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بكفيا ندوة حوارية  -في بيت المستقبل" ملتقى التأثير المدني" و" بيت المستقبل"عقد 
 50، شارك فيھا نحو "في سبيل مقاربة متكاملة : ا�من القومي في لبنان" تحت عنوان 

 .شخصية أكاديمية وقانونية وديبلوماسية وإع&مية وضباط متقاعدون

والمھندس " لمستقبلبيت ا"أفتتحت الندوة الحوارية بكلمة للرئيس أمين الجمّيل عن 
 ."ملتقى التأثير المدني"نعمت افرام عضو مجلس أمناء وإدارة 

التعاون بين ملتقى التأثير المدني وبيت   بداية على أھمية  الرئيس الجمّيل  شدد
المستقبل كونھما مؤسستان تطمحان 7نتشال لبنان من المستنقع الذي يتخبط فيه وإعطاء 

مل بمستقبل ھذا الوطن، آم& أنيفتح ھذا التعاون الباب أمام الثقة وا�مل لمن فقدوا ا�
مزيد من الشراكة مع منظمات ومؤسسات تعمل من أجل التنميةوالتطوير وإح&ل ا�من 

 .وا<ستقرار والس&م في لبنان

وتناول الرئيس الجمّيلموضوع ا�من القومي من مقاربات متعددة، مركزاعلى المقاربة 
تيةوعلى دور المؤسسات الدستورية وا7قتصادية وا7جتماعية التي السياسية والمؤسسا 

ُتعّد الركن ا�ساس لبناء ا�من القومي، وطارحا أسباب تفكك ھذه المؤسسات وكيفية 
 .جديدة ومتينة إعادة بنائھا وتفعيلھا على أسس 

ا إلى في بناء ا�من القومي وا<ستقرار،7فت وتحدث عن أھمية دور المؤسسات الرقابية 
أن 7تقارير تصدر عن التفتيش المركزي أو ديوان المحاسبة أو الخدمة المدنية في 

 .الوقت الحاضر

وتطرق الرئيس الجمّيل للشق التربوي معتبرا أن المواطن اللبناني عنصر أساس في 
تضع أسس ا�من القومي الذي يؤمن ا7ستقرار  ا�من القومي، وعلى التربية أن 

 .ثقيف العقائديللمواطن بدل الت

إن اللبنانيين لم يستطيعوا �سباب محلية وإقلمية و�سباب تعود :" من جانبه قال افرام
لسلطة الوصاية من صوغ مفھوم متكامل لFمن القومي في مشروع عابر للطوائف 

 .يرقى بالمجتمع إلى مستوى الوطن الذي أضحى في موت سريري



عادة ا7عتبار للمجتمع المدني في كل القضايا إننا كمجموعة ضغط يعنينا جداً إ: وتابع
الحيوية للبنان الدولة والشعب، ويعنينا ا7نتقال من حالة التوصيف إلى حالة إعداد 

لسنا أمام حائط مسدود، و7 أمام انھيار اقتصادي . لقد آن ا�وان لمبادرة بناءة. الخطط
ندات السياسية الخاصة يمكننا التخلي عن ا�ج. كامل مثلما ھي الحال في اليونان

 .والمحاور ا<قليمية لتحديث مفھوم ا�من القومي وكسر كل شلل

ثم قدم ا�ستاذ رمزي الحافظ <طار الندوة، وعرض العميد طنوس معوض مفھوم 
 .ا�من القومي كتجارب تاريخية ومقاربة لوضع ا�جھزة ا�منية اللبنانية في ھذا السياق

، أدارھا المھندس فھد "مقاربة سياسية: القومي في لبنان ا�من"الجلسة ا�ولى ناقشت 
صقّال، وتحدثت فيھا الدكتورة فاديا كيوانمعتبرة أنه 7 يمكن إيجاد حل جذري لموضوع 
ا�من القومي من دون التماسك الداخلي لحل القضايا الحياتية، مع ا<ستمرار في التفكير 

ايا الحياتية عن أزمة الشرق ا�وسط، ا7ستراتيجي للمستقبل والتركيز على فصل القض
إضافة إلى اعتماد سياسة إيجابية تجاه قضايا اللجوء وتعزيز النمو ا7قتصادي ووضع 

 .وعقب على مداخلتھا الدكتور حارث سليمان. قانون انتخابي متطور

، أدارھا العميد ناجي "مقاربة أمنية: ا�من القومي في لبنان"الجلسة الثانية تحت عنوان 
. &عب، وتحدث فيھا اللواء عبد الرحمن شحيتلي وعقب عليه العميد نزار عبد القادرم

ھل أصبح لحزب L سياسة خاصة منفصلة عن : وطرحاللواء شحيتلي ا�سئلة التالية
 السياسة ا<يرانية؟

ھل أصبح بامكان حزب L الدخول فعليا في المنظومة العسكرية وا�منية اللبنانية؟ 
بقية ا�طراف التفاوض مباشرة مع حزب L وإشراكه في القرار الرسمي  وھل تتقبل

 داخل المؤسسات؟

 وأخيرا، ھل ستتمكن ا�جھزة ا�منية من المحافظة على دورھا الحالي؟

  

، "اجتماعية-مقاربة اقتصادية: ا�من القومي في لبنان"الجلسة الثالثة تحت عنوان 
ھا الدكتور جوزيف الجميل وعقبت عليه الدكتورة أدارھا الدكتور منير يحيى وتحدث في

 .نانسي قنبر

بدور الوساطة  1975وقال الدكتور الجميل إن ا7قتصاد اللبناني اضطلع ما قبل عام 
المصرفية والمالية والتجارية، أما بعد الحرب فقد دوره وھو ا�ن في طور البحث عن 

 .دوره ا7قتصادي الوظيفي على ضوء قدراته

الكھرباء (دينا مشكلة على مستوى التنافسية، فكلفة ا<نتاج مرتفعة ل: وأضاف
وسأل . وا�جور غير كافية، لذلك الخيار الوحيد ھو التركيز على الجودة) وا7تصا7ت



إلى أي مدى يمكننا التركيز على الرأس المال البشري لضمان الجودة؟ نحن بحاجة إلى 
 .فة إلى حماية الملكية الفكريةتشريعات وإلى تمويل وإدارة شفافة با<ضا

، أدارھا "مقاربة ديبلوماسية: ا�من القومي في لبنان"الجلسة الرابعة تحت عنوان 
 .السفير جوي تابت وتحدث فيھا السفير وليام حبيب وعقب عليه السفير جھاد مرتضى

على السفير حبيب إن الميثاق الوطني الذي أرساه زعماء ا7ستق&ل كان مبنياً :" واعلن
إلتزم رجال ا7ستق&ل بلبنان كوطن نھائي . مفھوم غير مكتمل لFمن القومي

وكلما خرجت ھذه . وُوصفت ھذه المساحة المشتركة بالحّل الوسط. وباستقراره ونموه
 1975لقد عرف لبنان منذ ا7ستق&ل حتى عام . القوى عن ھذه المعادلة كانت تفشل

كان ھناك . ية لم تشھد الدول المحيطة به مثي&ً لھانھضة ثقافية وعلمية واقتصادية وبنيو
 أين نحن اليوم من ھذا المفھوم؟. حياد إيجابي يرتكز على مصالح الشعب اللبناني

إن فقدان لبنان لدوره الطبيعي كعامل توافق واعتدال، يعرضه لعدم اكتراث : وتابع
للبنانيين به، ما يجعله الخارج لمصالحه وازدياد ھجرة أبنائه وعدم اكتراث المغتربين ا

نشاھد كيف تتضاءل مناعة لبنان مع تعثر انتخاب معلّم ا<يقاع  .عرضة لخضات عميقة
 .أ7 وھو رئيس الجمھورية

  

، أدارھا "مقاربة إع&مية: ا�من القومي في لبنان"الجلسة الخامسة تحت عنوان 
ا<ع&مي  ا<ع&مي ص&ح س&م وتحدث فيھا ا<ع&مي غياث يزبك وعقب عليه

 .نصري الصايغ

واعتبر يزبك ان أي أمن قومي يجّوده ا7ع&م وقد رأى كيف أن طاولة الحوار في 
بعبدا سقطت �ن مفھومھا لFمن القومي أو ما عرف با7ستراتيجية الدفاعية تعارض 

مع المفھوم ا7ستراتيجي �حد المكونات الطائفية؟ كيف لFع&م أن يجّود لمفھوم ا�من 
مي عندما يشن فصيل معين حروبه الخاصة ويجر الحروب والوي&ت على لبنان القو

 ومن ثم ينغمس في حروب ا<قليم دون استشارة أحد؟

أعطوا . رحلة ا�لف ميل تبدأ بخطوة واثقة جريئة في ا7تجاه الصحيح: وأضاف
حق بھذه ا<ع&م المقتنع عدة الشغل والمواد ا�ولية وألزموا ا7ع&م الممانع بأن يلت

قد تبدو الدعوة غير واقعية، لكن التجارب . المسيرة تحت طائلة الخروج من السباق
علمتنا أن ھذا ا<ع&م حريص على وجوده وھو قابل للتدوير ومستعد لركوب 

