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سيكتشفون «التسويات» ،و«القوى اإلقليمية» .ومنهم من قد يشعر أن لبنان ما زال فرنسيًا أكثر من كونه لبنانيًا .ومن العوامل
بالفعل ،أكثر من ِالشعار ،يبقى الجيش اللبناني .ألسباب عديدة ،اقترن الجيش باالستقالل ،واقترنت
القليلة التي تحمي «االستقالل» ِ
الذكرى بعرضه العسكري ،من دون أن يلغي ذلك ـ بعد  74عامًا ـ الحاجة الملحة ،إلى بناء سردية وطنية حقيقية لالستقالل،
تقوم على مصالحةٍ مع التاريخ ،وال تقوم على «استقالل الطوائف» عن بعضها البعض

«أحداث حوادث لبنانية»!
ال يوجد في كتاب
التاريخ وال في كتب
المؤرخين أي اشارة
إلى «نساء االستقالل»
(هيثم الموسوي)

«موسم» لالحتفال...
وبيع األلبسة العسكرية!

يارا سعد
يـ ــرتـ ــاح الـ ـب ــائ ــع ع ـن ــدم ــا ن ـس ــأل ــه عــن
الـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــدالت الـ ـ ـعـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــري ـ ــة ال ـ ـخـ ــاصـ ــة
بــاألط ـفــال .يـخـبــرنــا أن مـحـلــه يشهد
ً
إق ـب ــاال مـلـحــوظــا فــي عـيــد االسـتـقــال
تـحــديـدًا ،مــن قبل األهــالــي« ،ال ألنهم
متحمسون ،بل ألن املدارس تجبرهم.
األهالي ال يريدون الشراء» .وتتراوح
أسـ ـع ــار هـ ــذه ال ـ ـبـ ــدالت ب ــن  25و40
ألفًا .املــدارس ـ والحمد لله ـ مسؤولة
وواع ـ ـيـ ــة أله ـم ـي ــة «الـ ـعـ ـسـ ـك ــرة» مـنــذ
«الـ ـطـ ـف ــول ــة» .وهـ ـك ــذا ي ـظ ــن الـجـمـيــع
أنـ ـه ــم «ي ـ ـشـ ــاركـ ــون» فـ ــي االحـ ـتـ ـف ــال،
وف ـ ــي االس ـ ـت ـ ـقـ ــال .ال ي ـت ــوق ــف األمـ ــر
على األطـفــال .ألــم نحفظ جميعًا تلك
األغنية الشهيرة التي تقول «تسلم يا
عسكر لبنان يا حامي استقاللنا؟».
ّ
يحبون الجيش،
اللبنانيون عمومًا
وبـ ـعـ ـضـ ـه ــم «ي ـ ـبـ ــالـ ــغ» ف ـ ــي م ـح ـب ـتــه،
فيحاول «تقليد» الجيش .داخل هذا
امل ـح ــل ،وه ــو أح ــد امل ـح ــال «املــدن ـيــة»
املخصصة لبيع ال ـل ــوزام العسكرية
ـ ـ القديمة والـجــديــدة ـ ـ ستجد كــل ما
ّ
يتعلق بالجيش والجيوش .يخفض
صاحب املحل الـصــوت عند رؤيتنا.
تـبــدو عليه الـثـقــة .يــؤكــد لنا مفاخرًا
بالقول إنه يبيع ،ليس للجيش فقط،
إن ـمــا ملــا يـسـ ّـمـيــه «ش ـبــاب ـنــا» ،قــاصـدًا
شبانًا من أحزاب محلية .وال أحد حقًا
يمكنه أن يعرف كيف يمكنه التأكد
من أن «شبابنا» ،الذين يبيعهم ،هم
ف ــي ال ـج ـيــش ،أو لـيـســوا ك ــذل ــك .لــديــه
«أســالـيــب خــاصــة» للتحقق عـلــى ما
ي ـب ــدو .ن ـســألــه ع ــن ال ـبــدلــة ال ـجــديــدة،
فيقول بلهجة العارف ،إن اسم البدلة
ً
ع ـ ــادة يــرت ـبــط بــاملـنـطـقــة الـجـغــرافـيــة
«الـ ـشـ ـب ــاب بـ ـج ــرود ع ــرس ــال ارتـ ـ ــدوا
بـ ــدالت تـسـمــى «دي ـج ـي ـت ــال» ،أم ــا في
ال ـج ـنــوب ف ــي ح ــرب ت ـم ــوز وغ ـيــرهــا،
ف ــإن ـه ــم ي ـ ــرت ـ ــدون ب ــدل ــة ت ـش ـب ــه بــدلــة
الجيش الـحــالـيــة»ُ ،
ويــرجــع ذلــك إلى

األخضر كان لون البدلة األولى وكان يشبه الثياب العسكرية الفرنسية (مروان بو حيدر)

