فرقه
ّ
ً
بدل من تلك املهدمة ،و�أ�سهمت يف �إعادة �إن�شاء البنى التحتية
وت�أهيلها (�شبكات ماء وكهرباء و�شق طرقات ،)...كما
� ّأم��ن ا�ستمرار العمل يف حمطات توليد الكهرباء وم�صالح
املياه وموزعات الهاتف وم�صلحة الربيد ،وقام بتمديد �أ�سالك
الهاتف �إىل بع�ض القرى النائية.
 مواجهة الكوارث� :أ�سهمت الطوافات التابعة للقوات اجلوية�إىل جانب قوى من اجلي�ش ب�إخماد احلرائق التي اندلعت يف
عدة مناطق .كما ّ
تدخل اجلي�ش ملواجهة الكوارث الطبيعية
مبختلف �أ�شكالها من في�ضانات وعوا�صف ثلجية �إىل
احلرائق وانقطاع الطرقات ...وكان يف كل مرة خري.
 «�آثارنا ثروتنا الوطنية» :حتت هذا ال�شعار قام اجلي�ش اللبناينبعملية ت�أهيل للمرافق ال�سياحية والقالع الأثرية بالتن�سيق
مع مديرية الآثار واملتحف الوطني.
 تنظيف ال�شواطئ والأنهر :ت�شارك عنا�صر من اجلي�ش زوارقالقوات البحرية و�آليات هند�سية بالتعاون والتن�سيق مع جمعية
«حملة الأزرق الكبري» ،بعملية تنظيف وا�سعة لل�شاطئ
ً
�شمال حتى �صور
اللبناين يف كل عام ،وذلك من العري�ضة
جنو ًبا ،ولعل �أ�صعب مهماته يف هذا املجال كانت تنظيف
ال�شاطئ من البقع البحرية امللوثة بالنفط ،بعد العدوان
الإ�سرائيلي يف العام .2006
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ّ
ً
واحلطابني وغريهم .كما ت�ساعد عنا�صر من اجلي�ش
تنفيذا لقرار قيادة اجلي�ش متّ افتتاح دورات املا�شية
 «لبنان الأخ�ضر»:حتريج يف قطع و�أف��واج و�ألوية اجلي�ش وحتت �إ�شراف خرباء املزارعني يف مكافحة الأوبئة الزراعية �إذ تقوم الطوافات بر�شّ
ً
خمت�صة من �إمارة مبيدات خا�صة مبكافحة ح�شرات ال�سونة وال�صندل،
ف�ضل
التحريج وبالتن�سیق مع وزارة الزراعة وهیئات
ّ
ّ
موناكو ،متّ خاللها تدريب الع�سكريني على �أ�صول التحريج عن ر�ش بذور للتحريج.
وكيفية زرع الأ�شجار .ومل يقت�صر دور اجلي�ش على غر�س  -م�ساندة الدولة :ترفد امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �أجهزة الدولة والإدارات
ري هذه ال�شتول وحمايتها من �أخطار الر�سمية بالو�سائل واخلربات الالزمة والطاقات الب�شرية ،يف عدة
ال�شتول فقط ،بل �شمل ّ
جماالت ،من بينها ت�أليل عمل امل�ؤ�س�سات العامة ،وم�ساعدة
الدوائر العقارية وترميم �شبكات الهاتف و�سوى ذلك.
 خدمات خمتلفة :نذكر يف هذا املجال خدمات كثرية منم�ساعدة امل�ؤ�س�سات الإن�سانية واالجتماعية وهيئات املجتمع
املخيمات ال�صيفية وتنظيم حمالت التوعية
املدين �إىل �إقامة
ّ
و�سواها.

مديرية التعاون الع�سكري  -املدين يف �إطار معا�صر

يف العام � ،2015أن�ش�أت قيادة اجلي�ش مديرية للتعاون الع�سكري
 املدين بهدف ت�سهيل التعاون مع امل�ؤ�س�سات احلكومية وغرياحلكومية ورفع م�ستوى اجلهوزية الوطنية ملواجهة الأزمات
والكوارث على �أنواعها وتعزيز قدرة لبنان على ال�صمود وجتاوز
املحن وال�صعوبات.
تتو ّزع �أن�شطة التعاون الع�سكري  -املدين على وظائف �أ�سا�سية
ٍ
بدرجات متفاوتة على جميع املهمات واحلاالت� :أ ّولها
تنطبق
االت�صال الع�سكري  -املدين ،والغر�ض منه �إقامة عالقات جديدة
وخ�صو�صا التوا�صل يف االجتاهني،
وتوطيد العالقات القائمة،
ً
بني القوة الع�سكرية واجلهات املدنية الفاعلة على امل�ستويات
املالئمة ،لت�سهيل تبادل املعلومات وتفادي الت�ضارب �أو تعزيز
املن�سقة �أو املتكاملة
التعاون ،وعند االقت�ضاء ،و�ضع اخلطط
ّ
وتنفيذ الأن�شطة.
يدعم اجلي�ش املجتمع اللبناين من خالل وظائف مديرية
ّ
ويتمثل هذا الدعم مب�ساعدة
التعاون الع�سكري  -امل��دين.
اجلي�ش للوزارات ،وللمجتمع الأهلي واملدين.
ُ
كن
وي�شمل هذا الدعم توفري طواقم عمل وو�سائل �ضرورية ت ّ
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اال�ستجابة للكوارث الطبيعية �أو حاالت الطوارىء الكربى،
مثل مكافحة احل��رائ��ق ،عمليات البحث والإن��ق��اذ ،دعم
املنظمات الإن�سانية ،م�ساعدة الالجئني والنازحني� ،إن�شاء
اللجان املتخ�ص�صة لتقييم الأ�ضرار الناجمة عن الكوارث،
�إن��ق��اذ املواطنني املحا�صرين بالثلوج والفي�ضانات .وتوزيع
امل�ستلزمات الطبية واملواد الغذائية .فواجب القادة الع�سكريني
الإن�ساين يق�ضي بالتدخل فو ًرا يف حال اخلطر على حياة املدنيني.
كما تنفّ ذ مديرية التعاون الع�سكري  -املدين م�شاريع مل�ساعدة
املجتمعات املحلية ولتوطيد عالقة اجلي�ش بها.
ترتكز جميع ن�شاطات التعاون الع�سكري  -املدين على
مبادئ �إقامة توا�صل ع�سكري  -مدين فاعل ،وفهم الغايات
الع�سكرية واملدنية وعوامل البيئة املدنية االجتماعية،
الثقافية ،االقت�صادية ،الإن�سانية والإمنائية ،والأه��م بناء
االحرتام والثقة املتباد َلني ،مع احرتام م�س�ؤوليات وقيم الوزارات
واملنظمات املدنية.

�أن�شطة التعاون الع�سكري  -املدين

�ضمن �إط��ار مهمتها ،نفّ ذت مديرية التعاون الع�سكري
 املدين يف ال�سنوات الأخ�يرة جمموعة وا�سعة من الأن�شطةوامل�شاريع ،منها:
 م�شاريع تربوية� :شملت ت�أهيل مدار�س وتزويدها مفرو�شاتومعدات ،توزيع حقائب وكتب مدر�سية ومعاطف
وجتهيزات
ّ
�شتوية ،وهدايا مبنا�سبة الأعياد ،وحمالت توعية �صحية .وبلغ
عدد املدار�س امل�ستفيدة من م�شاريع التعاون الع�سكري  -املدين
حواىل  670مدر�سة ر�سمية.
متّ
 م�شاريع بيئية :يف هذا الإطار ،ت�شجري م�ساحات وا�سعة يفجميع املحافظات بالتعاون مع جمعية التحريج يف لبنان.
ونقل مواد بناء بوا�سطة طوافات اجلي�ش لرتميم منازل �أثرية يف
حممية جبل مو�سى.
 م�شاريع �صحية� :أ�سهمت املديرية يف �إن�شاء م�ستو�صفاتطبية وجتهيز �أخ��رى ب���� ٍ
قدمت �سيارات
أ���س��رة ،كما ّ
آالت و� ّ

اجلهات امل�شاركة

يدا بيد مع مديرية التعاون الع�سكري  -املدين
ً
ّ
ت�شارك عدة دول ومنظمات يف الن�شاطات التي
تهتم بتطوير احلجر والب�شر وه��ي :الواليات
املتحدة الأمريكية ،الإمارات العربية املتّ حدة،
هولندا� ،إيطاليا ،كوريا اجلنوبية� ،إ�سبانيا،
كندا ،قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان،
ّ
املنظمات غري احلكومية املحلية ،واملجتمع
املدين.
ٍ
مبعدات طبية،
�إ�سعاف لعد ٍد من البلديات ومتّ جتهيز �أخرى
ومعدات و�أجهزة لعد ٍد من املراكز الطبية يف وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية ،ونفّ ذت حمالت تلقيح يف عدد من املدار�س.
 م�ساعدة البلديات وال�سلطات املحلية� :ساعدت املديرية الكثريمن البلدات والقرى عرب �إن�شاء برك لتجميع املياه وقنوات
ّ
م�ضخات
جلرها ،بالإ�ضافة �إىل ترميم خزانات وتركيب
ّ
ّ
وتقدمي مولدات كهربائية ،وبف�ضل جهودها متت �إنارة �شوارع
بوا�سطة الطاقة ال�شم�سية.
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يف مواجهة اخلطر
�إعداد :با�سكال معو�ض بومارون

ّ
املتخفي
نزع الألغام :مكافحة اخلطر

نزع الألغام املنت�شرة على الأرا�ضي اللبنانية
بفعل احل���روب وامل��ع��ارك م��ن املهمات
الأ�سا�سية التي ّنفذها اجلي�ش اعتبا ًرا من �أواخر
العام .1990
غري � ّأن كل اجلهود اجل ّبارة التي بُذلت يف
خ�صو�صا و� ّأن
هذا املجال مل تكن كافية،
ً
االعتداءات الإ�سرائيلية املتكررة على لبنان،
ً
هائل من القنابل العنقودية
كما
خ ّلفت ً
والقنابل والذخائر املختلفة.
هذا الواقـع ا�ستــوجب �إن�شاء املكتب
الوطني لنزع الألغام يف العام  .1998يف مـا
بعد ُع ّدلت الت�سمـية لي�صبـح ا�سـم هـذا
اجلهـاز احليوي املركــز اللبنــاين للأعمـال
املتع ّلقـة بالألغـام.
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ّ
تتمثل ر�ؤية املركز اللبناين للأعمال
ّ
التو�صل �إىل حترير
املتعلقة بالألغام يف
ّ
ك��ل الأرا����ض���ي اللبنانية م��ن خطر
ّ
وخملفات احلروب ،وهو ميار�س
الألغام
مهماته يف هذا املجال وفق الأولويات
الوطنية اال�سرتاتيجية ،وي�سهم يف �إدارة
الن�شاطات وت�أمني الدعم اللوج�ستي
ّ
املخت�صة
للمنظمات الإن�سانية
والإداري
ّ
وين�سق جهودها
العاملة يف لبنان،
ّ
وي��ح��دد �أول��وي��ات التوعية م��ن خماطر
الألغام؛ كما ُيعنى بتدريب ع�سكريني
ومدنيني لبنانيني و�أجانب وتن�شئتهم،
ّ
املتعلقة بالألغام
يف جم��ال الأع��م��ال
أه����داف �إن�����س��ان��ي��ة ،وي��ن ّ
ٍ
��ظ��م املعايري
ل

الوطنية لتتما�شى مع املعايري الدولية.
يدير املركز جميع الأن�شطة الإن�سانية
اخلا�صة بالألغام يف لبنان (�إزالة الألغام
وال��ت��وع��ي��ة م��ن خم��اط��ره��ا وم�ساعدة
ويحدد مهمات فرق �إزالة
�ضحاياها،)...
ّ
ّ
ويتول مراقبة و�ضمان جــودة
الألغام،
عملهــا ونوعيتــه؛ كمــا �أ ّنه يتــــر�أ�س
الوطنيتــني للتوعيــة من
اللجنتــني
ّ
خماطــر الألغام وم�ساعــدة �ضحاياهـا.
وبالن�سبة �إىل �أعمال التوعية ،ي�شرف
امل��رك��ز ع��ل��ى اخل��ط��ط ال��ت��ي ت�ضعها
املنظمات واجلمعيات املدنية بالتن�سيق
م��ع اللجنة الوطنية للتوعية ،وهي
تت�ضمن �إق��ام��ة ن�شاطات ريا�ضية،
ّ

تربوية ،فنية ،اجتماعية ،وثقافية.
انخف�ض ع��دد الإ���ص��اب��ات م��ن ج��راء
ان��ف��ج��ار الأل���غ���ام ب�����ش��ك��لٍ ملحوظ
نتيجة حمالت التوعية التي تنفّ ذ
َّ
مكثف على جميع الأرا�ضي
ب�شكل
وخ�صو�صا يف مناطق اجلنوب
اللبنانية،
ً
والبقاع الغربي ورا�شيا ،وبالتعاون مع
ّ
واملنظمات غري
اجلمعيات الأهلية
احلكومية املحلية والدولية.
وت�شمل م�ساعدة �ضحايا الألغام َمن
عانوا ك�أفرا ٍد �أو جماعات من �إ�صابات
وتكبدوا
ج�سدية ،نف�سية �أو اجتماعية،
ّ
وان��ت��ه��اك��ا
خ�سائر م��ادي��ة
ملمو�سا
ً
ً
حلقوقهم ب�سبب الألغام .وه�ؤالء
يتــم
ّ
التوا�صل معهم ومتابعة �أو�ضاعهم
ل��ت���أم�ين امل��ع��اجل��ة ال��ف��وري��ة وال��دائ��م��ة،
ونف�سيا م��دى احلياة ،وت�أمني
ج�سد ًيا
ً
امل�ساعدات الطبية وامل��ادي��ة واملعنوية
ل��ه��م ،و�إع��ـ��ـ��ادة ت�أهيلهـم ودجمهم
واجتماعيا وتدريبهم
نف�سيا
باملجتمع
ً
ً
على امل�شاريع الإنتـاجية .كما ت�شمل
ّ
امل�ساعـدة � ً
املتوفني.
أي�ضـا ،ذوي ال�ضحايا
�إىل ذلك ،ي�شرف املكتب على عمل
املنظمات املعنية ب���إزال��ة الأل��غ��ام من
أكد
الأرا���ض��ي اللبنانية ،ويقوم بالت� ّ
من � ّأن العمليات جتري وفق املعايري
الوطنية والدولية .ت�شمل هذه املهمة
�ضمان النوعية (قبل عملية التنظيف
وخاللها) ،ومراقبة اجلودة (بعد عملية
التنظيف).