في المحصلة، 7 تؤرخ الثورات بتواريخ اند7عھا بل بالسنوات التي . الموجات
س إن كنا في البدايات و7 بأس إن لم نشھد جميعنا استھلكتھا في التحضير لقيامھا و7 بأ

  .بلوغنا الغايات، يكفينا أنھا غايات سامية

 الرئيس الجمّيل



إنط&قاً من تجربتي السياسية، : وقبل الجلسة الختامية كان للرئيس الجمّيل كلمة قال فيھا
سة السيد طالما نحن في جلسة برئا. أعتبر أن الك&م الذي سمعناه اليوم ليس جديداً 

، وھذا يلخص كل ما "لبنان واحد 7 لبنانان: "ص&ح س&م، نستذكر ك&م صائب بك
أردنا لبنان وطناً 7 "سمعناه على الطاولة، وھذا يلتقي مع ك&م الشيخ بيار الجميل 

 ."كنيسة و7 جامع

. تطورات المنطقة فيھا نواحي تجعلنا نحسب أننا ربما اقتربنا من نھاية المطاف: وتابع
في السنة القادمة نحتفل بمثة عام على اتفاق . لربما ما تعيشه المنطقة قد يؤسس لخيرھا

مئة سنة على اتفاق سايكي " 2016عنوان مؤتمرنا السنوي في أيار . سايكس بيكو
اليوم علينا أن نضمن وجود اللبناني حول الطاولة ليضطلع بدور في ظل ھذه ". بيكو

رسالتي في الختام رسالة أمل كي نحقق أمنية . دلة الجديدةالتطورات الجديدة وھذه المعا
ذكرت في الصباح أھمية التعليم، وعلينا إعطاء ھذا الملف حّيز كبير من . كل لبناني

 .التفكير، كي نمنع و7دة جيلَين أو شعَبين ما يھدد مستقبل ا�جيال

 التوصيات

، وزياد الصايغ "لبيت المستقبل"الجلسة الختامية تحدث فيھا سام منسى المدير التنفيذي 
 :، وكانت التوصيات التالية"لملتقى التأثير المدني"المدير التنفيذي 

إذ يعتزان لت&قيھما للتفكير في العمق " ملتقى التأثير المدني"و " بيت المستقبل"إن        
 :مع شخصيات رائدة وكفؤ في مفھوم ا�من القومي في لبنان، يدعيان إلى ما يلي

بأبعاده المتكاملة السياسية " ا�من القومي في لبنان"ھمية استكمال بناء مفھوم أ- 
ا7جتماعية والدستورية والقانونية وا<ع&مية، على أن يكون - والسيادية وا7قتصادية

 .القطاع ا�كاديمي وتحديدا الجامعات، مؤسسا في بلورة ھذا المفھوم

على الممارسة " ن القومي في لبنانا�م"رفع منسوب الوعي حول أولوية تفوق - 
السياسية الضيقة، بمعنى تحديد مصالح لبنان واللبنانيين العليا بمنأى عن ا7رتھانات 

 .الخارجية والزبائنية الداخلية

بناء شبكة تحالفات القوى الحية في المجتمع المدني <عادة بناء الدولة المدنية وتكوين - 
 .ھوية لبنانية أساسھا المواطنة

نظريا، وتنفيذ " ا�من القومي في لبنان"إنجاز خارطة طريق تجمع بين ص&بة مفھوم - 
 .أولوياته عم&نيا من خ&ل إعادة تشكيل عقد وطني جامع ومنتج

إن لبنان يحتاج، وتحديدا في ھذه المرحلة الحرجة من تاريخ الشرق ا�وسط، إلى - 
إ7 بناء أمن قومي في لبنان، وھذا 7  مناعة داخلية وتحييد عن المحاور، وھذا 7 ينتجه

يستقيم إ7 بتصويب مسار احترام المؤسسات الدستورية وا7نتقال من السياسة إلى 



السياسات العامة المستدامة، ويتوج ھذا بتشكيل مجلس أمن قومي على غرار الدول 
 .المتقدمة

•  
•  

  الوكالة الوطنية لWع&م :المصدر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  «بيت المستقبل«نقاش وطني ُتطلقه ورشة ا�من القومي في 
  ول الطاولة وليس عليھانتمّنى أن يكون لبنان ح: الجمّيل

 :جريدة اللـواء 
  2015ا�ول  تشرين 17,السبت

  
» في سبيل عقد وطني جامع وُمنتج«: في بكفيا بعنوان» بيت المستقبل«ص�ح س�م محاضراً في » اللواء«رئيس تحرير 

 (محمود يوسف: تصوير(

 
 الرئيس أمين الجمّيل في المحاضرة 

 :نالسي جبرايل يونس - المتن 
 
عبر ورشة عمل متخصصة نقاشاً وطنياً » بيت المستقبل«طلق ملتقى التأثير المدني وأ

في سبيل مقاربة متكاملة، سياسياً وامنياً : علمياً حول مفھوم ا�من القومي في لبنان
 .واقتصادياً واجتماعياً وديبلوماسياً واع&مياً 

بيت المستقبل في بكفيا انطلقت جلسات العمل عند التاسعة من صباح امس الث&ثاء في 
مع كلمة الرئيس أمين الجمّيل الذي استذكر ك&م المغفور لھما الشيخ بيار الجمّيل الذي 

نريد لبناناً 7 «: وكلمة الرئيس صائب س&م» أردت وطناً 7 كنيسة و7 جامع«: قال
 أن ما نعيشه من تراكمات يدعونا الى طرح القضايا بأبعادھا«وأشار إلى . »لبنانان

وا7لتقاء مع كل التيارات لبناء لبنان الرسالة والقضية العربية ا7نسانية الشاملة التي 
 .«تتجاوز الحدود



ووصف الرئيس الجمّيل حراك ساحة الشھداء بالنبض الذي يجمع كافة الطوائف 
وا7تجاھات مما يؤكد ان لبنان متماسك رغم ع&ته، وأن التواصل واللقاءات مستمرة 

وحزب L وبين ا7طراف المسيحيين كافة، وبالتالي أملنا » المستقبل«بين  علناً وسراً 
 .ليس وھمياً واليأس ممنوع وعلينا انتشال لبنان من المستنقع

وأضاف إن التطورات التي تلوح في ا�فق قد تكون لخير المنطقة، ونتمنى أن يكون 
  .المرحلة المقبلة لبنان موجوداً حول الطاولة وليس على الطاولة <رساء قواعد

وأعلن الرئيس الجمّيل عن التحضير لفتح باب النقاش حول نمط التعليم في لبنان كما 
بيت »قراءة 7تفاقية سايكس بيكو بعد مرور مئة عام ضمن ورش عمل يستضيفھا 

 .السنة المقبلة» المستقبل
تقى، كما وتحدث في جلسة ا7فتتاح نعمت افرام عضو مجلس ادارة امناء وادارة المل

كانت مداخلة تقييمية للكاتب رمزي الحافظ ومداخلة للعميد طنوس معّوض حول مفھوم 
  .ا7من القومي وا7جھزة ا7منية اللبنانية

وقدمت الجلسة ا7ولى مقاربة سياسية لFمن القومي مع الدكتور فھد صقّال والدكتورة 
د ناجي م&عب رئيس تحرير فاديا كيوان والباحث حارث سليمان، وبعد ذلك أدار العمي

موقع ومجلة ا7من والدفاع العربي الجلسة الثانية التي تناولت الموضوع في مقاربة 
 .امنية وتخللتھا مداخلة للواء عبد الرحمن شحتيلي والعميد نزار عبدالقادر

وبعد الغداء استكملت الجلسة الثالثة النقاش مع الدكتور منير يحيى والدكتور جوزف 
مقاربة اقتصادية اجتماعية، كما : والدكتورة نانسي قتبر حول ا�من القوميالجمّيل 

ترأس السفير جوي تابت نائب رئيس منتدى سفراء لبنان جلسة رابعة تناولت مقاربة 
ديبلوماسية لFمن القومي شارك فيھا السفيران وليم حبيب وجھاد مرتضى تطرقت الى 

لسفراء وخطاب سياسي ينطلق من ثوابت ضرورة اعتماد سياسة خارجية موّحدة بين ا
كما اشارت المداخ&ت الى ضرورة ھيكلة وزارة الخارجية بما يخدم . السياسة الوطنية

 .الحركة ا7قتصادية وا7غترابية اللبنانية بشكل فّعال
واختتم رئيس تحرير جريدة اللواء ا7ستاذ ص&ح س&م جلسات اليوم الطويل بترؤسه 

مقاربة اع&مية، شارك فيھا مدير ا7خبار والبرامج : في لبنانجلسة ا�من القومي 
ا7ع&م في لبنان قابلة  غياث يزبك، الذي أشار أن وسائل» في تي ام ال«السياسية في 

للتدوير ومستعدة لركوب الموجات اذا ما توفّرت ا7رادة لخطة انقاذية ربما قد تبدأ من 
الدكتور نصري الصايغ وزياد صايغ وسام  ا�سفل ھذه المرة، وكانت مداخ&ت للكاتب