التمويه .ولسيرة األلوان ،يحدثنا عن
بدلة الجيش اللبناني .األخضر كان
لون البدلة األولى .كان يشبه الثياب
العسكرية الفرنسية .تــرك االنـتــداب
أث ـ ـ ـ ـرًا بـ ـع ــد االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال .ف ـ ــي ،1983
ت ـغ ـ ّـي ــرت ال ـ ـبـ ــدالت .ص ـ ــارت أم ـيــرك ـيــة
الطابع .بعد الطائفّ ،
تغيرت بدالت
«األفــواج الخاصة» .واليوم ،وتزامنًا
مــع «االسـتـقــال» ،ستتغير للجميع،
يعرف «الخبرية» ،وإن كانت ستبقى
«متأثرة» ببدالت الجيوش «الكبرى»
في العالم.
ف ــي األسـ ـ ــاس ،ق ــد يـسـتـغــرب الـبـعــض
وجود محال مخصصة لبيع األعتدة
الـعـسـكــريــة بــن ال ـن ــاس .وق ــد يصعب
ّ
ع ـل ــى ال ـب ـع ــض اآلخ ـ ــر أن يـ ــدلـ ــك إل ــى
ال ـطــريــق الـصـحـيــح امل ـ ــؤدي إل ــى هــذا
النوع من املـحــال .لكن الناس عمومًا
ًّ
ي ـعــرفــون أن ف ــي «مـنـطـقـتـهــم» م ـحــا
لــألـبـســة الـعـسـكــريــة .وه ــي مرخصة
وليست ممنوعة .بعد جهد ،استطاع
خياط عجوز مشغول بثوب يحوكه،

أن يدلنا إلى طريق محل آخر .صغير
جدًا ،وفيه الكثير من البضاعة .أحذية
مــن كــل املـقــاســات مصفوفة بترتيب.
«ريـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــرات» ص ـ ـحـ ــراويـ ــة وس ـ ـ ــوداء
عـلــى ح ــد الـ ـس ــواء .بـ ــدالت «جـيـشـيــة»
مـتــراصــة عـلــى الـحــائــط وراء الـبــائــع.
وف ــي املـحــل رج ــان ي ـت ـبــادالن أط ــراف
الحديث .حديث انقطع لحظة دخولنا

تتراوح أسعار البدالت
لألطفال بين  25و 40ألفًا
والمدارس توصي بشرائها
املـحــل .صاحب املحل ال يرغب كثيرًا
بالحديث عن املوضوع .إنه موضوع
«ح ـس ــاس» .لـكــن ب ـم ـقــدوره أن يشرح
طبيعة عمل محال كهذه باختصار.
يقول إنه ليس بمقدورهم فتح محال
كـهــذه ،مــا لــم يكن لديهم بضائع في
ً
ت ـعــاون ـيــة ال ـج ـي ــش .ف ـض ــا ع ــن أنـهــم

الجيش اللبناني في حلة جديدة :بدالت «أميركية» وأحذية «مودِرن»
طيف االستقالل خجول هذا العام في لبنان.
األزمــة السياسية تطغى على الحدث .فرنسا
كانت محطة الرئيس الـحــريــري األخـيــرة بعد
اح ـت ـجــازه ف ــي ال ـس ـعــوديــة ،وفــرن ـســا نفسها
اح ـت ـج ــزت ل ـب ـن ــان ق ـب ــل  74ع ــام ــا .رغ ـ ــم كــل
ش ــيء يـبـقــى االس ـت ـق ــال مـنــاسـبــة ال ب ـ ّـد من
االحـتـفــال بـهــا ،والـجـيــش مــؤسـســة ال بــد وأن
تكون معنية باالستقالل .تغييرات ينتظرها
العسكريون هــذا ال ـعــام ،وستظهر «رسميًا»
في عيد االستقالل املقبل ( ،)2018والحديث
هنا عن ّ
تغير البدالت .سيصير الزيتي فاتحًا،
وستصبح أكثر شبهًا ببدلة «القوات الوسطى»
«رنيجر»
األميركية .التصميم الجديد يشمل
ً
ـدال من األســود الضخم ُامل َ
عتمد
صـحــراوي ،بـ
حاليًا .وحسب مصادر في الجيش ،فإن البدلة
ال ـجــديــدة سـتـكــون «أق ــل تــرقـيـطــا» ،وسـتـكــون

فيها مساحة أوســع للزيتي الفاتح ،لتناسب
النظرة العسكرية الجديدة إلى اللباس ،وتالئم
العمل في امليدان من الناحية الجغرافية .غير
أن التغيير األســاســي ال ــذي يسعى إلـيــه قائد
ال ـج ـيــش م ـنــذ تــول ـيــه م ـهــامــه ،ال ي ـتــوقــف عند
الـشـكــل ـ ـ ال ــذي يـلـعــب دورًا فــي ب ـنــاء «هــويــة»
بـصــريــة للجيش ـ ـ بــل يــرتـكــز إل ــى «نـفـسـيــة»،
وح ـتــى فــي حـيــاتــه الـيــومـيــة ،وذل ــك مــن خــال
التقديمات والتسهيالت ،بحسب مصادر في
الـجـيــش .تـتـضــارب املـعـلــومــات ح ــول ال ـبــدالت
الجديدة .ثمة من يقول إنها «هبات» .مصدر
آخر في وزارة املالية ،يؤكد أن األمر «أوكل إلى
ُ
ثالثة أشخاص ،ولم تجر أي مناقصة ،ولم يكن
هـنــاك أي دفـتــر ش ــروط» .أحــد تـجــار األلبسة
العسكرية ،الذين يبيعون الجيش ،يقول «قد
تكون هبة ،لكن إنجاز الـبــدالت الجديدة ليس