م�س�ؤوليات دولية

يف ني�ســان العام ّ ،2015
وقــع املركــز
مع مركــز جنيف الدويل لنزع الألغام
ٍ
أهداف �إن�سانية ،مذكرة تفاهم تق�ضي
ل
ّ
بتوليه م�س�ؤوليــة �إدارة برنامج التوا�صل
ّ
املتعلقة
باللغـة العربية ل�ل�أع��م��ال
بالألــغــــام اعتبـــــا ًرا من نهايــة
العــــام � .2017أعقــب ذلــك تنظيم

٥٧

العدد 409

عدد الألغام التي ّ
مت نزعها مع تقدير املركز للأعداد املتبقية
ّ
املنظف

الأ�سا�سي

النوع

املتبقي

الن�سبة
املئوية

العدد

امل�ساحة باملرت
املربع
ّ

العدد

امل�ساحة باملرت
املربع
ّ

العدد

امل�ساحة باملرت
املربع
ّ

حقل �ألغام

3.251

54.055.771

1.852

34.453.771

1.399

19.602.000

%64

بقع خطرة

2.503

45.355.968

2.126

29.531.661

377

15.824.307

%65

قنابل عنقودية

1.955

54.779.558

1.091

42.031.617

864

12.747.941

%77

عبوات غري
نظامية

111

409.895

-

-

111

409.895

%0

املجموع

7.820

154.601.192

5.069

106.017.049

2.751

48.584.143

%69

املركز مــ�ؤتـمــر الربنــامــج
ّ
املتعلقــة
العــربــــي للأعمــال
ٍ
ب�شكل ثابت يف بريوت
بالألغام
ابتدا ًء من العام 2018؛ ويح�ضره
مدراء الربامج يف الدول العربية
الآت��ي��ة :م�صر ،الأردن ،العراق،
ت�شاد ،اجل��زائ��ر ،ليبيا ،تون�س،
اليمن ،فل�سطني ،ال�����س��ودان،
موريتانيا وال�صومال ،بالإ�ضافة
�إىل مدير مركز جنيف الدويل
ّ
املتعلقة بالألغام.
للأعمال
�أم��ا على �صعيد �أع��م��ال نزع
م�ستمرة يف جميع
الألغام ،فهي
ّ
امل��ن��اط��ق ال��ت��ي ي�شرف عليها
املركز .حتى اليوم متّ تنظيف
حواىل  108مليون مرت مربع� ،أي
ما يعادل  70باملئة من جمموع
امللوثة.
الأرا�ضي ّ

عدد �ضحايا الألغام والقنابل العنقودية والذخائر غري املنفجرة لغاية الآن:
وفاة918 :
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م�صابون2886 :

�إجمايل3804 :

�أبنية ومن�ش�آت
�إعداد :جان دارك �أبي ياغي

عمر ،ب ّيي ّ
ب ّيي ّ
وفر
عل ،ب ّيي ّ
�أكوام من الركام وجمموعة من الأبنية ال�سوداء ...هذا ما كانت عليه حالة وزارة الدفاع الوطني �أواخر
العام  ،1990ومل تكن الأحوال �أف�ضل ،يف معظم الثكنات واملن�ش�آت الع�سكرية ،فما �أ�صاب الوطن من
دمار وخراب �أ�صاب �أبنية اجلي�ش ومن�ش�آته.
ور�شة �إعادة الإعمار والرتميم بد�أت على الفور بالتزامن مع انت�شار اجلي�ش يف خمتلف
تهدم ،و�أقامت �أبنية ومن�ش�آت
�أنحاء الوطن� .أعادت زنود الع�سكريني �إعمار ما ّ
جديدة احتاج �إليها اجلي�ش الذي كان عديده ينمو ّ
ٍ
تو�سع مهماته.
باطراد يف موازاة ّ
انت�شار اجلي�ش يف قطاع جنوب الليطاين عقب �صدور القرار 1701
ا�ستوجب انت�شار مراكز جديدة ،وكذلك الأمر يف ما يتع ّلق بانت�شاره على
ري
احلدود ال�شرقية  -ال�شمالية .بل � ّإن الأمور هناك كانت �أ�صعب بكث ٍ
نظ ًرا �إىل طبيعة املناطق اجلردية الوعرة وعدم وجود بنى حتتية ،فال
طرقات ،وال كهرباء ،وال ماء...
ّنفذ اجلي�ش ور�شة الإعمار التي جعلت �أبنيته ومراكزه على ما
م�ستخدما
هي عليه اليوم حتت عنوان «تر�شيد �إنفاق كل قر�ش»،
ً
طاقات �أجهزته يف التخطيط والتنفيذ ،ل ُيحقق يف
م�شاريعه وف ًرا يُراوح بني  100يف
املئة و 128يف املئة.
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تقوم هيكلية العمل الهند�سي والعقاري وامل�ساحي يف اجلي�ش
على عاتق �أركان اجلي�ش للتجهيز بالتكافل والت�ضامن ما
بني :مكتب ال�ش�ؤون العقارية (اجلهاز املعني يف قيادة اجلي�ش
ب�إدارة الأعمال الهند�سية والعقارية يف اجلي�ش ،وا�ست�صدار الأوامر
خ�ص جميع هذه الأعمال) ،مديرية الهند�سة
التنفيذية يف ما ّ
(معنية ب�إعداد الدرا�سات الهند�سية على خمتلف �أنواعها
وتنفيذ بع�ض امل�شاريع الهند�سية من خالل تلزمي متعهدين
مدنيني� ،إ�ضافة �إىل �إدارة العتاد الهند�سي) ،فوج الأ�شغال
امل�ستقل (ينفّ ذ ً
ور�شا متو�سطة احلجم يف خمتلف املناطق
اللبنانية باليد العاملة الع�سكرية)� ،أق�سام املمتلكات يف
املناطق ( تنفّ ذ � ً
أ�شغال هند�سية متو�سطة احلجم باليد العاملة
الع�سكرية املتوافرة لديها �أو من خالل التلزمي ملتعهدين
حمليني يف حال التعذر) ،ومديرية ال�ش�ؤون اجلغرافية (تُعنى
بالأعمال امل�ساحية واجليودزية ل�صالح اجلي�ش وخمتلف �إدارات
الدولة اللبنانية ،وذلك ا�ستنا ًدا �إىل قانون �إن�شائها).

قطاع جنوب الليطاين

�شملت ور�شة الإعمار والرتميم من�ش�آت اجلي�ش يف خمتلف
املناطق اللبنانية وعلى �ضوء تو�سع مهماته يف العام ،2006
تركزت الأعمال يف قطاع جنوب الليطاين ،وعلى احلدود
ال�شرقية  -ال�شمالية.
بالن�سبة �إىل قطاع جنوب الليطاين ،وبعد �أول انت�شار فعلي
للجي�ش يف املنطقة عقب عدوان متوز  ،2006ا�ستُحدثت مراكز
عديدة من خالل تركيز من�ش�آت م�سبقة ال�صنع ( 1000من�ش�أة
هبة من دولة الإمارات العربية املتحدة) ،وت�أمني ال ُبنى التحتية

والتح�صينات الالزمة التي نفّ ذها ف��وج الأ�شغال امل�ستقل
بكلفة حوالـى ملياري لرية لبنانية ( 2.000.000.000ل.ل) ،فـي
حني � ّأن كلفة تلزميها تزيد عن �ستة مليارات لرية لبنانية
( 6.000.000.000ل.ل).
حتتاج هذه املن�شـ�آت �إىل �أعمال �صيانة يتوالها فوج الأ�شغال
امل�ستقل ،يف حني تقوم منطقة اجلنوب بتنفيذ �أ�شغال �صيانة
ملن�ش� ٍآت أ�خ��رى بقيمة خم�سة و�سبعني مليون لرية لبنانية،
بينما تبلغ كلفتها عن طريق التلزمي مئة وخم�سة وثالثني
مليون لرية لبنانية� .إىل ذلك ،فر�ضت احلاجة �إقامة من�شــ�آت
جديدة �سنـــو ًيا بكلفة ثالثمئة مليون لرية لبنانية ،يف حني
� ّأن كلفة تلزميها هي ح��واىل �ستمئة و�ستني مليون لرية
لبنانية ( 660.000.000ل.ل).
ّ
ّ
التق�شف وتر�شيد الإن��ف��اق لقيادة اجلي�ش
وف��رت �سيا�سة
�إمكانات �شراء � ٍ
أرا���ض تقع يف نطاق الثكنات الع�سكرية
وهي �ضرورية حلاجات اجلي�ش .وعلى �سبيل املثال ،من خالل
الوفر املحقق ا�ستطاع �إن�شاء عدد من امل�ستو�صفات احلديثة يف
الكثري من املناطق اللبنانية (عكار ،برقايل ،حلبا ،مزبود
يف �إقليم اخلروب ،اجلنوب ،والبقاع) بهدف تخفيف ال�ضغط
عن كاهل امل�ست�شفى الع�سكري املركزي ،وت�أمني الطبابة
لعائالت الع�سكريني وع��دم تكبيدهم م�شقة النزول �إىل
بريوت.

املح�صنة على احلدود مع �سوريا
الأبراج واملراكز
ّ

بالن�سبة �إىل احلدود ال�شرقية وال�شمالية ،نفّ ذ فوج الأ�شغال
مر الأع��وام الع�شرة املا�ضية ع�شرات الأب��راج
امل�ستقل على ّ
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ٍ
بكلفة تبلغ �أربعة ع�شر مليا ًرا و�ستمئة
واملراكز املح�صنة
وخم�سة وع�شرين مليون لرية لبنانية ( 14.625.000.000ل.ل) يف
حني � ّأن كلفتها يف حال تلزميها ملتعهدين ال تقل عن اثنني
وثالثني مليار لرية لبنانية ( 32.000.000.000ل.ل) �أي � ّأن الوفر هو
حواىل �سبعة ع�شر مليا ًرا وثالثمئة وخم�سة و�سبعني مليون

من � 570ألف يورو �إىل  100مليون لرية!

تبلغ كلفة من�ش�أة واح��دة لإقامة الع�سكريني
على احلدود الربية � 570ألف يورو �إذا متّ ا�ستريادها
من م�صنع �أوروبي ،نفّ ذ فوج الأ�شغال هذه املن�ش�آت
فبلغت كلفة الواحدة مئة مليون لرية لبنانية هي
ثمن املواد فقط...
لقد ّ
كلفت الدولة اجلي�ش باالنت�شار على احلدود
مع �سوريا يف مناطق وعرة قاحلة لي�س فيها طرقات
وال كهرباء وال م��اء ،فانت�شر و�أق��ام معامل احلياة
حيث مل ي�سبق �أن ُوجدت.

لرية لبنانية ( 17.375.000.000ل.ل).
جمهزة
فمنذ نحو ع�شرة �أعوام بد أ� اجلي�ش ب�إقامة �أبراج مراقبة
ّ
حم�صنة على احلدود ال�شرقية
بالكامريات والرادارات ومراكز
ّ
م�ستفيدا من هبة بريطانية .اق�ترح اجلي�ش
 ال�شماليةً
التزام عملية احلفر وكل الأ�شغال ،من من�ش�آت الإقامة و�شق
الطرقات وت�شييد املراكز وجتهيزها� ،إىل حفر الآبار االرتوازية
لت�أمني مياه ال�شفة والبح�ص و�سوى ذلك من م�ستلزمات...
وهذا ما ح�صل� ،إذ نفّ ذ فوج الأ�شغال امل�ستقل الأعمال ومتّ توفري
ٍ
بن�سبة كبرية� ،إذ � ّإن ما ُنفّ ذ بوا�سطة الهبة بلغ ثالثة
الأموال
�أ�ضعاف ما كان مقر ًرا �إن�شا�ؤه بوا�سطها.

الوفر املحقق يف خمتلف الأجهزة

يقوم فوج الأ�شغال بتنفيذ من�ش�آت جديدة و�صيانة من�ش�آت
موجودة يف خمتلف املناطق اللبنانية ،عرب اعتماد اليد
العاملة الع�سكرية ،ما ّ
يوفر �سنو ًيا نحو مليارين و�أربعمئة
مليون لرية لبنانية .كما تنفّ ذ املناطق الع�سكرية اخلم�سة
�أعمال ترميم للمن�ش�آت املوجودة �ضمن نطاقها اجلغرايف
� ً
أي�ضا باليد العاملة الع�سكرية (وعن طريق التلزمي �أحيا ًنا)،

أي�ضا و� ً
� ً
أي�ضا

ُي َّ
كلف اجلي�ش تنفيذ �أعمال م�سح للأ�ضرار الناجتة عن عمليات التفجري الإرهابية �أو العوا�صف الطبيعية ...موف ًرا
على الدولة ع�شرات املليارات من اللريات ،كما ّ
يتول تنفيذ �أعمال �إمنائية يف خمتلف القرى والبلدات اللبنانية،
موف ًرا � ً
أي�ضا ع�شرات املليارات التي تدفعها الدولة للمتعهدين.

العدد 409

٦٢

حمققة وف ًرا قدره ت�سعمئة وثالثة ماليني لرية لبنانية.
وتقوم مديرية الهند�سة بتلزمي �أ�شغال �ضمن مبلغ مليار
و�ستمئة و�أربعني مليون لرية لبنانية ،يف حني � ّأن كلفة تلزمي
�أ�شغال مماثلة خارج امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ي�صل �إىل مليارين
ومئتي مليون لرية لبنانية ،فيكون الوفر بذلك خم�سمئة
و�ستني مليون لرية لبنانية �سنو ًيا.
ُيذكر يف ه��ذا الإط���ارّ � ،أن اجلي�ش ا�ستملك ع��ق��ارات يف
خمتلف املناطق اللبنانية م�ساحتها الإجمالية  648652م،2
فا�ستطاع بذلك �إخالء عقارات خا�صة كان ي�شغلها ،ما � ّأدى
و�سي�ؤدي �إىل توفري مبالغ كبرية كانت تُدفع كبدالت �إيجار.
بدورها ،تنفّ ذ مديرية ال�ش�ؤون اجلغرافية �أعمال م�ساحة
ٍ
بكلفة ال تزيد
وطباعة مل�صلحة خمتلف الإدارات الر�سمية
ٍ
ل�شركات متخ�ص�صة ،ما يحقق
عن  %50من كلفة تلزميها
قدر مبليارات اللريات .وقد التزمت
وف ًرا �سنو ًيا على الدولة ُي ّ
املديرية م�ؤخ ًرا طباعة جملة «اجلي�ش» و«الدفاع الوطني»
ون�شرة «�صدى الثكنات» ،التي كانت تُطبع يف مطابع
خا�صة ،ما � ّأدى �إىل وفر يف خزينة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.

م�شاريع خ�ضراء

يحر�ص اجلي�ش يف جميع م�شاريعه على مراعاة معايري
�سالمة البيئة رغم الكلفة العالية التي تتطلبها .يف هذا
خمت�صا بالطاقة البديلة �أطلقه
ق�سما
الإطار�،أن� أش� اجلي�ش
ً
ً
�ضابطان من مديرية الهند�سة واللواء اللوج�ستي ،و�أ�سهما يف
ٍ
هبات ،ما ي� ّؤمن وف ًرا يف ا�ستهالك
�إيجاد متويل له من خالل
الطاقة من جهة ،وي�سهم يف احلفاظ على البيئة من جهة
�أخرى.