 .منسى
وقد أوجز ا7ستاذ س&م الجلسة الختامية بضرورة ا7جماع على حماية الوطن وقيمه 
ومصالحه ومكتسباته من ا7خطار الداخلية والخارجية في زمني الحرب والسلم، في 

بات يضم  وقت لم يعد يقتصر مفھوم ا7من القومي على البعد العسكري التقليدي بل
ايضا الع&قات الدولية وا7قتصاد والموارد الطبيعية والبيئية وثورة التكنولوجيا وما 



 .يرافقھا من ماكينات موّجھة ومبرمجة ومن برامج وتطبيقات متطورة
قد يكون ل&ع&م دور مھم في بناء استراتيجية وطن قوي في محيطه بعيد عن : وأضاف

عقد اجتماعي متطور، انما ايضا ل&ع&م دور اكبر المذھبيات ذات انتماء قومي ضمن 
في مواجھة ما ھو قادم من الخارج من حروب نفسية دعائية واختراقات اع&مية للوطن 

 .تضعف الوحدة الوطنية وتخلق ا<حباط لدى ا7رادة الشعبية
وختم متمنياً وعي القائمين على ا<ع&م لمفھوم ا�من القومي باعتبارھم حراس الوطن 

  .والمواطنين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



على التربية أن تضع أسس ا�من القومي الذي : الجميل في ندوة عن ا�من القومي
  يؤمن ا1ستقرار للمواطن بدل التثقيف العقائدي 

 الوكالة الوطنية 

  2015تشرين ا�ول  18ا�حد 

 

بكفيا، ندوة  -"تقبلبيت المس"، في "ملتقى التأثير المدني"و" بيت المستقبل"عقد  - وطنية 
، شارك فيھا نحو "في سبيل مقاربة متكاملة: ا�من القومي في لبنان"حوارية بعنوان 

 .شخصية أكاديمية، قانونية، دبلوماسية، إع&مية، ضباط متقاعدون 50
 

، وعضو "بيت المستقبل"افتتحت الندوة بكلمتين لكل من الرئيس أمين الجميل عن 
 .المھندس نعمت افرام" التأثير المدني ملتقى"مجلس أمناء وإدارة 

 
أھمية التعاون بين ملتقى التأثير المدني وبيت المستقبل كونھما "وشدد الجميل على 

مؤسستين تطمحان 7نتشال لبنان من المستنقع الذي يتخبط فيه وإعطاء الثقة وا�مل لمن 
اب أمام مزيد من أن يفتح ھذا التعاون الب"، آم& "فقدوا ا�مل بمستقبل ھذا الوطن

الشراكة مع منظمات ومؤسسات تعمل من أجل التنمية والتطوير وإح&ل ا�من 
 ."وا<ستقرار والس&م في لبنان

 
وتناول الجميل موضوع ا�من القومي من مقاربات متعددة، مركزا على المقاربة 

التي "ية السياسية والمؤسساتية وعلى دور المؤسسات الدستورية وا7قتصادية وا7جتماع
، وطارحا أسباب تفكك ھذه المؤسسات وكيفية "تعد الركن ا�ساس لبناء ا�من القومي

 .إعادة بنائھا وتفعيلھا على أسس جديدة ومتينة
 

وتحدث عن أھمية دور المؤسسات الرقابية في بناء ا�من القومي وا<ستقرار، 7فتا إلى 
ن المحاسبة أو الخدمة المدنية في 7 تقارير تصدر عن التفتيش المركزي أو ديوا"أنه 

 ."الوقت الحاضر
 

المواطن اللبناني عنصر أساس في ا�من "وتطرق الى الشق التربوي معتبرا أن 
القومي، وعلى التربية أن تضع أسس ا�من القومي الذي يؤمن ا7ستقرار للمواطن بدل 



 ."التثقيف العقائدي
 

طيعوا �سباب محلية وإقلمية و�سباب تعود إن اللبنانيين لم يست: "من جانبه قال افرام
لسلطة الوصاية، من صوغ مفھوم متكامل لFمن القومي في مشروع عابر للطوائف 

 ."يرقى بالمجتمع إلى مستوى الوطن الذي أضحى في موت سريري
 

إننا كمجموعة ضغط يعنينا جدا إعادة ا7عتبار للمجتمع المدني في كل القضايا : "وتابع
بنان الدولة والشعب، ويعنينا ا7نتقال من حالة التوصيف إلى حالة إعداد الحيوية لل

لسنا أمام حائط مسدود، و7 أمام انھيار اقتصادي . لقد آن ا�وان لمبادرة بناءة. الخطط
يمكننا التخلي عن ا�جندات السياسية الخاصة . كامل مثلما ھي الحال في اليونان

 ."ا�من القومي وكسر كل شللوالمحاور ا<قليمية لتحديث مفھوم 
 

ثم قدم ا�ستاذ رمزي الحافظ <طار الندوة، وعرض العميد طنوس معوض مفھوم 
 .ا�من القومي كتجارب تاريخية ومقاربة لوضع ا�جھزة ا�منية اللبنانية في ھذا السياق

 
ھد ، أدارھا المھندس ف"مقاربة سياسية: ا�من القومي في لبنان"الجلسة ا�ولى ناقشت 

7 يمكن إيجاد حل جذري "صقال، وتحدثت فيھا الدكتورة فاديا كيوان معتبرة أنه 
لموضوع ا�من القومي من دون التماسك الداخلي لحل القضايا الحياتية، مع ا<ستمرار 

في التفكير ا7ستراتيجي للمستقبل والتركيز على فصل القضايا الحياتية عن أزمة 
اد سياسة إيجابية تجاه قضايا اللجوء وتعزيز النمو الشرق ا�وسط، إضافة إلى اعتم

وعقب على مداخلتھا الدكتور حارث . ا7قتصادي ووضع قانون انتخابي متطور
 .سليمان

 
، أدارھا العميد ناجي "مقاربة أمنية: ا�من القومي في لبنان"الجلسة الثانية تحت عنوان 

. ليه العميد نزار عبد القادرم&عب، وتحدث فيھا اللواء عبد الرحمن شحيتلي وعقب ع
ھل أصبح لحزب L سياسة خاصة منفصلة عن : وطرح اللواء شحيتلي ا�سئلة التالية

السياسة ا<يرانية؟ ھل أصبح بامكان حزب L الدخول فعليا في المنظومة العسكرية 
ه في وا�منية اللبنانية؟ وھل تتقبل بقية ا�طراف التفاوض مباشرة مع حزب L وإشراك

القرار الرسمي داخل المؤسسات؟ وأخيرا، ھل ستتمكن ا�جھزة ا�منية من المحافظة 
 على دورھا الحالي؟

 
، "اجتماعية -مقاربة اقتصادية: ا�من القومي في لبنان"الجلسة الثالثة تحت عنوان 

أدارھا الدكتور منير يحيى وتحدث فيھا الدكتور جوزيف الجميل وعقبت عليه الدكتورة 
 .سي قنبرنان
 

بدور الوساطة  1975ا7قتصاد اللبناني اضطلع ما قبل عام "وقال الدكتور الجميل إن 
المصرفية والمالية والتجارية، أما بعد الحرب فقد دوره وھو ا�ن في طور البحث عن 

 ."دوره ا7قتصادي الوظيفي على ضوء قدراته



 
الكھرباء (تاج مرتفعة لدينا مشكلة على مستوى التنافسية، فكلفة ا<ن: "وأضاف

 وسأل". وا�جور غير كافية، لذلك الخيار الوحيد ھو التركيز على الجودة) وا7تصا7ت
إلى أي مدى يمكننا التركيز على رأس المال البشري لضمان الجودة؟ نحن بحاجة إلى "

 ."تشريعات وإلى تمويل وإدارة شفافة، با<ضافة إلى حماية الملكية الفكرية
 

، أدارھا "مقاربة ديبلوماسية: ا�من القومي في لبنان"رابعة تحت عنوان الجلسة ال
 .السفير جوي تابت وتحدث فيھا السفير وليام حبيب وعقب عليه السفير جھاد مرتضى

 
ان الميثاق الوطني الذي أرساه زعماء ا7ستق&ل كان مبنيا على "وأعلن السفير حبيب 

رجال ا7ستق&ل بلبنان كوطن نھائي إلتزم . مفھوم غير مكتمل لFمن القومي
وكلما خرجت ھذه . ووصفت ھذه المساحة المشتركة بالحل الوسط. وباستقراره ونموه

 1975لقد عرف لبنان منذ ا7ستق&ل حتى عام . القوى عن ھذه المعادلة كانت تفشل
ھناك  كان. نھضة ثقافية وعلمية واقتصادية وبنيوية لم تشھد الدول المحيطة به مثي& لھا

 .؟"أين نحن اليوم من ھذا المفھوم. حياد إيجابي يرتكز على مصالح الشعب اللبناني
 

إن فقدان لبنان لدوره الطبيعي كعامل توافق واعتدال، يعرضه لعدم اكتراث : "وتابع
الخارج لمصالحه وازدياد ھجرة أبنائه وعدم اكتراث المغتربين اللبنانيين به، ما يجعله 

نشاھد كيف تتضاءل مناعة لبنان مع تعثر انتخاب معلم ا<يقاع . عرضة لخضات عميقة
 ."أ7 وھو رئيس الجمھورية

