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لتوزيع ال�شحف واملطبوعات �ش.م.م.

بين أيديكم عدد خاص من «الجيش«.

جيشنا  قّدمها  سخية  لشهادٍة  تحية  هو  عدد 

أيامها  ــع  وّق سنة  ثالثين  يقارب  ما  خــالل 

التضحية  عهد  حافظاً  طاهرة،  بدماٍء  ولياليها 

والشرف والوفاء.

في  الحزن  أقام  عائالت  لوجع  تحية  هو 

أيامها ليزهر الفرح في أيامنا.

والوالء  والمناقبية  لاللتزام  تحية  هو 

وأنقاهـا،  ــوره  ص أبهى  في  للوطـن 

التي  العطاء  مسيرة  بمواصلة  وعهد 

تعوقها  وال  تحديات  توقفها  ال 

صعوبات.

جديدة  انطالقة  آخراً،  ال  أخيراً  وهو 

جوانب  مختلف  في  للعسكريين  كرفيقٍة  للمجلة 

حياتهم، وكمساحٍة للتفاعل مع المواطنين، ومع العصر وقضاياه.

بالطبع  بينهم  ومن  الحّلة،  هذه  صنع  في  شاركوا  من  جميع  إلى  بالشكر  تدين  الجديدة  حّلتها  في  «الجيش« 

اعتباراً  سيرافقها  الذي  الجديد  و«اللوغو«  غالفها  صّمم  الذي  فريق شركة       

من هذا العدد.

التحرير



يف ثالثة عقود

وا�صعة وعميقة، واخلراب متمدًدا بنجا�صٍة يف  كانت اجلراح 

احلرب،  انتهت  الأحالم.  يف  وحتى  والبيوت،  وال�صوارع  املرافق 

ولكن...

الأمل! كلمة كبرية.

العمل... اإّنه املطلوب.

�صيا�صًيا  م�صاًرا  �صهدنا  �صنة،  الثالثني  يقرب  ما  مدى  على 

امل�صلحة  و�صلوك طريق  وامل�صالح  الأحقاد  التعايل على  عنوانه 

الوطنية. مع الأ�صف ظل العنوان عنواًنا يف معظم املراحل، وظل 

امل�صار ال�صيا�صي يتاأرجح على وقع الأزمات والتحديات الداخلية 

والإقليمية والدولية.

للموؤ�ص�صة  اآخر  م�صاًرا  �صهدنا  نف�صها،  ال�صنوات  مدى  وعلى 

الع�صكرية عنوانه وم�صمونه واحد: العمل، ثم العمل. ب�صمٍت 

ا الوطن. مبا  وتعاٍل وعطاء ل حدود له، نه�ش اجلي�ش م�صتنه�صً

له من ر�صيد بني اللبنانيني ومبا بذله من ت�صحيات، ا�صتطاع 

جي�صنا اأن يحتوي الأزمات كلها وي�صمن الأمن وال�صتقرار يف 

اأ�صعب املراحل واأكرثها احتقاًنا �صيا�صًيا وطائفًيا ومناطقًيا...

مبا امتلكه من اإمكانات متوا�صعة كانت دوًما دون احلد 

الأدنى الكايف، واجه الأخطار كلها.

يف  اأهله  �صمود  حمى  الإ�صرائيلي،  العدو  مواجهة  يف  وقف 

هدمها  ج�صور  بناء  اإعــادة  يف  رجاله  �صواعد  وّظــف  اجلنوب، 

العدوان، رفع الركام الذي خّلفه هذا العدوان يف معامل اإنتاج 

ا �صق طرًقا، اأغاث  الكهرباء، واجه املوت يف حقول الألغام.  اأي�صً

عرقه  وامتزج  اأهله،  بدماء  �صهدائه  دماء  امتزجت  النازحني، 

�صريك  اأي�صًا  بل  �صمودهم،  حار�ش  فقط  يكن  مل  بعرقهم، 

تعبهم، واليد املمدودة خلدمتهم حيث مل يكن لإدارات الدولة 

احلول والقوة.

وقف يف مواجهة الإرهاب، بدماء �صهدائه وعزم رجاله، جنح 

بينما ف�صلت اأقوى اجليو�ش.

من ال�صنية اإىل نهر البارد وجرود عر�صال وراأ�ش بعلبك، معارك 

وانت�صارات �صنعها الدم النقي. �صنعتها اأوجاع اأمهات وزوجات 

واآباء ودموع اأبناء. �صنعتها ثياب �صود وحياة �صباب باتوا �صوًرا 

على اجلدران.

اأّنه  ويعلم  الأ�صعب.  احلياة  اختار  اأّنه  ع�صكري  كل  يعلم 

ا�صرتى حياته من املوت يف كل مرة نّفذ فيها مهمة وعاد.

ذرة من  ت�صتطيع ح�صم  العامل كله لن  اأّن تعوي�صات  يعلم 

وجع اأحباب كانوا ينتظرون عودته.

يعلم ويعلم... لكّنه يذهب اإىل واجبه، اإىل موته لريفع راية 

لالآخرين،  الأمان  لي�صرتي  له،  رفيق  دم  قّد�صها  بقعٍة  وطنه يف 

يوًما  الإمكانات  قلة  تقف  واأعيادهم. مل  اأفراحهم  وليحر�ش 

من  ال�صعوبات  متنعه  ومل  بواجبه،  جي�صنا  قيام  دون  حاجًزا 

تنفيذ مهمة واإن كانت �صبه م�صتحيلة اأحياًنا.

بال�صجاعة والكفاءة واللتزام انت�صر يف كل مّرة، وبالت�صحية 

واجلهد والنزاهة »عاّل، وعّمر، ووّفر«.

واجب اجلي�ش اأن يحمي ويبني.

جي�صنا قام بالواجب.

توؤّمن  واأن  وت�صليحه  بتجهيز جي�صها  ُتعنى  اأن  الدولة  واجب 

حقوق ع�صكرييه.

الدولة مل َتُقْم بواجبها جتاه جي�صنا.

منوذًجا  وقّدم  الكثري،  �صنع  بالقليل  لكّنه  فقري،  جي�صنا 

ُيحتذى.

دولتنا فقرية!

التهرب  الهدر،  الف�صاد،  املــالآن:  بالفم  يقولونها  اأركانها 

ال�صريبي، املح�صوبيات...

باملتوافر املتوا�صع يقاتل اجلي�ش،  فتتوقف عند كفاءته الدول 

اأخرى يكرب التقدير الدويل  وتقّدم له امل�صاعدات. معركة تلو 

لأدائه، وتزداد معه الثقة وامل�صاعدات. 

ت�صّلح  اأن  الــدول  هذه  م�صلحة  يف  يكن  مل  لو  مــاذا  لكن، 

جي�صنا؟

الع�صرية  املن�صاآت  فُيقيم  اجلي�ش،  يبني  املتوا�صع  باملتوافر 

ويوّفر من مال الهبات املخ�ص�صة مل�صروٍع معني، في�صبح امل�صروع 

ثالثة...

لع�صكرييه  الرعاية  ي�صمن اجلي�ش  ف  والتق�صّ الإدارة  بح�صن 

وعائالتهم، من ال�صحة وال�صكن والتعليم، اإىل متابعة اأو�صاع 

عائالت ال�صهداء واملعوقني...

يف املقابل، تدفع الدولة املليارات الكثرية �صنوًيا بدلت اإيجار. 

عن  حتى  تعجز  ملواطنيها،  حمائية  �صيا�صة  توفري  يف  تف�صل 

العوايف يا وطن
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من  القطاع  هذا  على  رف  �صُ ما  كل  رغم  الكهرباء  توفري 

اأموال. وتف�صل يف اإدارة الهبات وامل�صاعدات فتتوقف الدول عن 

ا اإل ب�صروط. منحها قر�صً

على مدى  ثالثة عقود، �صاهدنا جي�صنا يعمل ب�صمٍت يف كل 

املجالت، و�صاهدنا يف املقابل الكثري من »اجلعجعة من دون 

طحني«.

ع�صكرًيا  ن�صاهد  اأن  ميكن  الدفاع،  وزارة  مدخل  على 

ي�صحب من ال�صراف الآيل األف لرية، اأو حتى اأقل لي�صرتي منقو�صة 

من بيت اجلندي، لكّنه يقوم بواجبه كاماًل، قانًعا، را�صًيا، 

ي�صتخدم  �صابًطا  ن�صاهد  قد  اجلي�ش،  مكاتب  يف  ًفا.  متق�صّ

قلم ر�صا�ش ل يتجاوز طوله ب�صع �صنتيمرتات، وقد ن�صاهد 

وجهيها،  اأحــد  ا�صتخدام  �صبق  ــا  اأوراًق يقطع  ع�صكرًيا 

ي�صعها برتتيٍب يف علبة �صغرية ل�صتعمالها مّرة اأخرى. 

يف ال�صوارع وال�صاحات وعلى مداخل دور العبادة، ن�صاهد 

حفظ  مهمة  ويومياتنا.  منا�صباتنا  يحر�صون  جنوًدا 

الت�صعينيات،  التي ُكّلف بها اجلي�ش مطلع  الأمن 

ما زالت م�صتمرة...

مل  ي�صتب�صلون،  جنوًدا  ن�صاهد  القتال،  ميادين  ويف 

هــوؤلء،  املعارك.  من  اأي  يف  مواطنيهم  اأمــل  يخّيبوا 

لرية   7500 يومًيا  منهم  الفرد  تغذية  كلفة  تتخطى  ل 

لبنانية.

لواء  ولأّن  �صهيًدا،   1088 جي�صنا  قّدم  عقود  ثالثة  مدى  على 

اجلي�ش معقود على الوفاء، فهوؤلء لن يتحولوا اإىل جمرد اأرقام يف 

ا يف  �صجالت. �صيبقون اأحياء يف �صمائر الرفاق واملواطنني، واأي�صً

م�صتقبل عائالتهم واأبنائهم الذي تتكفله قيادتهم بالرعاية 

امل�صتمرة. 

يجد  �صوف  التقاعد،  على  الإحالة  موعد  ياأتي  حني  اأخــرًيا، 

العي�ش  من  معيًنا  حــًدا  له  ويوّفر  العوز،  يقيه  ما  الع�صكري 

�صقة يف  �صراء  ي�صتطيع  رتبته لن  واأًيا كانت  الكرمي، لكّنه 

اأوروبا.

يف  يوم  اآخر  اإىل  و�صيظل  وال�صمري،  البال  مرتاح  مي�صي  �صوف 

عمره وفًيا لوطنه، وحافًظا لذكرى رفاٍق ا�صت�صهدوا و�صارك يف 

حمل اأكاليل زهر اإىل اأ�صرحتهم.
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ا�ستعادة الوطن

عن  ينف�ض  اأن  يريد  كمن  كان  ا.  راك�صً ال�صرفة  اإىل  خمايل  خرج 

ج�صده غبار �صنوات طويلة، رفع نظره اإىل الأعلى �صارًخا: »ن�صكر 

الله راحوا، اإجا اجلي�ض«. راحت زوجته تر�ض الأرّز والورد مزغردة. 

الدمار  معامل  متحو  �صحرية  مادة  تر�ض  اأّنها  راآها  ملن  بدا  للحظٍة، 

الأ�صود واأكيا�ض الرمل، وكل ما اأفرزته احلرب من وجع وقهر...

اأواخر  يوم  ذات  املتحف.  منطقة  يف  يقطنان  كانا  وزوجته  خمايل 

العام 1990، ا�صتفاقا على هدير اآليات اجلي�ض، اأدركا اأّن ما �صمعاه يف 

الأخبار بات حقيقة هذه املرة. 

وحدات  يتكّرر:  نف�صه  امل�صهد  كان  اأخرى  متا�ض  خطوط  على 

اأّن  اجلي�ض تعلن عرب نزع الألغام واإزالة ال�صواتر واملظاهر امل�صّلحة، 

ال�صاعة لن  انطلقت، وعقارب  الأمن  واأّن م�صرية  ال�صفحة ُطويت، 

تعود اإىل الوراء. م�صهد كان اأقرب اإىل احللم منه اإىل الواقع يف ذلك 

الوقت، لكّنه اأ�صبح واقًعا. 

الدولة  �صلطة  فب�صط  احلرب،  براثن  من  الوطن  اجلي�ض  ا�صرتّد 

اأرا�صيها ومرافقها وا�صرتّد اأمالكها و�صيادتها، و�صوًل اإىل تاأمني  على 

ال�صتقرار وانطالق عجلة احلياة.

حني ا�صتفاق اللبنانيون على هدير اآليات اجلي�ض

رهم بانتهاء عهد الدويالت... تب�صّ
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التما�ش  خطوط  على  العمل  اجلي�ش  يف  الهند�صة  فوج  با�صر 

اأجزاء م�صّلعة. كانت حقول  املناطق وجعلتها  مت  ق�صّ التي 

ال�صعوبات،  وكــذلــك  كــبــرية،  املخاطر  باملئات،  ــغــام  الأل

من  امل�صّلحون  زرعه  ما  مهمة  ت�صّهل  خرائط  ل  اأن  ا  خ�صو�صً

الع�صكريني  �صجاعة  املهمة،  ُنّفذت  متفجرة.  وعبوات  األغام 

واإتقانهم لعملهم عّو�صا النق�ش الكبري يف الو�صائل. 

العام  مطلع  يف  اأعقبها  التي  الأوىل  اخلطوة  كانت  تلك 

1991 تكليف اجلي�ش حفظ الأمن يف بريوت الكربى. ق�صت 

املهمة بـ: منع الظهور امل�صّلح، منع تخزين وحيازة الأ�صلحة 

وجودها،  اأماكن  ومداهمة  اأنواعها  على  والذخائر  احلربية 

اأو  حملها  اأو  الأ�صلحة  نقل  واإجــازات  تراخي�ش  جميع  اإلغاء 

مداهمة  منها،  املوجود  واإزالــة  حواجز  اإقامة  منع  اقتنائها، 

ا�صتعادة كامل عتاد اجلي�ش وقوى  اأي خمّل بالأمن وتوقيفه، 

الأمن الداخلي وذخائرها واأ�صلحتها املغت�صبة، منع اجلبايات 

الأمر  ر�صوم  حت�صيل  وعمليات  اخلوات  وفر�ش  ال�صرعية  غري 

الواقع وال�صرائب من املواطنني، مكافحة كل الأعمال التي 

ت�صّكل  اأو  املنازل،  حرمات  وتخرق  املواطنني  حريات  تقّيد 

اعتداًء على �صالمة الطرقات واملوا�صالت واملن�صاآت العامة...

التي  الإجــراءات  تنفيذ  اجلي�ش  وحدات  بداأت   1991/1/27 يف 

الرغم  على  وذلك   ،)1991/1/15 )جل�صة  الوزراء  جمل�ش  اأقّرها 

من احلمالت املغر�صة التي ا�صتهدفت اجلي�ش والتي خا�صتها 

بع�ش الأطراف املت�صررة من اخلطة.

�صقوط املعابر

قيادة اجلي�ش التي اأو�صحت للراأي العام حقيقة الأمور، راهنت 

على ثقة املواطن بجي�صه واإميانه به كموؤ�ص�صٍة حا�صنة جلميع 

اللبنانيني. ومنذ اليوم الأول لنزول قوى اجلي�ش اإىل �صوارع بريوت، 

انتهى  بالطماأنينة:  املواطنون  �صعر  »املعابر«،  فكرة  �صقطت 

عهد الدويالت ومناطق النفوذ امل�صّلح والتعديات وال�صطو...

اآخر  امتحاًنا  ببريوت  املحيطة  املناطق  يف  النت�صار  كان 

اجتازه اجلي�ش من دون �صعوبات، لين�صرف اإىل جمع ال�صالح 

�صلطة  بب�صط  القا�صي  القرار  تنفيذ  ويتابع  امليلي�صيات،  من 

مناطق  يف  وينت�صر  اللبنانية،  الأرا�ــصــي  جميع  على  الدولة 

اإىل  وال�صوف وعاليه، و�صوًل  والكورة  والبرتون  ك�صروان وجبيل 

امليلي�صيات  ت�صليم  مع  اخلطوة  هذه  تزامنت  جنوًبا.  الأّويل 

الأ�صلحة واملعدات احلربية العائدة للجي�ش، واإقفال املرافئ غري 

و�صوى  ال�صرعية،  املواطنني من اجلبايات غري  ال�صرعية وحترير 
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ذلك من ممار�صات مقيتة.

بريوت  مرفاأ  مداخل  على  اجلي�ش  انت�صر   ،1991/2/27 ويف 

غرفة  اإن�صاء  ومع  ال�صرعية،  عهدة  اإىل  فاأعاده  حميطه،  ويف 

النتائج  و�صرعان ما ظهرت  العمل،  انتظم  البحرية  العمليات 

يوم عمل ملياًرا   34 املرفاأ خالل  اإذ بلغت عائدات  الإيجابية، 

و600 مليون لرية.

من دون نقطة دم

بحلول اآذار كانت قوى اجلي�ش قد األغت كل اجلزر الأمنية يف 

بريوت الكربى، فدخل الأمن ال�صرعي مرّحًبا به اإىل كل حي 

و�صارع ومنزل، ومن دون اإراقة نقطة دم واحدة.

يف 1991/2/7، بعد 15 عاًما من النتظار، كان اجلنوب كما 

البقاع الغربي، يحتفل بقدوم اجلي�ش حاماًل اإىل اأهله الأمان. 

اجلي�ش  وحــدات  تعزيز  مع  ال�صتقرار  خ  تر�صّ يــوم،  بعد  ويوًما 

1991، كانت  الأول من متوز  اليوم  لنت�صارها. مع حلول فجر 

يف  اجلي�ش  كان  حيث  �صيدا،  منطقة  اإىل  م�صدودة  الأنظار 

اللحظات الأوىل خلطوة النت�صار يف املدينة وحميطها. 

من  بداأت  التي  النت�صار  عملية  يف  الألوية  معظم  �صاركت 

لالعتداء  العملية  خالل  اجلي�ش  تعّر�ش  الأّويل.  نهر  ج�صر 

فكان حازًما حا�صًما يف رّده، وتابع انت�صاره و�صوًل اإىل التمركز 

يف مواقع مواجهة ملواقع الحتالل الإ�صرائيلي يف كفرفالو�ش. 

ب�صجاعٍة  قاتل  �صيدا،  �صرقي  يف  القتال  عليه  ُفر�ش  وعندما 

والقطع  الألــويــة  خمتلف  من  جندي  اآلف  �صتة  ومناقبية، 

واجهوا  اأيام.  ثالثة  �صيدا يف غ�صون  النت�صار يف منطقة  نّفذوا 



وا�صطدموا  النت�صار،  عملية  اإعاقة  حاولوا  م�صّلحني  خاللها 

بحقل  املغاوير  فوج  ا�صطدم  بي�صور،  ويف  م�صّلحة.  مبجموعاٍت 

األغام عاجلته �صرية من فوج الهند�صة.

عمليات  غرفة  للم�صّلحني  كــان  الأ�صرفية  تلة  على 

اإلكرتونية متطورة ا�صتعملوها لإدارة عملياتهم �صّد اجلي�ش. 

تعّر�صت  �صيدا،  مدينة  قلب  اإىل  الدخول  عملية  تنفيذ  وعند 

على  الفل�صطينية.  املخيمات  من  امل�صلحني  لنريان  القوى 

الرغم من ممار�صات امل�صلحني، ترك اجلي�ش طريق الن�صحاب 

هو  العملية  من  الهدف  اأّن  على  تاأكيًدا  اأمامهم  مفتوحة 

الو�صع  اأّن امل�صّلحني حاولوا تاأجيج  القتال. بيد  النت�صار ولي�ش 

�صّن هجوم على  من خالل تعّر�صهم ملراكز اجلي�ش وحماولة 

مبنى نادي ال�صباط قرب »املية ومية« فتّم احتواء هذا الهجوم 

واإف�صاله.

ظهرت النتائج الإيجابية لنت�صار اجلي�ش ب�صرعٍة، فمن �صور 

على  قادرين  املواطنون  فبات  الطرقات،  ُفتحت  عكار  اإىل 

والجتماعية  والقت�صادية  ال�صيا�صية  احلياة  و�صهدت  التنقل، 

مزيًدا من النفراجات، مع توطيد الأمن وبدء عودة املهجرين 

وعودة اخلدمات العامة. حتّركت معظم القطاعات ال�صناعية 

مطار  يف  الو�صول  قاعة  ردهات  وبداأت  وال�صياحية،  والتجارية 

بريوت تعّج بوفود ال�صياح والعائدين اإىل لبنان.

ا�صتحقاق النتخابات وهدية العام 1993

النيابية  1992 كان النتخابات  العام  ال�صتحقاق الأكرب يف 

كل  يف  امل�صّددة  الأمنية  بــالإجــراءات  اجلي�ش  واكبها  التي 

والناخبني  للمر�صحني  والطمئنان  ال�صالمة  موّفًرا  املناطق، 

ومراكز القرتاع، على الرغم من الأجواء ال�صيا�صية ال�صاغطة 

التي رافقتها. جتّلت جّدية اجلي�ش خالل العمليات النتخابية 

يف �صخامة القوى امل�صاركة يف حفظ الأمن، ويف التنفيذ الدقيق 

الواعي واحلازم للمهمات املطلوبة، فاأجُنزت العملية من دون 

ح�صول اأي خرق اأمني.

ويف مطلع العام 1993 قّدم اجلي�ش للوطن هدية العام اجلديد، 

حني �صنَّ حملة على اأوكار مرّوجني وجتار خمدرات واعتقلهم. 

نهائًيا  مزياًل  بريوت  العا�صمة  يف  انت�صاره  خط  عّدل  كذلك، 

عن الأر�ش كل ما بقي عالًقا من مرحلة »تق�صيم بريوت«. 

وتابع حملة جمع ال�صالح وا�صتيعاب امليلي�صيات يف موؤ�ص�صات 

الدولة، لين�صرف اإىل مهمات اأخرى.

يف طليعة القافلة

معركة  اجلي�ش  خا�ش  �صيدا  �صرقي  تالل  على 

النقيب  خاللها  ا�صت�صهد  امل�صلحني  مع  �صر�صة 

رميون النّداف، النقيب جرج�ش اأبو عّبود، والرقيب 

الع�صكريني  مــن  عــدد  واأ�صيب  حـــّوا،  م�صطفى 

بجروٍح.

للجي�ش  دورية  تعّر�صت   1991 الثاين  ت�صرين   25 ويف 

اإقليم  يف  مليخ   - اللويزة  طريق  على  اللبناين 

التفاح، لإطالق �صاروخ من مواقع العدو الإ�صرائيلي 

على تلة �صجد، اأّدى اإىل ا�صت�صهاد ثالثة ع�صكريني 

)الرقيب اأول ال�صهيد اإبراهيم فقيه، العريف حممد 

اثنني  واإ�صابة  ــرور(  زع نعيم  واجلندي  القر�صيني، 

اإطار التعديات  اأتت هذه احلادثة يف  بجروٍح خطرة. 

الإ�صرائيليون  ميار�صها  ــان  ك الــتــي  املــتــكــررة 

اجلي�ش  وحــدات  على  لهم  التابعة  وامليلي�صيات 

لإف�صال  لبنان،  جنوب  يف  الأمــن  حفظ  املكّلفة 

انت�صارها وعرقلة تنفيذ القرار 425.

نّفذها اجلي�ش يف  التي  املداهمات  اإحدى  اأثناء  ويف 

العام 1993 �صّد املجرمني وامل�صّلحني، ا�صتبك يف بلدة 

فنيدق مع خمّلني بالأمن فنتج عن هذا ال�صتباك 

اأول  والرقيب  الن�صار  حممد  اأول  الرقيب  ا�صت�صهاد 

�صمري العلي، واإ�صابة عدد اآخر بجروٍح.
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ماأ�ساة التهجري

اإعداد: الرقيب كر�صتينا عبا�ض

اجلي�ش وماأ�ساة التهجري:

ج�صر العودة ودرعها
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اإىل اجلبل بعودة املهجرين  الروح  199٤ عودة  �صهد �صيف 

التي  البزة  ودرعها.  العودة«  »ج�صر  كان  اجلي�ض  اإليه. 

م�صرية  ورعت  الأم��ان  ن�صرت  اللبنانيني  وحدة  ج�صدت 

للتعدي..  ل  العودة،  �صمان  »اجلي�ض  �صعار:  حتت  العائدين 

توفري  يف  امل�صاعدة  تعهدت  الع�صكريني  وزنود  للتحدي«.  ل 

من  وغريها  والإ�صارة  الهند�صة  مفارز  الأ�صا�صية،  املقومات 

وحداٍت اأ�صهمت يف توفري اخلدمات املعي�صية والجتماعية.

ورًدا  فرحهم  ن�صروا  اإليه  والعائدون  اجلبل  يف  املقيمون 

ا وقرع اأجرا�ض. كانت حلظة تاريخية يف م�صرية ا�صتعادة  واأرزًّ

الوطن من ماآ�صي احلرب...

عاد املهجرون اإىل بيوتهم واأرزاقهم، عادت اأحوا�ض الزهر 

عامرة  البيوت  وعادت  للعابرين،  حتية  عطورها  ترمي 

باأهلها واأحالم �صبابها واأطفالها.

يف اأحد اأيام العودة قالت طفلة: »بدي قول للجي�ض اإنو ي�صل 

الأرّز  ت  فر�صّ اأمها  اأما  ويحمينا«.  الوطن  يحمي  حتى  عنا 

الع�صكرية،  القوى  طالئع  على  بريوت  من  اأح�صرته  الذي 

ووجهت دعوتها: »تف�صلوا هون بيتنا وا�صع م�ض متل بيوت 

بريوت«.
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تاأّلفت القوى املنت�صرة من اللواء الثالث، 

اللواء ال�صاد�ش، اللواء العا�صر، اللواء احلادي 

ع�صر وفوج التدخل الثالث، ترافقهم قوة 

وفوج  املغاوير  فوج  من  موؤّلفة  احتياط 

للجي�ش  الأوىل  املهمة  كانت  تدخل. 

�صاملني  املهجرين  عــودة  بتاأمني  تق�صي 

ومنع  قــراهــم،  اإىل  طبيعية  ظــروف  ويف 

اأما  بالأمن.  املِخّلة  والأعمال  التعديات 

املهمة الثانية، فكانت تاأمني اخلدمات 

للعائدين، من خالل و�صع مفارز هند�صة 

الالزمة  التحتية  البنى  لتوفري  واإ�ــصــارة 

بالتن�صيق مع الوزارات املعنية.

اأيام  ثالثة  النت�صار  عملية  ا�صتغرقت 

املقيمني  قبل  من  ترحيب  و�صط  ومّتت 

والــعــائــديــن عــلــى حـــٍد �ــصــواء. واعــتــرب 

لالأمن  �صمانة  النت�صار  هذا  املواطنون 

والعي�ش امل�صرتك. �صرّي اجلي�ش الدوريات، 

ن  وح�صّ واملتنّقلة  الثابتة  احلواجز  اأقام 

الطماأنينة  زرع  ــذي  ال ــر  الأم مــراكــزه، 

اأعمال  املــواطــنــون  وبا�صر  النفو�ش،  يف 

الوحدات  من  مبواكبٍة  والبناء  الرتميم 

الع�صكرية التي كانت جاهزة لت�صهيل 

ة  املخت�صّ الــفــرق  عملت  فقد  الأمـــور. 

ورفــع  ــركــام  ال اإزالـــة  على  اجلي�ش  يف 

الأنقا�ش، وتوّلت جرافات اجلي�ش ورفو�صه 

الآلية ا�صت�صالح الأرا�صي واإعادة تاأهيلها 

زنود جمندي خدمة  وال�صتثمار.  للزراعة 

العلم �صاركت يف هذه الور�صة.

تو�صيل  يف  اجلــيــ�ــش  ــاعــد  �ــص كــمــا 

الالزمة  التحتية  البنى  واإقامة  اخلدمات 

لها، فواكب العمل على �صق الطرقات 

الكهربائي  التيار  واإعـــادة  وتعبيدها، 

�صبكة  واإ�ــصــالح  الهاتفية  واخلــطــوط 

اأجراه  الذي  امل�صح  عقب  وذلك  املجارير، 

لتحديد احلاجات.

ماأ�صاة التهجري

ح�صلت  التي  التهجري  عمليات  اأدت 

ــوازن يف  ــت ــعــدام ال ــالل احلـــرب اإىل ان خ

املناطق  بع�ش  فباتت  ال�صكان،  تــوّزع 

�صبه  ــر  الآخـ بع�صها  فيما  مــزدحــمــة، 

الناحية  من  بالكامل.  ر  مدمَّ اأو  خــاٍل 

الأفــراد  من  الكثري  خ�صر  القت�صادية، 

موارد دخلهم كلًيا اأو جزئًيا وحقوقهم 

يف ال�صتثمارات. عدد كبري من العاملني 

عمل  اأربــاب  من  حتّولوا  احلرة  املهن  يف 

يف  البع�ش  وانخرط  املــاأجــور،  العمل  اإىل 

�صفوف امليلي�صيات. وت�صّررت القطاعات 

ال�صناعية،  الـــزراعـــيـــة،  ــة  ــاجــي ــت الإن

خ�صائر  فتكّبدت  والتجارية  ال�صياحية 

فادحة.

جي�ض يحمي و�صواعد تبني

وا�صطالعها  اجلي�ش  موؤ�ص�صة  نهو�ش 

اأ�صا�صًيا  عاماًل  كان  الوطني،  بدورها 

وطبيعتها  اإىل هدوئها  احلياة  لبدء عودة 

تلك  ا  خ�صو�صً املــنــاطــق،  خمتلف  يف 

�صواها،  اأكرث من  التهجري  اأ�صابها  التي 

انت�صار  فمع  لبنان.  جبل  طليعتها  ويف 

املنازل  اإخــالء  عمليات  مّتت  اجلي�ش، 

واخلا�صة  العامة  واملباين  واملمتلكات 

غري  ب�صورٍة  البع�ش  ي�صغلها  كان  التي 

يف  تــدور  احلياة  عجلة  وبــداأت  �صرعية، 

خمتلف اأنحاء الوطن.

1- حجم دمار املنازل:

عدد املنازلحجم الدمار

18928تدمري كلي

9751تدمري جزئي

7235غري �صالح لل�صكن

2- حجم الدمار بح�صب القرى:

عدد القرى املدّمرةاملحافظة

تدمرًيا كلًيا

عدد القرى املدّمرة

تدمرًيا جزئًيا

5769جبل لبنان

2417اجلنوب

13البقاع

12ال�صمال

ر: 3- حركة التهجري بالن�صبة املئوية بني الأ�صَ

الأ�صر الوافدةالأ�صر املهَجرةاملحافظة

20.18%7.7%بريوت

52.7%62%جبل لبنان

3.75%4.8%ال�صمال

15.81%23.7%اجلنوب

5.81%2.22%البقاع

1.44%-خارج لبنان

بالأرقام...

املحافظات  يف  القرى  طال  الذي  الدمار  حجم  حول  الأرقــام  اأهم  بع�ش  ياأتي  ما  يف 

وحركة التهجري التي ح�صلت فيها.



يف مواجهة العدوان

اأمر  اجلي�ض  تلّقى  الت�صعينيات  مطلع  يف 

اأر�ٍض  اإىل  وتوّجه  الأمر  فلبى  ُدر«،  »جنوًبا 

توّجهت  اإليها.  الدولة  عودة  طوياًل  انتظرت 

وحدات اجلي�ض اإىل اجلنوب مزودة اأوامر تق�صي 

بالإمكانات  الإ�صرائيلي  للعدوان  بالت�صدي 

اأر�صهم،  يف  اجلنوبيني  �صمود  ودعم  املتوافرة، 

يف  امل�صاعدة  خالل  من  لهم  العون  يد  ومد 

�صوؤون  وتدبري  الأ�صا�صية،  اخلدمات  توفري 

احلياة اليومية. 

عانت  وقرى  وبلدات  مدن  يف  اأهله  بني  اأقام 

ما عانته من وح�صية العدوان وظلم الحتالل 

واأطماعه، ووّظف طاقاته كلها يف تنفيذ املهمة 

املقد�صة. فمن الت�صدي لعتداءات العدو الذي 

ويعمل  اجلنوب  من  كبرًيا  ق�صًما  يحتل  كان 

اإىل  اأهله،  بني  التفرقة  وبث  الفتنة  زرع  على 

الزراعية  الطرقات  �صق  عرب  الأهايل  م�صاعدة 

بات  اخلدمات،  من  و�صواها  املياه  وتوفري 

بزوال  لالأمل  وم�صدًرا  لل�صمود  حامًيا  وجوده 

الكابو�ض وبزوغ فجر احلرية.

فجر ما لبث اأن اأطل يف 2٤ اأيار 2000.

لندحاره  ليثاأر  العدو  عاد   ،2006 متوز  يف 

جمنونة  حرًبا  لبنان  على  ف�صّن  وان�صحابه، 

اأطلق  �صماله.  اإىل  جنوبه  من  بالنار  وزّن��ره 

ميتلكها،  التي  التدمري  اآلت  ملختلف  العنان 

ا�صتخدمت قواه الربية والبحرية واجلوية اأق�صى 

ما ميكن من حديد ونار. �صّبت جام غ�صبها 

ركام  اإىل  املباين  حّولت  الُعّزل،  املدنيني  على 

اجل�صور  دّمرت  املواطنني،  مئات  حتته  رقد 

يوًما   33 وبعد  لكّنها  واملن�صاآت...  والطرقات 

من الإجرام والوح�صية، ُهزمت اأب�صع هزمية، 

جنودها  �صيحات  وعلت  نريانها،  ف�صكتت 

اخلائبني و�صرخات اأهايل قتالها: ماذا فعلتم؟

وانت�صر لبنان...