من امل�شاريع املنفّ ذة م�ؤخ ًرا يف جمال الطاقة البديلة:
 نظام لت�سخني املياه يف الكلية احلربية ،ومدر�ستي امل�شاةوالرتباء يف معهد التعليم  -بعلبك.
 �أنظمة لتوليد الطاقة الكهربائية يف ثكنات:اليا�س �أبو �سليمان � -أبلح ،بهجت غامن  -طرابل�س ،يو�سف
الأ�سطا  -كفر�شيما.
حاليا على تنفيذ �أنظمة مماثلة يف وزارة
ويجري العمل
ً
الدفاع الوطني ،ومراكز فوج احلدود الربية الثاين بقدرة 1200
كيلوواط ،بينما تتابع جلنة خمت�صة العمل يف م�شروع توليد
الطاقة لي�شمل قطع اجلي�ش كلها.

حيث مل ت�صل الدولة من قبل

يعطي اجلي�ش الأولوية يف هذا املو�ضوع لأفواج احلدود الربية
لأ ّنها تقع يف مناطق نائية ال كهرباء فيها وال طرقاتً � ،
أ�صل
هي مناطق مل ت�صل �إليها الدولة من قبل .وعندما ُطلب من
اجلي�ش �ضبط احلدود الربية مع �سوريا ،وجد نف�سه يف �أماكن
ف�شق
ال تتوافر فيها �أدنى �إمكانات �إقامة مراكز ع�سكرية،
ّ
ً
طرقا يف اجلبال الوعرة لت�أمني حاجات الع�سكر .تلك كانت
ُ�شق فيها طرقات هناك.
املرة الأوىل التي ت ّ
للمفارقة ،لطاملا ا�ستنجد �أه��ايل بلدة الطفيل احلدودية
ب�شق طريق ي�صلها بباقي القرى� ،إذ كانوا
بالدولة مطالبني
ّ
ي�ضطرون �إىل املرور بالأرا�ضي ال�سورية .اليوم تقوم وزارة الأ�شغال
ب�إن�شاء الطريق بعد �أن ّ
ومهد للأعمال التي
�شقها اجلي�ش
ّ
�شق طرقات يف مناطق �أخرى مل تكن
تقوم بها الوزارة .كما ّ
موجودة ً
�سهل على �أ�صحاب الأرا�ضي الو�صول �إليها
مما ّ
قبل ّ
لزراعتها وا�ستثمارها.
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قيمة الوفر ال�سنوي الذي حتققه قطع اجلي�ش املعنية بالعمل الهند�سي مقارنة مع املبالغ املو�ضوعة بت�صرفها
القطعة املعنية
بالعمل الهند�سي
مديرية الهند�سة
فوج الأ�شغال امل�ستقل
املناطق الع�سكرية اخلم�سة
املجموع

املبالغ املو�ضوعة بت�صرفها من
نبذتي «�صيانة �أبنية متخ�ص�صة»
و«�إن�شاء �أبنية متخ�ص�صة»
1.640.000.000
2.690.000.000
1.207.000.000
5.537.000.000
ن�سبة الوفر
%100

كلفة الأ�شغال فيما
لو ُل ّزمت ملتعهدين
/ل.ل/.
2.200.000.000
6.725.000.000
2.170.000.000
11.095.000.000

الوفر املحقق/ل.ل/
560.000.000
4.035.000.000
963.000.000
5.558.000.000

الوفر املحقق ب�صور ٍة مبا�شرة يف م�شاريع حمددة خالل الأعوام الع�شرة الأخرية
القطعة ِّ
املنفذة
للأ�شغال
فوج الأ�شغال
امل�ستقل
فوج الأ�شغال
امل�ستقل
املجموع
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امل�ستفيد

نوع الأعمال

الكلفة التي
تكبدها اجلي�ش
ّ
/ل.ل/
14.625.000.000

ا�ستحداث �أبراج
�أفواج احلدود
الربية
مراقبة ومراكز
حم�صنة
ّ
2.000.000.000
ا�ستحداث مراكز
قطاع جنوب
عقب عدوان متوز 2006
الليطاين
21.375.000.000
38.000.000.000
16.625.000.000
ن�سبة الوفر
%128

الوفر املحقق
/ل.ل/

كلفة الأ�شغال
فيما لو ُلزِّ مت
ملتعهدين /ل.ل/
32.000.000.000

17.375.000.000

6.000.000.000

4.000.000.000

ت�سليح وتط ّور
�إعداد :رميا �سليم �ضوميط

ت�سليح اجلي�ش وتطوير قدراته
اجلدارة والثقة ّ
وفرا امل�ساعدة
يف حني عجزت ال�سيا�سات عن ت�أمني احلد الأدنى الواجب للجي�ش ،ا�ستطاع هذا اجلي�ش تطوير قدراته ب�شكلٍ الفت ...فاجلدارة التي �أثبتها
يف جميع املعارك التي خا�ضها واال�ستحقاقات التي واجهها ،والثقة التي نالها بف�ضل �أدائه على خمتلف الأ�صعدة ،كانت الطريق �إىل ت�سليحه
وتطوير قدراته.
واملعلوم � ّأن امل�ساعدات التي ح�صل عليها اجلي�ش اللبناين مل تكن لتجد طريقها �إليه لوال الكفاءة التي �أثبتها والثقة التي ا�ستحقها .والأمر
نف�سه ي�سري على الدعم الذي يلقاه من �أطراف حمليني يدركون � ّأن اال�ستثمار يف الأمن ال بد منه من �أجل اال�ستثمار يف �سائر املجاالت.
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ً
خططا ا�سرتاتيجية
و�ضع اجلي�ش خالل ال�سنوات املا�ضية
لتطوير قدراته مبا يخدم مهماته من جهة ،و�سعيه �إىل
مواكبة التطور احلا�صل يف جمال التكنولوجيا الع�سكرية
م��ن ج��ه��ة �أخ����رى .وق��د مت��ك��ن م��ن ت��ط��وي��ر �إم��ك��ان��ات��ه
الع�سكرية ب�شكلٍ ملحوظ على �صعيدي القدرات الب�شرية
ٍ
بفعالية يف حربه
والأ�سلحة الذكية واملتطورة التي ا�ستخدمها
�ضد الإرهاب ،وكان ح�صوله عليها نتيجة الثقة ب�أدائه ،وهذا
عبت عنه ت�صريحات م�س�ؤولني وقادة كبار يف املجتمع
ما ّ
ّ
فالتق�شف يف املوازنة الدفاعية للجي�ش اللبناين مل ُيثنِ
الدويل.
القيادة عن �إعداد اخلطط لت�سليحه وتطوير قدراته الدفاعية،
ّ
الت�سلح وتطوير
وكان االعتماد يف اجلزء الأكرب من عملية
العتاد واملعدات (حواىل  90يف املئة) على امل�ساعدات الدولية.
قدمت للجي�ش اللبناين
فالواليات املتحدة الأمريكية ّ
م�ساعدات ع�سكرية بلغت قيمتها منذ العام  2007وحتى
اليوم حواىل  2.2مليار دوالر .وي�شري مرجع يف اجلي�ش �إىل � ّأن
هذه امل�ساعدات ُتنح عرب م�صدرين :الأول هو الهبات التي
ُقدم عرب وزارة الدفاع الأمريكية ،وت�شمل معدات ع�سكرية
ت َ
يعود اختيارها للجهة املانحة ،وقد بلغت قيمتها حواىل 104
مليون دوالر يف العام � .2018أما امل�صدر الثاين ،فهو برنامج
امل�ساعدات الع�سكرية املخ�ص�صة للبنان عرب وزارة اخلارجية
الأمريكية ،وال��ذي يعود مبوجبه لقيادة اجلي�ش اللبناين
حتديد �أنواع العتاد واملعدات والأ�سلحة التي حتتاجها ،على
يتم ت�أمينها من �ضمن املوازنة الأمريكية املحددة له .يف
�أن ّ
هذا ال�شق ،بلغت قيمة امل�ساعدات حواىل  180مليون دوالر يف
العام .2018
ويو�ضح املرجع نف�سه � ّأن قيمة امل�ساعدات الدولية التي
ُخ ّ�ص�صت للجي�ش يف العام  2007تزايدت بوترية مت�سارعة يف
ال�سنوات الالحقة ،كما ازداد عدد الدول املانحة ومن بينها
بريطانيا ،كندا� ،أملانيا ،و�إيطاليا� .أما ال�سبب فيعود �إىل
الثقة الدولية ب�أداء اجلي�ش وبح�سن �إدارته للموارد الع�سكرية
ت�صديه
واال�ستفادة منها �إىل �أق�صى حد ممكن ال �سيما يف
ّ
لعمليات الإره��اب ويف فر�ضه الأمن وال�سيطرة على احلدود
اللبنانية ،الأمر الذي ي�شكل �ضرورة ملحة للمجتمع الدويل.
تكمن �أهمية امل�ساعدات املمنوحة يف ع��دم ح�صرها
باملعدات والأ�سلحة والأعتدة الع�سكرية ،و�إمنا ت�ضمينها � ً
أي�ضا
خدمات ال�صيانة امل�ستمرة ،والدورات التدريبية على الأ�سلحة
واملعدات املمنوحة ،ال �سيما الأ�سلحة الذكية احلديثة ،وهذا
بحد ذاته تطوير لقدرات الع�سكريني يف اجلي�ش اللبناين.
قدمت �إىل اجلي�ش اللبناين
�شملت امل�ساعدات الدولية التي ّ
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خمتلف الأ�سلحة اجلوية منها والربية والبحرية ،و�أ�سهمت
ب�شكلٍ �أ�سا�سي يف تعزيز ق��درات��ه وتطوير كفاءاته على
م�ستويات متعددة� :أمن احلدود ومراقبتها ،الدعم بالنريان،
املناورة ،القتال ال�بري ،النقل ،الدعم اجل��وي ،اال�ستطالع،
الأمن ال�سيرباين ،والدعم اللوج�ستي.

جتهيز �أفواج احلدود الربية

مولتها امل�ساعدات الدولية ،م�شروع
من �أبرز امل�شاريع التي ّ
جتهيز �أفواج احلدود الربية ،الذي بو�شر العمل فيه منذ العام
 ،2012حتت �إ�شراف جلنة عليا لبنانية � -أمريكية م�شرتكة،
برئا�سة قائد اجلي�ش ،وع�ضوية ال�سفرية الأمريكية وال�سفري
الربيطاين ،بالإ�ضافة �إىل جمموعة كبرية من ال�ضباط ت�شرف
على تنفيذ امل�شروع و�إدارته .الهدف من امل�شروع ،مكافحة
ّ
ت�سلل جمموعات �إرهابية عرب
التهريب على �أنواعه ،ومنع
احل��دود .وقد �أ�سهمت فيه ثالث دول هي الواليات املتحدة
الأمريكية ،بريطانيا ،وكندا ،وبلغت كلفته حواىل مئة
ب�شكلٍ
قدراتهموازاة
وال�صيانة .يف
من �ضمنها
حنيدوالر،
مليون
والتدريب ،تطوير
املعداتأمني احلد
ال�سيا�سات عن ت�
عجزت
يف
ا�ضطلعت
الثالث،
التجهيز
بها ال
جميع
أثبتها يف
قامت هذا
التيا�ستطاع
للجي�ش،
عمليةالواجب
الأدنى
��دول التي �
اجلي�ش

العدد 409

٦٨

قيادة اجلي�ش اللبناين بجهو ٍد جبار ٍة لإن�شاء الأفواج وجتهيزها
بالأفراد والعديد وخمتلف امل�ستلزمات .أُ�جنز هذا امل�شروع يف
يبق �سوى بع�ض اخلطوات املتعلقة ب�سد
معظم مراحله ،ومل َ
الثغرات املتبقية على احلدود.
قدمت بريطانيا م�ساعدة لبناء  76مركز مراقبة
ويف �إطارهّ ،
قدمت �آليات للنقل ،و�أجهزة
ومراكز لإمرة ال�سرايا ،كما ّ
�إ�شارة ،و�أوف��دت مدربني لتدريب الع�سكريني على املعدات
املذكورة.
فقدمت كامريات مراقبة و�شبكة
�أما الواليات املتحدة،
ّ
رادارات متّ تثبيتها على احل��دود ال�شمالية  -ال�شرقية مع
�سوريا وربطها مبركز التحكم الرئي�سي يف وزارة الدفاع .وقد
�أدى هذا الأمر �إىل ارتفاع ن�سبة الدقة يف املراقبة وال�سيطرة يف
قدمت �أمريكا
املنطقة امل�شار �إليها �إىل ت�سعني يف املئة .كما ّ
�أجهزة لك�شف �أ�سلحة الدمار ال�شامل (املواد الكيميائية،
�أو الإ�شعاعية) ،بالإ�ضافة �إىل �أ�سلحة �إجمالية وفردية وهواوين
وذخرية و�آليات مد ّرعة نوع «هامفي».
بالثلج،
�شتو ًياالتيومعدات
فاجلدارةكندا عتا ًدا
قدمت
نالها
خا�صة التي
واجهها ،والثقة
واال�ستحقاقات
الف��ت...
بدورهاّ ،
واملحروقات.
للمياه
ولوج�ستية
نقل
�شاحنات
إىل
بال
�
إ�ضافة
املعارك التي خا�ضها بف�ضل �أدائه على خمتلف الأ�صعدة ،كانت

القوات اجلوية

ب��د أ� م�شروع تطوير القوات اجلوية يف العام  ،2009وبلغت
قدمت الواليات
كلفته حواىل الـ  500مليون دوالر .مبوجبهّ ،
املتحدة طائرات مقاتلة من نوع  Cessnaجمهزة ب�صواريخ
 ،Hellfireبالإ�ضافة �إىل �سرب من الطائرات احلديثة Super
 tucanoالتي �أ�سهمت ال�سعودية مببلغ �ستني مليون دوالر من
أي�ضا ّ
قيمتها .ومن املرتقب � ً
ت�سلم �ست طوافات D 530-MD
يف العام  ٢٠٢١قادرة على حتقيق �إ�صابات دقيقة بفعل ال�صواريخ
املوجهة بالاليزر  .Laser Guided Rocketكذلك ،متّ
تزويد القوات اجلوية كميات كبرية من ال�صواريخ املوجهة
بالاليزر ،وتدريب طيارين من اجلي�ش اللبناين على الطائرات
والأ�سلحة احلديثة يف الواليات املتحدة الأمريكية.
ويف �إط��ار تطوير القدرة على املراقبة واال�ستطالعُ ،ز ِّودت
القوات اجلوية طائرات مراقبة من نوع  Scan Eagleمن
دون طيار قادرة على القيام بعمليات ا�ستطالع دقيق (نهاري
وليلي) لفرتات طويلة� .إىل ذلك ،قدمت الواليات املتحدة ت�سع
طوافات  Huey IIبالإ�ضافة �إىل ثالث من املرتقب و�صولها يف
ويتم العمل على
العام القادم لتطوير قدرات النقل يف اجلي�شّ .
ٍ
أ�سلحة و�صواريخ.
ت�سليح هذه الطوافات ب�
قدمت الإمارات العربية املتحدة �سبع طوافات من
بدورهاّ ،
نوع .Puma
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القوات البحرية