 
، أدارھا "مقاربة إع&مية: ا�من القومي في لبنان"الجلسة الخامسة تحت عنوان 

ا<ع&مي ص&ح س&م وتحدث فيھا ا<ع&مي غياث يزبك وعقب عليه ا<ع&مي 
 .نصري الصايغ

 
أي أمن قومي يجّوده ا7ع&م وقد رأينا كيف أن طاولة الحوار في "واعتبر يزبك ان 

بعبدا سقطت �ن مفھومھا لFمن القومي أو ما عرف با7ستراتيجية الدفاعية تتعارض 
مع المفھوم ا7ستراتيجي �حد المكونات الطائفية، وكيف ل&ع&م أن يجّود لمفھوم ا�من 

ة ويجر الحروب والوي&ت على لبنان القومي عندما يشن فصيل معين حروبه الخاص
 ."ومن ثم ينغمس في حروب ا<قليم دون استشارة أحد

 
أعطوا ا<ع&م . رحلة ا�لف ميل تبدأ بخطوة واثقة جريئة في ا7تجاه الصحيح: "أضاف

المقتنع عدة الشغل والمواد ا�ولية وألزموا ا7ع&م الممانع بأن يلتحق بھذه المسيرة 
قد تبدو الدعوة غير واقعية، لكن التجارب علمتنا أن . من السباق تحت طائلة الخروج

في . ھذا ا<ع&م حريص على وجوده وھو قابل للتدوير ومستعد لركوب الموجات
المحصلة، 7 تؤرخ الثورات بتواريخ اند7عھا بل بالسنوات التي استھلكتھا في 

لم نشھد جميعنا بلوغنا التحضير لقيامھا و7 بأس إن كنا في البدايات و7 بأس إن 
 ."الغايات، يكفينا أنھا غايات سامية



 
 الجميل

 
إنط&قا من تجربتي : "وقبل الجلسة الختامية كان للرئيس الجميل كلمة قال فيھا
طالما نحن في جلسة برئاسة . السياسية، أعتبر أن الك&م الذي سمعناه اليوم ليس جديدا

، وھذا يلخص كل "لبنان واحد 7 لبنانان" :السيد ص&ح س&م، نستذكر ك&م صائب بك
أردنا لبنان وطنا 7 "ما سمعناه على الطاولة، وھذا يلتقي مع ك&م الشيخ بيار الجميل 

 ."كنيسة و7 جامعا
 

. تطورات المنطقة فيھا نواح تجعلنا نحسب أننا ربما اقتربنا من نھاية المطاف: "وتابع
في السنة القادمة نحتفل بمثة عام على اتفاق . لربما ما تعيشه المنطقة قد يؤسس لخيرھا

مئة سنة على اتفاق سايكس " 2016عنوان مؤتمرنا السنوي في أيار . سايكس بيكو
اليوم علينا أن نضمن وجود اللبناني حول الطاولة ليضطلع بدور في ظل ھذه ". بيكو

كي نحقق أمنية  رسالتي في الختام رسالة أمل. التطورات الجديدة وھذه المعادلة الجديدة
ذكرت في الصباح أھمية التعليم، وعلينا إعطاء ھذا الملف حيزا كبيرا من  .كل لبناني

 ."التفكير، كي نمنع و7دة جيلين أو شعبين، ما يھدد مستقبل ا�جيال
 

 التوصيات
 

سام منسى والمدير " لبيت المستقبل"الجلسة الختامية تحدث فيھا المدير التنفيذي 
 :زياد الصايغ، وكانت التوصيات التالية" تقى التأثير المدنيلمل"التنفيذي 

 
، إذ يعتزان لت&قيھما للتفكير في العمق مع "ملتقى التأثير المدني"و" بيت المستقبل"إن "

 :شخصيات رائدة وكفوءة في مفھوم ا�من القومي في لبنان، يدعيان إلى ما يلي
بأبعاده المتكاملة السياسية، " لبنان ا�من القومي في"أھمية استكمال بناء مفھوم  -

ا7جتماعية، الدستورية، القانونية وا<ع&مية، على أن يكون  -السيادية، ا7قتصادية
 .القطاع ا�كاديمي وتحديدا الجامعات، مؤسسا في بلورة ھذا المفھوم

على الممارسة " ا�من القومي في لبنان"رفع منسوب الوعي حول أولوية تفوق  -
ة الضيقة، بمعنى تحديد مصالح لبنان واللبنانيين العليا بمنأى عن ا7رتھانات السياسي

 .الخارجية والزبائنية الداخلية
بناء شبكة تحالفات القوى الحية في المجتمع المدني <عادة بناء الدولة المدنية وتكوين  -

 .ھوية لبنانية أساسھا المواطنة
نظريا، وتنفيذ " ا�من القومي في لبنان" إنجاز خارطة طريق تجمع بين ص&بة مفھوم -

 .أولوياته عم&نيا من خ&ل إعادة تشكيل عقد وطني جامع ومنتج
إن لبنان يحتاج، وتحديدا في ھذه المرحلة الحرجة من تاريخ الشرق ا�وسط، إلى  -

مناعة داخلية وتحييد عن المحاور، وھذا 7 ينتجه إ7 بناء أمن قومي في لبنان، وھذا 7 
تقيم إ7 بتصويب مسار احترام المؤسسات الدستورية وا7نتقال من السياسة إلى يس



السياسات العامة المستدامة، ويتوج ھذا بتشكيل مجلس أمن قومي على غرار الدول 
  .المتقدمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  :وكالة اخبار لبنان 

  2015تشرين ا1ول  18ا1حد 

على التربية أن تضع أسس ا�من القومي : قوميالرئيس الجميل في ندوة عن ا�من ال
 الذي يؤمن ا1ستقرار للمواطن بدل التثقيف العقائدي

بكفيا، ندوة  -”بيت المستقبل“، في ”ملتقى التأثير المدني”و” بيت المستقبل“عقد  –) ل.أ)
، شارك فيھا نحو ”في سبيل مقاربة متكاملة: ا�من القومي في لبنان“حوارية بعنوان 

 .صية أكاديمية، قانونية، دبلوماسية، إع&مية، ضباط متقاعدونشخ 50

، وعضو ”بيت المستقبل“افتتحت الندوة بكلمتين لكل من الرئيس أمين الجميل عن 
 .المھندس نعمت افرام” ملتقى التأثير المدني“مجلس أمناء وإدارة 

تقبل كونھما أھمية التعاون بين ملتقى التأثير المدني وبيت المس“وشدد الجميل على 
مؤسستين تطمحان 7نتشال لبنان من المستنقع الذي يتخبط فيه وإعطاء الثقة وا�مل لمن 

أن يفتح ھذا التعاون الباب أمام مزيد من “، آم& ”فقدوا ا�مل بمستقبل ھذا الوطن
الشراكة مع منظمات ومؤسسات تعمل من أجل التنمية والتطوير وإح&ل ا�من 

 .”في لبنانوا<ستقرار والس&م 

وتناول الجميل موضوع ا�من القومي من مقاربات متعددة، مركزا على المقاربة 
التي “السياسية والمؤسساتية وعلى دور المؤسسات الدستورية وا7قتصادية وا7جتماعية 

، وطارحا أسباب تفكك ھذه المؤسسات وكيفية ”تعد الركن ا�ساس لبناء ا�من القومي
 .ھا على أسس جديدة ومتينةإعادة بنائھا وتفعيل

وتحدث عن أھمية دور المؤسسات الرقابية في بناء ا�من القومي وا<ستقرار، 7فتا إلى 
7 تقارير تصدر عن التفتيش المركزي أو ديوان المحاسبة أو الخدمة المدنية في “أنه 

 .”الوقت الحاضر

اس في ا�من المواطن اللبناني عنصر أس“وتطرق الى الشق التربوي معتبرا أن 
القومي، وعلى التربية أن تضع أسس ا�من القومي الذي يؤمن ا7ستقرار للمواطن بدل 

 -انتھى-.”التثقيف العقائدي

  



  المواطن اللبناني عنصر أساس في ا�من القومي : أمين الجميل
  :جريدة الجمھورية 

 2015تشرين ا1ول  19ا1ثنين 

 
 
 

بكفيا، ندوة حوارية  - "بيت المستقبل"، في "ر المدنيملتقى التأثي"و" بيت المستقبل"عقد 
 50، شارك فيھا نحو "في سبيل مقاربة متكاملة: ا�من القومي في لبنان"بعنوان 

 .شخصية أكاديمية، قانونية، دبلوماسية، إع&مية، ضباط متقاعدون
  

، وعضو "بيت المستقبل"افتتحت الندوة بكلمتين لكل من الرئيس أمين الجميل عن 
 .المھندس نعمت افرام" ملتقى التأثير المدني"مجلس أمناء وإدارة 

  
أھمية التعاون بين ملتقى التأثير المدني وبيت المستقبل كونھما "وشدد الجميل على 

مؤسستين تطمحان 7نتشال لبنان من المستنقع الذي يتخبط فيه وإعطاء الثقة وا�مل لمن 
أن يفتح ھذا التعاون الباب أمام مزيد من " ، آم&"فقدوا ا�مل بمستقبل ھذا الوطن