»جنوًبا ُدر«...

اجلي�ض يف اأر�صه التي انتظرته طوياًل

اإعداد: نينا عقل خليل
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تقع  منطقة  عدواًنا يف  اإ�صرائيل  نّفذت   1992 العام  يف مطلع 

اللبناين  اجلي�ش  الدولية.  الطوارئ  قوات  عمل  نطاق  �صمن 

الذي مل يكن قد م�صى على انت�صاره جنوًبا وقت طويل، ت�صّدى 

لن  اأّنه  وللعامل  للجنوبيني  موؤكًدا  مواقعه  يف  وثبت  لالعتداء 

يرتاجع، وهذا ما اأكدته التطورات الالحقة.

1993: العدوان الفتنة

يف 1993/7/25، �صّنت اإ�صرائيل اعتداًء مرّوًعا على لبنان ا�صتمّر 

والبحرية  الربية  اأ�صلحتها  خمتلف  فيه  وا�صتعملت  اأيام،  عدة 

واجلوية، حماولة من خالله ال�صغط على احلكومة اللبنانية 

الحتالل.  ا�صتمرار  مع  ا�صتمّرت  التي  املقاومة  عمل  لوقف 

القرى  نار حقدها على  الفتنة  العدوان-  اإ�صرائيل خالل  �صّبت 

اجلنوبية، وكانت اعتداءاتها تتكرر وتت�صاعد مع كل جولة 

حمادثات يف اإطار مفاو�صات ال�صالم التي جرت اآنذاك. 

اجلوي  للق�صف  مــراكــزه  وتعّر�صت  للعدو  اجلي�ش  ت�صّدى 

بحقه  مت�صلًحا  بواجبه  القيام  يف  يتاأخر  مل  لكّنه  واملدفعي، 

يف الدفاع عن اأر�صه، وبعزم رجاله و�صجاعتهم. �صقط للجي�ش 

الدماء  اجلرحى،  وعدد من  �صهيدان  العتداء  اللبناين يف هذا 

الزكية وّثقت ارتباطه بالأر�ش التي ارتوت من دماء اأبطاله منذ 

اخل�صائر  رغم  املواطنني  �صمود  وعّززت  املعادي،  الكيان  ن�صاأة 

الكبرية يف اأرواحهم وممتلكاتهم.

امل�صاعدة  مقّدًما  القرى  اإىل  اجلي�ش  هرع  مــواٍز،  خٍط  على 

فوّفر  العدوان.  التي خّلفها  الآثار  وطاأة  لأهلها خمّفًفا عنهم 

�صعي  مف�صاًل  والطبية  الغذائية  وامل�صاعدات  املوؤقت  املاأوى  لهم 

العدو اإىل اإجبارهم على النزوح من اأر�صهم.

1996 »عناقيد الغ�صب«: »قانا« واأخواتها

الغ�صب«  »عناقيد  عملية  اإ�صرائيل  نّفذت   ،1996 ني�صان  يف 

�صد لبنان، مرتكبة جمازر باجلملة توّزعت يف قانا واملن�صوري 

)بينهم  �صهيًدا   175 ب�صقوط  العملية  هذه  ت�صّببت  والنبطية. 

اأكرث من مئة امراأة وطفل قتلوا داخل مركز القوات الدولية 

اإ�صافة  الدولية(  الطوارئ  قوات  من  ع�صكريني  واأربعة  قانا  يف 

اأربعة  اأما ح�صة اجلي�ش من ال�صهادة فكانت  300 جريح.  اإىل 

ع�صكريني، ومن اجلرحى 13 ع�صكرًيا بينهم �صابطان. اأدى 

هذا العدوان اإىل نزوح 45 األف عائلة، بالإ�صافة اإىل اأ�صرار مادية 

ج�صيمة يف املن�صاآت واملرافق العامة واملمتلكات.

العملية التي وّظف فيها العدو خمتلف اأ�صلحة الدمار واحلقد، 

بداأت  التي  الوثيقة  تلك  ني�صان«،  »تفاهم  بتوقيع  انتهت 

معها مرحلة جديدة ُتّوجت باندحار العدو وان�صحابه مذلوًل يف 

العام 2000.

ا�صتنفار  حالة  الغ�صب«  »عناقيد  عدوان  خالل  لبنان  عا�ش 

واحد  مبوقٍف  ملواجهته  اللبنانيني  تكاتف  يف  جتّلت  وطني 

وحدات  ت�صّدت  وقد  الحتالل.  لزوال  العك�صـي  العد  معه  بداأ 

مبختلف  الإ�صرائيلي  للعدوان  اجلنوب  يف  املنت�صرة  اجلي�ش 

الو�صائل والإمكانات املتوافرة لديها، على الرغم من ا�صتهداف 

ثها مبواقعها  مراكزها ب�صورٍة مبا�صرة، وكان ل�صمودها وت�صبُّ

النازحني منهم  وعودة  املواطنني  �صمود  تعزيز  الكبري يف  الأثر 

فور انتهاء العملية.

امل�صاعدات  خالل  من  املواطنني  اإغاثة  على  اجلي�ش  عمل 

واإ�صعافهم،  امل�صابني  معاينة  الطّبية  فرقه  واأّمنت  احلياتية، 

ووّفرت امل�صاعدة مل�صت�صفيات املنطقة التي عانت �صغًطا هائاًل. 



يف موازاة ذلك، اأعادت الفرق الهند�صية والوحدات الع�صكرية 

اأن ا�صتهدف العدوان  املنت�صرة ربط املناطق بع�صها ببع�ش بعد 

اجلنوب  الطرقات يف  و�صبكة  التحتية  البنية  ا�صتهدفه  ما  يف 

الطريق  ف�صرب  الوح�صية،  من  وافــر  بق�صٍط  الغربي  والبقاع 

الدولية التي ت�صل النبطية ب�صيدا، مروًرا بامل�صيلح، وحاول عزل 

مدخل  عند  الأوتو�صرتاد  احلربية  بوارجه  ق�صفت  اإذ  اجلنوب 

معابر  اجلي�ش  ا�صتحدث  الأويل.  ج�صر  حيث  ال�صمايل  �صيدا 

واأزال  �صماًل،  ي�صل بق�صطا جنوًبا بعلما  الذي  بديلة كاجل�صر 

اآثار العتداء عن الطرقات معيًدا فتحها اأمام حركة ال�صري.

1997: دماء ال�صهادة حتبط اإنزاًل للعدو

للعدو  ــزال  اإن عملية  ــايل  والأه اجلي�ش  اأحبط   ،1997/9/5 يف 

ُر�صدت  اإذ  ان�صاريه،  بلدة  قرب  الزهراين  ق�صاء  يف  الإ�صرائيلي 

فتّم  التغطية،  لها  توؤّمن  التي  واملروحيات  العدوة  املجموعة 

ق�صفها واإطالق قذائف م�صيئة لإرباكها، ما اأ�صفر عن اإ�صابة 

التي ان�صحبت  طوافة ووقوع قتلى وجرحى يف جمموعة الإنزال 

تاركة اأ�صالء القتلى والكثري من القذائف والأج�صام امل�صبوهة. 

فت�صّدى  ف�صل عدوانها  لتثاأر من  اإ�صرائيل  اأ�صبوع، عادت  بعد 

لها اجلي�ش وكانت مواجهة ا�صت�صهد خاللها املالزم اأول جواد 

عازار و�صتة ع�صكريني ومواطنة. يومها ت�صّدت م�صادات اجلي�ش 

ملروحيات العدو التي رّدت بق�صف ماللة للجي�ش، فاأُ�صيب على 

للعدو  امل�صتهدف  املركز  يف  له  ماللة  ت�صّدت  جنديان.  متنها 

واآزرتها مراكز اأخرى للجي�ش يف عرب�صاليم وجرجوع، واأعاقت 

عمل الطوافات العدوة، فاأطلقت اإحداها �صاروًخا على مركز 

ذلك  واأعقب  امللّقم،  وُجرح  الرامي  ا�صت�صهد  حيث  عرب�صاليم 

ا�صت�صهاد املالزم اأول عازار وبع�ش الع�صكريني الذين حاولوا اإنقاذ 

رفيقهم. 

1999-2000: ال�صرب يف العمق ف�صل يف حتقيق اأهدافه والعدو 

ان�صحب مندحًرا

وا�صعة  اعتداءات  اإ�صرائيل  نّفذت  و2000،   1999 العامني  خالل 

)اجلمهور،  الكهرباء  حمطات  خا�ش  ب�صكٍل  م�صتهدفة 

بعلبك ودير نبوح( واجل�صور و�صواها من من�صاآت حيوية. جابه 

ًكا  متم�صّ واحد  مبوقٍف  العتداءات  وال�صعبي  الر�صمي  لبنان 

اإ�صرائيل  ان�صحاب  فكان  زواله،  حتى  الحتالل  مقاومة  بحق 

من جزين يف العام 1999 ومن اجلنوب والبقاع الغربي )با�صتثناء 

مزارع �صبعا وتالل كفر�صوبا والق�صم ال�صمايل من قرية الغجر( 

يف 24 اأيار 2000. �صهد ذلك التاريخ اندحار العدو يف م�صهد تاريخي 

مل يعرفه النزاع العربي- الإ�صرائيلي الطويل. ان�صحب العدو ذلياًل 

من اأر�صنا بعد اأن رف�ش على مدى عقود تنفيذ القرار 425 و�صواه 

من القرارات الدولية. وبات يوم 25 اأيار عيًدا للمقاومة والتحرير.

العدوان  اآثار  ملعاجلة  فورية  تدابري  �صل�صلة  اتُّخذت  ميدانًيا، 
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للجي�ش  باأ�صرع ما ميكن، وكان  التيار الكهربائي  واإعادة 

خالل  من  وت�صهيله  العمل  ت�صريع  يف  كبري  ف�صل  اللبناين 

تهدم  ما  بناء  ــادة  واإع والأنقا�ش،  الركام  ــة  اإزال اإىل  مبادرته 

واإ�صالح ما ت�صرر وا�صتبدال املحولت باأخرى.

الأنقا�ش  رفع  مهمات  ُكّلف  الذي  امل�صتقل  الأ�صغال  فوج 

اللوج�صتي  اللواء  مع  بالتعاون  فوًرا  العمل  بداأ  الركام  واإزالــة 

امل�صاة اخلام�ش يف بعلبك  لواء  الهند�صة ووحدات من  ومديرية 

واأخرى من لواء امل�صاة العا�صر يف ال�صمال. وباندفاٍع ل مثيل له، 

نّفذ الع�صكريون ما ُطلب منهم يف اأيام قليلة فرفعوا ما خّلفه 

العدو من اأنقا�ش وركام، وجتاوز الوطن ظلمة التدمري وا�صتعاد 

نور الكهرباء ب�صرعٍة قيا�صية.

عدوان متوز 2006: وانت�صر لبنان

مرة جديدة دفع العدو الإ�صرائيلي نريان اأ�صلحته املدمرة باجتاه 

لبنان، يف حرب مفتوحة بداأت من اجلنوب، امتدت اإىل املناطق 

كافة، فلّفت لبنان من الرب والبحر واجلو بزناٍر من احلمم يف 

عملية تدمري منهجي لبناه التحتية ومن�صاآته، وترويع لأهله.

خّلف  للجي�ش  مواقع  املدنيني،  اإىل  ا�صتهدف،  الذي  العدوان 

ومن�صاآت  التحتية  البنى  اأمــا  باملئات،  واجلــرحــى  ال�صهداء 

اخلدمات فاأ�صيبت بدماٍر هائل.

والبحر واجلو،  والق�صف من الرب  العنيفة  الغارات  وحتت وطاأة 

اأّن  اإّل  الألوف،  مبئات  امل�صتهدفة  املناطق  من  املواطنون  نزح 

بال�صواريخ  وا�صتهدفتها  النازحني  قوافل  لحقت  العدو  نريان 

موقعة ال�صحايا باجلملة، مبيدة عائالت باأكملها يف جمازر 

من  احليوية  املدنية  املن�صاآت  العدو  نريان  وا�صتهدفت  بربرية. 

بباقي  اجلنوب  تربط  اأ�صا�صية  وج�صور  وقود  وخزانات  كهرباء 

احلريري  رفيق  ال�صهيد  الرئي�ش  مطار  الق�صف  وطاول  املناطق. 

من  مزيد  اإىل  وميتد  العدوان  ليت�صاعد  مدّرجاته،  م�صتهدًفا 

بوارج  اجلنوبية،  ال�صاحية  تق�صف  طائرات  واملرافق:  املناطق 

حتا�صر ال�صاطئ اللبناين ومتنع دخول ال�صفن اإليه اأو خروجها 

منه.

املطارات الع�صكرية يف رياق والقليعات وحامات كانت هدًفا 

وبريوت  �صيدا  يف  للجي�ش  مراكز  الأهــداف:  وتتالت  للعدوان، 

اإىل  اإ�صافة  املعادية،  النريان  تق�صفها  والبرتون  وجبيل  وجونية 

الذي  امل�صتقل  الأ�صغال  اأخرى يف مرفاأي بريوت وطرابل�ش، وفوج 

التي  الع�صكريني  زنود  العدو من  انتقم  فقد  غالًيا،  ثمًنا  دفع 

عملت على تاأمني ج�صور وطرقات بدًل من تلك التي دّمرها.

اإىل  ــذارات  ــ الإن العدو  توجيه  ــداءات  العــت ت�صاعد  واكــب 

املواطنني يف اجلنوب لإخالء مناطق باأكملها من ال�صكان. 

مبا  الحتماء  حماولني  بيوتهم  يف  البقاء  البع�ش  اختار  وفيما 

البع�ش  نزح  اإن�صانية،  ملوؤ�ص�صاٍت  من�صاآت  اأو  مالجئ  من  تي�صر 

الآخر. ويف احلالتني مل توفر النريان املحتمني يف اأماكن ينبغي 

من  الهاربني  النازحني  ول  احلربية  الأعمال  عن  حتييدها 

جماعية  جمازر  يف  املواطنون  فا�صت�صهد  العتداءات،  جحيم 

معظم �صحاياها اأطفال ون�صاء.

اإىل  اأدى  للجي�ش،  ومواقع  ثكنات  ا�صتهدف  الذي  العدوان 

جمزرة  وارتكب  واجلرحى،  ال�صهداء  من  كبري  عدد  �صقوط 

ال�صرورية  امل�صتلزمات  على  عتادهم  يقت�صر  ع�صكريني  بحق 

امل�صتقل  الأ�صغال  فوج  يف  والرتميم  وال�صيانة  الإن�صاء  لأعمال 

من  ع�صكرًيا  ع�صر  اأحــد  متوز   18  -17 ليل  ا�صت�صهد  حيث 

ف�صاًل  خمتلفة  بجروٍح  الع�صرات  واأُ�صيب  �صباط  اأربعة  بينهم 

عن الأ�صرار املادية اجل�صيمة يف العتاد والآليات واملن�صاآت.
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يف  املغرية  للطائرات  الأر�صية  اجلي�ش  م�صادات  ت�صّدت 

للت�صدي  الع�صكرية  املراكز  تعزيز  ومّت  امل�صتهدفة،  املناطق 

الوحدات  عملت  كما  معادية،  اخرتاق  اأو  اإنزال  حماولة  لأي 

التي  املناطق  يف  بديلة  معابر  ا�صتحداث  على  الع�صكرية 

ا�صتهدفها العتداء ت�صهياًل لتنقل املواطنني.

كذلك، �صكلت قيادة اجلي�ش جلان اإغاثة عملت بالتعاون 

ا�صتالم  على  املعنية،  ــوزارات  وال لالإغاثة  العليا  الهيئة  مع 

امل�صاعدات الإن�صانية وتوزيعها باأق�صى �صرعة ممكنة.

بينهم  �صهيد   1400 نحو  �صقوط  اإىل  الإ�صرائيلي  العدوان  اأّدى 

47 �صهيًدا للجي�ش اللبناين، ونحو 4000 جريح بينهم ع�صرات 

يوًما   33 بعد  انتهى  لكّنه  اجلي�ش.  ع�صكريي  من  اجلرحى 

بهزميٍة موجعة للعدو ما زالت اآثارها تالحقه اإىل اليوم. فقد 

العدو  دبابات  لأحدث  اإىل مقابر  واأوديتها  اأر�صنا  حتولت تالل 

ي�صتطع  مل  بخ�صائر  فيه  النخبة  وحدات  وُمنيت  واأ�صلحته، 

يف  ا�صتخدمها  التي  الدمار  و�صائل  كل  وف�صلت  ا�صتيعابها، 

تروي�ش الإرادة اللبنانية.

حدوده  اإىل  اجلي�ش  عاد   ،1701 القرار  و�صدور  العدوان  بانتهاء 

الزمن،  واأكرث من  الثالثة عقود  بعد غياب جتاوز  اجلنوبية 

مواكًبا عودة النازحني واإعادة اإعمار قراهم.

نهر  بني  لنت�صارها  املحددة  املنطقة  يف  الوحدات  عملت 

1101 كلم و�صّمت  الليطاين واخلط الأزرق )بلغت م�صاحتها 

الطرقات  على  احلفر  وردم  اجل�صور  اإقامة  على  قرية(   247
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واإن�صاء املعابر املوؤقتة. 

وال�صتقرار يف  الأمن  وهو يعمل منذ ذلك احلني على حفظ 

اجلنوب بالتعاون مع قوات الأمم املتحدة تنفيًذا للقرار 1701.

ال�صهادة على احلدود

على  جمــدًدا  اإ�صرائيــل  اعتـدت   ،2010 اآب  من  الثـالـث  يف 

1701، حيث  رقم  الأمن  لقرار جمل�ش  �صافر  انتهاك  لبنان يف 

عند  التقني  اخلط  جتاوز  على  جلي�صها  تابعة  دورّية  اأقدمت 

عدي�صة،  بلدة  خراج  يف  املحتّلة  وفل�صطني  لبنان  بني  احلدود 

جنودها  حاول  وقد  لبنانًيا،  عليها  متحفظ  اأرا�ــشٍ  و�صمن 

كانوا  بينما  اللبنانية  ــي  الأرا�ــص داخــل  من  �صجرة  اإزالـــة 

يحاولون تركيب كامريات مراقبة على احلدود بني عدي�صة 

م�صكافعام. وم�صتعمرة 

يف  املوؤّقتــة  املتحدة  الأمم  قوات  تــدّخل  من  الرغم  وعلى 

قوة  لهــا  فت�صّدت  جتاوزها،  الدورّية  تابعت  ملنعها،  لبنان 

بي.  الــ»اآر.  وقذائف  الفرديــة  بالأ�صلحة  اللبناين  اجلي�ش  من 

الإ�صرائيلية  القوات  فيه  ا�صتعملت  ا�صتبــاك  وح�صل  جي«، 

مراكز  م�صتهدفة  الدبابات،  وقذائف  الر�صا�صة  الأ�صلحــة 

�صقوط  اإىل  اأدى  مما  املــكــان،  يف  املدنيني  ومــنــازل  اجلي�ش 

ي،  الع�صّ اليا�ش  روبري  الرقيب  اللبناين هما  للجي�ش  �صهيدين 

يف  ال�صحفي  واملرا�صل  الطفيلي،  حممد  عبداللـه  والرقيب 

جريدة الأخبار ع�صـاف اأبو رّحال.

يف  مبا�صرة  اإ�صابات  حّققوا  الذين  اللبناين  اجلي�ش  عنا�صر 

للعدوان  الت�صدي  يف  امل�صّرف  بواجبهم  قاموا  العدو،  �صفوف 

يف  لبنان  حق  موؤّكدين  و�صجاعة،  مب�صوؤولّية  الإ�صرائيلي 

الدفاع عن �صيادته واإن كان املعتدى عليه جمّرد �صجرة.





يف مواجهة الإرهاب

من ال�ضنية اإىل »فجر اجلرود«

ملحمة البطولة والفداء والت�صحية والوفاء
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اإعداد: ندين البلعة خريالله

الإرهاب  مع  للجي�ض 

والع�صابات امل�صّلحة مواجهات بطولية 

ولن  ومل  ل  فهو  ال�صهادة،  بدم  م�صّطرة  وحكاية 

اأّن  قيادة اجلي�ض  اأّكدت  املجال، وطاملا  يتهاون يف هذا 

»يد الإرهاب �صتُقطع«، ملتزمة بذلك حماية حدود لبنان 

الإرهابية  واملمار�صات  العتداءات  كل  من  وداخله  وجروده 

التي �صربت وما زالت كل يوم تهّدد �صالمة مواطنيه واأمنهم. 

بنهر  مروًرا  بعلبك،  وراأ�ض  عر�صال  جرود  اإىل  ال�صنية  من 

ثمًنا  جي�صنا  دفع  طرابل�ض...  ومواجهات  وعربا،  البارد، 

اأبنائه واأبطاله ال�صهداء،  باهًظا ودًما غالًيا من خرية 

فكان عنواًنا للت�صحية والوفاء.
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دخل لبنان الألفية الثالثة متّوًجا بدماء �صهدائه الع�صكريني 

منطقة  يف  اإرهابيون  جمرمون  حاكها  ملوؤامرة  ت�صدوا  الذين 

براأ�ش  لالحتفال  ي�صتعد  اجلميع  كان  وبينما  ال�صنية.  جرود 

ال�صنة اجلديدة، كان جي�ش لبنان يخو�ش معركته الأوىل يف 

اجلرود  اأعايل  ففي  الإرهاب.  فيها  واجه  التي  املعارك  �صل�صلة 

ال�صمالية، يف منطقة ال�صنية، حاولت عنا�صر تابعة ملجموعة 

نار  يف  البلد  اإدخــال  والهجرة،  التكفري  بجماعات  مرتبطة 

الفتنة والدمار، ور�صم حدود جزيرة اأمنية تهّدد املنطقة واملحيط. 

مطلع ال�2000: 11 �صهيًدا

�صهدت تلك اجلرود والقرى املجاورة لها بني الليلة الأخرية من 

1999 والرابع من كانون الثاين 2000،  معركة قا�صية ح�صمها 

اجلي�ش مل�صلحة الوطن وال�صلم الأهلي، بعد اأن دفع ثمًنا غالًيا: 

اأحد ع�صر �صهيًدا. ما الذي ح�صل يف تلك الليلة؟

الرئي�صي  ال�صنية  �صري  طريق  على  املغاوير  من  دورية  تعّر�صت 

وفقدان  ع�صكريني  اأربعة  ا�صت�صهاد  اإىل  اأّدى  م�صلح  لكمنٍي 

�صابط وع�صكري. على الفور طّوقت قوى اجلي�ش جرود املنطقة 

ن فيها الإرهابيون مّتخذين من  وهاجمت مواقع واأبنية حت�صّ

ال�صنية: فجر الألفية الثالثة الدامي
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اإىل مقتل بع�صهم )من بينهم  اأّدى  ب�صرية، ما  دروًعا  املدنيني 

قائد املجموعة( وجرح واأ�صر عدد اآخر. 

غدر  فاجاأهم  الذين  اللبنانيني  �صدمت  ال�صنية  جرمية 

�صلوك  و�صمت  التي  الوح�صية  فاجاأتهم  كما  الإرهـــاب 

رادع  اأي  دون  من  ال�صهداء  بجثث  وتنكيلهم  الإرهابيني 

اأمام منوذج  اأّنهم  اللبنانيون  اإن�صاين. يومها عرف  اأو  اأخالقي 

جديد من الأخطار: الإرهاب التكفريي الذي ما لبث اأن انت�صر 

كالوباء يف العامل.  

 نهر البارد: حرب املئة وخم�صة اأيام

اأطلقها ع�صكريونا،  واحدة  للبنان«، �صرخة  »حياتنا فداء 

وجتّلت بطولًة ور�صالة واإميان يف معركة نهر البارد- طرابل�ش 

يف العام 2007. دفعوا غالًيا ثمن التزامهم احلفاظ على حياة 

دروًعا  الإرهابيون  جعلهم  اأن  )بعد  وممتلكاتهم  املدنيني 

يحتمون بها(، وكانوا مثاًل للمناقبية: يرف�ش اجلريح منهم 

ل  كي  بحياته  ويخاطر  رفاقه.  جانب  اإىل  ليبقى  »نقاهته« 

يعّر�ش حياة مدنيني للخطر، واإن كان هوؤلء مبعظمهم من 

عائالت الإرهابيني املح�صنني يف املخيم.

اعتداء  اإثر  الإ�صالم«  و»فتح  املواجهات بني اجلي�ش  اندلعت 

غادر �صباح 20 اأيار على مراكز للجي�ش يف حميط نهر البارد، 

املدنيني.  وعدد من  و27 ع�صكرًيا  �صابط  ا�صت�صهاد  نتج عنه 

الوحدات  وعّززت  الفور رفعت قيادة اجلي�ش جهوزيتها،  على 

كامل  على  ال�صيطرة  فتّمت  اخلا�صة،  الأفــواج  من  باأخرى 

املخيم اجلديد، ثم بداأت القوى تهاجم املخيم القدمي وت�صّيق 

باإقناعهم  امل�صاعي  ف�صلت  اأن  بعد  امل�صلحني  على  اخلناق 

بال�صت�صالم. 

�صور  باأ�صره  العامل  و�صاهد  العائالت،  من  املخيم  اأُخلي 

وي�صاعدون  امل�صلحني  اأطــفــال  يحملون  وهــم  الع�صكريني 

ن�صاءهم على اخلروج من منطقة املعارك، ملتزمني املواثيق 

والأعراف الدولية ذات ال�صلة.

انت�صر  املئة،  بعد  اخلام�ش  اليوم  ويف  اأيلول  من  الثاين  يف 

»فتح  لعنا�صر  الأخــرية  املعاقل  تدمري  اأنهى  اأن  بعد  اجلي�ش 

الإ�صالم« وتابع مالحقة الفارين منهم خارج املخيم.

عملت قوى اجلي�ش امل�صاركة يف املعركة بتن�صيٍق دقيق يف 

الأهداف  ملعاجلة  املنا�صبة  الأ�صلحة  ا�صتعمال  ومّت  بينها،  ما 

املحددة بدقة فائقة حفاًظا على حياة املدنيني. ويف مواجهة 

�صواريخ  من  الإرهابيون  امتلكها  التي  احلديثة  الأ�صلحة 

حديثة،  مبناظري  جمهزة  قنا�صة  واأ�صلحة  ور�صا�صات  وقواذف 

وعبوات يتّم التحكم بها عن بعد... ابتكر اجلي�ش و�صائل 

جديدة. فمن ت�صفيح الآليات الهند�صية، اإىل تطوير الأ�صلحة 

من  احلـــروب  تــاريــخ  يف  الأوىل  للمرة  واإطــالقــهــا  والــقــذائــف 

الطوافات لإ�صابة اأهداف دقيقة داخل املخيم، �صّجل اجلي�ش 

نق�ش يف  يعانيه من  ما  ابتكارات مذهلة، عّو�صت  اللبناين 

والتجهيز. الت�صليح 

نهر البارد: الراية املرفوعة



بالتزامن مع املعركة

اإىل  هدفت  اأمنية  اأحــداث  مع  البارد  نهر  معركة  تزامنت 

اإ�صغال اجلي�ش، اإذ ح�صل الكثري من التفجريات املتنقلة بني 

على  العتداءات  عن  ف�صاًل  التجارية،  واملجمعات  املناطق 

مراكز وحواجز للجي�ش، مّت التعامل معها بحرفيٍة وحزم.

والعتاد...  بالآليات  واأعطال  باملئات،  جرحى  �صهيًدا،   171

ثمن دفعه اجلي�ش لإنهاء الظاهرة ال�صاذة يف خميم نهر البارد، 

فداًء للبنان.

طرابل�ض 2011- 201٤

على مدى �صنوات �صهد �صمال لبنان ومدينة طرابل�ش �صل�صلة 

العاَمني  بني  ذروتها  بلغت  متعاقبة  جولت  �صمن  مواجهات 

2011 و2014، وكّبدت اجلي�ش ع�صرات ال�صهداء ومئات اجلرحى 

اأحياء  ودّمــرت  اأبرياء  مدنيني  �صهداء  اأوقعت  كما  واخل�صائر، 

وم�صاكن وقطعت اأرزاًقا. 

يف 2011/10/31، ومع ت�صارع الأحداث يف �صوريا، عمدت قيادة 

وتكثيف  احلــدود،  على  املنت�صرة  وحداتها  تعزيز  اإىل  اجلي�ش 
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عربا: يد الإرهاب حاولت ن�صر الفتنة

طرابل�ض: جرح ظّل مفتوًحا ل�صنوات



هذه  انعكا�ش  ومنع  املواطنني  حلماية  الأمنية  الإجـــراءات 

الأحداث على الداخل اللبناين. 

يف  �صمومها  الفتنة  رياح  ن�صرت  ال�صيا�صي،  الحتقان  نتيجة 

ال�صمال، فدخلت دوامة العنف عرب جولت  طرابل�ش عا�صمة 

من القتال بني م�صّلحني من باب التبانة وجبل حم�صن. كل 

ال�صوداء  الأيــادي  ملنع  املوقف،  احتواء  على  اجلي�ش  عمل  مرة 

مراًرا  الدم  �صريبة  دفع  وال�صتقرار،  الأمن  م�صرية  تخريب  من 

وتكراًرا خالل حماولته الف�صل بني امل�صلحني يف جولت العنف 

املتكررة.

تعزيز النت�صار يف ال�صمال

يف الأول من ني�صان 2014، وا�صتناًدا اإىل قرار جمل�ش الوزراء، بداأ 

تنفيذ اخلطة الأمنية يف مدينة طرابل�ش بالتعاون بني اجلي�ش 

اإىل ت�صيري  والأجهزة الأمنية، وقد �صملت الإجراءات بالإ�صافة 

وتعّقبهم،  املطلوبني  معاقل  ودهم  احلواجز،  واإقامة  الدوريات 

مّتت اإزالة الد�صم واملتاري�ش يف الأحياء ول�صيما يف جبل حم�صن 

عادت  تامة.  ب�صورٍة  طبيعته  اإىل  الو�صع  لإعــادة  التبانة  وباب 

املدينة اإىل احلياة يف كنف اجلي�ش الذي ما زالت وحداته تتابع 

مهماتها الأمنية والجتماعية يف املدينة عرب ن�صاطات تهدف 

اإىل ت�صفية الأحقاد القدمية. 

الق�صاء على اإحدى اأخطر خاليا داع�ض

على  الق�صاء  من  اجلي�ش  متّكن   2014 الأول  ت�صرين   23 يف 

اعتقل  عملية  نّفذ  حيث  داع�ش،  خاليا  اأخطر  من  واحــدة 

�صليم  اأحمد  الإرهابي  ال�صمال،  يف  كوادره  اأهم  اأحد  خاللها 

ميقاتي، والذي كان يخّطط لتنفيذ عمل اإرهابي كبري. قب�ش 

بلدة عا�صون، يف عملية  �صّقة يف  داخل  اجلي�ش على ميقاتي 

نوعية قتل خاللها عدًدا من الرهابيني.

الو�صع  اإىل زعزعة  الإرهاب  العملية عمدت قوى  عقب هذه 

ون�صرت  املذهبي،  والتحري�ش  الفنت  واإثــارة  طرابل�ش  يف  الأمني 

اأحياء من املدينة. كما اعتدى م�صّلحون  عنا�صر م�صّلحة يف 

فرّد  )طرابل�ش(،  واملنية  )عكار(،  املحّمرة  يف  اجلي�ش  على 

اجلي�ش بحزٍم، و�صرب الإرهابيني يف عمق اأوكارهم.

مربع  �صقطوا يف  والقتلى  الإ�صابات  مئات  ال�صهداء،  ع�صرات 

من  اأكــرث  مربعة.  كيلومرتات  ثمانية  يتعّدى  ل  جغرايف 

وباب  حم�صن  جبل  منطقَتي  بني  ا�صتباك  جولة  ع�صرين 

التبانة، كان اجلي�ش خاللها يقتحم نريان امل�صلحني وحمم 

اأ�صلحتهم الثقيلة ليزيل الكابو�ش عن طرابل�ش.

عربا 2013

اأيادي ال�صر والفتنة مل ت�صت�صلم، وهذه املرة كان امل�صرح يف عربا 

ففي  الأ�صري.  اأحمد  لل�صيخ  الأمني  املربع  �صيدا، وحتديًدا يف   -

2013/6/23 قامت جمموعة م�صلحة تابعة لالأ�صري مبهاجمة 

بارد  وبدٍم  اللبناين يف بلدة عربا - �صيدا.  حاجز تابع للجي�ش 

اأُ�صيب  بينما  الع�صكريني  واأحــد  �صابَطني  الإرهابيون  قتل 

م�صّلحي  �صر�صة مع  اجلي�ش معركة  بجروح. خا�ش  اآخر  عدد 

تكفري  حملة  عليه  ت�صّن  كانت  التي  الإرهابية  املجموعة 

باأمن  والعبث  الفتنة  اإىل اجلهاد �صده وتعمل على ن�صر  وتدعو 

املدينة،  يف  امل�صاجد  بع�ش  ماآذن  يف  الإرهابيون  ن  حت�صّ البالد. 