من �أبرز التقدميات الأمريكية للقوات البحرية ،زورق حديث
ا�سمه «القنا�ص طرابل�س» طوله  42مرتًا ،تتجاوز قيمته الثالثني
ٍ
مبعدات مالحية حديثة .كما ز ّودت
مليون دوالر ،وهو جمهز
القوات البحرية وفوج مغاوير البحر زوارق دورية يبلغ طول الواحد
منها  11مرتًا.
قدمت �أملانيا للقوات اجلوية عتاد �شبكة
يف �إطا ٍر مماثلّ ،
راداري ،كما قامت بتجهيز بع�ض اخلافرات والزوارق برادارات
وقدمت �إيطاليا عتا ًدا
و�أجهزة �إ�شارة ،وب�صيانة بع�ض املراكبّ .
ومركبا للم�سح حتت املياه.
هيدروغرافيا
ً
ً

العدد 409

٧٠

تطوير القدرة النارية لدى القوات الربية

�شملت خطة دعم اجلي�ش اللبناين تطوير قدراته النارية .ويف
هذا الإطار ،متّ تزويده حواىل  200مدفع هاوزر من عيار  155ملم
من العتاد الدفاعي الفائ�ض لدى القوات الأمريكية ب�أ�سعا ٍر
رمزية ال تتعدى اخلم�سني �ألف دوالر للمدفع الواحد ،متّ دفعها
من �أ�صل امل�ساعدات .كذلك� ،شملت الهبات � 32آلية نوع
براديل ( �أحدث عربة قتال م�سل�سلة لدى اجلي�ش الأمريكي)
مزودة مدفع  25ملم و�صواريخ تاو  Towو�أنظمة مراقبة
متطورة
ّ
ليلية  -نهارية.
�إىل ذلكُ ،عقدت اتفاقيات �ضمن �إطار امل�ساعدات يح�صل
اجلي�ش مبوجبها على حواىل �سبعني �ألف بندقية م (16قيمة
ال��واح��دة ما بني  1000و 1400دوالر) ،بهدف ا�ستبدال البنادق
القدمية ب�أخرى حديثة خالل العامني القادمني .كذلك،
متّ حتقيق �أعداد كبرية من مدافع الهاون من عيارات
خمتلفة  120و 81و 60ملم ،مع �أ�سلحة �إجمالية وقاذف
�أوتوماتيكي للرمانات من عيار  40ملم (-MK
 .)19ي�ضاف �إىل ما ُذ ِ
كر كميات كبرية من
البنادق القنا�صة من عيارات خمتلفة 7.62
و 12.7ملم ومناظري ليلية حديثة ،مع ذخائر
من خمتلف الأنواع من عيار  5.56وقذائف
مدفعية عيار  155ملم .كما مت حتقيق
كميات كبرية من �صواريخ تاو امل�ضادة
ٍ
جهة
للدروع وقواعد �إطالق ال�صواريخ .من
�أخ��رى� ،أع��دت الواليات املتحدة برنامج
تدريب مكثف للأفواج اخلا�صة والتدخل
وبع�ض الألوية.
ب��دوره��ا ،ز ّودت فرن�سا اجلي�ش �آليات من
ٍ
أ�سلحة م�ضادة
نوع  Vab Mephistoجمهزة ب�
للدروع ،و�صواريخ  ،HOTكما جهزت الأفواج
اخلا�صة مبختلف الأ�سلحة والأعتدة اخلفيفة
واملتو�سطة ،والعتاد اخلا�ص بالقتال الليلي.

عمليات قتال م�شرتك

ي�ؤكد املرجع الع�سكري � ّأن اجلي�ش
ال��ل��ب��ن��اين دخ����ل م��رح��ل��ة ج��دي��دة
با�ستخدامه و�سائل التكنولوجيا
احلديثة والأ�سلحة الذكية ،وهو
���س�لاح��ا م��ت��ط��و ًرا
ب���ات مي��ل��ك
ً
فعالٍ
�أ�سهم ب�شكلٍ
يف مواجهة
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وتبلغ كلفتها ما بني  400و 500مليون دوالر .وكان �سبق �أن
ح�صل على م�ساعدات من الواليات املتحدة �شملت �شاحنات
قدمت ال�صني
ورافعات و�آليات للنقل وحامالت دبابات .كما ّ
كمية من ال�شاحنات ب�سعة خم�سة �أطنان.
�إىل ذلك ،متّ تزويد اجلي�ش مئة �شاحنة «كاما�س» رو�سية
ال�صنع.

الإرهاب وحفظ الأمن يف الداخل ،بالإ�ضافة �إىل حماية احلدود
ٍ
بعمليات م�شرتكة joint
ومراقبتها ،مع �إمكان القيام
 operationsكمثل تلك التي اعتمدتها القوات الربية
واجلوية يف عملية «فجر اجلرود»� ،إذ متّ ا�ستخدام طائرات من
نوع  Cessna Caravanلتحديد مراكز الإرهابيني بالليزر
و�صواريخ من نوع  Copperhead M712ال�ستهدافها.
يتم تزويد
نظ ًرا لنجاح ه��ذا النوع من العمليات� ،سوف ّ
القوات اخلا�صة وبع�ض قطع املدفعية جتهيزات خا�صة Jtac
خطط حالية وم�ستقبلية
ٍ
متكنها من القيام
equipment
بعمليات م�شرتكة مع �إ�ضافة �إىل امل�شاريع التي �سبق ذكرها ،يعمل اجلي�ش من
ّ
في�صار �إىل حتديد الأهداف عرب  laser radioخالل امل�ساعدات الدولية على تطوير قدراته يف القتال الليلي،
القوات اجلويةُ ،
 ، laptopومن ثم �ضربها للح�صول على �أهداف دقيقة.
من خالل جتهيزات و�أعتدة متكاملة .كما ي�سعى �إىل تطوير
اللوج�ستية ،ومنظومة القيادة وال�سيطرة واالت�صاالت عرب خططٍ
ُي ّ
يتم العمل على
تطوير قدرة النقل
توقع �أن تنفّ ذ خالل العام القادم .كذلكّ ،
يعمل اجلي�ش على حتديث �أ�سطول النقل من خالل خطة �إن�شاء جلان لو�ضع خطط تهدف �إىل تطوير قدرة اجلي�ش على
خم�سية لتحديث الآليات ،تندرج يف �إطار امل�ساعدات الدولية ،حماية قاعدة معلوماته من اخلطر ال�سيرباين.
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خ�صو�صية احلياة الع�سكرية
�إعداد :الرقيب كر�ستينا عبا�س

هوذا
جندي بالدي...
ٌ
مميز بني �أهله وجمتمعه ،من�ضبط يف
عمله ووق��ور يف خدمته� ...إ ّن��ه اجلندي
اللبناين ال��ذي ما يلبث �أن يرتدي البزة
مقيدا بعد ٍد من
الع�سكرية حتى ي�صبح
ً
ال�ضوابط ،ترعاها القوانني والأنظمة،
وتراقب تطبيقها وحدات من اجلي�ش
أُ�وكلت �إليها هذه املهمة.
ن�ستعر�ض يف ما ي�أتي �أهم قواعد
الهندام الع�سكري و�سلوك
الع�سكريني و�أهم املحظورات
ً
ف�ضل عن
واملمنوعات،
الن�شاطات والأم���ور التي
ً
م�سبقا.
تتطلب �إذ ًنا
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عليهن املبالغة يف
حتدد الأنظمة والقوانني يف اجلي�ش �صورة الع�سكري كعن�ص ٍر يف ما يتعلق بالع�سكريني الإناثُ ،ينع
ّ
ّ
ّ
ّ
�شعرهن بحيث ال يغطي ياقة
عليهن ربط
ويتوجب
التربج،
ينظر �إليه املجتمع على �أنه مميز ،وهو يراقب ت�صرفاته على
ّ
ّ
ّ
ّ
ً
التقيد بتعليمات قيادة البزة .ومينع على الع�سكريني ،ذكو ًرا و�إناثا ،حمل �أي �شارة
يتوجب عليه
هذا الأ�سا�س .لذلك،
ّ
ّ
ً
ومرتّ
ًبا وغري دينية باعتبارها من املعتقدات ال�شخ�صية� ،إىل و�ضع احللي
اجلي�ش من حيث احلفاظ على هندامه نظيفا
ّ
منظم ال�شاربني ،ق�صري با�ستثناء خامت الزواج واحلاب�س (للإناث) .والنظارات ال�شم�سية
خمالف للقوانني ،حليق ال��ذق��ن،
وبزته ر�سمية وقانونية (ال ال تليق بالبزة الع�سكرية ،لذلك ف� ّإن من ي�ضطر ال�ستخدامها
ال�سالفني و�شعر الر�أ�س� ،أظافره ق�صرية ّ
يحتاج �إىل ترخي�ص م�سبق.
تعديل يف مقا�ساتها).
ومينع عليه �صبغ �شعره وا�ستخدام امل��ادة
املجمدة لل�شعر
ّ
(جل) ،كما � ّأن ت�سريحة �شعره ال يجب �أن تت�أثر ب�صيحات
الوقار والهيبة
تطوعه ،و�إذا ُوجدت
طيها �سنو ًيا ،كما ُينع
َّ
يحدد وقت �إ�سدال الأكمام �أو ّ
املو�ضة الآنية� .أما الأو�شام ،فممنوعة بعد ّ
ٍ
قبل التطوع عليه الت�صريح عنها.
امل�شي بطريقة غري ع�سكرية� ...أما غطاء الر�أ�س ،فيجب �أن
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يو�ضع طاملا � ّأن الع�سكري يف مكان غري م�سقوف �أو يف الآليات
الع�سكرية .وبالن�سبة �إىل ال�ضباط فعليهم و�ضعه � ً
أي�ضا يف �أثناء
االحتفاالت الر�سمية اعتبا ًرا من �ساعة و�صول علم اجلي�ش �إىل
حني انتهاء االحتفال.
وخ�صو�صا
يتميز �سلوك الع�سكري بالوقار واالحرتام
يجب �أن
ً
ّ
ً
يف �أثناء ارتدائه البزة .مثل ،ال يت�سلى الع�سكري بال�سبحة،
فذلك ال يليق بلبا�سه ،وعليه االمتناع عن تدخني الرنجيلة
ٍ
يف الأماكن العامة وم�ضغ العلكة واللهو
ب�سل�سلة ،والتدخني
�أو الأكل خالل نوبة احلر�س �أو على احلاجز �أو عند �أداء �أي
مهمة .وبالإجمال ،عليه االمتناع عن �أي عمل من �ش�أنه �إثارة
ا�شمئزاز النا�س �أو امتعا�ضهم.

ً
حقوقا ت�سمح له
�صفة ع�سكري ال متنح �صاحبها
بالتهرب
ّ
من القوانني �أو دفع الديون وامل�ستحقات املالية ،بل � ّإن عقوبته
يحا�سب
تكون م�ضاعفة يف حال املخالفة� ،إذ
مدنيا وع�سكر ًيا
ً
َ
التقيد بقوانني
على ال�سواء ،وكذلك هو احلال بالن�سبة �إىل
ّ
وخ�صو�صا عندما يكون خارج البالد.
وزارة الدفاع،
ً
من جهة �أخ��رى ،على الع�سكري اح�ترام نظام الرتاتبية
املن�صو�ص عنها يف القانون ،وتُعد التحية من �أه��م مظاهر
اح�ترام هذا النظام .فعلى كل ع�سكري �أن ي��� ّؤدي التحية
يعب عن تهذيبه وحفاظه على
لكل من يعلوه رتبة ،فهذا ما ّ
روح اجلندية ومظاهرها .حتى يف االت�صال الع�سكري ،يجب
ّ
يتخطى الع�سكري �أ�صول نظام الرتاتبية ،وعليه �أن يكون
� ّأل
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لي�س «كل ممنوع مرغوب»