الشراكة مع منظمات ومؤسسات تعمل من أجل التنمية والتطوير وإح&ل ا�من 
 ."وا<ستقرار والس&م في لبنان

  
وتناول الجميل موضوع ا�من القومي من مقاربات متعددة، مركزا على المقاربة 

ورية وا7قتصادية وا7جتماعية السياسية والمؤسساتية وعلى دور المؤسسات الدست
، وطارحا أسباب تفكك ھذه المؤسسات "التي تعد الركن ا�ساس لبناء ا�من القومي"

 .وكيفية إعادة بنائھا وتفعيلھا على أسس جديدة ومتينة
  

وتحدث عن أھمية دور المؤسسات الرقابية في بناء ا�من القومي وا<ستقرار، 7فتا إلى 
عن التفتيش المركزي أو ديوان المحاسبة أو الخدمة المدنية في  7 تقارير تصدر"أنه 

 ."الوقت الحاضر
  

المواطن اللبناني عنصر أساس في ا�من "وتطرق الى الشق التربوي معتبرا أن 
القومي، وعلى التربية أن تضع أسس ا�من القومي الذي يؤمن ا7ستقرار للمواطن بدل 

 ."التثقيف العقائدي
  

  



  » بيت المستقبل«ندوة في .. »يا�من القوم«

  جريدة المستقبل

 2015تشرين ا1ول  19ا1ثنين 

 
بكفيا، ندوة  -»بيت المستقبل«، في »ملتقى التأثير المدني»و» بيت المستقبل«عقد 

، افتتحت بكلمة »في سبيل مقاربة متكاملة: ا�من القومي في لبنان«حوارية بعنوان 
ملتقى «، وثانية لعضو مجلس أمناء وإدارة »قبلبيت المست«للرئيس أمين الجميل عن 

  .نعمت افرام» التأثير المدني
  

  الجميل
كونھما » بيت المستقبل»أھمية التعاون بين ملتقى التأثير المدني و«وشّدد الجميل على 

مؤسستين تطمحان 7نتشال لبنان من المستنقع الذي يتخبط فيه وإعطاء الثقة وا�مل لمن 
  .»بل ھذا الوطنفقدوا ا�مل بمستق

المواطن عنصر أساس في ا�من القومي، «وتطرق الى الشق التربوي معتبراً أن 
وعلى التربية أن تضع أسس ا�من القومي الذي يؤمن ا7ستقرار بدل التثقيف 

  .»العقائدي
، وھذا »لبنان واحد 7 لبنانان«: واستذكر الجميل ك&م الرئيس الراحل صائب س&م

: ، وتابع»أردنا لبنان وطنا 7 كنيسة و7 جامعا«شيخ بيار الجميل يلتقي مع ك&م ال
لربما . تطورات المنطقة فيھا نواح تجعلنا نحسب أننا ربما اقتربنا من نھاية المطاف«

في السنة المقبلة نحتفل بمئة عام على اتفاق . ما تعيشه المنطقة قد يؤسس لخيرھا
مئة سنة على اتفاق سايكس « 2016 عنوان مؤتمرنا السنوي في أيار. سايكس بيكو

اليوم علينا أن نضمن وجود اللبناني حول الطاولة ليضطلع بدور في ظل ھذه . »بيكو
رسالة أمل كي نحقق أمنية كل «ووّجه . »التطورات الجديدة وھذه المعادلة الجديدة

ين أو لبناني، وعلينا إعطاء الملف التربوي حيزا كبيرا من التفكير، كي نمنع و7دة جيل
  .»شعبين، ما يھدد مستقبل ا�جيال

  
  افرام

إن اللبنانيين لم يستطيعوا �سباب محلية وإقليمية و�سباب تعود لسلطة «: وقال افرام
الوصاية، من صوغ مفھوم متكامل لFمن القومي في مشروع عابر للطوائف يرقى 

نا التخلي يمكن«: وتابع. »بالمجتمع إلى مستوى الوطن الذي أضحى في موت سريري
عن ا�جندات السياسية الخاصة والمحاور ا<قليمية لتحديث مفھوم ا�من القومي وكسر 

  .»كل شلل
  
  
  

  الجلسات



ثم، قّدم رمزي الحافظ إطار الندوة، وعرض العميد طنوس معوض مفھوم ا�من 
 ا�من«وأدار الجلسة ا�ولى بعنوان . القومي ومقاربة لوضع ا�جھزة ا�منية اللبنانية

7 يمكن «، فھد صقال، واعتبرت فاديا كيوان أنه »مقاربة سياسية: القومي في لبنان
وعقّب على . «إيجاد حل جذري لموضوع ا�من القومي من دون التماسك الداخلي

  .مداخلتھا حارث سليمان
  

، فأدارھا العميد ناجي »مقاربة أمنية: ا�من القومي في لبنان«أما الجلسة الثانية بعنوان 
. عب، وتحدث فيھا اللواء عبد الرحمن شحيتلي وعقّب عليه العميد نزار عبد القادرم�

  ؟ «ھل أصبح لحزب L سياسة خاصة منفصلة عن السياسة ا<يرانية«: وسأل شحيتلي
  

 - مقاربة اقتصادية: ا�من القومي في لبنان«وأدار منير يحيى الجلسة الثالثة بعنوان 
لدينا مشكلة على مستوى التنافسية، «: يف الجميل، فقال، وتحّدث فيھا جوز»اجتماعية

وفي الجلسة . وعّقبت عليه نانسي قنبر. »فكلفة ا<نتاج مرتفعة وا�جور غير كافية
، التي أدارھا جوي »مقاربة ديبلوماسية«: ا�من القومي في لبنان«الرابعة بعنوان 

فقدان لبنان «ى حبيب أن ورأ. تابت، تحدث فيھا وليام حبيب وعقّب عليه جھاد مرتضى
لدوره الطبيعي كعامل توافق واعتدال، يعرضه لعدم اكتراث الخارج لمصالحه وازدياد 

  .»ھجرة أبنائه وعدم اكتراث المغتربين به
  

مقاربة : ا�من القومي في لبنان«وأدار الزميل ص&ح س&م الجلسة الخامسة بعنوان 
. ، وتحدث فيھا الزميل غياث يزبك وعّقب عليه الزميل نصري الصايغ»إع&مية

  .«أي أمن قومي يجّوده ا7ع&م«واعتبر يزبك أن 
  

  التوصيات
  

سام منسى والمدير » بيت المستقبل»وتحّدث في الجلسة الختامية المدير التنفيذي لـ
أھمية استكمال «وخلصت الندوة بتأكيد . زياد الصايغ» المدني ملتقى التأثير«التنفيذي لـ

بناء مفھوم ا�من القومي بأبعاده المتكاملة، رفع منسوب الوعي حول أولوية تفوق 
ا�من القومي على الممارسة السياسية الضيقة، إعادة بناء الدولة المدنية وتكوين ھوية 

ني جامع ومنتج، والتشديد على أن لبنان لبنانية أساسھا المواطنة، اعادة تشكيل عقد وط
يحتاج إلى مناعة داخلية وتحييد عن المحاور، يتوج بتشكيل مجلس أمن قومي على 

 . »غرار الدول المتقدمة
  
  
  
  
  



Gemayel : Éduquer les jeunes en matière de sécurité nationale 
au lieu de les abreuver de culture sectaire 

L’Orient Le Jour 

Lundi 19/10/2015 

Organisée par la Maison du Futur et le Civic Influence Hub, une conférence sur le thème 
de la sécurité nationale au Liban s'est tenue hier à Bickfaya au siège de la Maison du 
Futur. Les cinquante personnalités présentes – dont l'ancien président Amine Gemayel, 
représentant la Maison du Futur, et Neemat Frem pour le Civic Influence Hub – ont 
planché sur une approche « exhaustive de la sécurité nationale au Liban ». 
Prenant la parole, Amine Gemayel a mis l'accent sur « l'importance de la collaboration 
entre les deux fondations car toutes deux ont pour ambition de tenter d'arracher le Liban 
du marécage dans lequel il s'est laissé piéger. Elles ont pour objectif de redonner espoir à 
ceux qui ne croient plus en l'avenir de ce pays ». M. Gemayel a ensuite analysé la sécurité 
nationale sous plusieurs angles, notamment politique et institutionnel. Il a souligné dans 
ce contexte le rôle des institutions constitutionnelles, économiques et sociales qui sont 
considérées comme la pierre angulaire de la sécurité nationale. Il s'est aussi arrêté sur les 
causes de leur déliquescence et sur la manière dont il convient de les rebâtir tout en 
redynamisant leur fonctionnement. 
M. Gemayel a ensuite abordé le rôle des organismes de contrôle et l'absence notable de 
leur action. « Actuellement, aucun rapport n'est publié ni par la Cour des comptes, ni par 
l'Inspection centrale, ni par le Conseil de la fonction publique », a-t-il dit. 
Il a également mis en relief l'importance de l'éducation, déclarant que « les jeunes doivent 
être éduqués en matière de sécurité nationale au lieu d'être abreuvés de culture sectaire ». 