واأطلقوا النار منها باجتاه اجلي�ش، كما متركز ق�صم منهم يف 

�صقق �صكنية عالية مزّودين كامريات مراقبة دقيقة للغاية. 

داخل  املدنيني  وجود  كان  املعركة،  تلك  يف  الأ�صعب  الأمر 

عدد كبري من الأبنية، وِحْر�ش اجلي�ش على �صالمتهم كّلفه 

غالًيا قبل اأن يح�صم املعركة.

2013-201٤: عر�صال واجلرود

وراأ�ش  عر�صال  جرود  يف   تتح�صن  الإرهابية  اجلماعات   :2013

عن  ف�صاًل  اللبناين،  اجلي�ش  على  وتعتدي  والقاع،  بعلبك 

ع�صرات  واإطالق  لبنانية،  مناطق  عدة  يف  تفجريات  تنفيذها 

ال�صواريخ على بلدات بقاعية.
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مطلع �صباط 2013، ويف اأثنــاء قيام دورية من اجلي�ش يف اأطراف 

بلدة عر�صال مبالحقة اأحد املطلـوبني اإىل العدالة بتهمة القيام 

والإرهابيون  غادر،  لعتداٍء  تعّر�صت  اإرهابية،  عمليات  بعدة 

اقرتفوا بحق اجلي�ش جرمية ب�صعة ل يرقى اإىل ب�صاعتها اإّل ما 

يف املجرمني الذين اقرتفوها من قبح واإجرام.

زهرمان  ابراهيم  واملعاون  ب�صعالين  بيار  الرائد  ا�صت�صهاد 

عرّبوا  الذين  املواطنني  لدى  فعل  ردود  اأثار  الإرهابيني،  يد  على 

قطعوا  احتجاج  حركات  خالل  من  وحزنهم  غ�صبهم  عن 

املنطقة  اجلي�ش  طــّوق  املناطق.  خمتلف  يف  الطرق  خاللها 

بهدف القب�ش على الفاعلني، لكن انتظاره �صدور الأوامر من 

ال�صلطة ال�صيا�صية بدخولها كان طوياًل ومكلًفا.

اجلي�ش  �صد  متفرقة  اعتداءات  احلادثة  هذه  اأعقبت  فقد 
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اأحد  تعّر�ش   ،2013 اأيار   28 �صباح  وحميطها.  عر�صال  �صهدتها 

لهجوٍم  عر�صال،   - حمّيد  وادي  منطقة  يف  اجلي�ش  مراكز 

غادر اآخر قامت به جمموعة م�صلحة، ت�صّدى عنا�صر احلاجز 

ثالثة  ا�صت�صهاد  عن  اأ�صفر  ا�صتباك  وح�صل  للمهاجمني 

ع�صكريني. 

تتوقف،  مل  اجلي�ش  على  الإرهابية  التكفريية  العتداءات 

املناطق  خمتلف  يف  املتنقلة  الــدمــويــة  التفجريات  كما 

اللبنانية والتي اأودت بحياة ع�صرات املدنيني الأبرياء. يف 26 اآذار 

2014 ا�صت�صهد ثالثة ع�صكريني وجرح اآخرون يف تفجري �صيارة 

ني�صان  ويف  عر�صال.  يف  للجي�ش  حاجًزا  ا�صتهدفت  مفخخة 

منطقة  يف  الإرهابيون  ن�صبه  لكمنٍي  للجي�ش  دورية  تعّر�صت 

الرهوة- جرود عر�صال، ما اأّدى اإىل اإ�صابة ع�صكريني بجروح.
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اأخطر ما تعّر�ض له لبنان

واللبنانيني  لبنان  احتفال  على  �صاعات  مت�صي  تكد  مل 

بعيد اجلي�ش يف الأول من اآب 2014، حتى هّبت الرياح ال�صوداء. 

اجلي�ش  مواقع  و»داعــ�ــش«  الـ»ن�صرة«  جماعات  هاجمت 

عماد  ال�صوري  توقيف  اأثر  على  عر�صال  منطقة  يف  ومراكزه 

اأحمد جمعة، ما اأّدى اإىل وقوع عدد من الإ�صابات بني �صهيد 

وجريح يف �صفوف الع�صكريني واملدنيني من اأبناء البلدة، الذين 

ت�صامنوا مع القوى الع�صكرية والأمنية �صد العنا�صر امل�صّلحة 

املجموعات  هــذه  اأقــدمــت  كما  بلدتهم.  يف  ــدت  ُوج التي 

على  العــتــداء  على  متعددة،  جلن�صياٍت  التابعة  امل�صّلحة 

البلدة  داخل  الأخرى  الأمنية  والقوى  اجلي�ش  من  ع�صكريني 

وخطفت عدًدا منهم.

الع�صكرية  املراكز  تّتجه نحو  الإرهاب  فيما كانت نريان 

باأن ينقل  اأّنه لن ي�صمح لأي طرف  اأعلن اجلي�ش  يف عر�صال، 

اأر�صه، ولن ي�صمح لأي غريب بالعبث  اإىل  املعركة من �صوريا 

باأمن لبنان. واأّكدت قيادته اأّن اجلميع مدعو لوعي خطورة 

ر لّلبنانيني واجلي�ش، بعدما ظهر اأّن الأعمال  ما يجري وما ُيح�صّ

امل�صّلحة لي�صت وليدة ال�صدفة، بل هي خمططة ومدرو�صة.

ت�صعة ع�صر �صهيًدا و�صتة وثمانون جريًحا، وع�صرون ع�صكرًيا 

مفقوًدا، اإىل ع�صرات اجلرحى هي ح�صيلة احلرب التي �صّنها 

�صتة  مدى  على  عر�صال  يف  اللبناين  اجلي�ش  على  الإرهابيون 

اأيام )2- 7 اآب 2014(.

وقد اأّكدت املعطيات اخلطرية التي ك�صفها التحقيق مع 

اأّن  امليدانية،  والوقائع  جمعة  اأحمد  عماد  املوقوف  الإرهابي 

ولو  واللبنانيون«.  لبنان  له  اأخطر ما تعّر�ش  »ما ح�صل كان 

لبنان،  ا�صتعلت يف  الفتنة  انهزم اجلي�ش يف عر�صال، لكانت 

ولكان امل�صّلحون و�صلوا اإىل اللبوة وفر�صوا خط متا�ش جديًدا 

ولرتكبوا املجازر فيها... ولو اأّن اجلي�ش انهزم، لكانوا دخلوا 

اإىل عكار ومنها و�صلوا اإىل البحر واأعلنوا دولتهم.

لقد حمى اجلي�ش لبنان بهذه املعركة... دماء الع�صكريني 

وا�صتب�صالهم قطعا الطريق على حماولة تغيري وجه لبنان، بل 

رمبا حموه من اخلريطة كدولة...

ا�صتمّرت العتداءات املتفرقة، ففي 19 اأيلول تعّر�صت �صاحنة 

ع�صكرية تابعة للجي�ش لنفجار عبوة نا�صفة يف اأثناء انتقالها 

اثنني،  ع�صكرَيني  ا�صت�صهاد  اإىل  اأدى  ما  عر�صال،  بلدة  داخل 

واإ�صابة ثالثة بجروٍح ما لبث اأحدهم اأن ا�صت�صهد لحًقا. ويف 

عر�صال  منطقة  يف  املنت�صرة  اجلي�ش  قوى  ظّلت  ذلك،  مــوازاة 

حت�صيناتهم،  وتق�صف  لالإرهابيني  تت�صدى  جهوزّيتها  على 

ومتنع حتّركهم.
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يف جرود راأ�ض بعلبك 2015

يف  مواقعهم  مهاجمة  اإىل  الإرهابيني  حتركات  تقييد  من 

وال�صجاعة.  احلرفية  من  عاٍل  م�صتوى  على  نوعية  عمليات 

اجلر�ش  �صدر  باجتاه  اجلي�ش  اأبطال  تقّدم   2015 �صباط  ففي 

موقَعني  ي�صّكالن  اللذان  املرتفعان  هــذان  اجلر�ش،  وحــرف 

اإجناًزا  �صّكلت  التي  العملية  الأهمية.  بالَغي  ا�صرتاتيجَيني 

�صاطًعا مّتت يف غ�صون �صاعات قليلة، وكانت مبثابة �صربة 

نني يف اجلرود الوعرة، ففّروا خمّلفني  �صاعقة لالإرهابيني املتح�صّ

جثث قتالهم وكميات من الأ�صلحة والأعتدة. 

ثمانية �صهداء وّدعهم لبنان بعدما �صقطوا يف هذه املعركة يف 

جرود راأ�ش بعلبك ليحموا الوطن من وح�ش الإرهاب.

فجر اجلرود 2017

ال�صهداء  ودمــاء  املختطفني،  والع�صكريني  لبنان،  »با�صم 

قائد  اأطلق  العظيم«،  اللبناين  اجلي�ش  اأبطال  وبا�صم  الأبــرار، 

 2017 اآب  التا�صع ع�صر من  العماد جوزاف عون �صباح  اجلي�ش 

اإرهابيي  مبهاجمة  املهمة  ُحــّددت  اجلــرود«.  »فجر  عملية 

وتدمريهم ل�صتعادة  القاع،   - راأ�ش بعلبك  »داع�ش« يف جرود 

خطة  وفق  املهمة  اجلي�ش  نّفذ  احلدود.  على  والنت�صار  الأر�ش 

تنفيذها حلظة بلحظٍة،  وواكبت  القيادة  و�صعتها  حُمَكمة 

من غرفة العمليات ومن ميدان القتال.

الإرهابية  املجموعات  دحر  عن  اجلي�ش،  عمليات  اأ�صفرت 

وقتل نحو 20 اإرهابًيا، وتدمري 11 مركًزا تابًعا لهم حتتوي على 

خمتلفة.  واأ�صلحة  وحت�صينات  ات�صال  وخنادق  واأنفاق  مغاور 

بجروٍح  اآخرون  اأُ�صيب  الع�صكريني  من  عدد  ا�صت�صهد  وفيما 

و�صعها  التي  والأ�صراك  والألغام  التفخيخات  نتيجة  خمتلفة 

حتت  ال�صريع  تقّدمها  وا�صلت  الوحدات  لكن  الإرهابيون، 

غطاء ناري كثيف اأّمنته املدفعية الثقيلة وراجمات ال�صواريخ 

�صفوف  يف  كبرية  وفرار  انهيار  حالت  ّجلت  ف�صُ والطائرات، 

حيث  الكبري،  الن�صر  كــان   2017 اآب   30 ويف  الإرهــابــيــني. 

تطّهرت جرود ال�صل�صلة ال�صرقية من الإرهاب وا�صتعاد اجلي�ش 

قد  الإرهابية  املجموعات  كانت  الذين  الع�صكريني  جثث 

اختطفتهم يف جرود عر�صال يف العام 2014.

»فجر اجلرود« بظروفها وخططها والتقنيات التي ا�صُتخدمت 

خاللها،  جي�صنا  اأظهرها  التي  القتالية  وبالكفاءة  فيها 

يف  الع�صكريون  واخلرباء  القادة  عندها  يتوقف  حمطة  باتت 

واأهّمها. بدمائه طّهر جي�صنا يف هذه  اأكرب اجليو�ش املعا�صرة 

املعركة اأر�صنا من رج�ش اجلماعات الإرهابية، وانت�صر للمرة 

ال�صمالية، حمافًظا على جهوزية  ال�صرقية  الأوىل على احلدود 

كاملة لر�صد اخلطر، فاحلرب �صد الإرهاب مل تنتِه.
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مظلة الأمان

اجلي�ض

جاهز يف كل زمان ومكان

اإعداد: ندين البلعة خريالله

حرفية جي�صنا وبطولته ل تتجّلى يف املالحم البطولية التي خّطها واملعارك التي انت�صر فيها فح�صب، بل تن�صجها خيوط املهمات الأمنية اليومية 

املتنوعة التي ينّفذها يف الداخل كما على احلدود. فهو اأثبت جدارته يف التعاطي مع خمتلف امللفات الأمنية بحزٍم وحكمٍة رغم الأزمات والتعقيدات 

على ال�صاحة ال�صيا�صية. وهذا ما جتّلى بو�صوٍح من خالل معاجلته جميع التطورات والأحداث اخلطرة التي �صهدتها البالد، ومواكبته ال�صتحقاقات 

واملنا�صبات الكربى، رافًعا مظلة الأمان، حامًيا اجلميع.

وقطع  املخالفات  لتوقيف  امل�صّددة  التدابري  اجلي�ش  نّفذ 

�ش  الطريق على حماولت الفتنة التي متّثلت بعمليات التج�صّ

املواطنني  ح�صدت  التي  املتنقلة  وبالتفجريات  للعدّو،  والعمالة 

القت�صاد  وتهّدد  وال�صتقرار،  الأمن  تنال من  الأبرياء، وكادت 

وتدفع املواطن اإىل فقدان الثقة مبوؤ�ص�صاته، وتنال من الوحدة 

واملوؤمترات  القمم  ل�صت�صافة  الأمنية  الظروف  ووّفر  الوطنية. 

ال�صمانة  دائًما  وكان  واللقاءات...  واملهرجانات  والبطولت 

الثابتة، وم�صدر الطماأنينة.  

اجلهوزية الدائمة

على  الأمنية  الأجــواء  توفري  على  جي�صه  بقدرة  الثقة  بفعل 

الرغم من الظروف ال�صعبة التي �صهدها، ا�صتقبل لبنان العديد 

من القمم واملنا�صبات التي ا�صت�صاف خاللها  قادة وم�صوؤولني يف 

جمالت خمتلفة. يف اآذار 2002، انعقدت يف بريوت القمة العربية 

على  الأمنية  التدابري  كانت  لذا  عالية،  اأمنية  حماذير  و�صط 

القمة،  عن  ت�صدر  اأن  ميكن  التي  القرارات  خطورة  م�صتوى 

ال�صيناريوهات  لكل  ال�صتعداد  اأهبة  على  اجلي�ش  وكــان 

تاأمني  عن  اأ�صفرت  حُمكمة  اأمنية  خطة  اأعّد  اإذ  املحتملة، 

�صالمة امل�صاركني وراحتهم.

دولية  لبنان على موعد مع تظاهرة  اأ�صهر، كان  �صتة  وبعد 

ثقافية جديدة، متّثلت يف القمة الفرنكوفونية التي ح�صرها 

باأق�صى  الأمنية  الأجهزة  عملت  والزعماء.  الروؤ�صاء  ع�صرات 

لهذا  فا�صتنفر  والتن�صيق،  والتعاون  والدقة  التنظيم  درجــات 

العمل حواىل 8500 �صابط وع�صكري ونتج عن عملهم تناغم 

وتكامل يف الأداء مع م�صتوى عاٍل من الن�صباط واملناقبية، ما 

حدا بعدٍد كبري من روؤ�صاء الدول امل�صاركة اإىل الإ�صادة بالأداء 

الأمني املحرتف، وبح�صن التنظيم ودّقته والرقي يف التعامل مع 

املوؤمترين والإعالميني، وهذه الإ�صادة �صملت القّمَتني.
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حماية املمار�صة الدميقراطية

وتطويق حماولت ال�صغب

الع�صكريون جزء ل يتجزاأ من الن�صيج الجتماعي اللبناين 

يعي�صون هواج�صه، ويعانون الأو�صاع املعي�صية ال�صعبة نف�صها، 

اأّن املواطنني الذين يتجمهرون بغية رفع  لذلك فهم يعتربون 

�صوتهم مطالبني بتح�صني الأو�صاع املعي�صية املرتدية هم اأهل 

واإخوان واأ�صدقاء، وعلى هذا الأ�صا�ش تعاملت قوى اجلي�ش مع 

املناقبية،  مبنتهى  اللبنانية،  املناطق  خمتلف  يف  املواطنني 

ف�صمحت للمواطنني باإ�صماع اأ�صواتهم، ومنعت امل�صاغبني من 

امل�ش بالأمن وال�صتقرار. 

وت�صحياتهم  و�صهرهم  املتجّرد،  الواعي  اأدائهم  خالل  ومن 

عمق  مــرة  كــل  يف  يثبتون  الع�صكريون  كــان  اجِلــ�ــصــام، 

ال�صتقرار  �صون  على  وت�صميمهم  عزمهم  و�صالبة  التزامهم 

المتحانات  ويواجهون  اآٍن،  يف  واملوؤ�ص�صات  والدميقراطية 

الكبرية وَكيد الفتنة ب�صدورهم وحكمتهم.

مواكبة النتخابات

الأجواء  بتوفري  معني  لكّنه  يقرتع،  اأن  للع�صكري  يحق  ل 

اجلي�ش  اأثبت  وقــد  احلــق.  هــذا  ملمار�صة  للجميع  املالئمة 

امل�صوؤولني  وباإجماع  النتخابية،  ال�صتحقاقات  خالل  من 

وح�صن  واحلرية  ــن  الأم حامي  ــه  اأّن واملواطنني،  والفعاليات 

يف  الأ�صا�ش  الالعب  اجلي�ش  كان  فقد  املنيع.  الدميقراطية 

املختلفة  والختيارية  البلدية  النتخابات  الأمن خالل  حفظ 

اأجواء  اإ�صاعة  يف  اجلي�ش  تدابري  واأ�صهمت  لبنان،  �صهدها  التي 

املناطق  يف  ــرتاع  الق عمليات  خالل  والرتــيــاح  الطمئنان 

اللبنانية كافة. 

ففي اأيار 2004، واكـب اجلي�ش النتخابات البلدية والختيارية 

بتدابـري اأمنـية خا�صة كانت نتيجتها �صري عمليات القرتاع 

�صخونة  فر�صتها  التي  الإ�صكالت  رغــم  طبيعي،  ب�صكٍل 

املعارك يف عدة مناطق.

ويف اأيار 2005، انطلقت املرحلة الأوىل من النتخابات النيابية 

العا�صمة بريوت يف ظل وجود مراقبة دولية، وكان اجلي�ش  يف 

مركز،  كل  باب  وعلى  منطقة  كل  يف  موجوًدا  كعادته 

ا اأّن لبنان كان مير  ل�صمان �صالمة �صري هذه العملية وخ�صو�صً

الرئي�ش رفيق  ا�صت�صهاد  مبرحلٍة دقيقة جًدا ب�صبب تداعيات 

احلريري.

�صناديق  اإىل  اللبنانيون  توّجه   ،2009 حزيران  من  ال�صابع  يف 

خا�ش  اجلديد.  الربملان  نواب  انتخبوا  واحد  يوم  ويف  القــرتاع، 

اجلي�ش حتدي توفري الأمن يف يوم النتخابات الأطول يف تاريخ 

لبنان، وقد جنح بامتياز.
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البلدية  النتخابات  ــراء  اإجـ الــبــالد  �صهدت   ،2010 اأيـــار  يف 

والختيارية، وجنح اجلي�ش مّرة جديدة يف هذا الختبار الوطني، 

ويف تثبيت الثقة الغالية التي اأولها اإياه ال�صعب اللبناين. 

2005 اغتيال الرئي�ض رفيق احلريري 

لبنان،  عرفها  التي  ال�صنوات  اأ�صعب  من    2005 العام  كان 

فعلى اأثر ا�صت�صهاد الرئي�ش رفيق احلريري يف انفجار ا�صتهدف 

خّلفها  التي  واخل�صائر   ،2005 �صباط   14 الإثنني  يوم  موكبه 

ا�صتنفاًرا  اجلي�ش  قيادة  اأعلنت  مادية،  واأ�ــصــرار  اأرواح  من 

عاًما جلميع الوحدات، كما مّت رفع اجلهوزية القتالية اإىل 

ا�صتدعاء  ومّت  الإجازات  بجميع  العمل  واأوقف  الأق�صى،  احلد 

املاأذونني. اتخذت القيادة تدابري احرتازية يف خمتلف املناطق 

�صوارع  يف  الدوريات  و�صرّيت  العام،  ال�صتقرار  على  للحفاظ 

مراقبة،  ونقاط  حواجز  اإقامة  مع  املناطق،  وبع�ش  العا�صمة 

اإ�صافة اإىل متابعة دقيقة لالأو�صاع الأمنية.

موجة  احلريري،  الرئي�ش  اغتيال  جرمية  عقب  لبنان  �صهد 

مثلها  عرف  اأن  له  ي�صبق  مل  التي  ال�صعبية  التحركات  من 

اإىل  ال�صهيد،  الرئي�ش  �صّيعت  التي  احل�صود  فمن  تاريخه.  يف 

اإىل  اللبنانيني  نزول  وتواتر  بعد،  ما  توالت يف  التي  التظاهرات 

ا�صتمرار  اإىل  بالإ�صافة  الألــوف،  مبئات  وال�صاحات  ال�صوارع 

ال�صهيد،  الرئي�ش  �صريح  قرب  ال�صهداء  �صاحة  يف  التجمعات 

هذه  كل  يومي...  �صبه  ب�صكٍل  ون�صاطات  م�صريات  واإقامة 

مدى  وعلى  مواكبة  تطّلبت  ال�صخمة  ال�صعبية  التحركات 

جّبارة  وجهـوًدا  ا�صتثنائيـة  تدابيـر  فا�صتدعت  طويلة،  اأيام 

للحفاظ على ال�صتقرار العام، و�صمان عدم الإخالل بالأمن، 

مبمار�صـة  املواطنني  جلميع  املجال  اإتاحة  عينه  الوقت  ويف 

حقهـم يف التعبري عن اآرائهم.

الدميوقراطية  قيم  الأول عن حماية  امل�صوؤول  اجلي�ش  كان 

واحلرية وامل�صاواة، وواكب هذه املرحلة احلرجة باأق�صى درجات 

الوعي واملناقبية، ُمظهًرا قدرة كبرية يف التعامل مع الظروف 

امل�صتجدة.  ال�صعبة 

جتارية  مناطق  اإىل  والفتنة  التخريب  ــادي  اأي امتداد  ومــع 



كّثفت  فيها،  متفجرات  و�صع  عرب  و�صكنية  و�صناعية 

وبا�صرت  اإ�صافية.  تدابري  واتخذت  جهودها،  اجلي�ش  وحدات 

جلنة يف اجلي�ش بالتن�صيق مع الهيئة العليا لالإغاثة اأعمال 

وقامت  املتفجرات،  عن  الناجتة  الأ�صرار  وم�صح  الك�صف 

وحدات من فوج الأ�صغال امل�صتقل باأعمال ترميم واإزالة ركام 

من الأبنية املت�صّررة.

الن�صحاب ال�صوري... واأمن احلدود

العربية  القوات  ان�صحاب  عملية  ا  اأي�صً  2005 العام  �صهد 

اللبناين  اجلي�ش  من  حثيثة  مبواكبٍة  لبنان  من  ال�صورية 

داعًيا  القوات،  هذه  اأخلتها  التي  الأماكن  يف  انت�صر  الذي 

بعد  ل�صتالمها  اأُخليت  التي  العقارات  اأ�صحاب  املواطنني 

اإمتام الإجراءات القانونية.

اأزمــات  ت�صهد  احلــدوديــة  املعابر  كانت  ــك،  ذل مـــوازاة  يف 

ومراحلها.  حيثياتها  بكل  اجلي�ش  واكبها  وانفراجات 

احلدود  على  انت�صاره  خطط  اجلي�ش  عــّدل   ،2007 العام  ويف 

وعلى  التغطية،  من  ن�صبة  اأكــرب  تاأمني  بغية  مــرات  عدة 

واآثار  واأ�صلحة  خمدرات  تهريب  عمليات  اأحبط  �صنوات  مدى 

واملبالغ  والذخائر  الأ�صلحة  و�صبط  املخالفني  واأوقف  واأ�صخا�ش، 

عملت  كما  وامل�صروقات...  الفا�صدة  الغذائية  واملواد  املالية 

وحداته على مكافحة املخدرات واجلرائم املنظمة.

اأمن املخيمات

يف  والــتــوتــرات  لال�صتباكات  م�صرًحا  املخيمات  كانت 

انتقال  التدخل ملنع  اقت�صى من اجلي�ش  مراحل خمتلفة، ما 

اإىل خارجها، وتاأمني �صالمة املناطق املحيطة بها.  الأحداث 

خالل  فل�صطينية،  جمموعات  مع  عدة  مرات  ا�صتبك  وقد 

تعّر�صت  كما  مطلوبني،  عن  التفتي�ش  مهمات  تنفيذه 

اإىل  اأّدت  لعتداءاٍت  باملخيمات،  املحيطة  ا  وخ�صو�صً مراكزه 

ا�صت�صهاد وجرح عدد من الع�صكريني.

اإىل  ال�صوري  النزوح  موجات  بداأت   ،2011 العام  من  واعتباًرا 

ع.  تتو�صّ وخميماتهم  تتفاقم  النازحني  اأعداد  وراحت  لبنان، 

حتديات النزوح ال�صوري كانت يف جزٍء اأ�صا�صي منها اأمنية، ما 

رّتب على اجلي�ش م�صوؤوليات كبرية واقت�صى منه بذل جهود 

جبارة. ورغم اخلطر الأمني الذي اأطل من خميمات النازحني 

يف اأكرث من منطقة، حافظ اجلي�ش على مناقبيته والتزامه 

الدولية.  والأعــراف  املواثيق  تقت�صيه  الذي  الإن�صاين  ال�صلوك 

احلدود  فوج  ع�صكريو  عمل  كيف  ال�صياق  هذا  يف  نتذكر 

اأخــرى  وحاجيات  احلليب  ثمن  جمع  على  الرابع  الربية 

انتهاء  حني  اإىل  لديه،  عائالتهم  اإبقاء  اإىل  ا�صُطّر  لأطفاٍل 

القانونية... الإجراءات 

»�صيخ �صلح« يف املناطق

جمرد  اأو  روتينًيا،  الأمنية  ملهماته  جي�صنا  اأداء  يكن  مل 

واجب عادي، بل كان يحمل ر�صالة �صامية اأكرب واأعمق من 

اإّنها ر�صالة املواطنة  اإ�صكال هنا وخمالفة هناك،  اأن يحّدها 

ففي  الــواحــد.  الوطن  اأبناء  بني  الأخــّوة  روح  على  واحلفاظ 

الإ�صكالت  يف  �صلح«  »�صيخ  دور  اأّدى  الأحيان،  الكثري من 

وروّية  بحكمٍة  وعمل  وعائالتها،  الواحدة  املنطقة  اأبناء  بني 

امل�صتع�صية. العقد  لفكفكة 

قرى  بني  م�صاحلة  اجلي�ش  احت�صن  مثاًل،   2007 ني�صان  يف 

بعلبك  راأ�ش  يف  ثكناته  اإحدى  وا�صتقبلت  ال�صمايل،  البقاع 

القرى.  هذه  بني  الأخوية  العالقة  ثوابت  لرت�صيخ  جامًعا  لقاًء 

جرائم  من  واحلــّد  اخلالفات  لف�ّش  تدّخل  نف�صه،  وبالنهج 

الثاأر، واحتواء الأزمات واإر�صاء الهدوء وامل�صاحلة. 
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... يف الأوقات ال�صعبة

وكل زمان ومكان

وتعّذر  الرئا�صي  ال�صغور  ظّل  ويف   ،2007 الثاين  ت�صرين   24 يف 

تنفيذ  اجلي�ش  قيادة  با�صرت  للبالد،  جديد  رئي�ش  انتخاب 

اإىل  لبنان  فتحّول  والتدابري،  الإجراءات  مكّثفة  اأمنية  خطة 

ما ي�صبه الثكنة الع�صكرية. األوية، واأفواج مقاتلة، مل يجّف 

من  الكثريين  جراح  تلتئم  ومل  البارد  نهر  يف  �صهدائها  دم 

اأزمات  يف  الغارقة  الوطن  �صاحة  اإىل  نزلت  بعد،  ع�صكرييها 

�صيا�صية جعلت لبنان يف مهب العا�صفة. 

اأرخى وجود اجلي�ش على الأر�ش جًوا من الأمان والطمئنان يف 

خمتلف املناطق على الرغم من الأجواء ال�صيا�صية املتوترة التي 

هّددت ا�صتقرار البلد. 

مداهمات  للجي�ش،  فيه  ــان  وك اإّل  تقريًبا  يــوم  ميــّر  مل 

ومهمات ودوريات ملالحقة املطلوبني للعدالة واملخّلني بالأمن، 

�صقط خالل عدٍد منها �صهداء وجرحى. كذلك، واجه اجلي�ش 

الإرهاب املتنقل الذي متّثل بعدٍد من التفجريات التي توّزعت 

يف مناطق عّدة من الهرمل اإىل بئر ح�صن وال�صويفات ومزرعة 

اأبرياء  �صحيتها  ذهــب  وغريها،  وعكار  والأ�صرفية  ي�صوع 

مدنيون وع�صكريون وجرحى... 

واملرح  لل�صهر  بال�صتعداد  يبداأ اجلميع  الأعياد، حني  وخالل 

ل  عيًدا،  ول  عطلًة  يعرف  ل  الع�صكري  وحــده  والحتفال، 

يفّكر حتى باحلجز ل�صهرٍة يف مطعم، فقد ي�صطر لإلغاء حجزه 

يف اللحظة الأخرية. اعتادت عائلته غيابه عن ماأدبة العيد، 

لأّنه »حمجوز يف اخلدمة«...
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الذاكرة الأمنية

نهاية  والتج�ص�ض  الإرهاب  اأُن�صئت جمموعة مكافحة  عندما 

ال�صبعينيات، يف ال�صعبة الثانية، كوحدٍة اأ�صا�صية جتهيًزا وتدريًبا 

ومهمات، كان ثمة َمن راهن على دور جديد لتلك ال�صعبة، 

التي خالًفا لكل الت�صورات ال�صائدة ظلت فاعلة طوال �صنوات 

احلرب، بح�صب ما تُبنّي مراجعة ذاكرتها واأر�صيفها، احلافَلني 

التي  امللفات  من  العديد  حول  واحل�صا�صة،  الدقيقة  بالتقارير 

طبعت تلك املرحلة.

عني الن�صر الثاقبة تراقب ال� 10٤52 كيلومرًتا مربًعا 
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دوًرا ع�صكرًيا خالل معركة »فجر  املخابرات  اأدت مديرية 

تكن  مل  بالتاأكيد  ولكن  منها،  جمموعات  عرب  اجلرود« 

خالل  من  الــدور  هذا  مثل  فيها  تــوؤدي  التي  الأوىل  املرة  تلك 

ا  وخ�صو�صً والتج�ص�ش،  الإرهاب  مكافحة  وفرع  ال�صاربة  القوة 

يف اأواخر الثمانينيات.

احلرب  كتاب  يف  �صفحة  اآخــر  اإقفال  ومع   ،1990 العام  يف 

الالعبني  اأنظار  قبلة  املخابرات  مديرية  كانت  اللبنانية، 

الداخلية  ال�صاحة  على  واإقليميني  حمليني  من  والفاعلني 

طاولة  على  دورهــا  جلهة  نقا�ش  مــادة  �صكلت  وقد  يومها. 

وثيقة  اإىل  انتهوا  والذين  الطائف،  يف  اللبنانيني  النواب  لقاء 

املديرية ميكن  لتلك  دوًرا حمدًدا  مبدئًيا  اأقرت  وطني،  وفاق 

اخت�صاره بالأمن الع�صكري، اأي ح�صر ن�صاطها داخل املوؤ�ص�صة 

الع�صكرية.

»رياح الوفاق« ومعادلت الأر�ض

دفعت  قائمة،  كانت  التي  ــاع  والأو�ــص املمار�صة  اأّن  غري 

بقراٍر  الوفاق«،  »رياح  ا�صتهت  ما  عك�ش  املديرية  ب�صفينة 

فر�صته املعادلت التي قامت على الأر�ش، والتي اأكدت �صرورة 

اأّنها  ا  خ�صو�صً وخارجه،  اجلي�ش  داخل  الأمني،  دورها  تفعيل 

اجلهاز الوحيد القادر على ملء الفراغ و�صّد الثغرات على هذا 

ال�صعيد.

مديرية  هيكلة  ــادة  اإع على  العمل  ور�صة  ــداأت  ب هكذا 

وتفعيل عملها، عرب  وتدريب عنا�صرها  املخابرات وجتهيزها 

اأول  ا�صتحداث فروع ومكاتب، ووظائف، كمرَكزي م�صاعد 

ق�صم  وا�صتحداث  احل�صر،  ل  املثال  �صبيل  على  ثاٍن،  وم�صاعد 

ظل  يف  لحًقا،  م�صتقل  مكتب  اإىل  حتويله  قبل  للجامعات 

الفورة ال�صبابية التي �صهدتها اجلامعات اللبنانية، باعتبارها 

اإثبات  معارك  يف  ال�صلطة،  مع  للمواجهة  �صاحلة  �صاحات 

الذات وتاأكيد الأحجام.