َ
املخاطب (�إذا كان �أعلى رتبة) ويبتعد
مو�ضوعيا ،يحرتم رتبة
ً
عن املماطلة وا�ستخدام العبارات غري ال�ضرورية.
«الع�سكري لي�س لديه مطلق احلرية يف ت�صرفاته» ،وعلى هذا
�أما من ناحية تنفيذ الأوامر الع�سكرية التي يطلبها الأعلى الأ�سا�س فهو يجد نف�سه �أمام عدد كبري من املحظورات ،و�إن
ٍ
لعقوبات ت�أديبية خمتلفة.
تعر�ض
رتبة ،فال ميكن للمر�ؤو�س االعرتا�ض عليها �إال بعد تنفيذها خالف �إحداها ّ
ُي ّ
يعر�ض املر�ؤو�س
و�ضمن مهلة
حظر على الع�سكريني :االنت�ساب �إىل الأحزاب والنقابات
ّ
حم��ددة لذلك ،وع��دم التنفيذ ّ
ٍ
لعقوبات ت�أديبية تختلف باختالف �أهمية الأمر.
واجلمعيات ،وح�ضور اجتماعاتها ،ممار�سة �أي عمل م�أجور
خ��ارج نطاق وزارة الدفاع الوطني ،الإ���ض��راب عن العمل �أو
التحري�ض عليه ،تنظيم عرائ�ض جماعية �أو توقيعها،
اخلدمة وامل�أذونيات
ولكن التما�س تو�صية مل�صلحته �أو مل�صلحة �سواه �أو التما�س امتيازات �أو
تختلف ظروف خدمة الع�سكري بني وحدة و�أخرى،
ّ
يحدد ن�سبة اجلهوزية بـ ٪٦٥من عديد اجلي�ش ،وهي �إكراميات ،ال�سكر وتعاطي �ألعاب املي�سر واملراهنة واالمتناع
القانون
ّ
ترتفع بح�سب الظروف لت�صل يف احلاالت الق�صوى واال�ستثنائية عن �إيفاء َد ْين.
وثمة حمظورات �أخ��رى ،لكنّ ها ال تعود كذلك يف حال
�إىل .٪١٠٠
ً
ٍ
حمددة �إجماال :ثالث �ساعات مقابل احل�صول على �إذن �أو ترخي�ص ،ومن �أهمها :ن�شر املقاالت �أو �إلقاء
�أما نوبات احلر�س فهي
ّ
ٍ
�ست �ساعات ا�سرتاحة ،لكن يف حاالت النق�ص يف العديد �أو املحا�ضرات �أو الإدالء بت�صريحات �إىل و�سائل الإعالم ،االنتماء �إىل
معكو�سا هيئة دينية �أو اجتماعية �أو عائلية� ،إدخال �أي �أجهزة �إلكرتونية
امل�ستجدة ،تختلف املدة وقد ي�صبح الأمر
الظروف
ّ
ً
َ
ّ
غري م�سلمة من اجلي�ش �إىل مراكز اخلدمة ،التربع بالدم،
وتتقل�ص �ساعات اال�سرتاحة �إىل ثالث فح�سب.
جدير بالذكر يف هذا ال�سياقّ � ،أن بع�ض الوحدات املتقدمة الزواج ،احل�صول على جواز �سفر �أو بطاقة هوية مدنية ،مواجهة
يف اجلرود والأماكن املق ِفرة ،قد يبقى عديدها يف املراكز بني ال�سلطات احلكومية ،اال�شرتاك يف امتحانات التوظيف التي
يوما �أحيا ًنا ،ب�سبب ا�شتداد العوا�صف و�صعوبة الظروف جتريها احلكومة ،ت�صحيح العمر والكنية �أو تغيري املذهب،
 ١٥وً ٣٠
التقدم �إىل املحاكم عندما تكون م�ؤ�س�سات وزارة الدفاع طرفاً
املناخية وتراكم الثلوج.
«حتدد قيادة اجلي�ش ن�سبة عامة ملنح امل�أذونيات ون�سبة خا�صة فيها ،واال�شرتاك يف متارين �أو مباريات مع فرق ريا�ضية مدنية.
ّ
ً
لبع�ض �أنواعها الأخرى »...وبالتايل ،ف� ّإن الع�سكري ال ي�ستفيد وال بد �أي�ضا من احل�صول على ترخي�ص يف حاالت كثرية منها:
ٍ
ملجموعة من الع�سكريني يف مكان
من امل�أذونية متى يحلو له ذلك� ،إذ عليه مراعاة ن�سبة اجلهوزية �إقامة والئم وحفالت
املحددة يف وحدته �أو قطعته وظروف عمله .و�إذا كانت خمتلف عام ،تلبية دعوات �إىل منا�سبات تُقام يف ح�ضور ر�سميني �أو
ّ
مييز احلياة �سيا�سيني �أو حزبيني وت�شكيل وفود لزيارتهم ،الوجود يف مراكز
امل�ؤ�س�سات تعتمد املبد أ� ذاته يف هذا ال�ش�أن ،ف� ّإن ما ّ
الع�سكرية يف ه��ذا اخل�صو�ص ،أ� ّن��ه ال ميكن للع�سكري االنتخاب ،ا�ستقبال بعثات ع�سكرية �أو دبلوما�سية �أو �سيا�سية
االعرتا�ض على وقف العمل مب�أذونيته متى اقت�ضت احلاجة ،من دون تكليف ر�سمي ،ن�شر ال�ص َور �أو الن�شاطات الع�سكرية
�أو االعرتا�ض على عدم منحه املدة التي طلبها� ،أو حتى عدم يف و�سائل الإعالم �أو و�سائل التوا�صل االجتماعي...
منحه امل�أذونية باملطلق .كما �أ ّنه ُينع دمج م�أذونيتني �أو من �أه��م ال�ضوابط املفرو�ضة على الع�سكريني واملوظفني
�أكرث من النوع ذاته �أو حتى من �أنواع خمتلفة ،و�إن رتّ ب عليه املدنيني التابعني لوزارة الدفاع :عدم التحدث ب�أمو ٍر �سيا�سية
واحدا فقط يف الأ�سبوع ،و أ� ًيا كانت امل�سافة �أو ع�سكرية وع��دم توجيه االنتقادات ،ع��دم امل�شاركة يف
يوما
ً
ذلك العمل ً
بني مركز خدمته ومنزله .ويف حال اقت�ضت احلاجة (حال التظاهرات ،عدم رفع الفتات �أو �شعارات على �سياراتهم من
اال�ستنفار �أو حال �أمنية طارئة) ميكن للعماد قائد اجلي�ش دون �إذن م�سبق ،عدم القيام ب�أي ن�شاط �سيا�سي ،عدم تقدمي
كليا �أو دروع الوحدات �أو �شعاراتها �إىل مدنيني �أو �سلطات �أجنبية من
وقف منح امل�أذونيات جميعها �أو ا�ستدعاء امل�أذونني
ً
دون موافقة قيادة اجلي�ش وعدم قبول هدايا �إال �إذا كانت رمزية
جزئيا.
ً
ٍ
مقدمة فقط من �سلطات ر�سمية على �أثر تنفيذ مهمة معينة.
�ضمن
من
نة
معي
ة
ملد
ح
يبقى
اخلدمة،
من
ت�سريحه
بعد
ر
امل�س
َّ
َّ
ّ
ً
إجمال ،ال ي�سري يف اجلي�ش مبد�أ «كل ممنوع مرغوب»،
عديد االحتياط ،وال ميكنه رف�ض االلتحاق �إذا متّ ا�ستدعا�ؤه �
ً
عمل �آخرّ � ،إل �إذا ُوجدت �أ�سباب �صحية فالع�سكري ميتنع عن الت�صرفات املخالفة للأنظمة والقوانني،
حتى و�إن كان يعمل
دائما باملر�صاد.
قاهرة �أو �إذا كان خارج البالد.
و�إن ُوجدت بع�ض املخالفات فالعقوبة ً
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يعا َقبون ويكاف�أون بح�سب �أعمالهم

املخولة بذلك على كل ع�سكري يرتكب خمالفة ما� .أما
العقوبة الت�أديبية هي تدبري ردعي تفر�ضه ال�سلطة الع�سكرية
َّ
أعمالٍ
باهرة �أو مميزة �أو تتجاوز امل�ألوف ،قد ت�صل �إىل
جماعيا ،لقيامهم ب�
املكاف�أة فهي تعبري عن تقدير الع�سكريني فرد ًيا �أو
ً
حد اال�ست�شهاد .يف ما ي�أتي ،الئحة تو�ضح درجات العقوبات واملكاف�آت و�أنواعها ،والتي تختلف بح�سب نوع العمل الذي قام به
الع�سكري:
• العقوبات الت�أديبية
 العقوبات املعنوية.املقيدة للحرية.
 العقوبات ّ العقوبات الإ�ضافية:* ح�سم ج��زء م��ن ال��رات��ب (للرتباء
والأفراد).
* خف�ض امل�أذونية �أو �إلغا�ؤها.
* الت�شكيل الت�أديبي.
* الإر�سال �إىل مفارز الت�أديب (للرتباء
والأفراد).
* التغرمي املادي.
* قطع تعوي�ض االخت�صا�ص.
* ت�أخري الرتقية.

* ال�شطب عن جدول الرتقية.
* خف�ض الرتبة.
* فقدان الرتبة.
* الت�سريح الت�أديبي.
• املكاف�آت
 املكاف�آت الفردية:* التهنئة ال�شفوية.
* التهنئة اخلطية.
* م�أذونية املكاف�أة.
* اجلوائز املالية (للرتباء والأفراد).
* التنويه.
* الأو�سمة.

* �شارة التميز.
* الأقدمية للرتقية لل�ضباط.
* الرتقية اال�ستثنائية للرتباء والأفراد.
* الرتقية اال�ستثنائية لل�ضباط عند
اال�ست�شهاد.
 املكاف�آت اجلماعية:* التهنئة ال�شفوية.
* التهنئة اخلطية.
* التنويه.
* و�سام احلرب.
* �شارة التفوق.
* �شارة التميز.
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...و�ضغوط نف�سية

ال تخلو ظروف �أي عمل من ال�ضغوط النف�سية ،ولكن يف اجلي�ش تختلف الأمور بح�سب اختالف وظيفة الع�سكري .ففي
وم�ستعدا لأي عمل حربي قد يحدث يف �أي وقت ويف �أي مكان .ويف احلروب
أهبا
ً
الوحدات املقاتلة ،يكون الع�سكري مت� ً
خ�صو�صا عند ا�ست�شهاد �أحد زمالئهم �أو عند اختطافهم وتعذيبهم،
يجد الع�سكريون �أنف�سهم يف حال �ضغط نف�سي كبري
ً
لعالج نف�سي عند انتهاء احلرب .ويف الوحدات الثابتة � ً
أي�ضا �ضغوط نف�سية ،رغم �أ ّنها ال ت�شبه ال�ضغوط
ما ي�ستوجب اخل�ضوع
ٍ
التي يواجهها املقاتل يف امليدان.
ٍ
َ
مراقب حتى بعد انتهاء دوام خدمته ،من اجلريان والأقرباء ومن
ب�ضغط �إذ يعتقد �أ ّنه
ويف املجتمع ،ي�شعر الع�سكري
الوحدات التي تُعنى مبراقبة كيفية تطبيقه للقوانني .لذلك ،ف� ّإن ال�ضغوط على الع�سكري كثرية وتبلغ ذروتها يف
احلرب.
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منوذج ُيحتذى
�إعداد :روجينا خليل ال�شختورة

نظام الرعاية واحلماية يف اجلي�ش:
منوذج ينبغي تعميمه ولي�س حتجيمه
حتمي ال�سيا�سات االجتماعية العادلة املجتمع وت�سهم ب�شكلٍ �أ�سا�سي
ومنوه .فتوفري ال�سكن والتعليم والطبابة والنظام التقاعدي
يف ا�ستقراره ّ
العادل ،تندرج يف �إطار احلماية االجتماعية التي يفرت�ض بالدولة �أن
ت� ّؤمنها ملواطنيها.
مل تنجح الدولة اللبنانية يف و�ضع �سيا�سة اجتماعية متكاملة توفرّ
الرعاية واحلماية ملواطنيها .يف املقابل ،تُ ّ
�شكل جتربة اجلي�ش يف

الطبابة الع�سكرية

الطبابة الع�سكرية هي �إحدى �أكرب
الأجهزة التابعة للم�ؤ�س�سة الع�سكرية
تتميز بقدراتها الكبرية ،وانت�شارها
ّ
على كامل الأرا���ض��ي اللبنانية ،عرب
الكثري من الأجهزة التابعة لها .وهي
ت� ّؤمن التغطية الطبية للم�ستفيدين
بن�سبة � %100سواء تلقوا اخل��دم��ات يف
�أجهزتها �أو يف م�ؤ�س�سات طبية مدنية
حني تقت�ضي احلاجة ذلك.
يبلغ ع��دد امل�ستفيدين من الطبابة
الع�سكرية حواىل الـ .٤٠٠٠٠٠ويعطي هذا
الرقم بحد ذاته فكرة عن �أهمية هذا
�صحيا نحو  10يف املئة
اجلهاز الذي يغطي
ً
من اللبنانيني.
ت�شمل ه��ذه التغطية تقدمي �أف�ضل
العالجات واخلدمات ،وكل ما ت�ستلزمه
�أح���وال املر�ضى م��ن رع��اي��ة ومتابعة،
وذل��ك من خالل التجهيزات احلديثة
والطاقم الطبي الكفوء واعتماد الأدوية
ً
ف�ضل
الأ�صلية ،ونظام الإدارة الفعال،
عن العالقات الإن�سانية والروابط الوثيقة
ّ
ومتلقيها .وقد
بني مقدمي اخلدمات
تكون ه��ذه النقطة الأخ�يرة من بني
نقاط كثرية ت�ستوجب التوقف عندها:
«كان النقيب (الطبيب) �إىل جانبي
طوال الليل» تقول م�سنّ ة تتلقى العالج
يف ق�سم القلب.
العدد 409

٨٤

منوذجا يُحتذى .فقد ا�ستطاعت �أجهزته ت�أمني الرعاية
هذا املجال
ً
ل�شريحةٍ
وا�سعة من اللبنانيني قوامها الع�سكريون وعائالتهم،
واخلدمات
ّ
تعو�ض عن حمدودية الرواتب ،واملخاطر املرتتبة
موفرة بذلك تقدميات ّ
على خ�صو�صية وظيفة الع�سكري.
ُ
يف ما ي�أتي نظرة �سريعة �إىل �أبرز الأجهزة التي تعنى بتوفري مقومات
العي�ش الكرمي للع�سكريني.

مري�ض �آخر �أ�صابه �سرطان الرئة يدعو
بطول العمر للأطباء واملمر�ضني الذين
ٍ
برعاية جعلته يقاوم املر�ض.
�أحاطوه
وث��م��ة ���ص��ور جميلة ال ت��غ��ادر ذاك��رة
الإن�����س��ان« ،ال��ع��ن��اي��ة ال��ت��ي لقيتها يف
امل�ست�شفى الع�سكري املركزي �صورة
جميلة ب ّ��ددت ال�سواد الذي رماه املر�ض
عيني» يقول اخلم�سيني الذي عاد
�أمام
ّ
�إليه الأمل� ،سيفرح بابنه ويرى �أحفاده يف
�أح�ضانه...
لقد �شهدت الطبابة الع�سكرية �أكرث
م��ن نقلة نوعية على �صعيد املباين
والتجهيزات واملعدات والطاقم الطبي
والإداريً ،
ف�ضل عن املكننة التي �أتاحت
فعالية ق�صوى يف الإدارة واملراقبة.
أخ��ي��را ،ق��د ت��ك��ون كلفة ت���أم�ين
�
ً
الطبابة لنحو � 400ألف م�ستفيد عالية،
غري �أ ّنها � ّ
أقل بكث ٍ
ري من الكلفة التي
ترتتّ ب على تقدمي اخلدمات نف�سها ،يف
قطاعات �أخرى.
فعلى �سبيل امل��ث��ال ال احل�صر ،تقوم
الطبابة الع�سكرية با�ستدراج عرو�ض
�سنوية وتوقيع اتفاقيات مع ال�شركات
ما ي�ؤدي �إىل حتقيق وفر يتخطى الـ%50
ً
ف�ضل ع��ن توفري
م��ن ثمن الأدوي����ة،
الأ�صلي منها.