Frem 
De son côté, Neemat Frem a déclaré que, pour des raisons multiples, « mais aussi parce 
qu'ils se sont habitués à une autorité de tutelle, les Libanais n'ont pas pu se constituer une 
idée claire de ce que doit être la sécurité nationale, de manière à transcender les projets 
confessionnels et à bâtir un projet national dans un pays qui est actuellement en état de 
mort clinique ». « En tant que groupe de pression, nous sommes très concernés par une 
prise en compte nouvelle de la société civile dans tous les domaines qui intéressent aussi 
bien les citoyens que le gouvernement. Nous désirons passer de la phase préparatoire à la 
phase de mise en application des plans. Il est grandement temps de mettre en place une 
initiative constructive. Nous ne sommes pas devant une impasse totale, ni face à une crise 
financière totale comme cela est le cas en Grèce. Nous sommes capables de nous départir 
des agendas externes et des jeux régionaux afin de moderniser notre acception de la 
sécurité nationale et de mettre fin à la paralysie », a ainsi indiqué M. Frem. 

Cinq tables rondes 
Après des allocutions de l'économiste Ramzi el-Hafez et du général Tannous Moawad, 
plusieurs tables rondes se sont succédé, la première consacrée à une approche politique 
de la sécurité nationale au Liban, sous la direction de Fahd Saccal et avec la participation 
des sociologues Fadia Kiwan et Harès Sleiman. Au cours de son intervention, Fadia 
Kiwan a noté qu' « il est impossible de trouver une solution radicale à la question de la 
sécurité nationale sans solidarité interne dans la résolution des problèmes socio-
économiques ». « Il faut également continuer de se tourner vers l'avenir et y réfléchir 



stratégiquement tout en prenant soin de distinguer entre les questions qui concernent les 
citoyens et celles ayant trait à la crise du Proche-Orient. Il faut aussi une politique 
positive vis-à-vis des flux de réfugiés et un renforcement de la croissance économique, 
ainsi que la mise en place d'une loi électorale moderne », a-t-elle ajouté. 
La deuxième table ronde a été axée sur l'aspect militaire de la sécurité nationale. Elle a 
été animée par le général Nagi Malaeb. Dans une allocution sur cette question, les 
généraux Abdel Rahman Chheaitly et Nizar Abdelkader ont notamment soulevé les 
questions suivantes : le Hezbollah suit-il désormais une autre politique que celle tracée 
par l'Iran ? Le Hezbollah est-il réellement capable d'intégrer le système sécuritaire 
libanais ? 
La troisième table ronde s'est penchée sur l'angle socio-économique de la sécurité 
nationale, avec la participation de MM. Mounir Yehia, Joseph Gemayel et Nancy Kanbar, 
et la quatrième sur son aspect diplomatique, avec les ambassadeurs Joy Tabet, William 
Habib et Jihad Mourtada. Enfin, la cinquième table ronde était axée sur l'approche 
médiatique de la sécurité nationale, avec les journalistes Salah Salam, Ghayath Yazbeck 
et Nasri el-Sayegh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    
تقى التأثير المدني عن ا�من القومي في ندوة ل بيت المستقبل ومل      

 لبنان 
ماذا يريد عون بعد سنة ونصف على الفراغ برئاسة : الجميّل           

  الجمھورية؟

  جريدة ا0نوار    
  2015تشرين ا0ول  19ا0ثنين 

  
اتھم الرئيس أمين الجميّل الفريق ا�خر بتعطيل عمل المؤسسات 

ات رئاسة الجمھورية، معرباً عن أمله وأولھا انجاز استحقاق انتخاب
في الجھود التي يبذلھا رئيس مجلس النواب نبيه بري في حوار لم 

ماذا  :يؤد الى نتائج ايجابية، وھو ا�ن مجموعة مونولوغات سائ9
يريد الجنرال ميشال عون بعد سنة ونصف من الفراغ في سدة 

K أمل له في  الرئاسة، وبعد الرسائل القاطعة التي وجھت اليه بأن
الكرسي؟ وماذا يريد ان يحقق جراء مواقفه التصعيدية المعطلة 

لشؤون الناس والعباد؟ نافياً اتھام حزب الكتائب بتعطيل ملف 
الترقيات العسكرية، مشيرا الى ان ما حصل مع العميد شامل روكز 

تطبيق للدستور والقانون ولتقاليد المؤسسة العسكرية، معتبرا ان 
ثنائي بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية لم يتقدم الحوار ال

  .خطوة الى اXمام
مواقف الرئيس الجميّل جاءت في حوار صحافي أجري معه السبت 

  :خ9ل انعقاد الندوة الحوارية حول اXمن القومي في لبنان وفيه
اXمين العام ل حزب هللا السيد حسن نصرهللا يتحدث في خطابه 

استقرار اXمن والحوار على الرغم من الفشل : انجازين اKخير عن
 في انتخاب رئيس الجمھورية؟ 

نحن نعيش ما ھو عكس ھذا اKستقرار واXمن، نعيش مرحلة  -
من الھدوء النسبي، والسبب ھو ان الناس تعبانة والناس ما . عبثية

أما بعض اللبنانيين فيحارب خارج الحدود، فكيف . بدھا تحارب
 ن إستقرار وأمن، فيما اXمن مفقود؟ نتحدث ع

اXمن يعني عودة المؤسسات الى ممارسة دورھا في خدمة الناس 
واXمن يعني النظام واحترام القانون واXمن يعني العقد اKجتماعي 

وتأمين الحد اXدنى من حاجات الناس وتأمين العمل للشباب، وتأمين 
ما يبرر ھجرة الشباب  ھذا كله مفقود،... فرص حياة كريمة ومستقرة

ھذا اXمن الذي يتحدث عنه السيد نصرهللا . وتوقف عمل المؤسسات
وھمي وليس أمناً حقيقياً وربما لمجرد ان يرتاح  -ھو أمن افتراضي 

بعض المقاتلين على الجبھات الخارجية، وK شيء يمنع بعد ذلك من 



 .اKرتداد إلى الجبھات الداخلية
 

ى استقرار المؤسسات K يعتبر أمناً بالمعنى اXمن الذي K يرتكز عل
والدليل على ذلك اXحداث التي تحدث والجرائم التي تنتقل . الصحيح

من منطقة إلى أخرى وأحياناً داخل العائلة اللبنانية الواحدة، كما 
أعمال الخطف والمطالبة بفدية في ظاھرة غير مسبوقة تنسف نظام 

ھذا إذا لم يعلق على . يصير طليقاً القيم اللبناني لدرجة ان الخاطف 
  .صدره وسام

أما مسألة الحوار فنأمل أن يتقدم، والرئيس بري يقوم بجھود : أضاف
. مشكورة ولديه اKيمان بأن ھذا الحوار سيؤدي إلى نتائج إيجابية

لقاءات .. لغاية ا�ن الحوار ھو مجموعة مونولوغات وليس حواراً 
ل الى قواسم مشتركة ووسائل لتسجيل مواقف وليس سعياً للوصو

ناجحة Kيجاد حلول للخ9فات، لذلك جاءت الجلسات من دون فائدة 
فيما المطلوب . وجدوى ملموسة وأجلت جلسة الحوار إلى أسابيع

عمل دؤوب لي9ً ونھاراً وتحول طاولة الحوار إلى طاولة طوارئ 
واKستحقاق البديھي ھو انتخاب رئيس للجمھورية وعودة المجلس 

النيابي إلى دوره التشريعي وحل عقد عمل مجلس الوزراء 
والتواصل مع الناس والمناطق وحل قضايا صارت بديھية منذ قضية 

ل9سف الذي نحن فيه من .. رفع النفايات وغيرھا من المتطلبات
  .حوار ھو مجموعة مونولوغات

 الى أين يأخذ البلد؟ 
ما منعرف شو بدھم النائب ميشال عون انتقد أخيراً حزب الكتائب 
 الكتائب، ساعة ھيك، ساعة ھيك ماذا يقصد ؟ 

يا ريت الجنرال بيقلنا شو بدو ھو اذا بعد سنة ونصف فراغ  -
بالرئاسة وبعد رسائل قاطعة وجھت اليه أن K أمل له بھذا المنصب، 

تريد . الكتائب تعرف تماماً ماذا تريد.. ليقل لنا إلى أين يأخذ البلد؟
م واعادة اKعتبار للحياة السياسية وعمل المؤسسات في الدولة والنظا

. البلد، نريد انتخاب رئيس للجمھورية ونريد اص9ح النظام اللبناني
لدينا مشروع متكامل، ھل يمكن للجنرال عون ان يقول لنا ماذا يحقق 

من جراء مواقفه التصعيدية والمعطلة لكل مؤسساتنا الوطنية؟ أكثر 
طلين لنصاب مجلس النواب Kنتخاب رئيس من ذلك إن موقف المع

الجمھورية ھو مخالفة دستورية كون المشّرع وضع مواد دستورية 
لتحصين المؤسسات وتفعيلھا فكيف تستعمل بعض ھذه المواد 

ل9نق9ب على الدستور وعلى المؤسسات؟ ھذه جريمة بالمعنى 
  .القانوني والدستوري

يد شامل روكز، ما ھي الجنرال عون يتھمكم بعرقلة ترقية العم
 اسباب رفضكم لھذه الترقية؟ 