جنوًبا: دور فاعل للعمل ال�صتخباراتي 

حتى يف ال�صريط احلدودي املحتل

كان ل�صبكات املديرية دور اأ�صا�صي يف معركة �صيدا وح�صر 

العام  يف  احللوة  عني  خميم  داخل  فيها  الفل�صطيني  النفوذ 

وال�صتثمار  ال�صتخباراتي،  للعمل  الفاعل  الدور  اإذ كان   ،1991

ال�صتخبارات  راكمتها  كانت  التي  للمعلومات  اجليد 

الأهداف  ال�صابقة، فنجحت يف حتقيق  الفرتة  اللبنانية طوال 

معركة  يف  امليدان،  يف  الع�صكرية  الوحدات  عمل  وت�صهيل 

ُح�صمت ب�صرعٍة، باأقل كلفة ب�صرية.

الوحدات  دمج  ور�صة  يف  ا�صا�صًيا  دوًرا  املديرية  اأدت  كذلك، 

فا�صتطاعت  اجلنوب«،  »فجر  معركة  عقب  الع�صكرية، 

عنا�صر  وا�صتيعاب  الع�صكرية  القطع  توحيد  ــادة  ــ اإع

حركة  و�صبط  الوطنية،  للم�صاحلة  تتويًجا  امليلي�صيات، 

املجندين مع اإعادة العمل بقانون خدمة العلم، حتقيًقا ملبداأ 

الوطني.  الن�صهار 

اأمنية  عمليات  تنفيذ  من  املديرية  متنع  مل  املهمات  هذه 

املحتل،  احلـــدودي  ال�صريط  ــل  داخ حتى  وح�صا�صة،  دقيقة 

اإىل  اإرهابية،  بعملياٍت  �صاركوا  لإ�صرائيل  عمالء  وتوقيف 

�صعيد،  من  اأكرث  على  املتفرقة  العمليات  ع�صرات  جانب 

اللبنانية  الأرا�صي  على  الأمن  �صبط  اجلي�ش  لتكليف  بناًء 

كافة، عماًل بقرار جمل�ش الوزراء. 

عدو �صبح

مع  اللبناين،  التاريخ  يف  �صوداء  نقطة   ،2000 العام  فجر  �صهد 

خروج ظاهرة الإمارات الإ�صالمية اإىل العلن لأول مرة ب�صكٍل 

ويف  اجلي�ش،  بانت�صار  انتهت  التي  ال�صنية  اأحــداث  يف  �صافر 

عن  ناجتة  اأ�صا�صية،  ثغرات  عن  الك�صف  مّت  نف�صه  الوقت 

مبجالٍت  ن�صاطها  وتركيز  باملديرية  واأُنيط  �صبق  الذي  الدور 

ل�صخ�ٍش  مطبوعة  �صورة  على  املديرية  ح�صلت  يومها  معينة. 

اأ�صامة  القاعدة  تنظيم  لزعيم  عائدة  اأّنها  لحًقا  تبني  ملتٍح 

حول  الداخلية  ــريزة  ال ــة  اأروق يف  النقا�ش  فتح  ما  لدن،  بن 

من  ور�صة  لتنطلق  املديرية،  واإمكانات  اجلديدة  التحديات 

احلركة  ثقيلة  بدت  م�صرية  يف  �صبح،  عدو  �صد  جديد  نوع 

زمنًيا، ا�صتمرت حتى العام 2005.

على  الرتدادية  موجاته  العام،  هذا  من  �صباط  زلزال  ترك 

الرتكيبة الأمنية التي كانت قائمة، والتي تعر�صت لت�صونامي 

حّيد،  من  وُحّيد  �صّل،  من  ّل  ف�صُ القا�صية.  بال�صربة  اأ�صقطها 

املخابرات  مديرية  كانت  هوؤلء  بني  من  �صرب.  من  رب  و�صُ
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التي مّت التعامل معها »باملفرق«، يف حلظة متغريات داخلية 

واإقليمية، عجزت عن جماراتها، نتيجة انقالب الطاولة فوق 

روؤو�ش اجلميع مع اخلروج ال�صوري من لبنان.

ع�صية نهر البارد

رفيق  ال�صهيد  ال�صابق  احلكومة  رئي�ش  اغتيال  ا�صتيعاب 

»الغرب  ــام  اأم اللبنانية  املوؤ�ص�صات  اأبــواب  �صّرع  احلــريــري، 

والع�صكرية  الأمنية  التزاماته  تفعيل  اأعاد  الذي  الأمريكي« 

اإ�صالح  عمليات  يف  منخرًطا  الر�صمية،  امل�صلحة  القوى  مع 

ا�صتخال�ش  بعد  �صالتهم  اللبنانيون  ال�صباط  فوجد  وتدريب، 

هناك  كان  باخت�صار،  ال�صنية.  معركة  نتائج  من  العرب 

على  خمابرات  مديرية  لبناء  وا�صح  غربي   - اأمريكي  توجه 

قيا�ش خو�ش معارك �صد عدو ل متماثل ا�صمه الإرهاب، لغايٍة 

تو�صع  نذير  ت�صتم  بداأت  كانت  التي  القرار  عوا�صم  نف�ش  يف 

املنظمات الإرهابية ومتددها يف طول الأر�ش وعر�صها. 

هكذا كانت الأو�صاع ع�صية 21 اأيار 2007، موعد معمودية 

على  والتقنية  الب�صرية  القدرات  تطور  ّبينت  التي  البارد،  نهر 

خا�ش،  ب�صكٍل  املخابرات  ومديرية  ككل،  اجلي�ش  �صعيد 

وجمع  املخيم  داخــل  اخلا�صة  املهمات  خــالل  مــن  �ــصــواء 

التحقيقات  ومهنية  �صرعة  اإىل  و�صوًل  امليدانية،  املعلومات 

داخل  املتخفني  الإرهابيني  ع�صرات  ك�صف  اإىل  اأدت  التي 

على  نوعية  بنقلٍة  اأيلول  انت�صار  لينتهي  اللبنانية،  الأرا�صي 

الأ�صعدة كافة يف ما خ�ش املوؤ�ص�صة الع�صكرية، وميّهد لحًقا 

لإ�صراقة »فجر اجلرود«.

الن�صر عني 

ا  هام�صً يحتل  بداأ  قد  الإرهابي  العدو  على  الرتكيز  كان 

البو�صلة  اجتاه  اأّن  غري  الأمني،  العمل  م�صاحة  من  اأ�صا�صًيا 

احلدود  �صوب  مفتوحة  الثاقبة  الن�صر  عني  ظلت  اإذ  ي�صع،  مل 

التج�ص�ش  �صبكات  ع�صرات  انهيار  فكان  اجلنوبية، 

عدوان  خالل  املخابرات  ملديرية  الفّعال  والــدور  الإ�صرائيلية، 

2006. فقد متّكن اجلي�ش نتيجة املعلومات الأمنية املتوافرة، 

�صمان  وقبلها  الأزرق،  اخلط  حتى  النت�صار  �صرعة  تاأمني  من 

�صالمة الأهايل عقب التحرير يف العام 2000.

حتقيق الأهداف ب�صفر خ�صائر

دخل اجلي�ش اللبناين ومعه مديرية املخابرات، ع�صر الإرهاب، 

الأجهزة  مع  التن�صيق  فكان  �صوريا،  يف  ال�صراع  احتدام  مع 

�صل�صلة  بعد  اأدى  ما  كافة،  ال�صعد  على  واحلليفة،  ال�صديقة 

خروقات اأمنية، اإىل جناح اأمني باهر، �صمح بالق�صاء �صبه التام 

دته ع�صرات  على اخلاليا الرهابية، بجهد لبناين حم�ش، ج�صّ

الع�صكريون  اخلــرباء  عليها  اأثنى  التي  النوعية  العمليات 

ب�صفر  ــداف  الأه حتقيق  ح�صيلتها  كانت  والتي  الأجانب، 

خ�صائر. 

احلدود  وحترير  الكبري  اآب  انت�صار  اإىل  امل�صرية  هذه  اأف�صت 

للمجموعات  والأمني  الع�صكري  الوجود  واإنهاء  ال�صرقية، 

بو�صٍع  حتظى  التي  البقع  ببع�ش  فكرها  وح�صر  الإرهابية، 

املخابرات  ملديرية  كان  معركٍة  يف  معني،  دويل   - اإقليمي 

اإ�صهام اأ�صا�صي فيها، من خالل اخرتاق العدو وتاأمني املعلومات 

للقوى  اخللفي  الظهري  حماية  وكــذلــك  ال�صتخباراتية، 

الع�صكرية، ما ترجم انهياًرا �صريًعا للعدو. 

الع�صكرية،  ووحداته  جي�صهم  على  اللبنانيون  راهن  لقد 

اأ�صحاب  ووفــى  الرهان،  فك�صبوا  خمابراته،  على  وكذلك 

الوعد، ف�صقط املجرمون يف حق الع�صكريني واملواطنني الأبرياء 

العدالة  يد  يف  �صجناء  اأو  قتلى  اإّمــا  لينتهوا  املديرية،  قب�صة  يف 

نقلة  املخابرات  مديرية  خاللها  حّققت  رحلة  يف  اللبنانية، 

الأ�صدقاء  مب�صاعدة  واإمكانات،  وعماًل،  تنظيًما،  نوعية، 

حيًنا، وبالتكال على الذات اأحياًنا.

2019، عيد اجلي�ش الـ74، باإمكان اللبنانيني اأن يطمئنوا اإىل 

موؤ�ص�صتهم  اأمن  رجال  قدرات  بالدليل  ثبتت  بعدما  امل�صتقبل، 

الع�صكرية التي قطعت دابر التطرف، رغم اأّن احلرب مل تنتِه 

العهد  اأ�صحاب  و�صيبقى  اإرهابي.  واآخر  جنوًبا،  غادر  عدو  �صد 

فوق«  »من  تراقب  الثاقبة  ن�صرهم  عني  اأوفياء،  الوعد  على 

الـ10452 كيلومرًتا مربًعا، خمالبه جاهزة لالنق�صا�ش، �صباكه 

بكل  جاهزون  للت�صحية  اأبــًدا،  ودائًما،  اأمــان،  مظلة  تن�صج 

تقنع  فال  مروِم  �صرٍف  يف  غامرَت  »اإذا  �صعارهم:  و�صرف،  اأمانة 

مبا دون النجوِم«.

الــ74 للجي�ش ر�صالة للبنانيني، ذاكرتكم الأمنية  يف العيد 

يف احلفظ وال�صون مل مُت�ّش خالًفا لالعتقاد ال�صائد منذ 30 �صنة.



ذكراهم خالدة

بني 1991 و2019:

األف وثمانية وثمانون �صهيًدا

العدد�صهداء �صاحة ال�صرف

11 بينهم �صابط�صهداء معركة ال�صنية 2000

49 بينهم 5 �صباط�صهداء حرب متوز 2006

171 بينهم 15 �صابًطا�صهداء نهر البارد 2007

10 �صهداء انفجار طرابل�ش 2008

4�صهداء انفجار البح�صا�ش 2008

19 بينهم �صابطان�صهداء معركة عربا - �صيدا 2013

11 بينهم 3 �صباط�صهداء طرابل�ش- املنية - بحنني 2014

25 بينهم 3 �صباط�صهداء اأحداث عر�صال 2014

7�صهداء تلة احلمرا - عر�صال 2014

10ع�صكريون ُفقدوا يف معركة عر�صال يف العام 2014 ثم ا�صت�صهدوا

8 بينهم �صابط�صهداء جرود راأ�ش بعلبك والقاع 2015

7�صهداء فجر اجلرود 2017

2 بينهم �صابط�صهداء اعتداء طرابل�ش الإرهابي 2019

86 بينهم 11 �صابًطا�صهداء يف معارك واأحداث خمتلفة

يعلم املتطّوع يف اجلي�ض اأّنه حلظة يوّقع عقد التطّوع، ي�صبح م�صروع �صهيد... 

رغم ذلك ل يثنيه �صيء ول يعيق اندفاعه راتب اأو تدبري.

اإّن ال�صتقرار الذي تنعم به البالد، هو نتيجة معارك خا�صها اجلي�ض، ونتيجة دٍم ل يقّدر بثمٍن اأو يُحت�صب بتدابري...

من ت�صحياتهم تعرفون جي�صهم، 1088 �صهيًدا قّدمهم اجلي�ض خالل ما يقرب ثالثة عقود.

معظمهم �صقطوا يف �صاحة ال�صرف، وجميعهم افتدوا لبنان الواحد يف كل ال�صاحات...

لت�صنيف العددا

464�صهيد اخلدمة

111�صهيد الواجب

513 بينهم 50 �صابًطا و216 رتيًبا 247 فرًدا�صهيد �صاحة ال�صرف

1088 �صهيًدااملجموع
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من حكايات البطولة

يف البال

بقلم: ندين البلعة خريالله

تبقى ذكرى ال�صهيد خالدة يف ذاكرة اأهله والوطن... وتبقى حكايات عدد من ال�صهداء اأيقونة للبطولة يتناقلها 

اإىل  �صيد،  مركب  لإنقاذ  غط�ش  مبهمة  قيامه  اأثناء  يف  البحر  غدره  الذي  البحري  املغوار  ال�صابط  ذاك  من  الرفاق. 

بطل من معركة نهر البارد، نّفذ اأخطر املداهمات على اأوكار الإرهابيني م�صتخدًما دّراجاتهم النارية، وعند مغيب 

ال�صم�ش حني كان ُيفرت�ش اأن تتوقف العمليات وتعود الآليات اأدراجها، رفع يده موّجًها املاللة فاأ�صابته ر�صا�صة الغدر 

متحايلًة على درعه الواقي وم�صيبًة قلبه ب�صكٍل مبا�صر. وثالث اأُ�صيب يف املعركة نف�صها مراًرا وكان يف كل مرة 

ينت�صر على اأوجاعه ويعود اإىل القتال، ويف طريق العودة، و�صط نرث الأرّز والورود وزغاريد احل�صود التي ا�صتقبلت الأبطال 

العائدين منت�صرين من نهر البارد، كان قدره اأن ي�صت�صهد...

اأن  عرف  احلائط.  على  كتابتها  واأعاد  طبية،  و�صفة  على  كتبها  التي  ال�صهيد...«  »العريف  و�صيته  وّقع  ورابع 

اإىل واجبه �صجاعًا مقدامًا ل  باأّنه �صيقّدم حياته فداًء للوطن. كتب و�صيته وم�صى  الواجب يناديه فا�صتجاب. �صعر 

يرهبه املوت.

اأن يرتك  الذي رف�ش  اأو تراجعوا. ذاك  ويف عر�صال، حتكي اجلرود عن بطولت رجال قارعوا اخلطر وما ا�صتكانوا 

ع�صكرييه و�صط املعركة، ورف�ش اأن ي�صّلم بقعته لالإرهابيني، 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�ش اأن تدرك 

ما تفعله، لعتذرت لأّنها �صّلت طريقها واأ�صابت قلبه الكبري...

املوؤ�ص�صة،  ال�صهداء وخدمة  اأبناء  اإىل رعاية  وان�صرفت  العميقة  ال�صهداء وعائالتهم بطولت طوت اجلراح  ويف بيوت 

ا�صاألوا تلك املراأة اجلبارة التي خ�صرت زوًجا وابًنا، ن�صران كان �صعًبا عليهما البقاء على الأر�ش، فا�صت�صهدا يف علياء 

�صماء الوطن.
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خدمة العلم

جتربة فريدة يف العطاء املتبادل بني اجلي�ض وال�صباب

اجلي�ض  قطع  على  املجندين  اآلف  مبوجبها  تعاقب  التي  العلم،  خدمة  جتربة  توقف  على  �صنوات  مّرت 

والن�صباط،  النظام  رائدها  خمتلفة  حياة  اإىل  تعرفوا  اإذ  منهم،  كل  حياة  يف  فريدة  حمطة  فكانت  ووحداته، 

وحظوا بفر�صة بناء �صداقات متينة دامت حتى ما بعد نهاية اخلدمة. وفيما ترك البع�ض ب�صماٍت وا�صحة داخل 

املوؤ�ص�صة، فقد حمل معظمهم قيًما ومبادىء ما زالت حتكم قراراتهم وت�صرفاتهم حتى اليوم. 

القادمني من خمتلف املناطق والنتماءات والطبق��ات الن�صهار يف  اأُتيح لل�صبان  العلم،  من خالل خدمة 

بوتق��ة واحدة، واختبار م�صاعر الألفة والأخّوة التي يوّلدها العي�ض �صمن اخلندق الواحد...

خدمة العلم، جتربة فريدة، ت�صتحق التوقف عندها للتقييم والعربة..

كّلنا للوطن

اإعداد: رميا �صليم �صوميط



اأ�صا�صًيا  مرتكًزا  العلم  خدمة  ُتعترب 

اأهدافها  ومن  الوطنية  الدول  ل�صيا�صات 

ملواجهة  عــ�ــصــكــري  احــتــيــاط  خــلــق 

الوطن،  تهدد  التي  الطارئة  الأخــطــار 

الع�صكرية  القدرات  بالإ�صافة اىل تعزيز 

وتعزيز  ن�صبًيا،  منخف�صة  بتكاليف 

بني  التفاعل  خالل  من  الوطنية  الــروح 

املجتمَعني الع�صكري واملدين.

لبنان  العلم يف  قانون خلدمة  اأول  �صدر 

ومبوجبه   ،1953 الأول  كــانــون   8 يف 

اأدخلت وزارة الرتبية التدريب الع�صكري 

وقد  الثانوية،  املرحلة  طالب  مناهج  يف 

ا�صتمر حتى العام 1975.

خدمة  تطبيق  اأُعيد   ،1993 العام  يف 

 102 رقم  ال�صرتاعي  املر�صوم  وفق  العلم 

تاريخ 1983/9/16، ومّت اإن�صاء مع�صكَري 

دفــعــات  ل�صتيعاب  ــان  ــرم وع ــوروار  ــ الـ

املجندين.

بني 1993 و2007

250 األف �صاب اأّدوا اخلدمة

الأوىل  الدفعة  الوروار  مع�صكر  ا�صتقبل 

على  العلم  خدمة  اإىل  املدعوين  من 

 )1993 اآب  و6  و4   2 )يف  مــراحــل  ثــالث 

مبعدل خم�صمئة جمند يف كل مرحلة. 

التن�صئة  دورة  املجندون  تابع  هناك، 

الأ�صا�صية - الق�صم امل�صرتك قبل اأن يتّم 

توزيعهم على القطع والوحدات، وبعدها 

جمموعها  بلغ  التي  الدفعات  توالت 

منها  كل  عديد  راوح  دفعة   88 حواىل 

جمند.  اآلف  وع�صرة  اآلف  �صبعة  بني  ما 

خدمة  اأدوا  الذين  ال�صبان  عدد  بلغ  وقد 

العلم حلني اإلغائها يف العام 2007 حواىل 

250،000 جمند، بينهم حواىل 5000 مالزم 

علًما  رتيب،  الـ12000  يقارب  وما  جمند، 

اأّن حواىل 12000 جمند تطّوعوا يف اجلي�ش 

بعد انتهاء اخلدمة الإلزامية. 

ني،  مت مهمة خدمة العلم اىل �صقَّ ُق�صّ

يف  كمقاتلني  املجندين  اإعـــداد  الأول 

التن�صئة  تــزويــدهــم  ــاين  ــث وال اجلــيــ�ــش، 

عمل  الأوىل  املرحلة  خــالل  الوطنية. 

املدربون على غر�ش روح النظام والن�صباط 

يف نفو�ش املجندين، بالإ�صافة اإىل تنمية 

لكت�صاب  وتدريبهم  البدنية  لياقتهم 

املهارات الع�صكرية وا�صتخدام الأ�صلحة 

يف املعارك.

جورج خباز: يف التدريب الع�صكري 

اكت�صفنا قدراتنا اجل�صدية

مل تكن تلك املرحلة بال�صهلة، كما 

يوؤكد معظم ال�صبان الذين اأّدوا اخلدمة 

جورج  الفنان  بينهم  ومــن  الإلزامية، 

خباز الذي اأو�صح اأن »التدريب الع�صكري 

من  الكثري  وفيه  للغاية،  �صاًقا  كان 

)ركــ�ــش، متارين  اجلــ�ــصــدي  ــاق  ــ الإره

�صواعد، متارين �صري، ودرو�ش يف ا�صتخدام 

الأ�صلحة وتفكيكها وتركيبها، اإلخ( 

نكت�صف  جعلنا  املقابل  يف  ولكّنه 

قدراتنا اجل�صدية ون�صتفيد من التمارين 

الريا�صية لإعداد بنية ج�صدية قوية اأ�صوة 

بالع�صكريني يف اخلدمة الفعلية«.

مل تقت�صر ال�صعوبات يف ذلك احلني على 

ا  اأي�صً �صملت  واإمنا  الع�صكري  التدريب 

ال�صبان  يحملها  كان  التي  الهواج�ش 

وقٍت  يف  العمر،  من  �صنة  اإهــدار  جلهة 

كان عدد كبري منهم باأم�ّش احلاجة 

القت�صادية  الظروف  ملواجهة  العمل  اإىل 

واأّن  ا  خ�صو�صً ال�صعبة،  والجتماعية 

اخلدمة الع�صكرية مل توؤّمن لهم حوافز 

حينذاك  برزت  كما  م�صجعة.  مادية 

م�صكلة العمر املحّدد للتاأجيل الذي مل 

العليا  الدرا�صات  لطالب  منا�صًبا  يكن 

ل �صيما يف جمايل الطب والهند�صة.

د. حرفو�ض: تعّلمت يف �صنة ما مل 

تعّلمني اإياه اجلامعات

كذلك، فاإّن النتقال من منط حياة 

مريح اإىل اأجواء الن�صباط الكّلي والتزام 

ال�صهل  بــالأمــر  يكن  مل  التعليمات 

لكّنه  اجلــدد،  املجندين  اإىل  بالن�صبة 

امل�صوؤولية  حتّمل  ف�صيًئا  �صيًئا  علمهم 

الإطــار،  هذا  يف  الــذات.  على  والتكال 

الدكتور  ال�صابق،  املجند  ال�صابط  يقول 

يف  جامعي(:  )اأ�صتاذ  حرفو�ش  اأنــطــوان 

اأثناء الدورة التدريبية، اكت�صبت عادات 

خاللها  من  تعلمت  ب�صيطة،  يومية 

اأهــمــيــة الــنــظــام والنــ�ــصــبــاط واحـــرتام 

الوقت، وهي �صاعدتني لحًقا يف النجاح 

املوؤ�ص�صة  اأّن  والواقع  العملية.  حياتي  يف 

مل  مــا  �صنة،  يف  عّلمتني  الع�صكرية 

تعلمني اإياه جامعات فرن�صا يف �صنوات«.

املهمة  من  الثاين  ال�ِصّق  تنفيذ  خالل 

والذي ي�صمل التن�صئة الوطنية ال�صحيحة، 

املجندين،  خمـــاوف  معظم  �صكنت 

واقعهم  اإىل  يــنــظــرون  ــداأوا  ــ بـ ــن  ــذي ال

فخالل  خمتلفة.  زاوية  من  الع�صكري 

تلك الفرتة، كانت عملية الدمج بني 

املناطق  خمتلف  من  القادمني  ال�صبان 

قد  م�صبقة،  واأفكاٍر  بذهنياٍت خمتلفة 
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يف  الختالط  اإّن  اإذ  ثمارها،  توؤتي  بداأت 

ما بينهم كان يوؤدي اإىل ن�صوء �صداقاٍت 

من  يتعلمونه  ما  عملًيا  ترتِجم  متينة 

درو�ٍش نظرية حول التاآلف مع الآخر واإلغاء 

ا كان  الفوارق بني اأبناء الوطن الواحد اأيًّ

حزبية...  اأو  مذهبية،  طبقية،  نوعها، 

حرفو�ش:  الدكتور  يقول  الإطار،  هذا  يف 

بذهنية  التدريب  مبع�صكر  »التحقت 

اأعتقد  وكنت  فرن�صية،  جامعة  خريج 

التفكري  يف  الفرن�صيني  اإىل  اأقرب  اأّنني 

ــوك، لأكــتــ�ــصــف مـــن خــالل  ــل ــص ــ� وال

القادمني  املجندين  بزمالئي  اختالطي 

من  اأّن  خمتلفة،  لبنانية  مناطق  من 

وتطلعاته  اأفــكــاره  يف  حًقا  ي�صبهني 

ل  طرابل�ش  ابن  هو  الوطنية،  واأهدافه 

الفرن�صي!«.

 ... يف اخلدمة الفعلية

اجل�صدي  ــداد  الإع مرحلة  انتهاء  بعد 

واملعنوي، مّت توزيع املجندين على قطع 

لهم  ت�صّنى  هناك،  ووحــداتــه.  اجلي�ش 

عي�ش احلياة الع�صكرية باأدّق تفا�صيلها 

اإىل جنب مع ع�صكريي اخلدمة  جنًبا 

حتت  احلر�ش  خدمة  من  بدًءا  الفعلية، 

اأ�صعة ال�صم�ش احلارقة، و�صوًل اإىل خو�ش 

املعارك �صد الإرهاب والعدو الإ�صرائيلي. 

متاًما  ال�صورة  تبلورت  املرحلة،  هذه  يف 

اإىل  تعرفوا  لقد  املجندين،  اإىل  بالن�صبة 

ومل�صوا  كثب  عن  الع�صكرية  احلياة 

يبذلها  التي  الت�صحيات  مدى  اليد  مل�ش 

عن  ــدفــاع  ال �صبيل  يف  الع�صكريون 

الوطن واأبنائه. كذلك، فقد �صعروا مبا 

ي�صعر به كل ع�صكري، وهو اأّنه ورفاقه 

كبرية  عائلة  ي�صكلون  الع�صكريني 

اأفرادها م�صري واحد وهدف واحد.

الفنان جورج  يقول  املو�صوع  حول هذا 

املوؤ�ص�صة  داخــل  تكون  عندما  خباز: 

الع�صكرية، فاإّنك ترى ال�صورة احلقيقية 

للع�صكريني، تلك التي ل يدركها �صوى 

من عا�ش بينهم. ترى �صورة ال�صاب الذي 

يقّدم ذاته دفاًعا عن مبادئه. كذلك، 

ترى العالقة املتينة بني اجلي�ش واملعرفة 

والثقافة، وهذا ما ل يدركه الكثريون. 

املوؤ�ص�صة  داخل  تكون  عندما  وي�صيف: 

الآخــر  تتقّبل  اأن  تتعلم  الع�صكرية، 

وميوله.  انتماءاته  عن  النظر  ب�صرف 

حتب  اأن  بب�صاطٍة،  تتعلم  اجلي�ش،  يف 

زاويــة  هي  خمتلفة،  ــة  زاوي من  الوطن 

اخلدمة والت�صحية. 

مل مت�ِش اأ�صهر اخلدمة يف قطع اجلي�ش 

وّظفوا  اإذ  املجندين.  اإىل  بالن�صبة  عبًثا 

�صمن  املجالت  خمتلف  يف  طاقاتهم 

موؤ�ص�صات الدولة واأ�صهموا يف تخفيف جزء 

من الأعباء القت�صادية امللقاة على عاتق 

�صبيل  على  فهم  احلكومية.  الأجهزة 

تنفيذ  يف  فّعال  ب�صكٍل  �صاركوا  املثال، 

املناطق  خمتلف  يف  الإمنائية  الربامج 

اخلدمة  يف  الع�صكريني  جــانــب  اإىل 

بنى  تاأهيل  بينها  من  وكان  الفعلية، 

اإىل  امل�صاعدة يف عودة املهجرين  حتتية، 

العامة  واملــرافــق  ــار  الآث تاأهيل  قراهم، 

واإخماد احلرائق، بالإ�صافة اإىل امل�صاعدة 

يف عمليات الإغاثة والإنقاذ، وامل�صاركة 

يف ن�صاطات ريا�صية بارزة.

... واإجنازات فردية

بع�ش  اأ�ــصــهــم  ذلـــك،  اإىل  بــالإ�ــصــافــة 

عّدة  يف  ال�صخ�صية  بخربتهم  املجندين 

روؤ�صائهم  من  بدعٍم  فردية،  اإجنـــازاٍت 

قام العديد من املجندين باأعمال 

جماالت  يف  اجلي�ش  يف  باهرة 

تر�ضيم  وحتى  والهند�ضة  التاأليل 

احلدود.



قام  ما  الإطار  هذا  يف  ُيذكر  املبا�صرين. 

بارزة  اأعماٍل  من  حرفو�ش  الدكتور  به 

اإكمال  بينها  من  �صعيد،  غري  على 

من  اللوج�صتي  الــلــواء  تاأليل  عملية 

كانت  والتي   Foxpro برنامج  خالل 

بالتعاون  �صابقة  مرحلة  يف  بــداأت  قد 

الدكتور  ويو�صح  اأمريكيني.  مع خرباء 

حرفو�ش اأّن هذه اخلطوة �صّهلت عملية 

ال�صرايا  بــني  الع�صكريني  ت�صكيل 

خمتلف  تاأليل  �صملت  لأّنها  والقطع 

ال�صخ�صي.  والعتاد  الع�صكرية  املعدات 

يف  �صباًقا  اجلي�ش  كان  فقد  كذلك، 

هذا املجال،لأّنه يف العام 2001، مل تكن 

املوؤ�ص�صات  يف  منت�صرة  التاأليل  عملية 

ال�صنوات  يف  انت�صرت  واإمنـــا  اخلا�صة، 

الالحقة.

حرفو�ش  املجند  ال�صابط  اأدى  كذلك، 

ت�صحيح  يف  ــه  ــاق رف ــع  م مــهــًمــا  دوًرا 

ويف  الأزرق.  اخلــط  عند  ــدود  احل تر�صيم 

الن�صحاب  بعد  يقول:  للمو�صوع  �صرحه 

ــلــي مــن اجلـــنـــوب، وجــدت  ــي ــرائ ــص الإ�

�صببها  احلـــدود  تر�صيم  يف  م�صكلة 

الفارق بني احل�صابات اللبنانية والأخرى 

اأعطت   GPSالـ بح�صب  الإ�صرائيلية، 

ا�صتغلها  200 مرت  جماًل للخطاأ مب�صافة 

مع  ُكّلفت  حينذاك،  مل�صلحته.  العدو 

رفاٍق يل بت�صحيح اخلطاأ التقني، فقمنا 

التعديالت  واإجراء  هوائية  لواقط  بو�صع 

التقنية الالزمة. 

يف اإطار مماثل، متكن املالزم املجند 

هند�صة  يف  )ماج�صتري  احلـــداد  �صيزار 

وبعد  ــك(،  ــي ــرتون ــك والل ــالت  ــص ــ� الت

ت�صجيٍع من روؤ�صائه الع�صكريني ورفاقه 

الكرتوين  فوا�ش  ابتكار  من  املجندين 

Aqua-Box ُي�صتخدم يف خزانات املنازل 
ويتيح جتّنب خطر ال�صدمة الكهربائية 

الفوا�ش  عــن  تنجم  اأن  ميكن  التي 

التقليدي.

زاٌد وذكريات

ما بني املهمات الع�صكرية واخلدمات 

الإمنائية، م�صت �صهور اخلدمة ب�صرعة 

ختامها،  ويف  املجندين.  اإىل  بالن�صبة 

ناقمني  كانوا  مّمن  الكثريون  اأ�صبح 

اأ�صّد  مــن  العلم،  خدمة  فكرة  على 

ــدافــعــني عــن الــبــّزة  ــن لــهــا وامل ــدي ــوؤي امل

الع�صكرية. يف هذا الإطار يقول الدكتور 

احلربية  الكلية  »دخــلــت  حرفو�ش: 

يف  عمري  من  �صنة  اإ�صاعة  على  ثائًرا 

خدمة العلم، وحني انتهت هذه ال�صنة، 

باملوؤ�ص�صة  لاللتحاق  بطلٍب  تقدمت 

الدكتوراه  اأطروحة  ولــول  الع�صكرية، 

اإىل  لبنان  مغادرة  على  اأجربتني  التي 

اأبناء  عــداد  من  اليوم  لكنت  فرن�صا، 

املوؤ�ص�صة الع�صكرية«.

مل  والـــوحـــدات،  القطع  مــغــادرة  ــدى  ل

ال�صخ�صية  اأمتعتهم  املجندون  يحمل 

بل  وحــ�ــصــب،  اجلميلة  وذكــريــاتــهــم 

كافًيا  زاًدا  تعلموه  مما  ا  اأي�صً حملوا 

هذا  يف  ال�صاحلة.  واملواطنية  الوطنية  يف 

»اأنا  خباز:  جــورج  الفنان  يقول  الإطــار 

الع�صكرية،  البّزة  يقّدر  بيٍت  اإىل  اأنتمي 

بالدي.  بجي�ش  الفخر  على  تربيت  وقد 

واإخــوتــي  كنت  �ــصــغــرًيا،  كنت  حــني 

نوؤدي التحية للع�صكريني الواقفني على 

احلواجز. وحني التحقت بخدمة العلم، 

وما  الذهنية،  بهذه  املع�صكر  دخلت 

ع�صته خالل هذه التجربة عّزز م�صاعري 

جتاه جي�ش الوطن بعد اأن اأدركت قيمة 

الت�صحيات التي يقدمها الع�صكريون«. 