على �سبيل املثال ال احل�صر ،تقوم الطبابة الع�سكرية با�ستدراج
عرو�ض �سنوية وتوقيع اتفاقيات مع ال�شركات ما ي�ؤدي �إىل
ً
حتقيق وفر يتخطى الـ %50من ثمن الأدوية،
ف�ضل عن توفري
الأ�صلي منها.
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املتطوعني
جهاز �إ�سكان الع�سكريني
ّ

�أُن�شئ جهاز �إ�سكان الع�سكريني
املتطوعني مبوجب القانون رق��م 349
وح��ددت مهماته
بتاريخ ُ ،1994/6/16
بتمليك ال��ع�����س��ك��ري�ين م�ساكن
خا�صة بهم ،وذل��ك م��ن خ�لال عقد
اتفاقيات مع امل�صارف ُينح مبوجبها
ً
قرو�ضا �سكنية
امل�ستفيدون من اجلهاز
ع��دة
ب��ف��وائ��د خم��فّ �����ض��ة ،ف
�����ض�لا ع��ن ّ
ً
ت�سهيالت.
تتنوع القرو�ض التي ي� ّؤمنها اجلهاز بني
ّ
قر�ض ل�شراء �شقة جاهزة ومفرزة ،وقر�ض
لبناء م�سكن و�آخ��ر ل�شراء �شقة قيد
الإجناز .وي�ستفيد منها الع�سكريون يف
اخلدمة الفعلية واملتقاعدون (�ضباط،
رتباء و�أفراد) ،وعنا�صر �أمن الدولة والأمن
العام .ويقوم اجلهاز بتمليك عائلة
ال�شهيد (�ساحة ال�شرف/الواجب) وحدة
�سكنية تغطي كلفتها بالكامل
من �أم��وال اجلهاز وف��ق ج��دول حقوق
حمدد.
ّ
بلغ ع��دد امل�ستفيدين م��ن اجلهاز
ً
�ضابطا
حتى نهاية �شهر �أيار 3460 :2019
رتيبا وفر ًدا� ،أي ما يتخطى الـ20000
وً 16551
م�ستفيد.
حاليا
ت��� ّأث��ر اجلهاز بالو�ضع القائم
ً
عقب التعديالت الإلزامية التي فر�ضها
امل�صرف امل��رك��زي على دع��م الفوائد
العائدة للقرو�ض الإ�سكانية �إذ باتت
معدالت هذه الفوائد مرتبطة مب�ؤ�ش ٍر
ي�صدر �سنو ًيا عن م�صرف لبنان ،ما �أدى
ٍ
ب�شكل ملحوظ .فقد
�إىل ارتفاعها
و�صلت
حاليا �إىل ( %5.5متحركة)
ً
بعد �أن كانت لفرت ٍة طويلة %1.628
(ثابتة).
عمل اجلهاز على احلد من ت�أثري هذا
االرتفاع بالتعاون مع امل�صارف ،وذلك
م��ن خ�لال رف��ع ن�سبة ال��ف��ائ��دة على
ودائ��ع القرو�ض مل�صلحة الع�سكريني،
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عمل جهاز الإ�سكان على احلد من ت�أثري ارتفاع الفوائد
بالتعاون مع امل�صارف ،وذلك من خالل رفع ن�سبة الفائدة
امل�ستحقة على ودائع القرو�ض مل�صلحة الع�سكريني ،ومفاو�ضة
البائعني على �أ�سعار ال�شقق وتخفي�ضها.

من خالل دعمها للأق�ساط املدر�سية ،ت�سهم الدولة يف ت�أكيد
ح�ضور امل�ؤ�س�سات التعليمية اخلا�صة ذات اجلودة الن�سبية.
ّ
ي�شكل هذا الأمر �أحد عنا�صر تن ّوع النظام التعليمي اللبناين
ين�ص عليه الد�ستور ،و�أحد �أ�سباب مت ّيزه.
الذي ّ
ومفاو�ضة البائعني على �أ�سعـار ال�شقـق
وتخفي�ضهـا.

امل�ساعدات املدر�سية

من خالل دعمها للأق�ساط املدر�سية،
ت�����س��ه��م ال���دول���ة يف ت���أك��ي��د ح�ضور
امل�ؤ�س�سات التعليمية اخلا�صة ذات
ي�شكل هذا الأمر �أحد
اجلودة الن�سبية.
ّ
تنوع النظام التعليمي اللبناين
عنا�صر ّ
ين�ص عليه الد�ستور ،و�أحد �أ�سباب
الذي ّ
متيزه.
ّ
ت��ن��درج امل�����س��اع��دات امل��در���س��ي��ة التي
ي��ت��ق��ا���ض��اه��ا ال��ع�����س��ك��ري��ون يف �إط���ار
م�ساهمة الدولة يف ت�أمني حق التعليم
ملواطنيها .وه��ي تغطي م��ن �أق�ساط
امل��دار���س واجل��ام��ع��ات اخلا�صة ،ن�سبة
معينة وف��ق ما توفره امل��وازن��ة .منذ 5
يتغي املبلغ املر�صود
تقريبا ،مل
�سنوات
ً
ّ
للم�ساعدات املدر�سية يف موازنة اجلي�ش،

مع العلم � ّأن كلفة التعليم ارتفعت
ب�شكلٍ ك��ب�ير ،وب��ال��ت��ايل انخف�ضت
ن�سبة امل�ساعدات املدر�سية واجلامعية
تقريبا ،ومع اخلف�ض الذي
لت�صبح %51
ً
تعر�ضت له املوازنة احلالية� ،ستنخف�ض
ّ
الن�سبة �أكرث.
ي�ستفيد م��ن امل�ساعدات املدر�سية
واجلامعية ع�سكريو اخلدمة الفعلية،
وامل��ت��ق��اع��دون وامل��وظ��ف��ون امل��دن��ي��ون يف
م�ل�اك ال��دول��ة ب��الإ���ض��اف��ة �إىل �أب��ن��اء
املعوقني وال�شهداء.
الع�سكريني
ّ
ّ
يتول ق�سم خا�ص يف مديرية الق�ضايا
الإدارية يف اجلي�ش �أمر هذه امل�ساعدات
وف��ق ���ش��روط و�إج����راءات حم��ددة ،تتيح
منعا
التدقيق يف املعلومات والأرق���ام
ً
لأي تالعب .ويف حال �إثبات �أي غ�ش،
ُيحرم �صاحب العالقة من اال�ستفادة يف
ال�سنوات الالحقة.
ج��رت ال��ع��ادة �أن ُتنح امل�ساعدات

املدر�سية على دفعتني تكون الأوىل
�أك�ب�ر م��ن ال��ث��ان��ي��ة ك��ي ي�ستطيع
امل�ستفيد منها ت�سديد املبلغ الأكرب
للمدر�سة ،لت�أتي الدفعة الثانية مع
نهاية العام الدرا�سي.
ه�����ذه ال�������س���ن���ة��� ،س��ي��ك��ون ع��ل��ى
حتمل املزيد من الأعباء
الع�سكريني
ّ
قرت على موازنة
مع احل�سومات التي �أُ َّ
وزارة الدفاع الوطني.

جهاز الرعاية وال�ش�ؤون االجتماعية
للع�سكريني القدامى

ال ين�سى اجلي�ش �شهداءه ،فهو يرعى
ّ
عائالتهم
ويظل على توا�صل معها،
وي�����س��ان��ده��ا يف خم��ت��ل��ف امل���ج���االت.
والع�سكريون القدامى يجدون � ً
أي�ضا يف
امل�ؤ�س�سة كل م�ساعدة يحتاجونها� ،إذا
اقت�ضت �أو�ضاعهم ال�صحية �أو �أو�ضاع
عائالتهم عناية خا�صة ب�سبب �إعاقة
�أو مر�ض مزمن...
يتوىل جهاز الرعاية تنفيذ ع��دد ال
يح�صى من املهمات يف هذا املجال من
خالل ق�سمني :ق�سم الرعاية وال�ش�ؤون
االجتماعية ،وق�سم �ش�ؤون الع�سكريني
القدامى.
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ّ
ويظل على
ال ين�سى اجلي�ش �شهداءه ،فهو يرعى عائالتهم
توا�صل معها ،وي�ساندها يف خمتلف املجاالت .والع�سكريون
القدامى يجدون � ً
أي�ضا يف امل�ؤ�س�سة كل م�ساعدة يحتاجونها� ،إذا
اقت�ضت �أو�ضاعهم ال�صحية �أو �أو�ضاع عائالتهم عناية خا�صة
ب�سبب �إعاقة �أو مر�ض مزمن...

ق�سم الرعاية وال�ش�ؤون االجتماعية

ُي��ع��ن��ى ق�����س��م ال���رع���اي���ة وال�������ش����ؤون
االج��ت��م��اع��ي��ة ب��ع��ائ�لات ال�����ش��ه��داء
تتقدم
فيهتم ب�أي طلب قد
واملفقودين،
ّ
ّ
به �أو �أي م�شكلة قد تواجهها ،من
خالل الأركان املعنية .وي�ست�صدر القرار
املنا�سب يف �ش�أنه� ،إ�ضافة �إىل االهتمام
بكل امل�شكالت التي قد تواجهها
وحاجاتها.
من ن�شاطات هذا الق�سم:
 تنظيم ال��زي��ارات الدورية لعائالتال�ضباط ���ش��ه��داء �ساحة ال�����ش��رف (يف
ال��ذك��رى ال�سنوية لال�ست�شهاد ،ويف
منا�سبة الأعياد) ،وذلك للإبقاء على
التوا�صل معها ،ومواكبة حاجاتها
وطلباتها .وت�شمل ال��زي��ارات � ً
أي�ضا
معوقي احلرب الذين ما زالوا يف
ال�ضباط ّ
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اخلدمة الفعلية.
 تنظيم االح��ت��ف��االت يف الأع��ي��ادوامل��ن��ا���س��ب��ات وال��ت��ي ت��ك��ون ع��ائ�لات
ال�شهداء يف طليعة املدعوين �إليها.
 ال��ت��ع��اون م��ع جمعيات و�أف����راد يفتنظيم ن�شاطات ترفيهية خمتلفة
لأوالد الع�سكريني ال�شهداء وعائالتهم
(م�سرحيات ،خميمات ،رحالت و�سفر،
ترفيهية خمتلفة.)...
وعرو�ض
ّ
 منح م�ساعدات اجتماعية لعائالتومعوقي
الع�سكريني ال�شهداء واملتوفني
ّ
احلرب.

ق�سم �ش�ؤون الع�سكريني القدامى

يف ق�سم �ش�ؤون الع�سكريني القدامى،
ّ
املتعلقة
ت��ت��م م��ع��اجل��ة ال��ط��ل��ب��ات
ّ
ب��الأو���ض��اع ال�صحية للع�سكريني
املتقاعدين وع��ائ�لات��ه��م ،وع��ائ�لات
الع�سكريني ال�شهداء الذين هم على
العاتق� ،إ�ضافة �إىل ت�أمني الأدوية الدائمة
املرتفعة الكلفة ،وبا�ست�صدار قرارات
ّ
تتعلق ب���إج��راء عمليات جراحية
مرتفعة الكلفة للم�ستفيدين من
الطبابة الع�سكرية� ،سواء كان ذلك يف
لبنان� ،أو يف اخلارج ،وت�أمني م�ستلزمات
ومعدات طبية للع�سكريني املتقاعدين
وعائالتهم ،و�إي��واء بع�ض امل�ستفيدين
ومعاجلتهم وف��ق �أو���ض��اع��ه��م امل��ادي��ة
واالجتماعية وال�صحية ،يف مراكز
راحة.
�إىل ذل����ك ،ي��ت��اب��ع ال��ق�����س��م ق�ضايا
امل��ت��ق��اع��دي��ن وي�����س��اع��ده��م يف حلها
بالتن�سيق مع اجلهات املعنية.
يبلغ جمموع ال�شهداء يف اجلي�ش بني
�ضابط ورتيب وف��رد ،ووفق الت�صنيفات
امل��ع��ت��م��دة (���ش��ه��ي��د ���س��اح��ة ال�����ش��رف،
�شهيدا
والواجب واخلدمة) حواىل 4000
ً
املعوقون واملتقاعدون
ُي�ضاف �إليهم
ّ
الذين �أفنوا حياتهم يف امل�ؤ�س�سة والذين
يبلغ عددهم ح��واىل ( 350بني خدمة
فعلية ومتقاعدين) ...ورعاية ه�ؤالء
وعائالتهم واجب مقد�س بالن�سبة �إىل
امل�ؤ�س�سة التي �أق�سموا على الوفاء لها
وللوطن .وق��د بنى ع�سكر ّيو اجلهاز
ع�بر ال�����س��ن��وات ع�لاق��ات وط��ي��دة مع
ه��ذه العائالت ،فرافقوها يف جميع
املنا�سبات والظروف...

حتمل املزيد من
هذه ال�سنــة� ،سيكـون علـى الع�سكريني
ّ
قـرت عـلـى مـوازنـة وزارة
الأعباء مع احل�سومات التي �أُ َّ
الدفاع الوطني.

�أرقام وحقائق
�إعداد :تريز من�صور

موازنة :2019
ماذا عن حقوق الع�سكريني املالية؟

يتم التغا�ضي عن
مرة تريد الدولة �إ�صالح و�ضعها املايل تُطرح م�س�ألة ال�ضمائم الع�سكرية اخلا�صة بالع�سكريني ،ومنها التدبري رقم  .3وفيما ّ
يف كل ّ
يقدمها الع�سكري خالل خدمته الفعلية ،وطبيعة وظيفته ال�صعبة ودوام عمله الطويل ،وعدد �سنوات خدمته القليل مقارنة
الت�ضحيات اجل�سام التي ّ
ً
بالوظائف الأخرىّ ،
ك�سبب لإفال�س خزينة الدولة.
حد ت�صوير رواتبهم وتعوي�ضاتهم
ٍ
يرتكز اجلدل على ما يتقا�ضاه الع�سكريون و�صول �إىل ّ
ال يتوانى اجلي�ش ،عن تقدمي الت�ضحيات يف �سبيل امل�صلحة
العامة ،ومنذ اللحظة الأوىل لبدء النقا�ش حول املوازنة� ،أبدى
ا�ستعداده الكامل ليكون ج��ز ًءا من عملية الإ�صالح يف
الدولة� ،شرط �أن يت�ساوى مع باقي الإدارات .و�أب��دت القيادة
ريا على بع�ض التخفي�ضات التي ح�صلت يف
ً
انفتاحا كب ً
م�شروع موازنة  2019يف �أثناء در�سها يف جلنة املال واملوازنة ،والتي
اعتُربت ا�ستثنائية وال ميكن تكرارها يف الأعوام املقبلة،
املبكر لل�ضباط وكذلك ال�ضريبة
فيما ُع ّلقت ق�ضية الت�سريح
ّ
على الرواتب التقاعدية.
ومن ناحية �أخرى ،مل تبخل امل�ؤ�ســ�سة الع�سكرية بالت�ضحية
من �أجل التوفري على خزينة الدولة،

من خالل قبولها بوقف
التطوع لهذا العام ولو أ� ّنها تعترب ذلك
ّ
ولأكرث من عام بالأمر اخلطري ،ل ّأن من �ش�أنه الت�أثري على
هيكلية اجلي�ش وتركيبته على املدى البعيد ،وحتويله �إىل
ً
ف�ضل عن حرمانه من الكفاءات عالية امل�ستوى،
هرم
جي�ش ٍ
وت�شجيع الع�سكريني على خمالفة القوانني ب�إ�شغال وظيفة
ثانية لت�أمني موارد كافية لإعالة من هم على عاتقهم.
جدير بالذكر يف هذا ال�سياقّ � ،أن قيادة اجلي�ش التي تعتمد
ال�شفافية املطلقة ،كانت الوحيدة التي �أعادت � ً
أموال فائ�ضة
�إىل خزينة الدولة يف �أواخر العام  ،2018فيما �أنفقت �سائر الوزارات
كل اعتماداتها.

خ�صو�صية الوظيفة الع�سكرية...