تربطنا ع9قة خاصة مع العميد روكز وھو ضابط كفؤ ومن اشجع  -



المشكلة ھي في تطبيق القانون والدستور والمسألة في  .الضباط
احترام آلية تقليدية في المؤسسة العسكرية تحترم التراتبية بالشكل 

. ا يضرب المؤسسة العسكريةوھناك تقاليد الخروج عنھ. العسكري
كل ما كنا نطالب به ھو عدم القفز فوق القانون واXصول المتبعة من 

وفي اعتقادي النتيجة التي خلصنا اليھا والمنتصر اXكبر . المؤسسة
فيھا ھو العميد روكز نفسه، Xنه معروف بمناقبيته وبحسه 
تفاد كثيراً بالمسؤولية ولو حصلت الترقية بشكلھا المخالف لما كان اس

بتركه فوج المغاوير وھو فوج مميز جداً وقاده بجدارة ليدخل 
بكواليس اKدارة العسكرية وھذا K ينسجم مع طبيعة العميد روكز، 
ولن يسجل على ھذا العميد المعروف بمناقبيته ان بسببه كادت ان 

تحصل ھذه الھرطقة على صعيد حسن سير عمل المؤسسة 
  .قة انه رجل ذو مناقبية عسكريةالعسكرية، وھو أظھر حقي

 أين صارت محاوKت انتخاب رئيس الجمھورية؟ 
تعطيل جلسات انتخاب رئيس الجمھورية مخالفة صريحة لنص  -

، 74و 73الدستور والمواد الملزمة للنواب باKنتخاب في المادتين 
والنص واضح وصريح وK خيار للنائب بعدم اKنتخاب، الخيار ھو 

ن المرشحين، والمواد الدستورية ملزمة وھدفھا تفعيل باKختيار بي
عمل المؤسسات، أما استعمالھا لنسف العملية اKنتخابية وتعطيل 

فھذه جريمة ترتكب على نقيض ارادة . عمل المؤسسة التشريعية
البعض K يأبه Kلزامية المواد ويستمر . المشترع في الطائف

عنصر الطموح : ين اثنينوھذا التعطيل يتقاطع مع عنصر. بالتعطيل
المفرط وغير الواقعي للجنرال عون خاصة بعدما تبين بعد سنة 

ونصف السنة استحالة انتخابه Xنه يصب في مصلحة ايران 
ومصلحة حزب هللا، ويتقاطع ھذا مع عنصر آخر في محوره 

  .اKقليمي Kبقاء الساحة اللبنانية مفتوحة على كل اKحتماKت
اذا اتفق اXقطاب اKربعة الموارنة ينتخب رئيس  ھناك من يعتقد انه

 للجمھورية؟ 
لو كانت  2014ايار  25كنا انتخبنا رئيسا منذ اللحظة اKولى في ... -

ھذه الفرضية صحيحة، وسبق وحصل اجتماع في بكركي وكنا اتفقنا 
خ9له على آلية لو مشينا بھا لربما كنا انجزنا اKستحقاق، لكن جرى 

بيق ا�لية من قبل الجنرال عون ظناً منه ان ذلك يخدم التھرب من تط
 Kمصلحة الجنرال الذاتية تحققت و K مصالحه الذاتية، والنتيجة

  .المصلحة الوطنية أنجزت
 الطموح المفرط 

 لماذا ھذا البلوكاج على انتخاب رئيس؟ 
لتقاطع العنصرين معا الداخلي واKقليمي وأعود وأكرر الطموح  -

  .مصالح اKستراتيجية اKقليمية المعروفةالمفرط وال
ھل تقدم خطوة اع9ن النوايا بين الجنرال عون والدكتور سمير 



 جعجع الى اKمام بموضوع الرئاسة؟ 
نحن قلنا منذ البداية اننا نرحب بقوة بھذا الت9قي فيما لو حقق  -

  :ھدفين
على الھدف اXول اKسراع بانتخاب رئيس والھدف الثاني التفاھم 

 K ،مفھوم السيادة الوطنية ولم يتحقق أي من الھدفين المذكورين
انتخاب رئيس الجمھورية، ولم يزل مفھوم السيادة الوطنية مختلف 

  .عليه بين الطرفين
ھل توافقون ضمن الرباعي الماروني على انتخاب الجنرال عون 

 رئيساً للجمھورية؟ 
من خ9ل عمل نحن مصّرون على انتظام الحياة السياسية  -

المؤسسات الدستورية وبموجبھا تجري العملية اKنتخابية الرئاسية 
وعلى ھذا اKساس لن تتأخر الكتائب في المشاركة في جلسات مجلس 

النواب Kنتخاب رئيس اياً كان ھذا الرئيس الذي تتفق عليه القوى 
اXھم لدينا ھو . البرلمانية أكان العماد عون أو غيره من المرشحين

انتخاب رئيس، والطبيعي ان تجري العملية اKنتخابية اوKً مع تحقق 
 K ،نتخاب استقرار البلدKدنى من النصاب وأن يحقق ھذا اXالحد ا

ان يحقق ھذا اKنتخاب ال9ستقرار واKقتتال وانقسامات K تخدم 
اXساس عندي مصلحة البلد وھو ما توقف عنده . مصلحة البلد

عين لكل مرحلة من تأمين الحد اXدنى من الدستور من نصاب م
  .التوافق الوطني على اسم الرئيس

K يمكن ان يكون رئيس الجمھورية عنصراً تقسيمياً أو فريقاً 
متطرفاً بوجه قوى أخرى على الساحة الداخلية ودور رئيس 

الجمھورية ھو دور الرمز والمؤتمن على الدستور، وھو الدافع 
  .لوطنيةاXول لتحقيق الوحدة ا

قوة رئيس الجمھورية ھي من كونه ضمانة لسيادة البلد وضمانة 
  .لمصلحة البلد العليا وليس ان يكون مطية بيد أحد

الشخصية القوية ھي الشخصية التي تحافظ على السيادة واKستق9ل 
والتي تتمتع بحد كبير من التأييد الوطني عامة والمسيحي خاصة 

  .ا الدستوري والوطنيحتى تتمكن من القيام بدورھ
 ندوة اXمن القومي 

وكان السبت عقد بيت المستقبل وملتقى التأثير المدني، في بيت 
في : بكفيا، ندوة حوارية بعنوان اXمن القومي في لبنان -المستقبل

شخصية أكاديمية،  50سبيل مقاربة متكاملة، شارك فيھا نحو 
  .نقانونية، دبلوماسية، إع9مية، وضباط متقاعدو

افتتحت الندوة بكلمتين لكل من الرئيس الجميّل عن بيت المستقبل، 
وعضو مجلس أمناء وإدارة ملتقى التأثير المدني المھندس نعمت 

  .افرام
وشدد الجميّل على أھمية التعاون بين ملتقى التأثير المدني وبيت 



المستقبل كونھما مؤسستين تطمحان Kنتشال لبنان من المستنقع الذي 
بط فيه وإعطاء الثقة واXمل لمن فقدوا اXمل بمستقبل ھذا الوطن، يتخ

آم9 أن يفتح ھذا التعاون الباب أمام مزيد من الشراكة مع منظمات 
ومؤسسات تعمل من أجل التنمية والتطوير وإح9ل اXمن 

  .واuستقرار والس9م في لبنان
مركزا  وتناول الجميّل موضوع اXمن القومي من مقاربات متعددة،
على المقاربة السياسية والمؤسساتية وعلى دور المؤسسات 

الدستورية واKقتصادية واKجتماعية التي تعد الركن اXساس لبناء 
اXمن القومي، وطارحا أسباب تفكك ھذه المؤسسات وكيفية إعادة 

  .بنائھا وتفعيلھا على أسس جديدة ومتينة
ي بناء اXمن القومي وتحدث عن أھمية دور المؤسسات الرقابية ف

واuستقرار، Kفتا إلى أنه K تقارير تصدر عن التفتيش المركزي أو 
  .ديوان المحاسبة أو الخدمة المدنية في الوقت الحاضر

وتطرق الى الشق التربوي معتبرا أن المواطن اللبناني عنصر أساس 
في اXمن القومي، وعلى التربية أن تضع أسس اXمن القومي الذي 

  .ن اKستقرار للمواطن بدل التثقيف العقائدييؤم
 مفھوم اXمن القومي 

إن اللبنانيين لم يستطيعوا Xسباب محلية وإقلمية : من جانبه قال افرام
وXسباب تعود لسلطة الوصاية، من صوغ مفھوم متكامل لvمن 
القومي في مشروع عابر للطوائف يرقى بالمجتمع إلى مستوى 

  .موت سريريالوطن الذي أضحى في 
ثم قدم رمزي الحافظ uطار الندوة، وعرض العميد طنوس معوض 

مفھوم اXمن القومي كتجارب تاريخية ومقاربة لوضع اXجھزة 
  .اXمنية اللبنانية في ھذا السياق

مقاربة سياسية، : الجلسة اXولى ناقشت اXمن القومي في لبنان
ورة فاديا كيوان أدارھا المھندس فھد صقال، وتحدثت فيھا الدكت