وي�صيف: ف�صاًل عن اخلربات الع�صكرية 

يف  اكت�صبتها  التي  املفيدة  والــعــادات 

يف  املجندين  من   12000 تطّوع 

خدمة  اأنهوا  اأن  بعد  اجلي�ش 

العلم.
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التجربة  اجلي�ش، فقد خرجت من هذه 

زالت  ما  املناطق  خمتلف  من  باأ�صدقاء 

تكن  مل  متينة،  �صداقة  بهم  تربطني 

الفنان  ويختم  العلم.  لول خدمة  لتوجد 

اللبناين قائاًل: دخلت مع�صكر التجنيد 

فخوًرا بجي�ش بالدي، وما زلت، لأّن هذه 

ُي�صتغنى  ل  التي  الوحيدة  هي  املوؤ�ص�صة 

ومتا�صك  الوطن  احلفاظ على  عنها يف 

اأبنائه.

يف اإطار مماثل، يقول الدكتور حرفو�ش: 

كل  اكت�صفه  ما  هو  احلقيقي  لبنان 

هو  الع�صكرية،  خدمته  خالل  جمند 

وجي�صه،  الوطن  اأبناء  بني  التالحم  هذا 

وهذه الت�صحية التي ل تعرف حدوًدا.

هل تُ�صتعاد؟

يف الرابع من �صباط 2005، �صدر القانون 

خدمة  اإلغاء  على  ين�ش  الــذي   665 رقم 

العلم ب�صورٍة نهائية بعد مرور �صنتني على 

الر�صمية،  اجلريدة  يف  القانون  هذا  ن�صر 

وبالتايل فقد توقف تطويع �صبان خلدمة 

ال�صوؤال  ولكن   .2007 العام  يف  العلم 

اللزامي  التجنيد  خــدم  هل  املــطــروح: 

الذين  املجندون  ا�صتفاد  ومباذا  اأهدافه؟ 

خدمة  يف  عمرهم  من  عاًما  اأ�صاعوا 

الوطن؟

اجلي�ش  قيادة  يف  خمت�ش  مرجع  يفيد 

اأهم  حققت  العلم  خدمة  جتربة  بــاأّن 

بني  الوطني  الن�صهار  ــو  وه اأهــدافــهــا 

من  اللبناين،  املجتمع  �صرائح  خمتلف 

خالل تعزيز الروح الوطنية واإلغاء الفوارق 

اإىل  بالإ�صافة  املجندين،  بني  الطبقية 

تغليـب فكرة النتمـاء الوطنـي والقـومي 

واملذهبيـة  الطائفيـة  النتمـاءات  على 

واحلزبيـة ال�صيقـة.

يف  الإلزامي  التجنيد  اأ�صهم  كذلك، 

النق�ش  لأّن  للجي�ش،  الحتياط  تاأمني 

الع�صكرية  الوحدات  بع�ش  يف  احلا�صل 

يف  اخلدمات  لبع�ش  العالية  والكلفة 

يفر�ش  ال�صعبة  القت�صادية  الــظــروف 

املجندين  ــات  ــدم خ ــن  م ــتــفــادة  ــص ال�

املجالت  يف  الحتياطيني  ا  وخ�صو�صً

مادًيا  ر�صيًدا  ي�صكلون  فهم  كافة، 

ومعنوًيا كبرًيا للجي�ش يف زمَني احلرب 

واجلي�ش بحاجة ملدعوي خدمة  وال�صلم، 

عديد  ا�صتكمال  اأجـــل  ــن  م الــعــلــم 

وحدات، فهو ينت�صر على احلدود كافة 

ويف الداخل اللبناين.

وي�صيف: يف حال تعّر�ش لبنان لعتداء 

وحداته  كــل  اإىل  �صيحتاج  خــارجــي، 

بحيث  العدوان،  رّد  مهمة  يف  القتالية 

الداخلية  اجلــبــهــة  مــهــمــات  ت�صبح 

احتياطية.  ع�صكرية  لوحداٍت  بحاجٍة 

للتطويع  املالية  التقييدات  ظل  ففي 

قانون  خــالل  مــن  ميكن  اجلي�ش  يف 

اجلي�ش  بعديد  التحكم  العلم،  خدمة 

اأو نق�صاًنا وفق ما تقت�صيه الظروف  زيادة 

امل�صّرحني.  الع�صكريني  واأعداد  امليدانية 

فالتجنيد هو مبنزلة تعاقد �صنوي موؤقت 

ل يلزم اجلي�ش اأو املالية العامة على املدى 

اإىل  بالن�صبة  احلــال  هو  كما  البعيد، 

اإ�صرائيل  حرب  اأظهرت  فقد  التطويع. 

على لبنان يف العام 2006 احلاجة اإىل قوى 

»نهر  معركتا  اأظهرت  كما  كبرية. 

البارد« و»فجر اجلرود« وجود اندفاع قوي 

لدى املواطنني للتطوع من اأجل م�صاعدة 

اللوج�صتية،  العمليات  يف  اجلي�ش 

ميكن  ع�صكرًيا  تدريًبا  يفر�ش  مــا 

ال�صتفادة منه عند احلاجة.

ا�صتمرارية  اأّن  املرجع  يو�صح  ذلك،  اإىل 

التوازن  لتحقيق  �صرورية  العلم  خدمة 

�صمن  واملناطقي  والثقايف  الجتماعي 

لي�صت  التجنيد  �صنة  اأّن  كما  اجلي�ش، 

خ�صارة فاإيجابياتها كثرية بالن�صبة اإىل 

املجندين واجلي�ش على ال�صواء.

لبنان احلقيقي هو ما اكت�ضفه كل 

جمند خالل خدمته الع�ضكرية.
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اجلي�ش واأهله

تطرح موازنات اجليو�ض اإجماًل اإ�صكالية ب�صبب ما يتطّلبه اإن�صاء اجلي�ض 

جي�ض  دون  من  دولة  قيام  اإمكان  وعدم  جهة،  من  وت�صليحه  وجتهيزه 

اإجماًل:  نظريتني  من خالل  يتّم  الإ�صكالية  هذه  حّل  اأخرى.  من جهٍة 

الوطن.  تاأمني« على حياة  الأوىل مفادها اعتبار اجلي�ض مبنزلة »�صركة 

فحني يتعّر�ض الوطن لالأخطار، يكون اجلي�ض �صمانته والدرع التي تقيه 

هذه الأخطار.

اأما الثانية فتقوم على توظيف اإمكانات اجلي�ض يف خدمة املجتمع اأيام 

خالل  من  كبرية  نفقات  الدولة  على  يوّفر  بذلك  فهو  وبالتايل  ال�صلم، 

اجل�صور،  واإقامة  الطرقات،  �صق  مثل:  الإمنائية  املجالت  يف  م�صاركته 

 - ا  خ�صو�صً النائية  املناطق  يف   - للمواطنني  ال�صحية  اخلدمات  وتقدمي 

والقيام بن�صاطاٍت بيئية، والتدّخل لالإنقاذ يف حالت الكوارث، بالإ�صافة 

اإىل امت�صا�ض البطالة من خالل التطويع وتنمية املوارد الب�صرية عرب ما 

يتلّقاه عنا�صره من تدريب فني ومهني... وف�صاًل عن كل ذلك، ي�صهم 

اجلي�ض يف تاأمني ال�صتقرار من خالل دوره على �صعيد حتقيق الن�صهار 

الوطني.

يف ما يتعّلق بجي�صنا، اأثبتت التجارب التي مّر بها لبنان اأّن كلفة اجلي�ض 

تبقى اأقل بكثرٍي من كلفة عدم وجود جي�ض حمرتف. اأكرث من ذلك، اأثبت 

واملعول،  �صيفه  ال�صلم...  ويف  احلرب  يف  الوطن  �صمانة  اأّنه  اجلي�ض  هذا 

طبيبه واملهند�ض، عامله وخبريه... كلهم يف خدمة الوطن واأهله. يف كل 

ظرف ويوم و�صائقة...

جي�صنا: البندقية واملعول واملعّلم 

واملهند�ض والطبيب يف اخلدمة الدائمة

اإعداد: با�صكال معو�ض بومارون
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 102 رقــم  ال�صرتاعي  )املر�صوم  الوطني  الــدفــاع  قانون  وفــق 

يقوم اجلي�ش بثالث مهمات:  وتعديالته(،   1983/9/16 تاريخ 

الدفاع  اإىل  املهمات  هذه  وتهدف  واإمنائية،  اأمنية،  دفاعية، 

الدولة،  �صلطة  وعلى  ال�صيادة  على  واملحافظة  الوطن،  عن 

وحماية الد�صتور، وحفظ الأمن وال�صتقرار، وامل�صاهمة يف تاأمني 

ال�صتقرار الجتماعي والتنمية.

يف العام 1994 اأعلنت  قيادة اجلي�ش اأّن عنوان املرحلة القادمة  

ونعتز به  نرفعه  �صعار  �صيكون »اجلي�ش بندقية ومعول«، وهو 

وليطمئن اللبناين اإىل اأّنه، بالإ�صافة اإىل اخلم�صني األف بندقية 

ا مئة  املتاأهبة دائًما للحفاظ على اأمنه وا�صتقراره، هناك اأي�صً

بيته  اإعمار  اإعــادة  على  مل�صاعدته  جاهزة  ومعول  �صاعد  األف 

ال�صاأن الإمنائي هو تاأكيد  وحّيه وقريته ووطنه. فالنخراط يف 

و�صعبه،  اأر�صه  اإىل  اللبناين  للجندي  الفعلي  النت�صاب  على 

اأهله، ي�صهم  اإّنه دائًما بني  واإميانه بر�صالته الوطنية ال�صاملة. 

يف اإعمار البالد ويدافع عنها، وي�صتب�صل وي�صقط �صهيًدا كلما 

دعا الواجب.

لبنان، كان قرار  التي �صهدها  الدامية  الأحداث  انتهاء  بعد 

تهدم،  ما  اإعمار  واإعادة  النهو�ش  امل�صاركة يف عملية  القيادة 

ور�صة  املواطنني يف  الع�صكريني مع �صواعد  فت�صابكت �صواعد 

البناء، ومن اأبرز املهمات التي نّفذها اجلي�ش يف هذا ال�صياق:

ة يف اجلي�ش  - »عودة املهجرين اأمن واإعمار«: توّلت الفرق املخت�صّ

اإزالة الركام ورفع الأنقا�ش يف القرى املهدمة يف اجلبل وقامت 

واإعــادة  الأرا�صي  با�صت�صالح  الآلية  ورفو�صه  اجلي�ش  جرافات 

تاأهيلها للزراعة وال�صتثمار.

- »النظافة �صحة وح�صارة«: نّفذت فرق من اجلي�ش اأكرث من 

مرة حملة وا�صعة للنظافة العامة يف املدن والقرى التي يتمركز 

فيها، حفاًظا على ال�صحة العامة والبيئة وجمال الطبيعة.

وثكناته  مراكزه  اجلي�ش  فتح  النور«:  بلد  يف  لالأّمية  »ل   -

ملحو  حملة  بعد  الأميني،  لتعليم  النائية  املناطق  يف  ا  خ�صو�صً

الأّمية يف �صفوف الع�صكريني.

الإ�صرائيلية  العتداءات  مواجهة  يف  العدوان:  اآثار  مواجهة   -

عطاء  ا  واأي�صً �صهدائه  دم  اجلي�ش  قّدم  لبنان،  على  املتكررة 

املاأوى  واأّمن  املت�صررين  الأنقا�ش، و�صاعد  خربائه وجنوده، فرفع 

اإقامة اجل�صور  ة،  املوؤقت للكثريين، بينما توّلت فرقه املخت�صّ

بدًل من تلك املهدمة، واأ�صهمت يف اإعادة اإن�صاء البنى التحتية 

كما  طرقات...(،  و�صق  وكهرباء  ماء  )�صبكات  وتاأهيلها 

وم�صالح  الكهرباء  توليد  حمطات  يف  العمل  ا�صتمرار  اأّمــن 

اأ�صالك  وقام بتمديد  الربيد،  الهاتف وم�صلحة  املياه وموزعات 

الهاتف اإىل بع�ش القرى النائية.

التابعة للقوات اجلوية  الطوافات  اأ�صهمت  - مواجهة الكوارث: 

يف  اندلعت  التي  احلرائق  باإخماد  اجلي�ش  من  قوى  جانب  اإىل 

عدة مناطق. كما تدّخل اجلي�ش ملواجهة الكوارث الطبيعية 

اإىل  ثلجية  وعوا�صف  في�صانات  من  اأ�صكالها  مبختلف 

احلرائق وانقطاع الطرقات... وكان يف كل مرة خري.

- »اآثارنا ثروتنا الوطنية«: حتت هذا ال�صعار قام اجلي�ش اللبناين 

بالتن�صيق  الأثرية  والقالع  ال�صياحية  للمرافق  تاأهيل  بعملية 

مع مديرية الآثار واملتحف الوطني. 

زوارق  اجلي�ش  من  عنا�صر  ت�صارك  والأنهر:  ال�صواطئ  تنظيف   -

القوات البحرية واآليات هند�صية بالتعاون والتن�صيق مع جمعية 

لل�صاطئ  وا�صعة  تنظيف  بعملية  الكبري«،  الأزرق  »حملة 

�صور  حتى  �صماًل  العري�صة  من  وذلك  عام،  كل  يف  اللبناين 

تنظيف  كانت  املجال  هذا  يف  مهماته  اأ�صعب  ولعل  جنوًبا، 

العدوان  بعد  بالنفط،  امللوثة  البحرية  البقع  من  ال�صاطئ 

الإ�صرائيلي يف العام 2006. 
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- »لبنان الأخ�صر«: تنفيًذا لقرار قيادة اجلي�ش مّت افتتاح دورات 

خرباء  اإ�صراف  وحتت  اجلي�ش  واألوية  واأفــواج  قطع  يف  حتريج 

ة من اإمارة  التحريج وبالتن�صيق مع وزارة الزراعة وهيئات خمت�صّ

موناكو، مّت خاللها تدريب الع�صكريني على اأ�صول التحريج 

غر�ش  على  اجلي�ش  دور  يقت�صر  ومل  الأ�صجار.  زرع  وكيفية 

اأخطار  ال�صتول وحمايتها من  رّي هذه  ال�صتول فقط، بل �صمل 

املا�صية واحلّطابني وغريهم. كما ت�صاعد عنا�صر من اجلي�ش 

املزارعني يف مكافحة الأوبئة الزراعية اإذ تقوم الطوافات بر�ّش 

ف�صاًل  وال�صندل،  ال�صونة  ح�صرات  مبكافحة  خا�صة  مبيدات 

عن ر�ّش بذور للتحريج.

- م�صاندة الدولة: ترفد املوؤ�ص�صة الع�صكرية اأجهزة الدولة والإدارات 

الر�صمية بالو�صائل واخلربات الالزمة والطاقات الب�صرية، يف عدة 

وم�صاعدة  العامة،  املوؤ�ص�صات  تاأليل عمل  بينها  جمالت، من 

الدوائر العقارية وترميم �صبكات الهاتف و�صوى ذلك.

املجال خدمات كثرية من  - خدمات خمتلفة: نذكر يف هذا 

املجتمع  وهيئات  والجتماعية  الإن�صانية  املوؤ�ص�صات  م�صاعدة 

املدين اإىل اإقامة املخّيمات ال�صيفية وتنظيم حمالت التوعية 

و�صواها.

مديرية التعاون الع�صكري - املدين يف اإطار معا�صر

يف العام 2015، اأن�صاأت قيادة اجلي�ش مديرية للتعاون الع�صكري 

- املدين بهدف ت�صهيل التعاون مع املوؤ�ص�صات احلكومية وغري 

الأزمات  ملواجهة  الوطنية  اجلهوزية  م�صتوى  ورفع  احلكومية 

والكوارث على اأنواعها وتعزيز قدرة لبنان على ال�صمود وجتاوز 

املحن وال�صعوبات.

تتوّزع اأن�صطة التعاون الع�صكري - املدين على وظائف اأ�صا�صية 

تنطبق بدرجاٍت متفاوتة على جميع املهمات واحلالت: اأّولها 

الت�صال الع�صكري - املدين، والغر�ش منه اإقامة عالقات جديدة 

الجتاهني،  يف  التوا�صل  ا  وخ�صو�صً القائمة،  العالقات  وتوطيد 

بني القوة الع�صكرية واجلهات املدنية الفاعلة على امل�صتويات 

تعزيز  اأو  الت�صارب  وتفادي  املعلومات  تبادل  لت�صهيل  املالئمة، 

املتكاملة  اأو  قة  املن�صّ اخلطط  و�صع  القت�صاء،  وعند  التعاون، 

وتنفيذ الأن�صطة.

مديرية  وظائف  خالل  من  اللبناين  املجتمع  اجلي�ش  يدعم 

مب�صاعدة  الدعم  هذا  ويتمّثل  املــدين.   - الع�صكري  التعاون 

اجلي�ش للوزارات، وللمجتمع الأهلي واملدين.

وي�صمل هذا الدعم توفري طواقم عمل وو�صائل �صرورية مُتّكن 
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الكربى،  الطوارىء  حالت  اأو  الطبيعية  للكوارث  ال�صتجابة 

دعم  والإنــقــاذ،  البحث  عمليات  احلــرائــق،  مكافحة  مثل 

اإن�صاء  والنازحني،  الالجئني  م�صاعدة  الإن�صانية،  املنظمات 

الكوارث،  عن  الناجمة  الأ�صرار  لتقييم  املتخ�ص�صة  اللجان 

وتوزيع  والفي�صانات.  بالثلوج  املحا�صرين  املواطنني  اإنــقــاذ 

امل�صتلزمات الطبية واملواد الغذائية. فواجب القادة الع�صكريني 

الإن�صاين يق�صي بالتدخل فوًرا يف حال اخلطر على حياة املدنيني. 

كما تنّفذ مديرية التعاون الع�صكري - املدين م�صاريع مل�صاعدة 

املجتمعات املحلية ولتوطيد عالقة اجلي�ش بها.

على  املدين   - الع�صكري  التعاون  ن�صاطات  جميع  ترتكز 

الغايات  وفهم  فاعل،  مدين   - ع�صكري  توا�صل  اإقامة  مبادئ 

الجتماعية،  املدنية  البيئة  وعوامل  واملدنية  الع�صكرية 

بناء  ــم  والأه والإمنائية،  الإن�صانية  القت�صادية،  الثقافية، 

الحرتام والثقة املتبادَلني، مع احرتام م�صوؤوليات وقيم الوزارات 

واملنظمات املدنية.

اأن�صطة التعاون الع�صكري - املدين

الع�صكري  التعاون  مديرية  نّفذت  مهمتها،  اإطــار  �صمن 

الأن�صطة  من  وا�صعة  جمموعة  الأخــرية  ال�صنوات  يف  املدين   -

وامل�صاريع، منها:

مفرو�صات  وتزويدها  مدار�ش  تاأهيل  �صملت  تربوية:  م�صاريع   -

وجتهيزات ومعّدات، توزيع حقائب وكتب مدر�صية ومعاطف 

�صتوية، وهدايا مبنا�صبة الأعياد، وحمالت توعية �صحية. وبلغ 

عدد املدار�ش امل�صتفيدة من م�صاريع التعاون الع�صكري - املدين 

حواىل 670 مدر�صة ر�صمية.

- م�صاريع بيئية: يف هذا الإطار، مّت ت�صجري م�صاحات وا�صعة يف 

لبنان.  يف  التحريج  جمعية  مع  بالتعاون  املحافظات  جميع 

ونقل مواد بناء بوا�صطة طوافات اجلي�ش لرتميم منازل اأثرية يف 

حممية جبل مو�صى.

م�صتو�صفات  اإن�صاء  يف  املديرية  اأ�صهمت  �صحية:  م�صاريع   -

�صيارات  قّدمت  كما  ــّرة،  ــص واأ� بـــاآلٍت  ــرى  اأخ وجتهيز  طبية 

اأخرى مبعداٍت طبية،  ومّت جتهيز  البلديات  لعدٍد من  اإ�صعاف 

ال�صوؤون  وزارة  يف  الطبية  املراكز  من  لعدٍد  واأجهزة  ومعدات 

الجتماعية، ونّفذت حمالت تلقيح يف عدد من املدار�ش.

- م�صاعدة البلديات وال�صلطات املحلية: �صاعدت املديرية الكثري 

وقنوات  املياه  لتجميع  برك  اإن�صاء  عرب  والقرى  البلدات  من 

م�صّخات  وتركيب  خزانات  ترميم  اإىل  بالإ�صافة  جلّرها، 

وتقدمي مولدات كهربائية، وبف�صل جهودها مّتت اإنارة �صوارع 

بوا�صطة الطاقة ال�صم�صية.

اجلهات امل�صاركة

يًدا بيد مع مديرية التعاون الع�صكري - املدين 

ت�صارك عدة دول ومنّظمات يف الن�صاطات التي 

الوليات  وهــي:  والب�صر  احلجر  بتطوير  تهتم 

املّتحدة،  العربية  الإمارات  الأمريكية،  املتحدة 

اإ�صبانيا،  اجلنوبية،  كوريا  اإيطاليا،  هولندا، 

لبنان،  يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  قوات  كندا، 

واملجتمع  املحلية،  احلكومية  غري  املنّظمات 

املدين.
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يف مواجهة اخلطر

اللبنانية  الأرا�صي  على  املنت�صرة  الألغام  نزع 

املهمات  م��ن  وامل��ع��ارك  احل���روب  بفعل 

الأ�صا�صية التي نّفذها اجلي�ض اعتباًرا من اأواخر 

العام 1990. 

يف  بُذلت  التي  اجلّبارة  اجلهود  كل  اأّن  غري 

واأّن  ا  خ�صو�صً كافية،  تكن  مل  املجال  هذا 

لبنان،  على  املتكررة  الإ�صرائيلية  العتداءات 

العنقودية  القنابل  من  هائاًل  كًما  خّلفت 

املختلفة. والذخائر  والقنابل 

املكتب  اإن�صاء  ا�صت��وجب  الواق�ع  هذا 

م�ا  يف   .1998 العام  يف  الألغام  لنزع  الوطني 

ه�ذا  ا�ص�م  لي�صب�ح  الت�صم�ية  ُعّدلت  بعد 

لالأعم�ال  اللبن��اين  املرك��ز  احليوي  اجله�از 

بالألغ�ام. املتعّلق�ة 

لالأعمال  اللبناين  املركز  روؤية  تتمّثل 

حترير  اإىل  ل  التو�صّ يف  بالألغام  املتعّلقة 

خطر  مــن  اللبنانية  الأرا�ـــصـــي  كــل 

ميار�ش  وهو  احلروب،  وخمّلفات  الألغام 

الأولويات  وفق  املجال  هذا  يف  مهماته 

اإدارة  يف  وي�صهم  ال�صرتاتيجية،  الوطنية 

اللوج�صتي  الدعم  وتاأمني  الن�صاطات 

ة  املخت�صّ الإن�صانية  للمنّظمات  والإداري 

جهودها  ق  وين�صّ لبنان،  يف  العاملة 

خماطر  مــن  التوعية  ــات  ــوي اأول ويــحــدد 

الألغام؛ كما ُيعنى بتدريب ع�صكريني 

وتن�صئتهم،  واأجانب  لبنانيني  ومدنيني 

بالألغام  املتعّلقة  الأعــمــال  جمــال  يف 

املعايري  ويــنــّظــم  اإنــ�ــصــانــيــة،  لأهــــداٍف 

الوطنية لتتما�صى مع املعايري الدولية.

يدير املركز جميع الأن�صطة الإن�صانية 

الألغام  )اإزالة  لبنان  يف  بالألغام  اخلا�صة 

وم�صاعدة  خمــاطــرهــا  مــن  والــتــوعــيــة 

�صحاياها...(، ويحّدد مهمات فرق اإزالة 

جــودة  و�صمان  مراقبة  ويتوىّل  الألغام، 

يتــــراأ�ش  اأّنه  ونوعيتــه؛ كمــا  عملهــا 

من  للتوعيــة  الوطنّيتــني  اللجنتــني 

خماطــر الألغام وم�صاعــدة �صحاياهـا.

ي�صرف  التوعية،  اأعمال  اإىل  وبالن�صبة 

ت�صعها  الــتــي  اخلــطــط  عــلــى  ــز  ــرك امل

املنظمات واجلمعيات املدنية بالتن�صيق 

وهي  للتوعية،  الوطنية  اللجنة  مــع 

ريا�صية،  ن�صاطات  ــة  ــام اإق تت�صّمن 

نزع الألغام: مكافحة اخلطر املتخّفي
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تربوية، فنية، اجتماعية، وثقافية.

جــراء  مــن  الإ�ــصــابــات  عــدد  انخف�ش 

ملحوظ  بــ�ــصــكــٍل  ــام  ــغـ الألـ ــفــجــار  ان

تنّفذ  التي  التوعية  حمالت  نتيجة 

الأرا�صي  جميع  على  ف  مكثَّ ب�صكل 

اجلنوب  مناطق  ا يف  وخ�صو�صً اللبنانية، 

مع  وبالتعاون  ورا�صيا،  الغربي  والبقاع 

غري  واملنّظمات  الأهلية  اجلمعيات 

احلكومية املحلية والدولية.

َمن  الألغام  �صحايا  م�صاعدة  وت�صمل 

عانوا كاأفراٍد اأو جماعات من اإ�صابات 

ج�صدية، نف�صية اأو اجتماعية، وتكّبدوا 

ا  ملمو�صً وانــتــهــاًكــا  مــاديــة  خ�صائر 

يتــّم  وهوؤلء  الألغام.  ب�صبب  حلقوقهم 

اأو�صاعهم  ومتابعة  معهم  التوا�صل 

لــتــاأمــني املــعــاجلــة الــفــوريــة والــدائــمــة، 

وتاأمني  احلياة،  مــدى  ونف�صًيا  ج�صدًيا 

واملعنوية  واملــاديــة  الطبية  امل�صاعدات 

ودجمهم  تاأهيلهـم  ــادة  ـــ واإعـــ لــهــم، 

وتدريبهم  واجتماعًيا  نف�صًيا  باملجتمع 

ت�صمل  كما  الإنتـاجية.  امل�صاريع  على 

ـا، ذوي ال�صحايا املتوّفني.  امل�صاعـدة اأي�صً

املكتب على عمل  ي�صرف  ذلك،  اإىل 

من  الألــغــام  بــاإزالــة  املعنية  املنظمات 

بالتاأّكد  ويقوم  اللبنانية،  ــي  الأرا�ــص

املعايري  وفق  جتري  العمليات  اأّن  من 

املهمة  هذه  ت�صمل  والدولية.  الوطنية 

التنظيف  النوعية )قبل عملية  �صمان 

وخاللها(، ومراقبة اجلودة )بعد عملية 

التنظيف(. 

دولية م�صوؤوليات 

املركــز  وّقــع   ،2015 العام  ني�صــان  يف 

مع مركــز جنيف الدويل لنزع الألغام 

لأهداٍف اإن�صانية، مذكرة تفاهم تق�صي 

التوا�صل  برنامج  اإدارة  م�صوؤوليــة  بتوّليه 

املتعّلقة  لــالأعــمــال  العربية  باللغـة 

نهايــة  من  اعتبـــــاًرا  بالألــغــــام 

تنظيم  ذلــك  اأعقــب   .2017 العــــام 
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الربنــامــج  مــوؤتـمــر  املركز 

املتعّلقــة  لالأعمــال  العــربــــي 

بالألغام ب�صكٍل ثابت يف بريوت 

ويح�صره  2018؛  العام  من  ابتداًء 

العربية  الدول  يف  الربامج  مدراء 

العراق،  الأردن،  م�صر،  الآتــيــة: 

تون�ش،  ليبيا،  اجلــزائــر،  ت�صاد، 

الــ�ــصــودان،  فل�صطني،  اليمن، 

بالإ�صافة  وال�صومال،  موريتانيا 

الدويل  جنيف  مركز  مدير  اإىل 

لالأعمال املتعّلقة بالألغام.

نزع  اأعــمــال  �صعيد  على  اأمــا 

الألغام، فهي م�صتمّرة يف جميع 

عليها  ي�صرف  الــتــي  املــنــاطــق 

تنظيف  مّت  اليوم  حتى  املركز. 

اأي  108 مليون مرت مربع،  حواىل 

جمموع  من  باملئة   70 يعادل  ما 

الأرا�صي امللّوثة.

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

وفاة: 918          م�صابون: 2886          اإجمايل: 380٤

عدد الألغام التي مّت نزعها مع تقدير املركز لالأعداد املتبقية

النوع

املتبقياملنّظفالأ�صا�صي
الن�صبة 

املئوية

العدد
امل�صاحة باملرت 

املرّبع
العدد

امل�صاحة باملرت 

املرّبع
العدد

امل�صاحة باملرت 

املرّبع

64%3.25154.055.7711.85234.453.7711.39919.602.000حقل األغام

65%2.50345.355.9682.12629.531.66137715.824.307بقع خطرة

77%1.95554.779.5581.09142.031.61786412.747.941قنابل عنقودية

عبوات غري 

نظامية
111409.895--111409.895%0

69%7.820154.601.1925.069106.017.0492.75148.584.143املجموع
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اأبنية ومن�ساآت

بّيي عاّل، بّيي عّمر، بّيي وّفر

اإعداد: جان دارك اأبي ياغي

اأواخر  اأكوام من الركام وجمموعة من الأبنية ال�صوداء... هذا ما كانت عليه حالة وزارة الدفاع الوطني 

العام 1990، ومل تكن الأحوال اأف�صل، يف معظم الثكنات واملن�صاآت الع�صكرية، فما اأ�صاب الوطن من 

دمار وخراب اأ�صاب اأبنية اجلي�ض ومن�صاآته.

ور�صة اإعادة الإعمار والرتميم بداأت على الفور بالتزامن مع انت�صار اجلي�ض يف خمتلف 

ومن�صاآت  اأبنية  واأقامت  تهّدم،  ما  اإعمار  الع�صكريني  زنود  اأعادت  الوطن.  اأنحاء 

ع مهماته. جديدة احتاج اإليها اجلي�ض الذي كان عديده ينمو باّطراٍد يف موازاة تو�صّ

 1701 القرار  �صدور  عقب  الليطاين  جنوب  قطاع  يف  اجلي�ض  انت�صار 

ا�صتوجب انت�صار مراكز جديدة، وكذلك الأمر يف ما يتعّلق بانت�صاره على 

اأ�صعب بكثرٍي  الأمور هناك كانت  اإّن  بل  ال�صمالية.   - ال�صرقية  احلدود 

الوعرة وعدم وجود بنى حتتية، فال  اإىل طبيعة املناطق اجلردية  نظًرا 

طرقات، ول كهرباء، ول ماء...

اأبنيته ومراكزه على ما  التي جعلت  الإعمار  نّفذ اجلي�ض ور�صة 

هي عليه اليوم حتت عنوان »تر�صيد اإنفاق كل قر�ض«، م�صتخدًما 

طاقات اأجهزته يف التخطيط والتنفيذ، لُيحقق يف 

م�صاريعه وفًرا يُراوح بني 100 يف 

املئة و128 يف املئة.
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تقوم هيكلية العمل الهند�صي والعقاري وامل�صاحي يف اجلي�ش 

على عاتق اأركان اجلي�ش للتجهيز بالتكافل والت�صامن ما 

بني:  مكتب ال�صوؤون العقارية )اجلهاز املعني يف قيادة اجلي�ش 

باإدارة الأعمال الهند�صية والعقارية يف اجلي�ش، وا�صت�صدار الأوامر 

التنفيذية يف ما خ�ّش جميع هذه الأعمال(، مديرية الهند�صة 

اأنواعها  خمتلف  على  الهند�صية  الدرا�صات  باإعداد  )معنية 

تلزمي متعهدين  الهند�صية من خالل  امل�صاريع  بع�ش  وتنفيذ 

الأ�صغال  فوج  الهند�صي(،  العتاد  اإدارة  اإىل  اإ�صافة  مدنيني، 

املناطق  خمتلف  يف  احلجم  متو�صطة  ا  ور�صً )ينّفذ  امل�صتقل 

يف  املمتلكات  اأق�صام  الع�صكرية(،  العاملة  باليد  اللبنانية 

املناطق ) تنّفذ اأ�صغاًل هند�صية متو�صطة احلجم باليد العاملة 

ملتعهدين  التلزمي  خالل  من  اأو  لديها  املتوافرة  الع�صكرية 

)ُتعنى  اجلغرافية  ال�صوؤون  ومديرية  التعذر(،  حال  يف  حمليني 

بالأعمال امل�صاحية واجليودزية ل�صالح اجلي�ش وخمتلف اإدارات 

الدولة اللبنانية، وذلك ا�صتناًدا اإىل قانون اإن�صائها(.

قطاع جنوب الليطاين

خمتلف  يف  اجلي�ش  من�صاآت  والرتميم  الإعمار  ور�صة  �صملت 

 ،2006 العام  يف  مهماته  تو�صع  �صوء  وعلى  اللبنانية  املناطق 

احلدود  وعلى  الليطاين،  جنوب  قطاع  يف  الأعمال  تركزت 

ال�صرقية - ال�صمالية.