كذلك» .ثم يوضح «باألساس هذا األمر يتم من
خالل مناقصة رسمية» ،مستدركًا بشيء من
عــدم املـبــاالة «البلد كلو واس ـطــات» .معلومات
أخ ــرى حــول عــدد ال ـبــدالت تحتاج إلــى البحث
والتدقيق .عدد البدالت الجديدة سيكون 200
ألف ،في حني أن عديد الجيش أقل من ذلك .هذه
املعلومة «مؤكدة» حسب التاجر« :أعتقد لكل
عسكري ثالث بدالت» ،ويشرح ممازحًا« ...في
العادة يأخذ كل عسكري بدلة واحــدة رقيقة،
وه ــي إم ــا كــوريــة أو صـيـنـيــة ال ـص ـنــع .لكنني
أعـتـقــد أنـهــا صـيـنـيــة» .يستفيض فــي امل ــزاح،
ولكن بنبر ٍة ال تخلو من الجدية« :حتى بدالت
الجيش األميركي صينية».
فــي أوس ــاط العسكريني ،نقاشات كثيرة عن
ً
ال ـب ــزة ال ـج ــدي ــدة .حـ ــذاء ب ـلــون ال ــرم ــل بـ ــدال من
األسـ ــود .وب ــزة ب ــأل ــوان «مـ ـ ــودرن» .ي ـقــول أحــد

العسكريني« :مع بداية السنة الجديدة سيصبح
الرينجر الصحراوي أمـرًا واجـبــا» .أمــا في ما
يتعلق بالبزة الـجــديــدة ،يـ ّ
ـرجــح عسكري آخر
أنها «تشبه تلك التابعة للمغاوير ،وقد تكون
إي ـطــال ـيــة» .فـيـمــا يــؤكــد أح ــد أص ـح ــاب املـحــال
املـتـخـصـصــة بـبـيــع امل ــاب ــس ال ـع ـس ـكــريــة «أن
البدلة الجديدة اسمها  ،multicamوهي تشبه
البدلة األميركية» ،وعن الحالية يقول إنها «في
األصل أميركية تشبه بدلة املارينز» .هذا األمر
ال يعجب أحد العسكريني ،ويعتبره نوعًا من
«اإلحراج» ،من دون أن يلغي أن البدلة الجديدة
ستكون «أكثر هيبة» .املعادلة سهلة :الجيش
بوصفه جيشًا ،يحتاج إلى «الهيبة» ،والبالد،
تحتاج إلــى الجيش بوصفه مؤسسة ،تحمي
«استقالله».
يارا...

ب ـح ــاج ــة ل ــرخ ـص ــة ت ــؤخ ــذ م ــن وزارة
الدفاع الوطني ،وإال فإن عملهم يكون
غير شرعي .رغبته في عــدم التحدث
م ــا زال ــت مـسـتـمــرة ،وم ــع ذل ــك يـشــرح
لـنــا كـيــف يـتــم ال ـب ـيــع« .هـ ــذه املــابــس
ُ
والبدالت ،ال تباع إال للعسكريني فقط،
أطلب البطاقة العسكرية من الزبون،
أسـ ّـجــل اسـمــه ورقـمــه وتــاريــخ الـشــراء
ف ــي س ـج ــل خ ـ ـ ــاص» .أم ـ ــا األسـ ـ ـع ـ ــار...
فيتحول صاحب املحل هنا إلى تاجر
«طبيعي» ،ويبدأ الشكوى« :اضطررنا
إل ـ ــى ت ـخ ـف ـيــض ال ـس ـع ــر إل ـ ــى  70أل ـفــا
بعدما تقرر تغييرها .نشتري البدلة
ال ــواح ــدة بـسـعــر الـجـمـلــة بـمــا يـقــارب
 68ألفًا ،ونبيعها بمئة ألــف» .وليس
األط ـ ـفـ ــال فـ ـق ــط .ف ــي ع ـي ــد االس ـت ـق ــال
ً
«نشهد إقباال عامًا ،هناك من يتلقط
ال ـص ــور ويـضـعـهــا ع ـلــى الـفــايـسـبــوك
كتعبير عن الحب للجيش اللبناني».
االسـ ـتـ ـق ــال م ـنــاس ـبــة «ك ـ ّـس ـي ـب ــة» ل ــه،
ومـنــاسـبــة لــاسـتـعــراض عـلــى مــواقــع
التواصل االجتماعي!