تتميز
ال ت�شبه الوظيفة الع�سكرية �أي وظيفة �أخرى ،فهي
ّ
ٍ
بخ�صو�صية �سواء جلهة ال�صعوبات واملخاطر التي حتيط بت�أدية
الع�سكريني ملهماتهم� ،أو جلهة دوام��ات عملهم ،وعدد
�سنوات اخلدمة .وه��ذه الأم��ور رعتها القوانني
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املتعلقة بحقوق الع�سكريني منذ �إن�شاء اجلي�ش وقيام الدولة
علما � ّأن رواتب الع�سكريني يف معظم الدول العربية
يف لبنان،
ً
هي الأعلى مقارنة ب�سائر الوظائف يف القطاع العام ،بخالف
ما هي احلال عليه يف لبنان.
ً
ّ
ف�ضل عن املخاطر التي يواجهها الع�سكريون ،ف�إنهم ي�ؤدون
ً
(ليال نها ًرا ،غياب طويل عن
مهماتهم يف دوام عمل طويل
ً
العائلة ومع ما يرافقه من معاناة) ،من دون �أن يتقا�ضوا تعوي�ضا
عن الأعمال الإ�ضافية �أ�سوة باملوظفني املدنيني يف �إدارات الدولة.
ٍ
ومبقارنة ب�سيطة جند � ّأن الع�سكري يف الوحدات امليدانية
يعمل نحو � 680ساعة �شهر ًيا (بعد الأخذ باالعتبار قانون العمل
جلهة م�ضاعفة �ساعات العمل ً
ليل ويف العطل الر�سمية) ،فيما
يراوح عدد �ساعات املوظف املدين بني  50و � 150ساعة �شهر ًيا.
فلو تقا�ضى الع�سكري بدل �ساعاته الإ�ضافية ب�شكلٍ فوري
حل�صل على ع�شرة �أ�ضعاف التعوي�ضات التي يتقا�ضاها يف نهاية
اخلدمة ،نتيجة ت�آكل القدرة ال�شرائية.
ومع ذلك يعلو ال�ضجيج من ٍ
وقت �إىل �آخر وتُطرح الأ�سئلة
حول موجبات ح�صول الع�سكري على تعوي�ض نهاية اخلدمة
وعلى راتب تقاعدي.

�سن التقاعد للع�سكريني

ً
وح��ف��اظ��ا على حقوق
ب��ن��ا ًء على خ�صو�صية الوظيفة
كر�س قانون الدفاع الوطني واملر�سوم
الع�سكريني وكرامتهمّ ،
اال�شرتاعي رقم ّ 82/ 5397
حقهم بالتعوي�ض وبالراتب التقاعدي
عند نهاية اخلدمة.
يحدد
بد من الإ�شارة يف هذا ال�سياق� ،إىل � ّأن القانون ّ
لكن ال ّ
ّ
يحدد قانون
�سن التقاعد للموظف املدين بـ ً 64
عاما ،يف حني ّ
ٍ
الدفاع �سن التقاعد للع�سكريني يف عمر ال يتجاوز الـ� 58سنة
لعدة اعتبارات،
لل�ضباط وال��ـ� 52سنة للرتباء والأف��راد ،وذلك ّ

الفرق بني موازنة  2018و 2019
موازنة 2019
2870٫825٫628٫000

موازنة 2018
2900٫388٫910٫000

�أبرزها � ّأن طبيعة العمل القا�سية والتدريبات التي يخ�ضع لها
ُ
َ�ستنزف طاقاته وقدراته البدنية،
ج�سده وت
الع�سكري تُنهك َ
وبالتايل ال بد لقيادة اجلي�ش من رفد عديدها بالعنا�صر ال�شابة
ٍ
ب�شكل م�ستمر ،ل ّأن اجليو�ش ال ميكن �أن تكون َهرِمة بل
فتية و�شابة ،لت�ستطيع ت�أدية واجبها.
ّ

احلوافز

لعدة اعتبارات ع�سكرية ووظيفية ،منح قانون الدفاع
ّ
ال�ضباط حق اختيار �سن التقاعد� ،إذ ميكنهم تقدمي طلب
ت�سريحهم قبل بلوغهم ال�سن القانونية وبعد عدد معني من
عموما و� ١٥سنة لل�ضباط
�سنوات اخلدمة (� ٢٠سنة لل�ضباط
ً
االخت�صا�صيني) .وقد حلظ القانون عد ًدا من احلوافز يف هذا
حمددة.
املجال ُتنح وفق �شروط
ّ
نظ ًرا للمبالغ التي ترتتّ ب على هذه احلوافز �أثري جدل حولها
خالل مناق�شة م�شروع قانون موازنة  ،2019فبالن�سبة �إىل قيادة
اجلي�ش ،تطبيق املادة املتعلقة بهذا املو�ضوع من قانون الدفاع
�ضروري ،نظ ًرا للتخمة يف �أع��داد العمداء� ،إذ ي�صعب عليها
�إيجاد وظائف الئقة بهم� ،إ�ضافة �إىل � ّأن عدم تطبيق هذه املادة
ي�سلبها حق تطبيق القانون الع�سكري يف حال ارتكب �أي
�سن التقاعد.
�ضابط خمالفة كربى توجب ت�سريحه قبل ّ

الرواتب والتعوي�ضات

حتدد
حتدد الرواتب والأجور يف اجلي�ش مبوجب قوانني ،بينما ّ
ّ

٩٣

العدد 409

التخفي�ض الذي طاول بنو ًدا حيوية
ط��اول تخفي�ض �أرق��ام موازنة وزارة الدفاع الوطني
جدا للجي�ش� ،إذ �شمل :املحروقات،
بنودا تعترب حيوية ً
ً
التغذية ،النفقات ال�سرية ،النفقات االجتماعية،
ً
ف�ضل عن بنود
التجهيزات ،الإن�شاءات ،املكاف�آت،
يبي اجلدول �أدناه:
�أخرى كما ّ
النبذة
حمروقات
تغذية
تعوي�ضات (حوافز �إ�ضافية)
جتهيزات
�إن�شاءات
نفقات اجتماعية
نفقات �سرية
مكاف�آت
دورات خارج البالد
�صيانة طفيفة
(جتهيزات مكتبية و�إن�شاءات)

قيمة احل�سم
%27
%15
%47
%50
%65
%40
%20
%50
% 20
% 20

يحدد املر�سوم
التعوي�ضات مبوجب مرا�سيم ا�شرتاعية ،كما
ّ
�أ�صحاب احلق من اال�ستنفار والذي ينتج عنه �أمران:
تعوي�ض ال�ضمائم احلربية ،وتعوي�ض االنتقال داخل البالد (ال
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يتقا�ضى الع�سكريون بدل نقل لذلك يدخل هذا التعوي�ض
�ضمن م�ستحقات نهاية اخلدمة).
وحدد
ن�ص قانون التقاعد وال�صرف على ال�ضمائم احلربية،
ّ
ّ
كيفية احت�ساب املعا�ش التقاعدي وتعوي�ض ال�صرف (نهاية
اخلدمة) للع�سكريني والذي يرتبط بتدابري اال�ستنفار الثالثة
التي على �أ�سا�سها ُينح الع�سكري املتقاعد حقه وفق الآتي:
 التدبري رقم  :1مينح احلق بتعوي�ض االنتقال رقم  1ن�صفمدة اخلدمة الفعلية ،وكان هذا التدبري ُيطبق قبل الأحداث
اللبنانية� ،إذ يتو ّزع الع�سكريون يف ثكنات بعيدة عن
مناطقهم .ولأ�سباب تتعلق بـ«م�أذونياتهم» التي ال تتعدى
ال�ستني �ساعة ،كانوا ي�ضطرون �إىل ا�ستئجار منازل قريبة من
ليتم ا�ستدعا�ؤهم يف حالة اال�ستنفار.
الثكنة،
ّ
 التدبري رقم  :2مينح الع�سكري احلق بتعوي�ض االنتقال رقمبد
مدة اخلدمة �أو �ضعفها .وال ّ
 2و�ضمائم حربية ،توازي ن�صف ّ
من الإ�شارة هنا �إىل �ضرورة التمييز بني ال�ضعف وال�ضعفني،
ً
م�ضافا �إليها مبلغ مماثل
ف�إعطاء ال�ضعف يعني مدة اخلدمة
فيما يوازي ال�ضعفان مدة اخلدمة م�ضروبة ب�إثنني .ت�ستفيد من
هذا التدبري حاالت اخلدمة على احلدود والتي ال تكون يف
مو�ضع قتايل �أو يف حالة طوارئً ،
مثل الع�سكري املت�أهل الذي
يغيب عن منزله للمبيت يف مركز خدمته لأكرث من يوم،
يتم احت�ساب يوم خدمته بيومني.
ّ
التدبري رقم  :3مينح هذا التدبري الع�سكري حق تعوي�ض
االنتقال اليومي داخل البالد� ،إ�ضافة �إىل �ضمائم حربية تراوح
بني �ضعف مدة اخلدمة �أو �ضعفيها .وبتف�س ٍ
ري �أو�ضح يح�صل

الع�سكريون على تعوي�ضات �شهرية ،وعلى تعوي�ض نهاية
اخلدمة ثالث �سنوات عن كل �سنة خدمة فعلية يف حالتي
احلرب وحفظ الأمن.
حمل التدبري رقم  3اليوم الكثري من التف�سريات ،لكنّ ه
و ُي ّ
حق من احلقوق الأ�صلية للع�سكريني وت�سعى احلكومة
جاهدة �إىل تعديله .وبنا ًء على املر�سوم  ،82/5397و�إنفا ًذا
للمرا�سيم التي ترعى تطبيق هذا التدبري يف �أو�ضاع يكون
فيها اجلي�ش م�س� ًؤول مبا�شرة ً عن عملية حفظ الأم��ن ما
ي�ستدعي من الع�سكريني البقاء يف حالة جهوزية على مدار
ال�ساعة.
ب��د م��ن ال��ق��ول � ّإن اجلي�ش يعتمد
م��ن ناحية �أخ���رى ،ال ّ
ال�شفافية الكاملة وتعوي�ضات ع�سكرييه ُمعلنة
بو�ضوح،
ٍ
ٍ
إدارات وم�ؤ�سـ�سات عامة
بينما جند � ّأن الأمر لي�س كذلك يف �
ٍ
ومبقارنة ب�سيطة جند � ّأن ثمة موظفني يتقا�ضون
�أخ��رى.
مكاف�آت تعادل �أ�سا�س راتبهم يف ال�سنة� ،إ�ضافة �إىل ال�ساعات
الإ�ضافية مبعدل الـ � 35ساعة �شهر ًيا� ،أي ما يعادل � 13شه ًرا
�سنو ًيا ،ناهيك عن بدل جلان ،مبعدل � 600 - 500ألف عن
كل جلنة...

�صندوق التقاعد

كر�س القانون منذ عهد الرئي�س ف�ؤاد �شهاب �إن�شاء �صندوق
ّ
للتقاعد خا�ص مبوظفي الدولة ومن �ضمنهم الع�سكريون،
ولكن هذا ال�صندوق مل ُين�ش�أ لغاية اليوم .وتذهب الأموال
ي�سددها اجلي�ش ( %6من �أ�سا�س راتب الع�سكري) لهذا
التي ّ

ت�سريح ال�ضباط و�سنوات خدمتهم
الرتبة
مالزم
مالزم �أول
نقيب
رائد
مقدم
عقيد
عميد
لواء
عماد

حد ال�سن القانونية
ّ
50
51
52
53
54
56
58
59
60

حد اخلدمة الفعلية
ّ
� 34سنة
� 35سنة
� 36سنة
� 37سنة
� 38سنة
� 40سنة
� 42سنة
� 43سنة
� 44سنة

ال�صندوق مبا�شرة �إىل خزينة الدولة ،كذلك الأمر بالن�سبة �إىل
�ضريبة الدخل ،والتي تبلغ �سنو ًيا  88مليار لرية.
وال�س�ؤال املهم الذي ُيطرح اليوم� ،إذا ا�ستُثمرت �أموال التقاعد
( )%6والتي تبلغ قيمتها �سنو ًيا نحو  61مليار لرية من خالل

ت�سريح الرتباء والأفراد
ين�ص القانون على تقاعد
بالن�سبة للرتباء والأف��راد
ّ
حكما عن عمر يناهز ال��ـ� 45سنة للرتب:
املتطوع
ً
ّ
جندي ،جندي �أول ،عريف وعريف �أول وعن عمر 48
للرتب :رقيب ،رقيب �أول ،معاون ،معاون �أول ،م� ّؤهل
يحق له التقاعد اختيار ًيا عندما
وم�ؤهل �أول ،كما
ّ
			
تبلغ خدماته الـ� 18سنة.
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مركبة (فائدة على الفائدة)
و�ضعها يف �إحدى امل�صارف بفائد ٍة
ّ
بن�سبة  12يف املئة ،فهي تُ�صبح بعد � 30سنة  1766٫5مليار لرية
(وفق تقديرات اجلهاز املخت�ص يف وزارة الدفاع الوطني).
ثمة «�صندوق تعا�ضد
ومن املفيد الإ�شارة يف هذا ال�سياق �إىل أ� ّنه ّ
يتم
للع�سكريني» تُديره امل�ؤ�سـ�سة الع�سكرية ،وهو اختياري ّ
مبوجبه ح�سم مبلغ مايل من رواتبهم ،يهدف �إىل ت�أمني
قرو�ض خا�صة وبفوائد متد ّنية للع�سكريني الراغبني بذلك،
وعندما يتقاعدون يح�صلون على تعوي�ض من هذا ال�صندوق.
فلماذا ُحفظ هذا ال�صندوق يف امل�ؤ�سـ�سة الع�سكرية ويف وزارة
املال مل يحفظ؟

حقوق ُق ِ�ضمت

ّ
املوظفني يف الدولة ،مل يح�صل الع�سكريون
بخالف جميع
على درجات �إ�ضافية يف �سل�سلة الرتب والرواتب للعام .2017

�إذا �ألغي التدبري رقم 3
خمت�ص ،ف� ّإن تعوي�ض التقاعد
وفق ح�سابات جهاز
ّ
الذي يتقا�ضاه الع�سكري (م�ؤهل �أول درجة  )12بعد
� 23سنة خدمة �سي�صبح  32مليون لرية لبنانية �إذا �ألغي
التدبري رقم .3
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يتبني � ّأن معدل
ويف مقارنة �أجراها �أحد العمداء املتقاعدينّ ،
ن�سبة الزيادة على رواتب الع�سكريني بنتيجة هذه ال�سل�سلة
بلغ نحو  ،%20فيما راوح��ت ه��ذه الن�سبة ل��دى القطاعات
الوظيفية الأخرى ما بني  %100و .%160وقد بلغ جمموع تكلفة
�سل�سلة اجلي�ش نحو  360مليار لرية من �أ�صل نحو  3000مليار
لرية جمموع كلفتها ،وهذا خري برهان على هزالة ال�سل�سلة
املعطاة للع�سكريني .وعلى �سبيل املثال :زاد �أ�سا�س راتب
املالزم بفعل ال�سل�سلة � 200ألف لرية و�أ�سا�س راتب اجلندي 120
�ألف لرية� ،أي ما يعادل  %60على الأكرث من �أ�سا�س راتب من
يوازيهما يف القطاعات الأخرى.
وقد وافقت اللجنة ا ُمل ّ
كلفة من قبل قيادة اجلي�ش يف حينه
تعهدت اللجنة النيابية
على هذه الزيادة الهزيلة بعد �أن
ّ
ّ
املكلفة �إعداد م�شروع ال�سل�سلة بالإبقاء على تدبري اال�ستنفار
ٍ
كتعوي�ض عن اخللل احلا�صل كائنة
رقم ( )3للع�سكريني
ما كانت الظروف.
وال بد من الإ�شارة يف هذا ال�سياق �إىل � ّأن ن�سبة موازنة وزارة
الدفاع الوطني يف لبنان من املوازنة العامة هي الن�سبة الأقل
بني مثيالتها يف الدول العربية ،حيث ينال الع�سكريون يف
هذه الدول الراتب الأعلى بني جميع املوظفني.