انت�صار فعلي  اأول  وبعد  الليطاين،  اإىل قطاع جنوب  بالن�صبة 

للجي�ش يف املنطقة عقب عدوان متوز 2006، ا�صُتحدثت مراكز 

عديدة من خالل تركيز من�صاآت م�صبقة ال�صنع )1000 من�صاأة 

هبة من دولة الإمارات العربية املتحدة(، وتاأمني الُبنى التحتية 

امل�صتقل  الأ�صغال  فــوج  نّفذها  التي  الالزمة  والتح�صينات 

فـي  ل.ل(،   2.000.000.000( لبنانية  لرية  ملياري  بكلفة حوالـى 

اأّن كلفة تلزميها تزيد عن �صتة مليارات لرية لبنانية  حني 

)6.000.000.000 ل.ل(.

حتتاج هذه املن�صـاآت اإىل اأعمال �صيانة يتولها فوج الأ�صغال 

اأ�صغال �صيانة  امل�صتقل، يف حني تقوم منطقة اجلنوب بتنفيذ 

لبنانية،  لرية  مليون  و�صبعني  خم�صة  بقيمة  اأخــرى  ملن�صاآٍت 

بينما تبلغ كلفتها عن طريق التلزمي مئة وخم�صة وثالثني 

مليون لرية لبنانية. اإىل ذلك، فر�صت احلاجة اإقامة من�صــاآت 

جديدة �صنـــوًيا بكلفة ثالثمئة مليون لرية لبنانية، يف حني 

لرية  مليون  و�صتني  �صتمئة  حــواىل  هي  تلزميها  كلفة  اأّن 

لبنانية )660.000.000 ل.ل(.

اجلي�ش  لقيادة  الإنــفــاق  وتر�صيد  ف  التق�صّ �صيا�صة  ــرت  وّف

الع�صكرية  الثكنات  نطاق  يف  تقع  اأرا�ــشٍ  �صراء  اإمكانات 

وهي �صرورية حلاجات اجلي�ش.  وعلى �صبيل املثال، من خالل 

الوفر املحقق ا�صتطاع اإن�صاء عدد من امل�صتو�صفات احلديثة يف 

الكثري من املناطق اللبنانية )عكار، برقايل، حلبا، مزبود 

ال�صغط  والبقاع( بهدف تخفيف  اإقليم اخلروب، اجلنوب،  يف 

الطبابة  وتاأمني  املركزي،  الع�صكري  امل�صت�صفى  كاهل  عن 

اإىل  النزول  م�صقة  تكبيدهم  وعــدم  الع�صكريني  لعائالت 

بريوت.

نة على احلدود مع �صوريا الأبراج واملراكز املح�صّ

الأ�صغال  فوج  نّفذ  وال�صمالية،  ال�صرقية  احلدود  اإىل  بالن�صبة 

الأبــراج  ع�صرات  املا�صية  الع�صرة  ــوام  الأع مّر  على  امل�صتقل 
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و�صتمئة  ملياًرا  ع�صر  اأربعة  تبلغ  بكلفٍة  املح�صنة  واملراكز 

وخم�صة وع�صرين مليون لرية لبنانية )14.625.000.000  ل.ل( يف 

حني اأّن كلفتها يف حال تلزميها ملتعهدين ل تقل عن اثنني 

وثالثني مليار لرية لبنانية )32.000.000.000 ل.ل( اأي اأّن الوفر هو 

مليون  و�صبعني  وخم�صة  وثالثمئة  ملياًرا  ع�صر  �صبعة  حواىل 

لرية لبنانية )17.375.000.000 ل.ل(.

فمنذ نحو ع�صرة اأعوام بداأ اجلي�ش باإقامة اأبراج مراقبة جمّهزة  

نة على احلدود ال�صرقية  بالكامريات والرادارات ومراكز حم�صّ

اجلي�ش  اقــرتح  بريطانية.  هبة  من  م�صتفيًدا  ال�صمالية   -

التزام عملية احلفر وكل الأ�صغال، من من�صاآت الإقامة و�صق 

الطرقات وت�صييد املراكز وجتهيزها، اإىل حفر الآبار الرتوازية 

م�صتلزمات...  من  ذلك  و�صوى  والبح�ش  ال�صفة   مياه  لتاأمني 

وهذا ما ح�صل، اإذ نّفذ فوج الأ�صغال امل�صتقل الأعمال ومّت توفري 

الأموال بن�صبٍة كبرية، اإذ اإّن ما ُنّفذ بوا�صطة الهبة بلغ ثالثة 

اأ�صعاف ما كان مقرًرا اإن�صاوؤه بوا�صطها.

الوفر املحقق يف خمتلف الأجهزة

من�صاآت  و�صيانة  جديدة  من�صاآت  بتنفيذ  الأ�صغال  فوج  يقوم 

اليد  اعتماد  عرب  اللبنانية،  املناطق  خمتلف  يف  موجودة 

واأربعمئة  مليارين  نحو  �صنوًيا  يوّفر  ما  الع�صكرية،  العاملة 

مليون لرية لبنانية. كما تنّفذ املناطق الع�صكرية اخلم�صة 

اجلغرايف  نطاقها  �صمن  املوجودة  للمن�صاآت  ترميم  اأعمال 

ا باليد العاملة الع�صكرية )وعن طريق التلزمي اأحياًنا(،  اأي�صً

من 570 األف يورو اإىل 100 مليون لرية! 

الع�صكريني  لإقامة  واحــدة  من�صاأة  كلفة  تبلغ 

ا�صتريادها  مّت  اإذا  يورو  األف   570 الربية  احلدود  على 

املن�صاآت  هذه  الأ�صغال  فوج  نّفذ  اأوروبي،  م�صنع  من 

فبلغت كلفة الواحدة مئة مليون لرية لبنانية هي 

ثمن املواد فقط...

احلدود  بالنت�صار على  الدولة اجلي�ش  لقد كّلفت 

مع �صوريا يف مناطق وعرة قاحلة لي�ش فيها طرقات 

احلياة  معامل  ــام  واأق فانت�صر  مــاء،  ول  كهرباء  ول 

حيث مل ي�صبق اأن ُوجدت.

ا ا واأي�صً اأي�صً

ف اجلي�ش تنفيذ اأعمال م�صح لالأ�صرار الناجتة عن عمليات التفجري الإرهابية اأو العوا�صف الطبيعية... موفًرا  ُيكلَّ

على الدولة ع�صرات املليارات من اللريات، كما يتوىّل تنفيذ اأعمال اإمنائية يف خمتلف القرى والبلدات اللبنانية، 

ا ع�صرات املليارات التي تدفعها الدولة للمتعهدين.  موفًرا اأي�صً
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حمققة وفًرا قدره ت�صعمئة وثالثة ماليني لرية لبنانية. 

مليار  مبلغ  �صمن  اأ�صغال  بتلزمي  الهند�صة  مديرية  وتقوم 

و�صتمئة واأربعني مليون لرية لبنانية، يف حني اأّن كلفة تلزمي 

مليارين  اإىل  ي�صل  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  خارج  مماثلة  اأ�صغال 

خم�صمئة  بذلك  الوفر  فيكون  لبنانية،  لرية  مليون  ومئتي 

و�صتني مليون لرية لبنانية �صنوًيا.

يف  عــقــارات  ا�صتملك  اجلي�ش  اأّن  ــار،  الإطـ هــذا  يف  ُيذكر 

648652 م2،  الإجمالية  اللبنانية م�صاحتها  املناطق  خمتلف 

فا�صتطاع بذلك اإخالء عقارات خا�صة كان ي�صغلها، ما اأّدى 

و�صيوؤدي اإىل توفري مبالغ كبرية كانت ُتدفع كبدلت اإيجار. 

م�صاحة  اأعمال  اجلغرافية  ال�صوؤون  مديرية  تنّفذ  بدورها، 

تزيد  ل  بكلفٍة  الر�صمية  الإدارات  خمتلف  مل�صلحة  وطباعة 

عن 50% من كلفة تلزميها ل�صركاٍت متخ�ص�صة، ما يحقق 

التزمت  وقد  اللريات.  مبليارات  ُيقّدر  الدولة  على  �صنوًيا  وفًرا 

الوطني«  و»الدفاع  »اجلي�ش«  جملة  طباعة  موؤخًرا  املديرية 

مطابع  يف  ُتطبع  كانت  التي  الثكنات«،  »�صدى  ون�صرة 

خا�صة، ما اأّدى اإىل وفر يف خزينة املوؤ�ص�صة الع�صكرية.

م�صاريع خ�صراء

معايري  مراعاة  على  م�صاريعه  جميع  يف  اجلي�ش  يحر�ش 

هذا  يف  تتطلبها.  التي  العالية  الكلفة  رغم  البيئة  �صالمة 

اأطلقه  البديلة  بالطاقة  ا  خمت�صً ق�صًما  اجلي�ش  الإطار،اأن�صاأ 

يف  واأ�صهما  اللوج�صتي،  واللواء  الهند�صة  مديرية  من  �صابطان 

اإيجاد متويل له من خالل هباٍت، ما يوؤّمن وفًرا يف ا�صتهالك 

جهة  من  البيئة  على  احلفاظ  يف  وي�صهم  جهة،  من  الطاقة 

اأخرى.

من امل�صاريع املنّفذة موؤخًرا يف جمال الطاقة البديلة:

امل�صاة  ومدر�صتي  احلربية،  الكلية  املياه يف  لت�صخني  نظام   -

والرتباء يف معهد التعليم -  بعلبك.

- اأنظمة لتوليد الطاقة الكهربائية يف ثكنات: 

اليا�ش اأبو �صليمان - اأبلح، بهجت غامن - طرابل�ش، يو�صف 

الأ�صطا - كفر�صيما.

وزارة  يف  مماثلة  اأنظمة  تنفيذ  على  حالًيا  العمل  ويجري 

 1200 بقدرة  الثاين  الربية  احلدود  فوج  ومراكز  الوطني،  الدفاع 

كيلوواط، بينما تتابع جلنة خمت�صة العمل يف م�صروع توليد 

الطاقة لي�صمل قطع اجلي�ش كلها. 

حيث مل ت�صل الدولة من قبل 

الربية  احلدود  لأفواج  املو�صوع  هذا  يف  الأولوية  اجلي�ش  يعطي 

لأّنها تقع يف مناطق نائية ل كهرباء فيها ول طرقات، اأ�صاًل 

هي مناطق مل ت�صل اإليها الدولة من قبل. وعندما ُطلب من 

اأماكن  اجلي�ش �صبط احلدود الربية مع �صوريا، وجد نف�صه يف 

ل تتوافر فيها اأدنى اإمكانات اإقامة مراكز ع�صكرية، ف�صّق 

طرًقا يف اجلبال الوعرة لتاأمني حاجات الع�صكر. تلك كانت 

املرة الأوىل التي ُت�صّق فيها طرقات هناك. 

احلدودية  الطفيل  بلدة  اأهــايل  ا�صتنجد  لطاملا  للمفارقة، 

كانوا  اإذ  القرى،  بباقي  ي�صلها  طريق  ب�صّق  مطالبني  بالدولة 

الأ�صغال  وزارة  اليوم تقوم  ال�صورية.  املرور بالأرا�صي  اإىل  ي�صطرون 

التي  لالأعمال  ومّهد  اجلي�ش  �صّقها  اأن  بعد  الطريق  باإن�صاء 

تقوم بها الوزارة. كما �صّق طرقات يف مناطق اأخرى مل تكن 

اإليها  اأ�صحاب الأرا�صي  الو�صول  موجودة قباًل مّما �صّهل على 

لزراعتها وا�صتثمارها.
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قيمة الوفر ال�صنوي الذي حتققه قطع اجلي�ض املعنية بالعمل الهند�صي مقارنة مع املبالغ املو�صوعة بت�صرفها

القطعة املعنية

بالعمل الهند�صي

املبالغ املو�صوعة بت�صرفها من 

نبذتي »�صيانة اأبنية متخ�ص�صة« 

و»اإن�صاء اأبنية متخ�ص�صة«

كلفة الأ�صغال فيما 

لو ُلّزمت ملتعهدين 

/ل.ل./

الوفر املحقق/ل.ل/

1.640.000.0002.200.000.000560.000.000مديرية الهند�صة

2.690.000.0006.725.000.0004.035.000.000فوج الأ�صغال امل�صتقل

1.207.000.0002.170.000.000963.000.000املناطق الع�صكرية اخلم�صة

5.537.000.00011.095.000.0005.558.000.000املجموع

ن�سبة الوفر

%100 

الوفر املحقق ب�صورٍة مبا�صرة يف م�صاريع حمددة خالل الأعوام الع�صرة الأخرية

ذة  القطعة املنفِّ

لالأ�صغال

الكلفة التي نوع الأعمالامل�صتفيد

تكّبدها اجلي�ش 

/ل.ل/

كلفة الأ�صغال 

مت  فيما لو ُلزِّ

ملتعهدين /ل.ل/

الوفر املحقق 

/ل.ل/

فوج الأ�صغال 

امل�صتقل

اأفواج احلدود 

الربية

ا�صتحداث اأبراج 

مراقبة ومراكز 

نة حم�صّ

14.625.000.00032.000.000.00017.375.000.000

فوج الأ�صغال 

امل�صتقل 

قطاع جنوب 

الليطاين

ا�صتحداث مراكز 

عقب عدوان متوز 2006

2.000.000.0006.000.000.0004.000.000.000

16.625.000.00038.000.000.00021.375.000.000املجموع

ن�سبة الوفر

%128
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ت�سليح وتطّور

يف حني عجزت ال�صيا�صات عن تاأمني احلد الأدنى الواجب للجي�ض، ا�صتطاع هذا اجلي�ض تطوير قدراته ب�صكٍل لفت... فاجلدارة التي اأثبتها 

يف جميع املعارك التي خا�صها وال�صتحقاقات التي واجهها، والثقة التي نالها بف�صل اأدائه على خمتلف الأ�صعدة، كانت الطريق اإىل ت�صليحه 

وتطوير قدراته.

والأمر  ا�صتحقها.  التي  والثقة  اأثبتها  التي  الكفاءة  لول  اإليه  طريقها  لتجد  تكن  مل  اللبناين  اجلي�ض  عليها  ح�صل  التي  امل�صاعدات  اأّن  واملعلوم 

نف�صه ي�صري على الدعم الذي يلقاه  من اأطراف حمليني يدركون اأّن ال�صتثمار يف الأمن ل بد منه من اأجل ال�صتثمار يف �صائر املجالت.

ت�ضليح اجلي�ش وتطوير قدراته

اجلدارة والثقة وّفرا امل�صاعدة
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ا�صرتاتيجية  خطًطا  املا�صية  ال�صنوات  خالل  اجلي�ش  و�صع 

اإىل  و�صعيه  جهة،  من  مهماته  يخدم  مبا  قدراته  لتطوير 

الع�صكرية  التكنولوجيا  جمال  يف  احلا�صل  التطور  مواكبة 

ــرى. وقــد متــكــن مــن تــطــويــر اإمــكــانــاتــه  ــ مــن جــهــة اأخ

الب�صرية  القدرات  �صعيدي  على  ملحوظ  ب�صكٍل  الع�صكرية 

والأ�صلحة الذكية واملتطورة التي ا�صتخدمها بفعاليٍة يف حربه 

�صد الإرهاب، وكان ح�صوله عليها نتيجة الثقة باأدائه، وهذا 

املجتمع  يف  كبار  وقادة  م�صوؤولني  ت�صريحات  عنه  عرّبت  ما 

ف يف املوازنة الدفاعية للجي�ش اللبناين مل ُيثِن  الدويل. فالتق�صّ

القيادة عن اإعداد اخلطط لت�صليحه وتطوير قدراته الدفاعية، 

وكان العتماد يف اجلزء الأكرب من عملية الت�صّلح وتطوير 

الدولية.  امل�صاعدات  املئة( على  90 يف  واملعدات )حواىل  العتاد 

اللبناين  للجي�ش  قّدمت  الأمريكية  املتحدة  فالوليات 

وحتى   2007 العام  منذ  قيمتها  بلغت  ع�صكرية  م�صاعدات 

اأّن  اإىل  اجلي�ش  وي�صري مرجع يف  دولر.  مليار   2.2 اليوم حواىل 

التي  الهبات  هو  الأول  م�صدرين:  عرب  مُتنح  امل�صاعدات  هذه 

ُتقَدم عرب وزارة الدفاع الأمريكية، وت�صمل معدات ع�صكرية 

 104 يعود اختيارها للجهة املانحة، وقد بلغت قيمتها حواىل 

برنامج  فهو  الثاين،  امل�صدر  اأما   .2018 العام  يف  دولر  مليون 

اخلارجية  وزارة  عرب  للبنان  املخ�ص�صة  الع�صكرية  امل�صاعدات 

اللبناين  اجلي�ش  لقيادة  مبوجبه  يعود  ــذي  وال الأمريكية، 

على  حتتاجها،  التي  والأ�صلحة  واملعدات  العتاد  اأنواع  حتديد 

اأن يتّم تاأمينها من �صمن املوازنة الأمريكية املحددة له. يف 

هذا ال�صق، بلغت قيمة امل�صاعدات حواىل 180 مليون دولر يف 

العام 2018.

التي  الدولية  امل�صاعدات  قيمة  اأّن  نف�صه  املرجع  ويو�صح 

يف  مت�صارعة  بوترية  تزايدت   2007 العام  يف  للجي�ش  �صت  ُخ�صّ

املانحة ومن بينها  الدول  ازداد عدد  الالحقة، كما  ال�صنوات 

اإىل  فيعود  ال�صبب  اأما  واإيطاليا.  اأملانيا،  كندا،  بريطانيا، 

اإدارته للموارد الع�صكرية  الثقة الدولية باأداء اجلي�ش وبح�صن 

ت�صّديه  يف  �صيما  ل  ممكن  حد  اأق�صى  اإىل  منها  وال�صتفادة 

احلدود  على  وال�صيطرة  الأمن  فر�صه  ويف  الإرهــاب  لعمليات 

اللبنانية، الأمر الذي ي�صكل �صرورة ملحة للمجتمع الدويل.

ح�صرها  عــدم  يف  املمنوحة  امل�صاعدات  اأهمية  تكمن 

ا  باملعدات والأ�صلحة والأعتدة الع�صكرية، واإمنا ت�صمينها اأي�صً

الأ�صلحة  التدريبية على  والدورات  امل�صتمرة،  ال�صيانة  خدمات 

واملعدات املمنوحة، ل �صيما الأ�صلحة الذكية احلديثة، وهذا 

بحد ذاته تطوير لقدرات الع�صكريني يف اجلي�ش اللبناين.

اللبناين  اجلي�ش  اإىل  قّدمت  التي  الدولية  امل�صاعدات  �صملت 



احلد  تاأمني  عن  ال�صيا�صات  عجزت  حني  يف 

اجلي�ض  ا�صتطاع هذا  للجي�ض،  الواجب  الأدنى 

فاجلدارة  لف��ت...  ب�صكٍل  قدراته  تطوير 

خا�صها  التي  املعارك  جميع  يف  اأثبتها  التي 

نالها  التي  التي واجهها، والثقة  وال�صتحقاقات 

كانت  الأ�صعدة،  خمتلف  على  اأدائه  بف�صل 

واأ�صهمت  والبحرية،  والربية  منها  اجلوية  الأ�صلحة  خمتلف 

على  كفاءاته  وتطوير  قــدراتــه  تعزيز  يف  اأ�صا�صي  ب�صكٍل 

بالنريان،  الدعم  ومراقبتها،  احلدود  اأمن  متعددة:  م�صتويات 

ال�صتطالع،  اجلــوي،  الدعم  النقل،  الــربي،  القتال  املناورة، 

الأمن ال�صيرباين، والدعم اللوج�صتي.

جتهيز اأفواج احلدود الربية

م�صروع  الدولية،  امل�صاعدات  مّولتها  التي  امل�صاريع  اأبرز  من 

العام  منذ  فيه  العمل  بو�صر  الذي  الربية،  احلدود  اأفواج  جتهيز 

2012، حتت اإ�صراف جلنة عليا لبنانية - اأمريكية م�صرتكة، 

وال�صفري  الأمريكية  ال�صفرية  وع�صوية  اجلي�ش،  قائد  برئا�صة 

الربيطاين، بالإ�صافة اإىل جمموعة كبرية من ال�صباط ت�صرف 

مكافحة  امل�صروع،  من  الهدف  واإدارته.  امل�صروع  تنفيذ  على 

عرب  اإرهابية  جمموعات  ت�صّلل  ومنع  اأنواعه،  على  التهريب 

املتحدة  الوليات  هي  دول  ثالث  فيه  اأ�صهمت  وقد  احلــدود. 

مئة  حواىل  كلفته  وبلغت  وكندا،  بريطانيا،  الأمريكية، 

مليون دولر، من �صمنها املعدات والتدريب، وال�صيانة. يف موازاة 

ا�صطلعت  الثالث،  الــدول  بها  قامت  التي  التجهيز  عملية 

قيادة اجلي�ش اللبناين بجهوٍد جبارٍة لإن�صاء الأفواج وجتهيزها 

يف  امل�صروع  هذا  اأُجنز  امل�صتلزمات.  وخمتلف  والعديد  بالأفراد 

ب�صد  املتعلقة  اخلطوات  بع�ش  �صوى  يبَق  ومل  مراحله،  معظم 

الثغرات املتبقية على احلدود.

76 مركز مراقبة  اإطاره، قّدمت بريطانيا م�صاعدة لبناء  ويف 

واأجهزة  للنقل،  اآليات  قّدمت  كما  ال�صرايا،  لإمرة  ومراكز 

املعدات  على  الع�صكريني  لتدريب  مدربني  ــدت  واأوف اإ�صارة، 

املذكورة.

و�صبكة  مراقبة  كامريات  فقّدمت  املتحدة،  الوليات  اأما 

مع  ال�صرقية   - ال�صمالية  احلــدود  على  تثبيتها  مّت  رادارات 

�صوريا وربطها مبركز التحكم الرئي�صي يف وزارة الدفاع. وقد 

وال�صيطرة يف  املراقبة  الدقة يف  ن�صبة  ارتفاع  اإىل  الأمر  اأدى هذا 

املنطقة امل�صار اإليها اإىل ت�صعني يف املئة. كما قّدمت اأمريكا 

الكيميائية،  )املواد  ال�صامل  الدمار  اأ�صلحة  لك�صف  اأجهزة 

اأو الإ�صعاعية(، بالإ�صافة اإىل اأ�صلحة اإجمالية وفردية وهواوين 

وذخرية واآليات مدّرعة نوع »هامفي«.

بالثلج،  خا�صة  ومعدات  �صتوًيا  عتاًدا  كندا  قّدمت  بدورها، 

بالإ�صافة اإىل �صاحنات نقل ولوج�صتية للمياه واملحروقات.

68
العدد 409



العدد 409
69

القوات اجلوية

وبلغت   ،2009 العام  يف  اجلوية  القوات  تطوير  م�صروع  بــداأ 

الوليات  500 مليون دولر. مبوجبه، قّدمت  الـ  كلفته حواىل 

ب�صواريخ  جمهزة   Cessna نوع  من  مقاتلة  طائرات  املتحدة 

 Super بالإ�صافة اإىل �صرب من الطائرات احلديثة ،Hellfire
tucano التي اأ�صهمت ال�صعودية مببلغ �صتني مليون دولر من 
 D 530-MD ا ت�صّلم �صت طوافات قيمتها. ومن املرتقب اأي�صً

يف العام 2021 قادرة على حتقيق اإ�صابات دقيقة بفعل ال�صواريخ 

مّت  كذلك،   .Laser Guided Rocket بالاليزر  املوجهة 

املوجهة  ال�صواريخ  اجلوية كميات كبرية من  القوات  تزويد 

بالاليزر، وتدريب طيارين من اجلي�ش اللبناين على الطائرات 

والأ�صلحة احلديثة يف الوليات املتحدة الأمريكية.

دت  ُزوِّ وال�صتطالع،  املراقبة  على  القدرة  تطوير  اإطــار  ويف 

من   Scan Eagle نوع  من  مراقبة  طائرات  اجلوية  القوات 

دون طيار قادرة على القيام بعمليات ا�صتطالع دقيق )نهاري 

وليلي( لفرتات طويلة. اإىل ذلك، قدمت الوليات املتحدة ت�صع 

طوافات Huey II بالإ�صافة اإىل ثالث من املرتقب و�صولها يف 

العام القادم لتطوير قدرات النقل يف اجلي�ش. ويتّم العمل على 

ت�صليح هذه الطوافات باأ�صلحٍة و�صواريخ.

من  طوافات  �صبع  املتحدة  العربية  الإمارات  قّدمت  بدورها، 

.Puma نوع
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القوات البحرية

من اأبرز التقدميات الأمريكية للقوات البحرية، زورق حديث 

ا�صمه »القنا�ش طرابل�ش« طوله 42 مرًتا، تتجاوز قيمته الثالثني 

مليون دولر، وهو جمهز مبعداٍت مالحية حديثة. كما زّودت 

القوات البحرية وفوج مغاوير البحر زوارق دورية يبلغ طول الواحد 

منها 11 مرًتا. 

�صبكة  عتاد  اجلوية  للقوات  اأملانيا  قّدمت  مماثل،  اإطاٍر  يف 

راداري، كما قامت بتجهيز بع�ش اخلافرات والزوارق برادارات 

واأجهزة اإ�صارة، وب�صيانة بع�ش املراكب. وقّدمت اإيطاليا عتاًدا 

هيدروغرافًيا ومركًبا للم�صح حتت املياه.
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تطوير القدرة النارية لدى القوات الربية

�صملت خطة دعم اجلي�ش اللبناين تطوير قدراته النارية. ويف 

هذا الإطار، مّت تزويده حواىل 200 مدفع هاوزر من عيار 155 ملم 

باأ�صعاٍر  الأمريكية  القوات  لدى  الفائ�ش  الدفاعي  العتاد  من 

رمزية ل تتعدى اخلم�صني األف دولر للمدفع الواحد، مّت دفعها 

نوع  اآلية   32 الهبات  �صملت  كذلك،  امل�صاعدات.  اأ�صل  من 

براديل ) اأحدث عربة قتال م�صل�صلة لدى اجلي�ش الأمريكي( 

مزودة مدفع 25 ملم و�صواريخ تاو Tow واأنظمة مراقبة متطّورة 

ليلية - نهارية.

يح�صل  امل�صاعدات  اإطار  �صمن  اتفاقيات  ُعقدت  ذلك،  اإىل 

اجلي�ش مبوجبها على حواىل �صبعني األف بندقية م 16)قيمة 

البنادق  ا�صتبدال  بهدف  دولر(،  و1400   1000 بني  ما  الــواحــدة 

كذلك،  القادمني.  العامني  خالل  حديثة  باأخرى  القدمية 

الهاون من عيارات  اأعداد كبرية من مدافع  مّت حتقيق 

خمتلفة 120 و81 و60 ملم، مع اأ�صلحة اإجمالية وقاذف 

-MK( اأوتوماتيكي للرمانات من عيار 40 ملم

19(. ي�صاف اإىل ما ُذِكر كميات كبرية من 
 7.62 خمتلفة  عيارات  من  القنا�صة  البنادق 

و12.7 ملم ومناظري ليلية حديثة، مع ذخائر 

من خمتلف الأنواع من عيار 5.56 وقذائف 

155 ملم. كما مت حتقيق  مدفعية عيار 

امل�صادة  تاو  �صواريخ  من  كبرية  كميات 

للدروع وقواعد اإطالق ال�صواريخ. من جهٍة 

برنامج  املتحدة  الوليات  اأعــدت  ــرى،  اأخ

والتدخل  اخلا�صة  لالأفواج  مكثف  تدريب 

وبع�ش الألوية.

من  اآليات  اجلي�ش  فرن�صا  زّودت  بــدورهــا، 

Vab Mephisto جمهزة باأ�صلحٍة م�صادة  نوع 

للدروع، و�صواريخ HOT، كما جهزت الأفواج 

اخلفيفة  والأعتدة  الأ�صلحة  مبختلف  اخلا�صة 

واملتو�صطة، والعتاد اخلا�ش بالقتال الليلي.

عمليات قتال م�صرتك

اجلي�ش  اأّن  الع�صكري  املرجع  يوؤكد 

ــدة  ــدي ــة ج ــل ــرح ــل م ــ ــاين دخ ــن ــب ــل ال

التكنولوجيا  و�صائل  با�صتخدامه 

وهو  الذكية،  والأ�صلحة  احلديثة 

بـــات ميــلــك �ــصــالًحــا مــتــطــوًرا 

اأ�صهم ب�صكٍل فعاٍل يف مواجهة 
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الإرهاب وحفظ الأمن يف الداخل، بالإ�صافة اإىل حماية احلدود 

 joint م�صرتكة  بعملياٍت  القيام  اإمكان  مع  ومراقبتها، 

الربية  القوات  اعتمدتها  التي  تلك  كمثل   operations
واجلوية يف عملية »فجر اجلرود«، اإذ مّت ا�صتخدام طائرات من 

بالليزر  الإرهابيني  مراكز  لتحديد   Cessna Caravan نوع 

و�صواريخ من نوع Copperhead M712 ل�صتهدافها.

تزويد  يتّم  �صوف  العمليات،  من  النوع  هــذا  لنجاح  نظًرا 

 Jtac خا�صة  جتهيزات  املدفعية  قطع  وبع�ش  اخلا�صة  القوات 

مع  م�صرتكة  بعملياٍت  القيام  من  متّكنها   equipment
 laser radio عرب  الأهداف  حتديد  اإىل  فُي�صار  اجلوية،  القوات 

laptop ، ومن ثم �صربها للح�صول على اأهداف دقيقة. 

تطوير قدرة النقل

خطة  خالل  من  النقل  اأ�صطول  حتديث  على  اجلي�ش  يعمل 

الدولية،  امل�صاعدات  اإطار  الآليات، تندرج يف  لتحديث  خم�صية 

اأن  �صبق  دولر. وكان  و500 مليون   400 وتبلغ كلفتها ما بني 

الوليات املتحدة �صملت �صاحنات  ح�صل على م�صاعدات من 

ورافعات واآليات للنقل وحامالت دبابات. كما قّدمت ال�صني 

كمية من ال�صاحنات ب�صعة خم�صة اأطنان.

رو�صية  »كاما�ش«  �صاحنة  مئة  اجلي�ش  تزويد  مّت  ذلك،  اإىل 

ال�صنع. 

خطط حالية وم�صتقبلية

من  اجلي�ش  يعمل  ذكرها،  �صبق  التي  امل�صاريع  اإىل  اإ�صافة 

خالل امل�صاعدات الدولية على تطوير قدراته يف القتال الليلي، 

من خالل جتهيزات واأعتدة متكاملة. كما ي�صعى اإىل تطوير 

اللوج�صتية، ومنظومة القيادة وال�صيطرة والت�صالت عرب خطٍط 

اأن تنّفذ خالل العام القادم. كذلك، يتّم العمل على  ُيتوّقع 

اإن�صاء جلان لو�صع خطط تهدف اإىل تطوير قدرة اجلي�ش على 

حماية قاعدة معلوماته من اخلطر ال�صيرباين.







خ�سو�سية احلياة الع�سكرية

اإعداد: الرقيب كر�صتينا عبا�ض

هوذا 

جندي بالدي...

يف  من�صبط  وجمتمعه،  اأهله  بني  مميٌز 

اجلندي  اإّن��ه  خدمته...  يف  ووق��ور  عمله 

البزة  يرتدي  اأن  يلبث  ما  ال��ذي  اللبناين 

من  بعدٍد  مقيًدا  ي�صبح  حتى  الع�صكرية 

ال�صوابط، ترعاها القوانني والأنظمة، 

وتراقب تطبيقها وحدات من اجلي�ض 

اأُوكلت اإليها هذه املهمة.

اأهم قواعد  ياأتي  ن�صتعر�ض يف ما 

و�صلوك  الع�صكري  الهندام 

املحظورات  واأهم  الع�صكريني 

عن  ف�صاًل  واملمنوعات، 

التي  والأم���ور  الن�صاطات 

تتطلب اإذًنا م�صبًقا.
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حتّدد الأنظمة والقوانني يف اجلي�ش �صورة الع�صكري كعن�صٍر 

اأّنه مميز، وهو يراقب ت�صرفاته على  اإليه املجتمع على  ينظر 

قيادة  بتعليمات  التقّيد  عليه  يتوّجب  لذلك،  الأ�صا�ش.  هذا 

وغري  ومرّتًبا  نظيًفا  هندامه  على  احلفاظ  حيث  من  اجلي�ش 

ق�صري  ال�صاربني،  منّظم  الــذقــن،  حليق  للقوانني،  خمالف 

ال�صالفني و�صعر الراأ�ش، اأظافره ق�صرية وبّزته ر�صمية وقانونية )ل 

تعديل يف مقا�صاتها(.

لل�صعر  املجّمدة  املــادة  وا�صتخدام  �صعره  �صبغ  عليه  ومينع   

ب�صيحات  تتاأثر  اأن  يجب  ل  �صعره  ت�صريحة  اأّن  كما  )جل(، 

واإذا ُوجدت  اأما الأو�صام، فممنوعة بعد تطّوعه،  املو�صة الآنية. 

قبل التطوع عليه الت�صريح عنها.

يف ما يتعلق بالع�صكريني الإناث، مُينع عليهّن املبالغة يف 

ياقة  يغّطي  ل  بحيث  �صعرهّن  ربط  عليهّن  ويتوّجب  الترّبج، 

�صارة  اأي  واإناًثا، حمل  ذكوًرا  الع�صكريني،  ومينع على  البزة. 

احللي  و�صع  اإىل  ال�صخ�صية،  املعتقدات  من  باعتبارها  دينية 

با�صتثناء خامت الزواج واحلاب�ش )لالإناث(. والنظارات ال�صم�صية 

ل تليق بالبزة الع�صكرية، لذلك فاإّن من ي�صطر ل�صتخدامها 

يحتاج اإىل ترخي�ش م�صبق.

الوقار والهيبة

مُينع  كما  �صنوًيا،  طّيها  اأو  الأكمام  اإ�صدال  وقت  د  يحدَّ

اأن  الراأ�ش، فيجب  اأما غطاء  امل�صي بطريقٍة غري ع�صكرية... 
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يو�صع طاملا اأّن الع�صكري يف مكان غري م�صقوف اأو يف الآليات 

ا يف اأثناء  الع�صكرية. وبالن�صبة اإىل ال�صباط فعليهم و�صعه اأي�صً

الحتفالت الر�صمية اعتباًرا من �صاعة و�صول علم اجلي�ش اإىل 

حني انتهاء الحتفال.

ا  يجب اأن يتمّيز �صلوك الع�صكري بالوقار والحرتام وخ�صو�صً

بال�صبحة،  الع�صكري  يت�صلى  ل  مثاًل،  البزة.  ارتدائه  اأثناء  يف 

فذلك ل يليق بلبا�صه، وعليه المتناع عن تدخني الرنجيلة 

يف الأماكن العامة وم�صغ العلكة واللهو ب�صل�صلٍة، والتدخني 

اأي  اأداء  عند  اأو  احلاجز  على  اأو  احلر�ش  نوبة  خالل  الأكل  اأو 

مهمة. وبالإجمال، عليه المتناع عن اأي عمل من �صاأنه اإثارة 

ا�صمئزاز النا�ش اأو امتعا�صهم.

�صفة ع�صكري ل متنح �صاحبها حقوًقا ت�صمح له بالتهّرب 

من القوانني اأو دفع الديون وامل�صتحقات املالية، بل اإّن عقوبته 

تكون م�صاعفة يف حال املخالفة، اإذ يحا�َصب مدنًيا وع�صكرًيا 

بقوانني  التقّيد  اإىل  بالن�صبة  احلال  هو  وكذلك  ال�صواء،  على 

ا عندما يكون خارج البالد. وزارة الدفاع، وخ�صو�صً

الرتاتبية  نظام  احــرتام  الع�صكري  على  اأخــرى،  جهة  من 

مظاهر  اأهــم  من  التحية  وُتعد  القانون،  يف  عنها  املن�صو�ش 

التحية  يــوؤّدي  اأن  ع�صكري  كل  فعلى  النظام.  هذا  احــرتام 

لكل من يعلوه رتبة، فهذا ما يعرّب عن تهذيبه وحفاظه على 

يجب  الع�صكري،  الت�صال  يف  حتى  ومظاهرها.  اجلندية  روح 

اأّل يتخّطى الع�صكري اأ�صول نظام الرتاتبية، وعليه اأن يكون 
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مو�صوعًيا، يحرتم رتبة املخاَطب )اإذا كان اأعلى رتبة( ويبتعد 

عن املماطلة وا�صتخدام العبارات غري ال�صرورية.

اأما من ناحية تنفيذ الأوامر الع�صكرية التي يطلبها الأعلى 

رتبة، فال ميكن للمروؤو�ش العرتا�ش عليها اإل بعد تنفيذها 

املروؤو�ش  يعّر�ش  التنفيذ  وعــدم  لذلك،  حمــّددة  مهلة  و�صمن 

لعقوباٍت تاأديبية تختلف باختالف اأهمية الأمر.

اخلدمة واملاأذونيات

ولكّن  واأخرى،  وحدة  بني  الع�صكري  خدمة  ظروف  تختلف 

وهي  اجلي�ش،  عديد  من  بـ%65  اجلهوزية  ن�صبة  يحّدد  القانون 

ترتفع بح�صب الظروف لت�صل يف احلالت الق�صوى وال�صتثنائية 

اإىل %100.

 اأما نوبات احلر�ش فهي حمّددة اإجماًل: ثالث �صاعات مقابل 

اأو  العديد  يف  النق�ش  حالت  يف  لكن  ا�صرتاحة،  �صاعات  �صت 

ا  معكو�صً الأمر  ي�صبح  وقد  املدة  تختلف  امل�صتجّدة،  الظروف 

وتتقل�ش �صاعات ال�صرتاحة اإىل ثالث فح�صب.

املتقدمة  الوحدات  بع�ش  اأّن  ال�صياق،  هذا  يف  بالذكر  جدير 

يف اجلرود والأماكن املقِفرة، قد يبقى عديدها يف املراكز بني 

الظروف  و�صعوبة  العوا�صف  ا�صتداد  ب�صبب  اأحياًنا،  يوًما  و30   15

املناخية وتراكم الثلوج.

»حتّدد قيادة اجلي�ش ن�صبة عامة ملنح املاأذونيات ون�صبة خا�صة 

لبع�ش اأنواعها الأخرى...« وبالتايل، فاإّن الع�صكري ل ي�صتفيد 

من املاأذونية متى يحلو له ذلك، اإذ عليه مراعاة ن�صبة اجلهوزية 

املحّددة يف وحدته اأو قطعته وظروف عمله. واإذا كانت خمتلف 

املوؤ�ص�صات تعتمد املبداأ ذاته يف هذا ال�صاأن، فاإّن ما ميّيز احلياة 

للع�صكري  ميكن  ل  ــه  اأّن اخل�صو�ش،  هــذا  يف  الع�صكرية 

احلاجة،  اقت�صت  متى  العمل مباأذونيته  وقف  العرتا�ش على 

اأو حتى عدم  التي طلبها،  املدة  اأو العرتا�ش على عدم منحه 

اأو  ماأذونيتني  دمج  مُينع  اأّنه  كما  باملطلق.  املاأذونية  منحه 

اأكرث من النوع ذاته اأو حتى من اأنواع خمتلفة، واإن رّتب عليه 

امل�صافة  واأًيا كانت  الأ�صبوع،  واحًدا فقط يف  يوًما  العمل  ذلك 

)حال  احلاجة  اقت�صت  حال  ويف  ومنزله.  خدمته  مركز  بني 

اجلي�ش  قائد  للعماد  طارئة( ميكن  اأمنية  اأو حال  ال�صتنفار 

اأو  كلًيا  املاأذونني  ا�صتدعاء  اأو  جميعها  املاأذونيات  منح  وقف 

جزئًيا.

ح ملدٍة معّينة من �صمن  بعد ت�صريحه من اخلدمة، يبقى امل�صَرّ

ا�صتدعاوؤه  مّت  اإذا  اللتحاق  رف�ش  ول ميكنه  الحتياط،  عديد 

حتى واإن كان يعمل عماًل اآخر، اإّل اإذا ُوجدت اأ�صباب �صحية 

قاهرة اأو اإذا كان خارج البالد.

لي�ض »كل ممنوع مرغوب«

»الع�صكري لي�ش لديه مطلق احلرية يف ت�صرفاته«، وعلى هذا 

واإن  اأمام عدد كبري من املحظورات،  الأ�صا�ش فهو يجد نف�صه 

خالف اإحداها تعّر�ش لعقوباٍت تاأديبية خمتلفة.

والنقابات  الأحزاب  اإىل  النت�صاب  الع�صكريني:  على  ُيحّظر 

ماأجور  عمل  اأي  ممار�صة  اجتماعاتها،  وح�صور  واجلمعيات، 

اأو  العمل  عن  الإ�ــصــراب  الوطني،  الدفاع  وزارة  نطاق  خــارج 

توقيعها،  اأو  جماعية  عرائ�ش  تنظيم  عليه،  التحري�ش 

التما�ش تو�صية مل�صلحته اأو مل�صلحة �صواه اأو التما�ش امتيازات اأو 

اإكراميات، ال�صكر وتعاطي األعاب املي�صر واملراهنة والمتناع 

عن اإيفاء َدْين.

حال  يف  كذلك  تعود  ل  لكّنها  ــرى،  اأخ حمظورات  وثمة 

احل�صول على اإذٍن اأو ترخي�ش، ومن اأهمها: ن�صر املقالت اأو اإلقاء 

املحا�صرات اأو الإدلء بت�صريحاٍت اإىل و�صائل الإعالم، النتماء اإىل 

هيئة دينية اأو اجتماعية اأو عائلية، اإدخال اأي اأجهزة اإلكرتونية 

بالدم،  التربع  اخلدمة،  مراكز  اإىل  اجلي�ش  من  مة  م�صَلّ غري 

الزواج، احل�صول على جواز �صفر اأو بطاقة هوية مدنية، مواجهة 

ال�صلطات احلكومية، ال�صرتاك يف امتحانات التوظيف التي 

جتريها احلكومة، ت�صحيح العمر والكنية اأو تغيري املذهب، 

التقدم اإىل املحاكم عندما تكون موؤ�ص�صات وزارة الدفاع طرًفا 

فيها، وال�صرتاك يف متارين اأو مباريات مع فرق ريا�صية مدنية. 

ا من احل�صول على ترخي�ش يف حالت كثرية منها:  ول بد اأي�صً

مكان  يف  الع�صكريني  من  ملجموعٍة  وحفالت  ولئم  اإقامة 

اأو  ر�صميني  ح�صور  يف  ُتقام  منا�صبات  اإىل  دعوات  تلبية  عام، 

�صيا�صيني اأو حزبيني وت�صكيل وفود لزيارتهم، الوجود يف مراكز 

النتخاب، ا�صتقبال بعثات ع�صكرية اأو دبلوما�صية اأو �صيا�صية 

اأو الن�صاطات الع�صكرية  من دون تكليف ر�صمي، ن�صر ال�صَور 

يف و�صائل الإعالم اأو و�صائل التوا�صل الجتماعي...

واملوظفني  الع�صكريني  على  املفرو�صة  ال�صوابط  اأهــم  من 

�صيا�صية  باأموٍر  التحدث  عدم  الدفاع:  لوزارة  التابعني  املدنيني 

يف  امل�صاركة  عــدم  النتقادات،  توجيه  وعــدم  ع�صكرية  اأو 

اأو �صعارات على �صياراتهم من  التظاهرات، عدم رفع لفتات 

تقدمي  عدم  �صيا�صي،  ن�صاط  باأي  القيام  عدم  م�صبق،  اإذن  دون 

دروع الوحدات اأو �صعاراتها اإىل مدنيني اأو �صلطات اأجنبية من 

دون موافقة قيادة اجلي�ش وعدم قبول هدايا اإل اإذا كانت رمزية 

مة فقط من �صلطات ر�صمية على اأثر تنفيذ مهمة معينة. مقَدّ

مرغوب«،  ممنوع  »كل  مبداأ  اجلي�ش  يف  ي�صري  ل  اإجماًل، 

فالع�صكري ميتنع عن الت�صرفات املخالفة لالأنظمة والقوانني، 

واإن ُوجدت بع�ش املخالفات فالعقوبة دائًما باملر�صاد.
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• العقوبات التاأديبية
- العقوبات املعنوية.

- العقوبات املقّيدة للحرية.

- العقوبات الإ�صافية:

)للرتباء  ــراتــب  ال مــن  ــزء  ج ح�صم   *

والأفراد(.

* خف�ش املاأذونية اأو اإلغاوؤها.

* الت�صكيل التاأديبي.

)للرتباء  التاأديب  مفارز  اإىل  الإر�صال   *

والأفراد(.

* التغرمي املادي.

* قطع تعوي�ش الخت�صا�ش.

* تاأخري الرتقية.

* ال�صطب عن جدول الرتقية.

* خف�ش الرتبة.

* فقدان الرتبة.

* الت�صريح التاأديبي. 

• املكافاآت
- املكافاآت الفردية:

* التهنئة ال�صفوية.

* التهنئة اخلطية.

* ماأذونية املكافاأة.

* اجلوائز املالية )للرتباء والأفراد(.

* التنويه.

* الأو�صمة.

* �صارة التميز.

* الأقدمية للرتقية لل�صباط.

* الرتقية ال�صتثنائية للرتباء والأفراد.

عند  لل�صباط  ال�صتثنائية  الرتقية   *

ال�صت�صهاد.

- املكافاآت اجلماعية:

* التهنئة ال�صفوية.

* التهنئة اخلطية.

* التنويه.

* و�صام احلرب.

* �صارة التفوق.

* �صارة التميز.

يعاَقبون ويكافاأون بح�صب اأعمالهم

اأما  ما.  يرتكب خمالفة  بذلك على كل ع�صكري  لة  املخوَّ الع�صكرية  ال�صلطة  تفر�صه  ردعي  تدبري  التاأديبية هي  العقوبة 

املكافاأة فهي تعبري عن تقدير الع�صكريني فردًيا اأو جماعًيا، لقيامهم باأعماٍل باهرة اأو مميزة اأو تتجاوز املاألوف، قد ت�صل اإىل 

حد ال�صت�صهاد. يف ما ياأتي، لئحة تو�صح درجات العقوبات واملكافاآت واأنواعها، والتي تختلف بح�صب نوع العمل الذي قام به 

الع�صكري: 
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...و�صغوط نف�صية

ل تخلو ظروف اأي عمل من ال�صغوط النف�صية، ولكن يف اجلي�ش تختلف الأمور بح�صب اختالف وظيفة الع�صكري. ففي 

الوحدات املقاتلة، يكون الع�صكري متاأهًبا وم�صتعًدا لأي عمل حربي قد يحدث يف اأي وقت ويف اأي مكان. ويف احلروب 

ا عند ا�صت�صهاد اأحد زمالئهم اأو عند اختطافهم وتعذيبهم،  يجد الع�صكريون اأنف�صهم يف حال �صغط نف�صي كبري خ�صو�صً

ا �صغوط نف�صية، رغم اأّنها ل ت�صبه ال�صغوط  ما ي�صتوجب اخل�صوع لعالٍج نف�صي عند انتهاء احلرب. ويف الوحدات الثابتة اأي�صً

التي يواجهها املقاتل يف امليدان.

ومن  والأقرباء  اجلريان  دوام خدمته، من  انتهاء  بعد  مراَقب حتى  اأّنه  يعتقد  اإذ  ب�صغٍط  الع�صكري  ي�صعر  املجتمع،  ويف 

ذروتها يف  وتبلغ  الع�صكري كثرية  ال�صغوط على  فاإّن  لذلك،  للقوانني.  تطبيقه  ُتعنى مبراقبة كيفية  التي  الوحدات 

احلرب.
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الطبابة الع�صكرية

اأكرب  اإحدى  هي  الع�صكرية  الطبابة 

الع�صكرية  للموؤ�ص�صة  التابعة  الأجهزة 

وانت�صارها  الكبرية،  بقدراتها  تتمّيز 

عرب  اللبنانية،  الأرا�ــصــي  كامل  على 

وهي  لها.  التابعة  الأجهزة  من  الكثري 

للم�صتفيدين  الطبية  التغطية  توؤّمن 

يف  اخلــدمــات  تلقوا  �صواء   %100 بن�سبة 

مدنية  طبية  موؤ�ص�صات  يف  اأو  اأجهزتها 

حني تقت�صي احلاجة ذلك.

الطبابة  من  امل�صتفيدين  عــدد  يبلغ 

ويعطي هذا  الـ400000.  الع�صكرية حواىل 

اأهمية هذا  ذاته فكرة عن  بحد  الرقم 

اجلهاز الذي يغطي �صحًيا نحو 10 يف املئة 

من اللبنانيني.

اأف�صل  تقدمي  التغطية  هــذه  ت�صمل 

العالجات واخلدمات، وكل ما ت�صتلزمه 

ومتابعة،  رعــايــة  مــن  املر�صى  اأحـــوال 

احلديثة  التجهيزات  خالل  من  وذلــك 

والطاقم الطبي الكفوء واعتماد الأدوية 

ف�صاًل  الفعال،  الإدارة  ونظام  الأ�صلية، 

عن العالقات الإن�صانية والروابط الوثيقة 

وقد  ومتلّقيها.  اخلدمات  مقدمي  بني 

بني  من  الأخــرية  النقطة  هــذه  تكون 

نقاط كثرية ت�صتوجب التوقف عندها: 

جانبي  اإىل  )الطبيب(  النقيب  »كان 

طوال الليل« تقول م�صّنة تتلقى العالج 

يف ق�صم القلب.
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نظام الرعاية واحلماية يف اجلي�ش:

منوذج ينبغي تعميمه ولي�ض حتجيمه

اأ�صا�صي  ب�صكٍل  وت�صهم  املجتمع  العادلة  الجتماعية  ال�صيا�صات  حتمي 

التقاعدي  ال�صكن والتعليم والطبابة والنظام  ا�صتقراره ومنّوه. فتوفري  يف 

اأن  بالدولة  يفرت�ض  التي  الجتماعية  احلماية  اإطار  يف  تندرج  العادل، 

توؤّمنها ملواطنيها.

توّفر  متكاملة  اجتماعية  �صيا�صة  و�صع  يف  اللبنانية  الدولة  تنجح  مل 

يف  اجلي�ض  جتربة  تُ�صّكل  املقابل،  يف  ملواطنيها.  واحلماية  الرعاية 

الرعاية  تاأمني  اأجهزته  ا�صتطاعت  فقد  يُحتذى.  منوذًجا  املجال  هذا 

واخلدمات ل�صريحٍة وا�صعة من اللبنانيني قوامها الع�صكريون وعائالتهم، 

موّفرة بذلك تقدميات تعّو�ض عن حمدودية الرواتب، واملخاطر املرتتبة 

على خ�صو�صية وظيفة الع�صكري.

مقومات  بتوفري  تُعنى  التي  الأجهزة  اأبرز  اإىل  �صريعة  نظرة  ياأتي  ما  يف 

العي�ض الكرمي للع�صكريني.

منوذج ُيحتذى

اإعداد: روجينا خليل ال�صختورة



يدعو  الرئة  �صرطان  اأ�صابه  اآخر  مري�ش 

الذين  واملمر�صني  لالأطباء  العمر  بطول 

املر�ش.  يقاوم  جعلته  برعايٍة  اأحاطوه 

ذاكــرة  ــغــادر  ت ل  جميلة  �ــصــور  وثــمــة 

يف  لقيتها  الــتــي  »الــعــنــايــة  ــان،  ــ�ــص الإن

�صورة  املركزي  الع�صكري  امل�صت�صفى 

املر�ش  رماه  الذي  ال�صواد  بــّددت  جميلة 

الذي عاد  اخلم�صيني  يقول  اأمام عينّي« 

اإليه الأمل، �صيفرح بابنه ويرى اأحفاده يف 

اأح�صانه...

لقد �صهدت الطبابة الع�صكرية اأكرث 

املباين  �صعيد  على  نوعية  نقلة  مــن 

الطبي  والطاقم  واملعدات  والتجهيزات 

والإداري، ف�صاًل عن املكننة التي اأتاحت 

فعالية ق�صوى يف الإدارة واملراقبة.

تــاأمــني  كلفة  تــكــون  ــد  ق اأخـــــرًيا، 

عالية،  م�صتفيد  األف   400 لنحو  الطبابة 

غري اأّنها اأقّل بكثرٍي من الكلفة التي 

ترتّتب على تقدمي اخلدمات نف�صها، يف 

قطاعات اأخرى.

تقوم  احل�صر،  ل  املــثــال  �صبيل  فعلى 

عرو�ش  با�صتدراج  الع�صكرية  الطبابة 

ال�صركات  اتفاقيات مع  وتوقيع  �صنوية 

الـ%50  يتخطى  وفر  حتقيق  اإىل  يوؤدي  ما 

توفري  عــن  ف�صاًل  الأدويــــة،  ثمن  مــن 

الأ�صلي منها. 
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على �ضبيل املثال ل احل�ضر، تقوم الطبابة الع�ضكرية با�ضتدراج 

اإىل  يوؤدي  ما  ال�ضركات  مع  اتفاقيات  وتوقيع  �ضنوية  عرو�ش 

حتقيق وفر يتخطى الـ50% من ثمن الأدوية، ف�ضاًل عن توفري 

الأ�ضلي منها.
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الع�صكريني املتطّوعني اإ�صكان  جهاز 

الع�صكريني  اإ�صكان  جهاز  اأُن�صئ 

 349 رقــم  القانون  مبوجب  املتطوعني 

مهماته  وُحــددت   ،1994/6/16 بتاريخ 

م�صاكن  الــعــ�ــصــكــريــني  بتمليك 

عقد  خــالل  مــن  ــك  وذل بهم،  خا�صة 

امل�صارف مُينح مبوجبها  اتفاقيات مع 

ا �صكنية  امل�صتفيدون من اجلهاز قرو�صً

ــّدة  ــن ع بــفــوائــد خمــّفــ�ــصــة، فــ�ــصــاًل ع

ت�صهيالت.

تتنّوع القرو�ش التي يوؤّمنها اجلهاز بني 

قر�ش ل�صراء �صقة جاهزة ومفرزة، وقر�ش 

قيد  �صقة  ل�صراء  واآخــر  م�صكن  لبناء 

الع�صكريون يف  وي�صتفيد منها  الإجناز. 

)�صباط،  واملتقاعدون  الفعلية  اخلدمة 

رتباء واأفراد(، وعنا�صر اأمن الدولة والأمن 

عائلة  بتمليك  اجلهاز  ويقوم  العام. 

ال�صهيد )�صاحة ال�صرف/الواجب( وحدة 

بالكامل  كلفتها  تغطي  �صكنية 

حقوق  جــدول  وفــق  اجلهاز  اأمــوال  من 

حمّدد.

اجلهاز  مــن  امل�صتفيدين  عــدد  بلغ 

حتى نهاية �صهر اأيار 2019: 3460 �صابًطا 

و16551 رتيًبا وفرًدا، اأي ما يتخطى الـ20000 

م�صتفيد.

حالًيا  القائم  بالو�صع  اجلهاز  تــاأّثــر 

عقب التعديالت الإلزامية التي فر�صها 

الفوائد  دعــم  على  املــركــزي  امل�صرف 

باتت  اإذ  الإ�صكانية  للقرو�ش  العائدة 

مبوؤ�صٍر  مرتبطة  الفوائد  هذه  معدلت 

اأدى  ما  لبنان،  م�صرف  �صنوًيا عن  ي�صدر 

فقد  ملحوظ.  ب�صكٍل  ارتفاعها  اإىل 

)متحركة(   %5.5 اإىل  حالًيا  و�صلت 

 %1.628 طويلة  لفرتٍة  كانت  اأن  بعد 

)ثابتة(.

عمل اجلهاز على احلد من تاأثري هذا 

وذلك  امل�صارف،  مع  بالتعاون  الرتفاع 

على  الــفــائــدة  ن�صبة  ــع  رف ــالل  خ مــن 

الع�صكريني،  مل�صلحة  القرو�ش  ودائــع 

الفوائد  ارتفاع  تاأثري  من  احلد  على  الإ�ضكان  جهاز  عمل 

الفائدة  ن�ضبة  رفع  وذلك من خالل  امل�ضارف،  مع  بالتعاون 

امل�ضتحقة على ودائع القرو�ش مل�ضلحة الع�ضكريني، ومفاو�ضة 

البائعني على اأ�ضعار ال�ضقق وتخفي�ضها.



ال�صقـق  اأ�صعـار  على  البائعني  ومفاو�صة 

وتخفي�صهـا.

املدر�صية امل�صاعدات 

من خالل دعمها لالأق�صاط املدر�صية، 

ح�صور  ــد  ــي ــاأك ت يف  ــة  ــدولـ الـ تــ�ــصــهــم 

ذات  اخلا�صة  التعليمية  املوؤ�ص�صات 

اجلودة الن�صبية. ي�صّكل هذا الأمر اأحد 

عنا�صر تنّوع النظام التعليمي اللبناين 

اأ�صباب  واأحد  الد�صتور،  عليه  ين�ّش  الذي 

متّيزه.

التي  املــدر�ــصــيــة  املــ�ــصــاعــدات  تــنــدرج 

ــار  اإطـ الــعــ�ــصــكــريــون يف  يــتــقــا�ــصــاهــا 

التعليم  حق  تاأمني  يف  الدولة  م�صاهمة 

اأق�صاط  مــن  تغطي  وهــي  ملواطنيها. 

ن�صبة  اخلا�صة،  واجلــامــعــات  املــدار�ــش 

 5 منذ  املــوازنــة.  توفره  ما  وفــق  معينة 

املر�صود  املبلغ  يتغرّي  مل  تقريًبا،  �صنوات 

للم�صاعدات املدر�صية يف موازنة اجلي�ش، 

ارتفعت  التعليم  كلفة  اأّن  العلم  مع 

انخف�صت  وبــالــتــايل  كــبــري،  ب�صكٍل 

واجلامعية  املدر�صية  امل�صاعدات  ن�صبة 

الذي  اخلف�ش  ومع  تقريًبا،   %51 لت�صبح 

�صتنخف�ش  احلالية،  املوازنة  له  تعّر�صت 

الن�صبة اأكرث.

املدر�صية  امل�صاعدات  مــن  ي�صتفيد 

الفعلية،  اخلدمة  ع�صكريو  واجلامعية 

واملــتــقــاعــدون واملــوظــفــون املــدنــيــون يف 

اأبــنــاء  اإىل  بــالإ�ــصــافــة  ــة  ــدول ال مـــالك 

وال�صهداء. املعّوقني  الع�صكريني 

الق�صايا  مديرية  يف  خا�ش  ق�صم  يتوىّل 

امل�صاعدات  هذه  اأمر  اجلي�ش  يف  الإدارية 

ــراءات حمــددة، تتيح  ــ وفــق �ــصــروط واإج

منًعا  ــام  والأرقـ املعلومات  يف  التدقيق 

غ�ش،  اأي  اإثبات  حال  ويف  تالعب.  لأي 

ُيحرم �صاحب العالقة من ال�صتفادة يف 

الالحقة. ال�صنوات 

امل�صاعدات  مُتنح  اأن  الــعــادة  جــرت 

الأوىل  تكون  دفعتني  على  املدر�صية 

ي�صتطيع  ــي  ك الــثــانــيــة  ــن  م اأكـــرب 

الأكرب  املبلغ  ت�صديد  منها  امل�صتفيد 

مع  الثانية  الدفعة  لتاأتي  للمدر�صة، 

نهاية العام الدرا�صي.

ــذه الـــ�ـــصـــنـــة، �ــصــيــكــون عــلــى  ــ هـ

الأعباء  من  املزيد  حتّمل  الع�صكريني 

موازنة  على  ت  اأُقرَّ التي  احل�صومات  مع 

وزارة الدفاع الوطني.

جهاز الرعاية وال�صوؤون الجتماعية 

القدامى للع�صكريني 

يرعى  فهو  �صهداءه،  اجلي�ش  ين�صى  ل 

معها،  توا�صل  على  ويظّل  عائالتهم 

املـــجـــالت.  ــانــدهــا يف خمــتــلــف  ويــ�ــص

يف  ا  اأي�صً يجدون  القدامى  والع�صكريون 

اإذا  يحتاجونها،  م�صاعدة  كل  املوؤ�ص�صة 

اأو�صاع  اأو  ال�صحية  اأو�صاعهم  اقت�صت 

اإعاقة  ب�صبب  خا�صة  عناية  عائالتهم 

اأو مر�ش مزمن...

ل  عــدد  تنفيذ  الرعاية  جهاز  يتوىل 

املجال من  املهمات يف هذا  يح�صى من 

وال�صوؤون  الرعاية  ق�صم  ق�صمني:  خالل 

الع�صكريني  �صوؤون  وق�صم  الجتماعية، 

القدامى.
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من خالل دعمها لالأق�ضاط املدر�ضية، ت�ضهم الدولة يف تاأكيد 

الن�ضبية.  اجلودة  ذات  اخلا�ضة  التعليمية  املوؤ�ض�ضات  ح�ضور 

اللبناين  التعليمي  النظام  تنّوع  عنا�ضر  اأحد  الأمر  هذا  ي�ضّكل 

الذي ين�ّش عليه الد�ضتور، واأحد اأ�ضباب متّيزه.
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ق�صم الرعاية وال�صوؤون الجتماعية

ــى قــ�ــصــم الـــرعـــايـــة والـــ�ـــصـــوؤون  ــن ــع ُي

ــالت الــ�ــصــهــداء  ــائ ــع الجــتــمــاعــيــة ب

واملفقودين، فيهتّم باأي طلب قد تتقّدم 

من  تواجهها،  قد  م�صكلة  اأي  اأو  به 

خالل الأركان املعنية. وي�صت�صدر القرار 

الهتمام  اإىل  اإ�صافة  �صاأنه،  يف  املنا�صب 

تواجهها  قد  التي  امل�صكالت  بكل 

وحاجاتها.

من ن�صاطات هذا الق�صم:

لعائالت  الدورية  الــزيــارات  تنظيم   -

)يف  الــ�ــصــرف  �صاحة  �ــصــهــداء  ال�صباط 

ويف  لال�صت�صهاد،  ال�صنوية  الــذكــرى 

على  لالإبقاء  وذلك  الأعياد(،  منا�صبة 

حاجاتها  ومواكبة  معها،  التوا�صل 

ا  اأي�صً الــزيــارات  وت�صمل  وطلباتها. 

ال�صباط معّوقي احلرب الذين ما زالوا يف 

الفعلية. اخلدمة 

الأعــيــاد  يف  الحــتــفــالت  تنظيم   -

ــتــي تــكــون عــائــالت  واملــنــا�ــصــبــات وال

ال�صهداء يف طليعة املدعوين اإليها.

يف  ــراد  ــ واأف جمعيات  مــع  الــتــعــاون   -

خمتلفة  ترفيهية  ن�صاطات  تنظيم 

وعائالتهم  ال�صهداء  الع�صكريني  لأولد 

)م�صرحيات، خميمات، رحالت و�صفر، 

وعرو�ش ترفيهّية خمتلفة...(.

- منح م�صاعدات اجتماعية لعائالت 

ومعّوقي  واملتوفني  ال�صهداء  الع�صكريني 

احلرب.

الع�صكريني القدامى ق�صم �صوؤون 

القدامى،  الع�صكريني  �صوؤون  ق�صم  يف 

املتعّلقة  الــطــلــبــات  مــعــاجلــة  ــّم  ــت ت

للع�صكريني  ال�صحية  بــالأو�ــصــاع 

وعــائــالت  وعــائــالتــهــم،  املتقاعدين 

على  هم  الذين  ال�صهداء  الع�صكريني 

العاتق، اإ�صافة اإىل تاأمني الأدوية الدائمة 

قرارات  وبا�صت�صدار  الكلفة،  املرتفعة 

جراحية  عمليات  بــاإجــراء  تتعّلق 

من  للم�صتفيدين  الكلفة  مرتفعة 

الطبابة الع�صكرية، �صواء كان ذلك يف 

لبنان، اأو يف اخلارج، وتاأمني م�صتلزمات 

ومعدات طبية للع�صكريني املتقاعدين 

امل�صتفيدين  بع�ش  ــواء  واإي وعائالتهم، 

املــاديــة  اأو�ــصــاعــهــم  ــق  وف ومعاجلتهم 

مراكز  يف  وال�صحية،  والجتماعية 

راحة.

ق�صايا  الــقــ�ــصــم  يــتــابــع  ــك،  ــ ذل اإىل 

حلها  يف  ويــ�ــصــاعــدهــم  املــتــقــاعــديــن 

بالتن�صيق مع اجلهات املعنية.

ال�صهداء يف اجلي�ش بني  يبلغ جمموع 

الت�صنيفات  ووفق  وفــرد،  ورتيب  �صابط 

املــعــتــمــدة )�ــصــهــيــد �ــصــاحــة الــ�ــصــرف، 

�صهيًدا   4000 حواىل  واخلدمة(  والواجب 

واملتقاعدون  املعّوقون  اإليهم  ُي�صاف 

والذين  املوؤ�ص�صة  اأفنوا حياتهم يف  الذين 

خدمة  )بني   350 حــواىل  عددهم  يبلغ 

هوؤلء  ورعاية  ومتقاعدين(...  فعلية 

اإىل  بالن�صبة  مقد�ش  واجب  وعائالتهم 

لها  الوفاء  على  اأق�صموا  التي  املوؤ�ص�صة 

اجلهاز  ع�صكرّيو  بنى  وقــد  وللوطن. 

عــرب الــ�ــصــنــوات عــالقــات وطــيــدة مع 

جميع  يف  فرافقوها  العائالت،  هــذه 

والظروف... املنا�صبات 

من  املزيد  حتّمل  الع�ضكريني  علـى  �ضيكـون  ال�ضنــة،  هذه 

وزارة  مـوازنـة  عـلـى  ت  اأُقـرَّ التي  احل�ضومات  مع  الأعباء 

الدفاع الوطني.

على  ويظّل  عائالتهم  يرعى  فهو  �ضهداءه،  اجلي�ش  ين�ضى  ل 

والع�ضكريون  املجالت.  خمتلف  يف  وي�ضاندها  معها،  توا�ضل 

ا يف املوؤ�ض�ضة كل م�ضاعدة يحتاجونها، اإذا  القدامى يجدون اأي�ضً

اقت�ضت اأو�ضاعهم ال�ضحية اأو اأو�ضاع عائالتهم عناية خا�ضة 

ب�ضبب اإعاقة اأو مر�ش مزمن...