موازنة املحروقات
مزيد من الوفر
وخ�صو�صا احلياة الع�سكرية ،فاملهمات العمالنية والتدريبية للجي�ش(دوريات ،حفظ �أمن ،حروب )...تقت�ضي
املحروقات هي ع�صب احلياة اليوم
ً
ّ
والتنقل ب�شكلٍ دائم.
التحرك
ّ
ّ
جراء انخفا�ض �أ�سعار املحروقات ،ويف �أحيان
تت�ضمن موازنة وزارة الدفاع الوطني اعتمادات خا�صة باملحروقات ،يف بع�ض الأحيان يتحقق وفر من ّ
�أخرى ال تكفي االعتمادات ب�سبب ارتفاع الأ�سعار.
يف �إط��ار �سيا�سة تر�شيد الإن��ف��اق عملت قيادة اجلي�ش،
ٍ
التفاقية ر�ضائية مع الدولة على �شراء املازوت الأخ�ضر
بنا ًء
(ال�صديق للبيئة) مبا�شرة من وزارة الطاقة ،التي كانت قد
بد�أت با�سترياد هذه املادة منذ العام  ،2018وبذلك ّ
حتقق وفر
قدره .٪٢٠
ِ
حاليا درا�سة حول �إمكان �شراء اجلي�ش
ُعد
ويف الإطار عينه ت ّ
ً
حاجاته من البنزين � 95أوكتان من وزارة الطاقة مبا�شرة،
بغية حتقيق مزيد من الوفر و�إبقاء الأموال �ضمن اخلزينة.

ي����ؤدي حتقيق ال��وف��ر يف امل��ح��روق��ات �إىل زي���ادة االحتياط
املخت�صة
اال�سرتاتيجي من هذه امل��ادة التي تعمل الأجهزة
ّ
�صمم �أحد العمداء
على تاليف �أي هدر فيها .ويف هذا ال�سياقّ ،
املهند�سني يف اجلي�ش �آلية خا�صة (ال�سرب الإلكرتوين) هدفها
واحلد من الهدر يف �أثناء النقل
مراقبة خزانات املحروقات
ّ
والتحميل والتعبئة .تربط هذه الآلية بني مديرية املحروقات
وغ��رف��ة امل��راق��ب��ة وحم��ط��ات ال��وق��ود الع�سكرية والآل��ي��ات
الع�سكرية ،من خالل �شبكة ات�صال داخلية .Intranet
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خف�ض موازنة التغذية
لي�س بالفا�صوليا وحدها يتغذى الع�سكري
مكوناته وانخفا�ض كلفته ،يربع الطهاة
عندما تُذكر م�س�ألة التغذية يف اجلي�ش يُذكر تلقائ ًيا طبق الفا�صوليا الذي يحظى ب�شهر ٍة وا�سعة ،فرغم توا�ضع ّ
مبذاق �شهي يجعله يف م�صاف � ّألذ الأطباق.
يف اجلي�ش يف �إعداده
ٍ
ّ
تتم وفق �أ�س�س علمية ،وتعتمد معايري علمية بغية
لكن ،لي�س بالفا�صوليا وحدها يغذى الع�سكري ...فالتغذية يف اجلي�ش م�س�ألة بالغة الدقة ،وهي ّ
ت�أمني العنا�صر الغذائية وال�سعرات احلرارية التي يحتاجها الع�سكريون ،لت�أدية مهماتهم واحلفاظ على �صحتهم و�سالمة بنيتهم اجل�سدية ،و�أي�ضاً
معنوياتهم�...ألي�س الغذاء ال�سليم من �أب�سط حقوق الإن�سان؟
ريا...فموازنة
على ما يبدو� ،سيكون على اخت�صا�صيي التغذية يف اجلي�ش �إعادة النظر يف لوائح الطعام وابتكار خطط جديدة كي ال ي�صبح التوفري تقت ً
علما �أ ّنها كانت بالكاد كافية .كلفة تغذية الع�سكري يوم ًيا كانت مبعدل  7500لرية لبنانية فقط ال غري وللوجبات الثالث (فطور،
التغذية تق ّل�صت ً
غداء ،وع�شاء) ،هل هذا كثري؟
ترتبط موازنة التغذية يف وزارة الدفاع الوطني بعدة عنا�صر
متو�سط العديد املتغذّ ي خالل عام كامل ،نوعية
�أبرزهاّ :
طعام ن�صف
يتم اختيارها وت�صدر يف الئحة
ٍ
املواد الغذائية التي ّ
للمتغذّ
ي
�شهرية عن مديرية القوامة ،وفق احل�صة الفردية
الواحد.
يوميا،
ويراعى يف تغذية الع�سكريني توفري � 3200سعرة حرارية
ً
وهي ترتفع �إىل  4200يف الوحدات اخلا�صة نظ ًرا �إىل طبيعة
املهمات التي ت�ؤديها والتدريبات التي تتابعها.

�إىل املهمات التي ا�ستوجبت زيادة ن�سبة اجلهوزية ،رفعت قيمة
اعتمادات التغذية امللحوظة يف املوازنة العامة للجي�ش من 56
مليا ًرا يف العام � 2010إىل  75مليا ًرا يف العام  ،2018وقد انخف�ضت
بن�سبة  % 15يف موازنة .2019
بد من الإ�شارة هنا �إىل � ّأن عديد اجلي�ش اليوم هو يف حدود
وال ّ
يوميا هو � 45ألفاً
� 80ألف ع�سكري ،وعدد الوجبات املقدمة
ً
تقريبا ،ومن الطبيعي �أن يرتفع هذا الرقم مع ارتفاع ن�سبة
ً
اجلهوزية.

تطور كلفة التغذية يف اجلي�ش بني  1990و2019
ّ

الإدارة اجليدة للموارد والقدرات

يوميا (فطور ،غداء ،وع�شاء)،
تطورت كلفة املتغذّ ي الواحد
ً
من  3000لرية لبنانية يف العام  1990لت�صبح اليوم  7500لرية
لبنانية ،نتيجة ارتفاع �أ�سعار امل��واد الغذائية وزي��ادة بع�ض
ً
(مثل زيادة كمية اللحوم من  100غرام �إىل 120
املكونات
ّ
املتغذّ
ي الواحد ،ت�ؤدي �إىل رفع الكلفة) ،كما
ح�صة
غرام يف ّ
ً
� ّأن ن�سبة جهوزية العديد الكلي على �صعيد اجلي�ش ت�ؤثر �أي�ضا،
حتدد وفق الأو�ضاع الأمنية واملنا�سبات الوطنية �إذ ميكن
وهي ّ
ً
�أن ت�صل �إىل � % 100أحيانا.
� ّإن ارتفاع كلفة �أ�سعار امل��واد الغذائية
عاما بعد عام،
ً
وا�ستخدام بع�ض الطهاة املدنيني لتح�سني نوعية الطهي� ،إ�ضافة
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حتر�ص مديرية القوامة يف اجلي�ش على ت�أمني التغذية
ال�صحية وال�سليمة للع�سكريني ،وذلك من خالل مراقبة
ّ
للمكونات وتطبيق املوا�صفات الغذائية العاملية يف
دقيقة
ّ
ً
ّ
خمتلف املراحل بد ًءا من ت�سلم املواد الأولية و�صول �إىل تقدمي
الوجبات للمتغذّ ين.
فاللحوم ،والأ�سماك ،واحلبوب ،واخل�ضار ،والفواكه واملعلبات
ٍ
لك�شوفات خمربية من قبل جلنة م�ؤلفة
تخ�ضع جميعها
خلوها من اجلرائيم و�صالحيتها
من �أطباء للت�أكد من
ّ
لال�ستهالك الب�شري.
تتم عمليات التخزين والنقل وال��ط��ه��ي ...وفق
كما
ّ

االعتمادات امللحوظة للتغذية يف موازنة اجلي�ش بني  2010و2018
ال�سنة
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

االعتماد امللحوظ للتغذية
56٫000٫000٫000٫00
56٫000٫000٫000٫00
60٫000٫000٫000٫00
64٫600٫000٫000٫00
77٫000٫000٫000٫00
80٫000٫000٫000٫00
74٫000٫000٫000٫00
74٫000٫000٫000٫00
*متّ طلب �سلفة بقيمة  16مليار لرية
نتيجة معركة «فجر اجلرود».
75٫000٫000٫000
80٫000٫000٫000

�إجراءات دقيقة تكفل �سالمة الطعام وعدم وجود هدر يف �أي
ً
ّ
حتققه من خالل �آليات
ف�ضل عن الوفر الذي
من املراحل،
�شراء املواد.
عدة حماوالت لتحقيق
وقد كان لقيادة اجلي�ش يف ال�سابق ّ
ّ
نوع من االكتفاء الذاتي على �صعيد التغذية� ،إذ إ�نها كانت
متلك �أف��را ًن��ا للخبز داخ��ل ثكناتها يف مناطق عكار
وبعلبك وحمانا ،ولكنّ ها توقفت عن العمل يف ثمانينيات
القرن املا�ضي ب�سبب احلرب اللبنانية .ويف هذا ال�سياقُ ،يذكر
� ّأن عدة جيو�ش عربية من بينها اجلي�شان ال�سوري وامل�صري
حاولت اللجوء �إىل االكتفاء الذاتي من خالل �إن�شاء مزارع
للبقر والدواجن وزرع اخل�ضارّ � ،إل � ّأن هذه التجارب مل تكن

الر�صيد املتوافر حتى نهاية العام
856٫818٫274٫52
311٫754٫419٫58
613٫628٫784٫46
22٫529٫122٫62
55٫794٫563٫78
80٫110٫320٫38
59٫856٫934٫49
15٫892٫836٫79
554٫530٫587٫12
72٫000٫000٫000

م�شجعة على ال�صعيد العام .ويف �أي حال ،ال تتوافر يف لبنان
ّ
�إمكانات العتماد حلول مماثلة ،ويبقى �شراء امل��واد من
ّ
احلل الأف�ضل .والكميات التي ي�شرتيها اجلي�ش تُ�سهم
ال�سوق
ّ
يف حتريك الدورة االقت�صادية ،وحتل �أزمة ت�صريف الإنتاج الذي
ٍ
ب�شكل خا�ص.
يعانيه مزارعو الزيتون والتفاح
�يرا� ،إذا كانت قيادة اجلي�ش ق��ادرة على توفري الغذاء
�أخ ً
للمتغذّ
ي الواحد
ال�صحي واملنا�سب بكلفة  7500لرية لبنانية
يوميا ،ف� ّإن ذلك يعود ب�شكلٍ �أ�سا�سي للإدارة اجليدة للموارد
ً
حد �أدنى ال ميكن جتاوزه.
ثمة ّ
والقدرات .لكن يف النهاية ّ
فهل يعني خف�ض موازنة التغذية � ّأن طبق الفا�صوليا �سي�صبح
يوميا؟
خيا ًرا
ً

٩٩
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عبارة

تاريخ ي�شهد
ترتافق م�سرية اجلي�ش مع م�سرية هذا الوطن ،فيكاد ال ُيذكر �أحدهما من دون
�أن يذكر الآخر .و�إذا ا�ستعر�ضنا املحطات البارزة يف هاتني امل�سريتني املتالزمتني،
وجدنا �أنهما تت�شاركان االرتفاع واالنحدار؛ فكلما مررنا بفرتة عانى فيها
بلدنا من الويالت واحلروب والت�شرذم والفنت ،الحظنا غياب اجلي�ش وتهمي�ش دوره
ّ
تبي لنا � ّأن اجلي�ش
اجلامع،
وكلما متعنّ ا يف مرحلة ازدهار وا�ستقرار وطم�أنينةّ ،
القوي والقادر هو الركيزة واملحور.
ً
ً
ّ
متتلك امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �سجل حافل يثبت أ�نها منذ ن�ش�أتها تبقي اليد
على الزناد يف مواجهة العدو الإ�سرائيلي الغا�صب الذي يحتل �أجزاء غالية من
م�ستفيدا من
�أر�ضنا ،والإرهاب الذي �أتى بو�سائل غري تقليدية و�أفكار متطرفة،
ً
الظروف الإقليمية
املتفجرة ،وت�أثريها يف �أو�ضاعنا ب�شكلٍ �أو ب�آخر .وي�ضاف �إىل
ّ
ّ
الت�صدي لهذَ ين العد َّوين ،واجب مالحقة املخلني بالأمن ومر ّوجي الفتنة ومفتعلي
ال�صدامات يف قلب الوطن .مواجهة هذه التحديات جمتمعة بنجاح وانت�صار،
بعيدا عن االنهيار على الرغم من كل ما ُيحكى و ُي�شاع ،و�إف�شال
و�إبقاء الوطن
ً
ّ
خمططات الفتنة والتفرقة ،يثبت احرتافية اجلي�ش و�صوابية قراراته و�صدق
التزاماته.
قد ي�أخذ النقا�ش ال�سيا�سي م��داه يف بالدنا ،ويحتدم �صراع املطالب� ،إال � ّأن
يف الذاكرة اجلماعية لأبناء الوطن �صو ًرا و�أخبا ًرا كافية عن �أخطار التهور
واملغامرات .ويف اليقني � ً
أي�ضا � ّأن احلرائق لو ا�شتعلت من جديد لأ�صابت اجلميع.
وطاملا �أكدت القيادة يف �أكرث من منا�سبةّ � ،أن العودة �إىل املا�ضي ممنوعة ،و� ّأن
من �شهد الدمار الذي �سببته الأحداث الداخلية والتدخالت اخلارجية ،عليه
منعا من الوقوع يف تلك التجربة امل�ش�ؤومة،
�أن ي�شرح ذلك للأجيال اجلديدةً ،
ً
وحفاظا على كل �إجناز مت حتقيقه.
وها هو اجلندي حا�ضر على الأر�ض لينزع فتيل �أي توتر داخلي وها هو بينما
ّ
ؤكدا � ّأن اجلي�ش هو
تُكتَب هذه ال�سطور ،يوقف امل�شبوهني وي�ضبط
املخلني ،م� ً
ال�ضامن الأ�سا�سي للكيان اللبناين.

العميد علي قان�صو
مدير التوجيه
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