موازنة 2019: 

ماذا عن حقوق الع�صكريني املالية؟

يف كل مّرة تريد الدولة اإ�صالح و�صعها املايل تُطرح م�صاألة ال�صمائم الع�صكرية اخلا�صة بالع�صكريني، ومنها التدبري رقم 3. وفيما يتّم التغا�صي عن 

الت�صحيات اجل�صام التي يقّدمها الع�صكري خالل خدمته الفعلية، وطبيعة وظيفته ال�صعبة ودوام عمله الطويل، وعدد �صنوات خدمته القليل مقارنة 

بالوظائف الأخرى، يرتّكز اجلدل على ما يتقا�صاه الع�صكريون و�صوًل اإىل حّد ت�صوير رواتبهم وتعوي�صاتهم ك�صبٍب لإفال�ض خزينة الدولة.

اأرقام وحقائق

اإعداد: تريز من�صور

امل�صلحة  �صبيل  الت�صحيات يف  يتوانى اجلي�ش، عن تقدمي  ل 

اأبدى  املوازنة،  حول  النقا�ش  لبدء  الأوىل  اللحظة  ومنذ  العامة، 

يف  الإ�صالح  عملية  من  جــزًءا  ليكون  الكامل  ا�صتعداده 

القيادة  واأبــدت  الإدارات.  باقي  مع  يت�صاوى  اأن  �صرط  الدولة، 

يف  ح�صلت  التي  التخفي�صات  بع�ش  على  كبرًيا  انفتاًحا 

م�صروع موازنة 2019 يف اأثناء در�صها يف جلنة املال واملوازنة، والتي 

املقبلة،  الأعوام  يف  تكرارها  ميكن  ول  ا�صتثنائية  اعُتربت 

فيما ُعّلقت ق�صية الت�صريح املبّكر لل�صباط وكذلك ال�صريبة 

على الرواتب التقاعدية.

ومن ناحية اأخرى، مل تبخل املوؤ�صــ�صة الع�صكرية بالت�صحية 

الدولة،  خزينة  على  التوفري  اأجل  من 

من خالل قبولها بوقف التطّوع لهذا العام ولو اأّنها تعترب ذلك 

على  التاأثري  �صاأنه  من  لأّن  اخلطري،  بالأمر  عام  من  ولأكرث 

اإىل  وحتويله  البعيد،  املدى  وتركيبته على  اجلي�ش  هيكلية 

جي�ش هرٍم ف�صاًل عن حرمانه من الكفاءات عالية امل�صتوى، 

وظيفة  باإ�صغال  القوانني  خمالفة  على  الع�صكريني  وت�صجيع 

ثانية لتاأمني موارد كافية لإعالة من هم على عاتقهم.

اأّن قيادة اجلي�ش التي تعتمد  جدير بالذكر يف هذا ال�صياق، 

ال�صفافية املطلقة، كانت الوحيدة التي اأعادت اأمواًل فائ�صة 

اإىل خزينة الدولة يف اأواخر العام 2018، فيما اأنفقت �صائر الوزارات 

كل اعتماداتها.

خ�صو�صية الوظيفة الع�صكرية...

تتمّيز  فهي  اأخرى،  وظيفة  اأي  الع�صكرية  الوظيفة  ت�صبه  ل 

التي حتيط بتاأدية  ال�صعوبات واملخاطر  بخ�صو�صيٍة �صواء جلهة 

وعدد  عملهم،  ــات  دوام جلهة  اأو  ملهماتهم،  الع�صكريني 

القوانني  رعتها  ــور  الأم وهــذه  اخلدمة.  �صنوات 
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الدولة  وقيام  اجلي�ش  اإن�صاء  منذ  الع�صكريني  بحقوق  املتعلقة 

يف لبنان، علًما اأّن رواتب الع�صكريني يف معظم الدول العربية 

هي الأعلى مقارنة ب�صائر الوظائف يف القطاع العام، بخالف 

ما هي احلال عليه يف لبنان. 

ف�صاًل عن املخاطر التي يواجهها الع�صكريون، فاإّنهم يوؤدون 

دوام عمل طويل )لياًل نهاًرا، غياب طويل عن  مهماتهم يف 

ا  العائلة ومع ما يرافقه من معاناة(، من دون اأن يتقا�صوا تعوي�صً

عن الأعمال الإ�صافية اأ�صوة باملوظفني املدنيني يف اإدارات الدولة.

امليدانية  الوحدات  يف  الع�صكري  اأّن  جند  ب�صيطة  ومبقارنٍة 

يعمل نحو 680 �صاعة �صهرًيا )بعد الأخذ بالعتبار قانون العمل 

جلهة م�صاعفة �صاعات العمل لياًل ويف العطل الر�صمية(، فيما 

�صهرًيا.  �صاعة   150 و   50 بني  املدين  املوظف  �صاعات  يراوح عدد 

فوري  ب�صكٍل  الإ�صافية  �صاعاته  بدل  الع�صكري  تقا�صى  فلو 

حل�صل على ع�صرة اأ�صعاف التعوي�صات التي يتقا�صاها يف نهاية 

اخلدمة، نتيجة تاآكل القدرة ال�صرائية.

الأ�صئلة  وُتطرح  اآخر  اإىل  وقٍت  من  ال�صجيج  يعلو  ذلك  ومع 

حول موجبات ح�صول الع�صكري على تعوي�ش نهاية اخلدمة 

وعلى راتب تقاعدي.

�صن التقاعد للع�صكريني

حقوق  على  وحــفــاًظــا  الوظيفة  خ�صو�صية  على  ــاًء  ــن ب

الع�صكريني وكرامتهم، كّر�ش قانون الدفاع الوطني واملر�صوم 

ال�صرتاعي رقم 5397 /82 حّقهم بالتعوي�ش وبالراتب التقاعدي 

عند نهاية اخلدمة.

لكن ل بّد من الإ�صارة يف هذا ال�صياق، اإىل اأّن القانون يحّدد 

�صن التقاعد للموّظف املدين بـ 64 عاًما، يف حني يحّدد قانون 

الدفاع �صن التقاعد للع�صكريني يف عمٍر ل يتجاوز الـ58 �سنة 

اعتبارات،  لعّدة  وذلك  ــراد،  والأف للرتباء  �صنة  والـــ52  لل�صباط 

لها  يخ�صع  التي  والتدريبات  القا�صية  العمل  اأّن طبيعة  اأبرزها 

البدنية،  وقدراته  طاقاته  وَت�صتنزُف  ده  ج�صَ ُتنهك  الع�صكري 

وبالتايل ل بد لقيادة اجلي�ش من رفد عديدها بالعنا�صر ال�صابة 

ب�صكٍل م�صتمر، لأّن اجليو�ش ل ميكن اأن تكون َهِرمة بل 

فتّية و�صابة، لت�صتطيع تاأدية واجبها.

احلوافز

الدفاع  قانون  منح  ووظيفية،  ع�صكرية  اعتبارات  لعّدة 

اإذ ميكنهم تقدمي طلب  ال�صباط حق اختيار �صن التقاعد، 

وبعد عدد معني من  القانونية  ال�صن  بلوغهم  ت�صريحهم قبل 

لل�صباط  �صنة  و15  عموًما  لل�صباط  �صنة   20( اخلدمة  �صنوات 

هذا  يف  احلوافز  من  عدًدا  القانون  حلظ  وقد  الخت�صا�صيني(. 

املجال مُتنح وفق �صروط حمّددة.

نظًرا للمبالغ التي ترتّتب على هذه احلوافز اأثري جدل حولها 

خالل مناق�صة م�صروع قانون موازنة 2019، فبالن�صبة اإىل قيادة 

اجلي�ش، تطبيق املادة املتعلقة بهذا املو�صوع من قانون الدفاع 

عليها  ي�صعب  اإذ  العمداء،  اأعــداد  يف  للتخمة  نظًرا  �صروري، 

اإيجاد وظائف لئقة بهم، اإ�صافة اإىل اأّن عدم تطبيق هذه املادة 

اأي  ارتكب  حال  يف  الع�صكري  القانون  تطبيق  حق  ي�صلبها 

�صابط خمالفة كربى توجب ت�صريحه قبل �صّن التقاعد.

الرواتب والتعوي�صات

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

موازنة 2019موازنة 2018

2900.388.910.0002870.825.628.000

 

الفرق بني موازنة 2018 و 2019
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املر�صوم  يحّدد  كما  ا�صرتاعية،  مرا�صيم  مبوجب  التعوي�صات 

اأ�صحاب احلق من ال�صتنفار والذي ينتج عنه اأمران:

تعوي�ش ال�صمائم احلربية، وتعوي�ش النتقال داخل البالد )ل 

التعوي�ش  هذا  يدخل  لذلك  نقل  بدل  الع�صكريون  يتقا�صى 

�صمن م�صتحقات نهاية اخلدمة(.

وحّدد  احلربية،  ال�صمائم  على  وال�صرف  التقاعد  قانون  ن�ّش 

)نهاية  ال�صرف  وتعوي�ش  التقاعدي  املعا�ش  احت�صاب  كيفية 

الثالثة  والذي يرتبط بتدابري ال�صتنفار  اخلدمة( للع�صكريني 

التي على اأ�صا�صها مُينح الع�صكري املتقاعد حقه وفق الآتي:

ن�صف   1 رقم  النتقال  بتعوي�ش  احلق  مينح   :1 رقم  التدبري   -

مدة اخلدمة الفعلية، وكان هذا التدبري ُيطبق قبل الأحداث 

عن  بعيدة  ثكنات  يف  الع�صكريون  يتوّزع  اإذ  اللبنانية، 

تتعدى  ل  التي  بـ»ماأذونياتهم«  تتعلق  ولأ�صباب  مناطقهم. 

ال�صتني �صاعة، كانوا ي�صطرون اإىل ا�صتئجار منازل قريبة من 

الثكنة، ليتّم ا�صتدعاوؤهم يف حالة ال�صتنفار.

- التدبري رقم 2: مينح الع�صكري احلق بتعوي�ش النتقال رقم 

2 و�صمائم حربية، توازي ن�صف مّدة اخلدمة اأو �صعفها. ول بّد 

وال�صعفني،  ال�صعف  بني  التمييز  �صرورة  اإىل  هنا  الإ�صارة  من 

فاإعطاء ال�صعف يعني مدة اخلدمة م�صاًفا اإليها مبلغ مماثل 

فيما يوازي ال�صعفان مدة اخلدمة م�صروبة باإثنني. ت�صتفيد من 

يف  تكون  ل  والتي  احلدود  على  اخلدمة  حالت  التدبري  هذا 

مو�صع قتايل اأو يف حالة طوارئ، مثاًل الع�صكري املتاأهل الذي 

يغيب عن منزله للمبيت يف مركز خدمته لأكرث من يوم، 

يتّم احت�صاب يوم خدمته بيومني.

تعوي�ش  حق  الع�صكري  التدبري  هذا  مينح   :3 رقم  التدبري 

النتقال اليومي داخل البالد، اإ�صافة اإىل �صمائم حربية تراوح 

يح�صل  اأو�صح  وبتف�صرٍي  �صعفيها.  اأو  اخلدمة  مدة  �صعف  بني 

 

التخفي�ض الذي طاول بنوًدا حيوية

الوطني  الدفاع  وزارة  موازنة  اأرقــام  تخفي�ش  طــاول 

املحروقات،  �صمل:  اإذ  للجي�ش،  بنوًدا تعترب حيوية جًدا 

الجتماعية،  النفقات  ال�صرية،  النفقات  التغذية، 

بنود  عن  ف�صاًل  املكافاآت،  الإن�صاءات،  التجهيزات، 

اأخرى كما يبنّي اجلدول اأدناه:

قيمة احل�صمالنبذة

27%حمروقات

15%تغذية

47%تعوي�صات )حوافز اإ�صافية(

50%جتهيزات

65%اإن�صاءات

40%نفقات اجتماعية

20%نفقات �صرية

50%مكافاآت

20 %دورات خارج البالد

�صيانة طفيفة 

)جتهيزات مكتبية واإن�صاءات(

% 20
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نهاية  تعوي�ش  وعلى  �صهرية،  تعوي�صات  على  الع�صكريون 

اخلدمة ثالث �صنوات عن كل �صنة خدمة فعلية يف حالتي 

احلرب وحفظ الأمن.

وُيحّمل التدبري رقم 3 اليوم الكثري من التف�صريات، لكّنه 

احلكومة  وت�صعى  للع�صكريني  الأ�صلية  احلقوق  من  حق 

واإنفاًذا   ،82/5397 املر�صوم  على  وبناًء  تعديله.  اإىل  جاهدة 

يكون  اأو�صاع  يف  التدبري  هذا  تطبيق  ترعى  التي  للمرا�صيم 

ما  الأمــن  حفظ  عملية  عن 
ً
مبا�صرة  م�صوؤوًل  اجلي�ش  فيها 

البقاء يف حالة جهوزية على مدار  الع�صكريني  ي�صتدعي من 

ال�صاعة.

يعتمد  اجلي�ش  اإّن  الــقــول  مــن  ــّد  ب ل  ــرى،  اأخـ ناحية  مــن 

بو�صوٍح،  ُمعلنة  ع�صكرييه  وتعوي�صات  الكاملة  ال�صفافية 

بينما جند اأّن الأمر لي�ش كذلك يف اإداراٍت وموؤ�صـ�صات عامة 

يتقا�صون  موظفني  ثمة  اأّن  جند  ب�صيطة  ومبقارنٍة  ــرى.  اأخ

مكافاآت تعادل اأ�صا�ش راتبهم يف ال�صنة، اإ�صافة اإىل ال�صاعات 

�صهًرا   13 يعادل  ما  اأي  �صهرًيا،  �صاعة   35 الـ  مبعدل  الإ�صافية 

عن  األف   600  -  500 مبعدل  جلان،  بدل  عن  ناهيك  �صنوًيا، 

كل جلنة...

�صندوق التقاعد

اإن�صاء �صندوق  الرئي�ش فوؤاد �صهاب  كّر�ش القانون منذ عهد 

الع�صكريون،  �صمنهم  ومن  الدولة  مبوظفي  خا�ش  للتقاعد 

الأموال  وتذهب  اليوم.  لغاية  ُين�صاأ  مل  ال�صندوق  هذا  ولكن 

لهذا  الع�صكري(  راتب  اأ�صا�ش  من   %6( اجلي�ش  ي�صّددها  التي 

ال�صندوق مبا�صرة اإىل خزينة الدولة، كذلك الأمر بالن�صبة اإىل 

�صريبة الدخل، والتي تبلغ �صنوًيا 88 مليار لرية.

وال�صوؤال املهم الذي ُيطرح اليوم، اإذا ا�صُتثمرت اأموال التقاعد 

61 مليار لرية من خالل  )6%( والتي تبلغ قيمتها �صنوًيا نحو 

 

ت�صريح ال�صباط و�صنوات خدمتهم

حّد اخلدمة الفعليةحّد ال�صن القانونيةالرتبة

34 �سنة50مالزم

35 �سنة51مالزم اأول 

36 �سنة52نقيب

37 �سنة53رائد 

38 �سنة54مقدم

40 �سنة56عقيد

42 �سنة58عميد 

43 �سنة59لواء

44 �سنة60عماد 

 

ت�صريح الرتباء والأفراد

تقاعد  على  القانون  ين�ّش  ــراد  والأف للرتباء  بالن�صبة 

للرتب:  �صنة  الـــ45  يناهز  عمر  عن  حكًما  املتطّوع 

 48 عمر  وعن  اأول  وعريف  عريف  اأول،  جندي  جندي، 

موؤّهل  اأول،  معاون  معاون،  اأول،  رقيب  رقيب،  للرتب: 

وموؤهل اأول، كما يحّق له التقاعد اختيارًيا عندما  

تبلغ خدماته الـ18 �صنة.    
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و�صعها يف اإحدى امل�صارف بفائدٍة مرّكبة )فائدة على الفائدة( 

بن�سبة 12 يف املئة، فهي ُت�صبح بعد 30 �سنة 1766.5 مليار لرية 

)وفق تقديرات اجلهاز املخت�ش يف وزارة الدفاع الوطني(.

ومن املفيد الإ�صارة يف هذا ال�صياق اإىل اأّنه ثّمة »�صندوق تعا�صد 

يتّم  اختياري  وهو  الع�صكرية،  املوؤ�صـ�صة  ُتديره  للع�صكريني« 

تاأمني  اإىل  يهدف  رواتبهم،  من  مايل  مبلغ  ح�صم  مبوجبه 

بذلك،  الراغبني  للع�صكريني  متدّنية  وبفوائد  خا�صة  قرو�ش 

ال�صندوق.  تعوي�ش من هذا  يح�صلون على  يتقاعدون  وعندما 

وزارة  ويف  الع�صكرية  املوؤ�صـ�صة  يف  ال�صندوق  هذا  ُحفظ  فلماذا 

املال مل يحفظ؟

مت حقوق ُق�صِ

الع�صكريون  يح�صل  مل  الدولة،  يف  املوّظفني  جميع  بخالف 

على درجات اإ�صافية يف �صل�صلة الرتب والرواتب للعام 2017.

ويف مقارنة اأجراها اأحد العمداء املتقاعدين، يتّبني اأّن معدل 

ال�صل�صلة  هذه  بنتيجة  الع�صكريني  رواتب  على  الزيادة  ن�صبة 

القطاعات  لــدى  الن�صبة  هــذه  راوحــت  فيما   ،%20 نحو  بلغ 

الوظيفية الأخرى ما بني 100% و160%. وقد بلغ جمموع تكلفة 

3000 مليار  اأ�صل نحو  360 مليار لرية من  �صل�صلة اجلي�ش نحو 

لرية جمموع كلفتها، وهذا خري برهان على هزالة ال�صل�صلة 

راتب  اأ�صا�ش  زاد  املثال:  �صبيل  وعلى  للع�صكريني.  املعطاة 

 120 راتب اجلندي  واأ�صا�ش  لرية  األف   200 ال�صل�صلة  بفعل  املالزم 

األف لرية، اأي ما يعادل 60% على الأكرث من اأ�صا�ش راتب من 

يوازيهما يف القطاعات الأخرى.

وقد وافقت اللجنة امُلكّلفة من قبل قيادة اجلي�ش يف حينه 

النيابية  اللجنة  تعّهدت  اأن  بعد  الهزيلة  الزيادة  هذه  على 

املكّلفة اإعداد م�صروع ال�صل�صلة بالإبقاء على تدبري ال�صتنفار 

رقم )3( للع�صكريني كتعوي�ٍش عن اخللل احلا�صل كائنة 

ما كانت الظروف.

وزارة  موازنة  ن�صبة  اأّن  اإىل  ال�صياق  هذا  يف  الإ�صارة  من  بد  ول 

الأقل  الن�صبة  العامة هي  املوازنة  لبنان من  الوطني يف  الدفاع 

يف  الع�صكريون  ينال  حيث  العربية،  الدول  يف  مثيالتها  بني 

هذه الدول الراتب الأعلى بني جميع املوظفني.

 

اإذا األغي التدبري رقم 3

التقاعد  تعوي�ش  فاإّن  خمت�ّش،  جهاز  ح�صابات  وفق 

بعد   )12 درجة  اأول  )موؤهل  الع�صكري  يتقا�صاه  الذي 

23 �صنة خدمة �صي�صبح 32 مليون لرية لبنانية اإذا األغي 

التدبري رقم 3. 
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موازنة املحروقات

مزيد من الوفر

اجلي�ش،  قيادة  عملت  الإنــفــاق  تر�صيد  �صيا�صة  ــار  اإط يف 

الأخ�صر  املازوت  �صراء  على  الدولة  مع  ر�صائية  لتفاقيٍة  بناًء 

قد  كانت  التي  الطاقة،  وزارة  من  مبا�صرة  للبيئة(  )ال�صديق 

وفر  وبذلك حتّقق   ،2018 العام  منذ  املادة  با�صترياد هذه  بداأت 

قدره %20.

ويف الإطار عينِه ُتعّد حالًيا درا�صة حول اإمكان �صراء اجلي�ش 

مبا�صرة،  الطاقة  وزارة  من  اأوكتان   95 البنزين  من  حاجاته 

بغية حتقيق مزيد من الوفر واإبقاء الأموال �صمن اخلزينة.

الحتياط  ــادة  زيـ اإىل  املــحــروقــات  يف  الــوفــر  حتقيق  ــوؤدي  يـ

ة  املخت�صّ الأجهزة  تعمل  التي  املــادة  هذه  من  ال�صرتاتيجي 

على تاليف اأي هدر فيها. ويف هذا ال�صياق، �صّمم اأحد العمداء 

املهند�صني يف اجلي�ش اآلية خا�صة )ال�صرب الإلكرتوين( هدفها 

النقل  اأثناء  يف  الهدر  من  واحلّد  املحروقات  خزانات  مراقبة 

املحروقات  مديرية  بني  الآلية  هذه  تربط  والتعبئة.  والتحميل 

ــيــات  والآل الع�صكرية  ــوقــود  ال وحمــطــات  املــراقــبــة  وغــرفــة 

.Intranet الع�صكرية، من خالل �صبكة ات�صال داخلية

ا احلياة الع�صكرية، فاملهمات العمالنية والتدريبية للجي�ض)دوريات، حفظ اأمن، حروب...( تقت�صي  املحروقات هي ع�صب احلياة اليوم وخ�صو�صً

التحّرك والتنّقل ب�صكٍل دائم.

تت�صمن موازنة وزارة الدفاع الوطني اعتمادات خا�صة باملحروقات، يف بع�ض الأحيان يتحّقق وفر من جّراء انخفا�ض اأ�صعار املحروقات، ويف اأحيان 

اأخرى ل تكفي العتمادات ب�صبب ارتفاع الأ�صعار.
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عنا�صر  بعدة  الوطني  الدفاع  وزارة  يف  التغذية  موازنة  ترتبط 

نوعية  كامل،  عام  خالل  املتغّذي  العديد  متّو�صط  اأبرزها: 

املواد الغذائية التي يتّم اختيارها وت�صدر يف لئحة طعاٍم ن�صف 

للمتغّذي  الفردية  احل�صة  وفق  القوامة،  مديرية  عن  �صهرية 

الواحد.

ويراعى يف تغذية الع�صكريني توفري 3200 �صعرة حرارية يومًيا، 

طبيعة  اإىل  نظًرا  اخلا�صة  الوحدات  يف   4200 اإىل  ترتفع  وهي 

املهمات التي توؤديها والتدريبات التي تتابعها.

 

تطّور كلفة التغذية يف اجلي�ض بني 1990 و2019

تطورت كلفة املتغّذي الواحد يومًيا )فطور، غداء، وع�صاء(، 

لرية   7500 اليوم  لت�صبح   1990 العام  يف  لبنانية  لرية   3000 من 

بع�ش  ــادة  وزي الغذائية  املــواد  اأ�صعار  ارتفاع  نتيجة  لبنانية، 

 120 اإىل  غرام   100 من  اللحوم  كمية  زيادة  )مثاًل  املكّونات 

ة املتغّذي الواحد، توؤدي اإىل رفع الكلفة(، كما  غرام يف ح�صّ

ا،  اأّن ن�صبة جهوزية العديد الكلي على �صعيد اجلي�ش توؤثر اأي�صً

وهي حتّدد وفق الأو�صاع الأمنية واملنا�صبات الوطنية اإذ ميكن 

اأن ت�صل اإىل 100 % اأحياًنا.

عام،  بعد  عاًما  الغذائية  املــواد  اأ�صعار  كلفة  ارتفاع  اإّن 

وا�صتخدام بع�ش الطهاة املدنيني لتح�صني نوعية الطهي، اإ�صافة 

اإىل املهمات التي ا�صتوجبت زيادة ن�صبة اجلهوزية، رفعت قيمة 

اعتمادات التغذية امللحوظة يف املوازنة العامة للجي�ش من 56 

ملياًرا يف العام 2010 اإىل 75 ملياًرا يف العام 2018، وقد انخف�صت 

بن�سبة 15 % يف موازنة 2019.

ول بّد من الإ�صارة هنا اإىل اأّن عديد اجلي�ش اليوم هو يف حدود 

األًفا   45 هو  يومًيا  املقدمة  الوجبات  وعدد  ع�صكري،  األف   80

ن�صبة  ارتفاع  الرقم مع  يرتفع هذا  اأن  الطبيعي  تقريًبا، ومن 

اجلهوزية.

الإدارة اجليدة للموارد والقدرات

التغذية  تاأمني  على  اجلي�ش  يف  القوامة  مديرية  حتر�ش 

مراقبة  خالل  من  وذلك  للع�صكريني،  وال�صليمة  ال�صحّية 

يف  العاملية  الغذائية  املوا�صفات  وتطبيق  للمكّونات  دقيقة 

خمتلف املراحل بدًءا من ت�صّلم املواد الأولية و�صوًل اإىل تقدمي 

الوجبات للمتغّذين.

فاللحوم، والأ�صماك، واحلبوب، واخل�صار، والفواكه واملعلبات 

موؤلفة  جلنة  قبل  من  خمربية  لك�صوفاٍت  جميعها  تخ�صع 

و�صالحيتها  اجلرائيم  من  خلّوها  من  للتاأكد  اأطباء  من 

لال�صتهالك الب�صري.

وفق  والــطــهــي...  والنقل  التخزين  عمليات  تتّم  كما 

خف�ش موازنة التغذية 

لي�ض بالفا�صوليا وحدها يتغذى الع�صكري

عندما تُذكر م�صاألة التغذية يف اجلي�ض يُذكر تلقائًيا طبق الفا�صوليا الذي يحظى ب�صهرٍة وا�صعة، فرغم توا�صع مكّوناته وانخفا�ض كلفته، يربع الطهاة 

يف اجلي�ض يف اإعداده مبذاٍق �صهي يجعله يف م�صاف األّذ الأطباق.

لكن، لي�ض بالفا�صوليا وحدها يغّذى الع�صكري... فالتغذية يف اجلي�ض م�صاألة بالغة الدقة، وهي تتّم وفق اأ�ص�ض علمية، وتعتمد معايري علمية بغية 

ا  واأي�صً اجل�صدية،  بنيتهم  و�صالمة  �صحتهم  على  واحلفاظ  مهماتهم  لتاأدية  الع�صكريون،  يحتاجها  التي  احلرارية  وال�صعرات  الغذائية  العنا�صر  تاأمني 

معنوياتهم...األي�ض الغذاء ال�صليم من اأب�صط حقوق الإن�صان؟

على ما يبدو، �صيكون على اخت�صا�صيي التغذية يف اجلي�ض اإعادة النظر يف لوائح الطعام وابتكار خطط جديدة كي ل ي�صبح التوفري تقترًيا...فموازنة 

التغذية تقّل�صت علًما اأّنها كانت بالكاد كافية. كلفة تغذية الع�صكري يومًيا كانت مبعدل 7500 لرية لبنانية فقط ل غري وللوجبات الثالث )فطور، 

غداء، وع�صاء(، هل هذا كثري؟
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العتمادات امللحوظة للتغذية يف موازنة اجلي�ض بني 2010 و2018

الر�صيد املتوافر حتى نهاية العامالعتماد امللحوظ للتغذيةال�صنة

201056.000.000.000.00856.818.274.52

201156.000.000.000.00311.754.419.58

201260.000.000.000.00613.628.784.46

201364.600.000.000.0022.529.122.62

201477.000.000.000.0055.794.563.78

201580.000.000.000.0080.110.320.38

201674.000.000.000.0059.856.934.49

2017

74.000.000.000.00

*مّت طلب �صلفة بقيمة 16 مليار لرية 

نتيجة معركة »فجر اجلرود«.

15.892.836.79

201875.000.000.000554.530.587.12

201980.000.000.00072.000.000.000

اإجراءات دقيقة تكفل �صالمة الطعام وعدم وجود هدر يف اأي 

اآليات  خالل  من  حتّققه  الذي  الوفر  عن  ف�صاًل  املراحل،  من 

�صراء املواد.

لتحقيق  ال�صابق عّدة حماولت  لقيادة اجلي�ش يف  وقد كان 

نوع من الكتفاء الذاتي على �صعيد التغذية، اإذ اإّنها كانت 

عكار  مناطق  يف  ثكناتها  ــل  داخ للخبز  ــا  ــراًن اأف متلك 

ثمانينيات  العمل يف  توقفت عن  ولكّنها  وحمانا،  وبعلبك 

القرن املا�صي ب�صبب احلرب اللبنانية. ويف هذا ال�صياق، ُيذكر 

وامل�صري  ال�صوري  اجلي�صان  بينها  من  عربية  جيو�ش  عدة  اأّن 

مزارع  اإن�صاء  خالل  من  الذاتي  الكتفاء  اإىل  اللجوء  حاولت 

التجارب مل تكن  اأّن هذه  اإّل  وزرع اخل�صار،  والدواجن  للبقر 

لبنان  يف  تتوافر  ل  حال،  اأي  ويف  العام.  ال�صعيد  على  م�صّجعة 

من  املــواد  �صراء  ويبقى  مماثلة،  حلول  لعتماد  اإمكانات 

ال�صوق احلّل الأف�صل. والكميات التي ي�صرتيها اجلي�ش ُت�صهم 

يف حتريك الدورة القت�صادية، وحتّل اأزمة ت�صريف الإنتاج الذي 

يعانيه مزارعو الزيتون والتفاح ب�صكٍل خا�ش.

الغذاء  توفري  على  قــادرة  اجلي�ش  قيادة  كانت  اإذا  ــرًيا،  اأخ

الواحد  للمتغّذي  لبنانية  لرية   7500 بكلفة  واملنا�صب  ال�صحي 

للموارد  اجليدة  لالإدارة  اأ�صا�صي  ب�صكٍل  يعود  ذلك  فاإّن  يومًيا، 

اأدنى ل ميكن جتاوزه.  النهاية ثّمة حّد  والقدرات. لكن يف 

الفا�صوليا �صي�صبح  اأّن طبق  التغذية  فهل يعني خف�ش موازنة 

خياًرا يومًيا؟
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عبارة

العميد علي قان�صو

مدير التوجيه

تاريخ ي�صهد

ترتافق م�صرية اجلي�ش مع م�صرية هذا الوطن، فيكاد ل ُيذكر اأحدهما من دون 

اأن يذكر الآخر. واإذا ا�صتعر�صنا املحطات البارزة يف هاتني امل�صريتني املتالزمتني، 

فيها  عانى  بفرتة  مررنا  فكلما  والنحدار؛  الرتفاع  تت�صاركان  اأنهما  وجدنا 

بلدنا من الويالت واحلروب والت�صرذم والفنت، لحظنا غياب اجلي�ش وتهمي�ش دوره 

اجلامع، وكّلما متعّنا يف مرحلة ازدهار وا�صتقرار وطماأنينة، تبنّي لنا اأّن اجلي�ش 

القوي والقادر هو الركيزة واملحور.

اليد  تبقي  ن�صاأتها  منذ  اأّنها  يثبت  حافاًل  �صجاًل  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  متتلك 

من  غالية  اأجزاء  يحتل  الذي  الغا�صب  الإ�صرائيلي  العدو  مواجهة  يف  الزناد  على 

اأر�صنا، والإرهاب الذي اأتى بو�صائل غري تقليدية واأفكار متطرفة، م�صتفيًدا من 

اإىل  وي�صاف  باآخر.  اأو  ب�صكٍل  اأو�صاعنا  يف  وتاأثريها  املتفّجرة،  الإقليمية  الظروف 

ين، واجب مالحقة املخّلني بالأمن ومرّوجي الفتنة ومفتعلي  الت�صدي لهَذين العدوَّ

وانت�صار،  بنجاح  جمتمعة  التحديات  هذه  مواجهة  الوطن.  قلب  يف  ال�صدامات 

واإبقاء الوطن بعيًدا عن النهيار على الرغم من كل ما ُيحكى وُي�صاع، واإف�صال 

و�صدق  قراراته  و�صوابية  اجلي�ش  احرتافية  يثبت  والتفرقة،  الفتنة  خمّططات 

التزاماته.

اأّن  اإل  املطالب،  �صراع  ويحتدم  بالدنا،  يف  مــداه  ال�صيا�صي  النقا�ش  ياأخذ  قد 

التهور  اأخطار  عن  كافية  واأخباًرا  �صوًرا  الوطن  لأبناء  اجلماعية  الذاكرة  يف 

ا اأّن احلرائق لو ا�صتعلت من جديد لأ�صابت اجلميع.  واملغامرات. ويف اليقني اأي�صً

واأّن  اإىل املا�صي ممنوعة،  اأّن العودة  وطاملا اأكدت القيادة يف اأكرث من منا�صبة، 

عليه  اخلارجية،  والتدخالت  الداخلية  الأحداث  �صببته  الذي  الدمار  �صهد  من 

امل�صوؤومة،  التجربة  تلك  يف  الوقوع  من  منًعا  اجلديدة،  لالأجيال  ذلك  ي�صرح  اأن 

وحفاًظا على كل اإجناز مت حتقيقه.

بينما  وها هو  داخلي  توتر  اأي  فتيل  لينزع  الأر�ش  وها هو اجلندي حا�صر على 

اأّن اجلي�ش هو  املخّلني، موؤكًدا  وي�صبط  امل�صبوهني  يوقف  ال�صطور،  ُتكَتب هذه 

ال�صامن الأ�صا�صي للكيان اللبناين.
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