معتبرة أنه K يمكن إيجاد حل جذري لموضوع اXمن القومي من 
دون التماسك الداخلي لحل القضايا الحياتية، مع اuستمرار في 

التفكير اKستراتيجي للمستقبل والتركيز على فصل القضايا الحياتية 
عن أزمة الشرق اXوسط، إضافة إلى اعتماد سياسة إيجابية تجاه 

اللجوء وتعزيز النمو اKقتصادي ووضع قانون انتخابي  قضايا
  .وعقب على مداخلتھا الدكتور حارث سليمان. متطور

مقاربة أمنية، : الجلسة الثانية تحت عنوان اXمن القومي في لبنان
أدارھا العميد ناجي م9عب، وتحدث فيھا اللواء عبد الرحمن شحيتلي 

طرح اللواء شحيتلي اXسئلة و. وعقب عليه العميد نزار عبد القادر
ھل أصبح لحزب هللا سياسة خاصة منفصلة عن السياسة : التالية

اuيرانية؟ ھل أصبح بامكان حزب هللا الدخول فعليا في المنظومة 
العسكرية واXمنية اللبنانية؟ وھل تتقبل بقية اXطراف التفاوض 



سات؟ مباشرة مع حزب هللا وإشراكه في القرار الرسمي داخل المؤس
وأخيرا، ھل ستتمكن اXجھزة اXمنية من المحافظة على دورھا 

 الحالي؟ 
 اجتماعية  - مقاربة اقتصادية 

 -مقاربة اقتصادية: الجلسة الثالثة تحت عنوان اXمن القومي في لبنان
اجتماعية، أدارھا الدكتور منير يحيى وتحدث فيھا الدكتور جوزيف 

  .قنبر الجميّل وعقبت عليه الدكتورة نانسي
مقاربة : الجلسة الرابعة تحت عنوان اXمن القومي في لبنان

ديبلوماسية، أدارھا السفير جوي تابت وتحدث فيھا السفير وليام 
  .حبيب وعقب عليه السفير جھاد مرتضى

وأعلن السفير حبيب ان الميثاق الوطني الذي أرساه زعماء 
إلتزم . القومياKستق9ل كان مبنيا على مفھوم غير مكتمل لvمن 

ووصفت . رجال اKستق9ل بلبنان كوطن نھائي وباستقراره ونموه
وكلما خرجت ھذه القوى عن . ھذه المساحة المشتركة بالحل الوسط

  .ھذه المعادلة كانت تفشل
مقاربة : الجلسة الخامسة تحت عنوان اXمن القومي في لبنان

uع9مي غياث إع9مية، أدارھا اuع9مي ص9ح س9م وتحدث فيھا ا
  .يزبك وعقب عليه اuع9مي نصري الصايغ

واعتبر يزبك ان أي أمن قومي يجّوده اKع9م وقد رأينا كيف أن 
طاولة الحوار في بعبدا سقطت Xن مفھومھا لvمن القومي أو ما 
عرف باKستراتيجية الدفاعية تتعارض مع المفھوم اKستراتيجي 

ع9م أن يجّود لمفھوم اXمن Xحد المكونات الطائفية، وكيف ل9
القومي عندما يشن فصيل معين حروبه الخاصة ويجر الحروب 

والوي9ت على لبنان ومن ثم ينغمس في حروب اuقليم دون استشارة 
  .أحد

 الجميّل 
إنط9قا من : وقبل الجلسة الختامية كان للرئيس الجميّل كلمة قال فيھا

. ذي سمعناه اليوم ليس جديداتجربتي السياسية، أعتبر أن الك9م ال
طالما نحن في جلسة برئاسة السيد ص9ح س9م، نستذكر ك9م صائب 

لبنان واحد K لبنانان، وھذا يلخص كل ما سمعناه على الطاولة، : بك
 Kكنيسة و K وھذا يلتقي مع ك9م الشيخ بيار الجميّل أردنا لبنان وطنا

  .جامعا
تجعلنا نحسب أننا ربما اقتربنا من  تطورات المنطقة فيھا نواح: وتابع

في السنة . لربما ما تعيشه المنطقة قد يؤسس لخيرھا. نھاية المطاف
عنوان مؤتمرنا . بيكو -القادمة نحتفل بمئة عام على اتفاق سايكس 

اليوم علينا . مئة سنة على اتفاق سايكس بيكو 2016السنوي في أيار 
طلع بدور في ظل ھذه أن نضمن وجود اللبناني حول الطاولة ليض

رسالتي في الختام رسالة  .التطورات الجديدة وھذه المعادلة الجديدة



ذكرت في الصباح أھمية التعليم، . أمل كي نحقق أمنية كل لبناني
وعلينا إعطاء ھذا الملف حيزا كبيرا من التفكير، كي نمنع وKدة 

  .جيلين أو شعبين، ما يھدد مستقبل اXجيال
 التوصيات 

سة الختامية تحدث فيھا المدير التنفيذي لبيت المستقبل سام منسى الجل
والمدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني زياد الصايغ، وكانت 

  :التوصيات التالية
إن بيت المستقبل وملتقى التأثير المدني، إذ يعتزان بت9قيھما للتفكير 

مي في في العمق مع شخصيات رائدة وكفوءة في مفھوم اXمن القو
  :لبنان، يدعيان إلى ما يلي

أھمية استكمال بناء مفھوم اXمن القومي في لبنان بأبعاده المتكاملة  -
اKجتماعية، الدستورية، القانونية  -السياسية، السيادية، اKقتصادية

واuع9مية، على أن يكون القطاع اXكاديمي وتحديدا الجامعات، 
  .مؤسسا في بلورة ھذا المفھوم

فع منسوب الوعي حول أولوية تفوق اXمن القومي في لبنان على ر -
الممارسة السياسية الضيقة، بمعنى تحديد مصالح لبنان واللبنانيين 

  .العليا بمنأى عن اKرتھانات الخارجية والزبائنية الداخلية
بناء شبكة تحالفات القوى الحية في المجتمع المدني uعادة بناء  -

  .كوين ھوية لبنانية أساسھا المواطنةالدولة المدنية وت
إنجاز خارطة طريق تجمع بين ص9بة مفھوم اXمن القومي في  -

لبنان نظريا، وتنفيذ أولوياته عم9نيا من خ9ل إعادة تشكيل عقد 
  .وطني جامع ومنتج

إن لبنان يحتاج، وتحديدا في ھذه المرحلة الحرجة من تاريخ  -
ية وتحييد عن المحاور، وھذا K الشرق اXوسط، إلى مناعة داخل

ينتجه إK بناء أمن قومي في لبنان، وھذا K يستقيم إK بتصويب مسار 
احترام المؤسسات الدستورية واKنتقال من السياسة إلى السياسات 

العامة المستدامة، ويتوج ھذا بتشكيل مجلس أمن قومي على غرار 
  الدول المتقدمة

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 يشه المنطقةما تع: أمين الجميل

  قد ُيؤسس لخيرھا
  جريدة الديار 

 2015تشرين ا1ول  19ا1ثنين 

أمين الجميل أن » الكتائب اللبنانية«اعتبر الرئيس السابق لحزب 
، »تطورات المنطقة فيھا نواح تجعلنا نحسب أننا ربما اقتربنا من نھاية المطاف«

 .«ما تعيشه المنطقة قد يؤسس لخيرھا«مشيرا إلى أن 
في سبيل : ا�من القومي في لبنان«كد الجميل، خ&ل ندوة حوارية، بعنوان وأ

علينا أن نضمن «بكفيا، أنه  -»بيت المستقبل«، والتي أقيمت في »مقاربة متكاملة
وجود اللبناني حول الطاولة ليضطلع بدور في ظل ھذه التطورات الجديدة وھذه 

بين ملتقى التأثير المدني وبيت أھمية التعاون «، مشددا على «المعادلة الجديدة
المستقبل كونھما مؤسستين تطمحان 7نتشال لبنان من المستنقع الذي يتخبط فيه 

 .«وإعطاء الثقة وا�مل لمن فقدوا ا�مل بمستقبل ھذا الوطن
وتناول الجميل موضوع ا�من القومي من مقاربات متعددة، مركزا على المقاربة 

ور المؤسسات الدستورية وا7قتصادية وا7جتماعية السياسية والمؤسساتية وعلى د
، وطارحا أسباب تفكك ھذه »التي تعد الركن ا�ساس لبناء ا�من القومي«

 .المؤسسات وكيفية إعادة بنائھا وتفعيلھا على أسس جديدة ومتينة
وتحدث عن أھمية دور المؤسسات الرقابية في بناء ا�من القومي وا<ستقرار، 

7 تقارير تصدر عن التفتيش المركزي أو ديوان المحاسبة أو الخدمة «7فتا إلى أنه 
 .«المدنية في الوقت الحاضر

المواطن اللبناني عنصر أساس في ا�من «وتطرق الى الشق التربوي معتبرا أن 
القومي، وعلى التربية أن تضع أسس ا�من القومي الذي يؤمن ا7ستقرار للمواطن 

رسالتي في الختام رسالة أمل كي نحقق أمنية كل «ضيفا ، م»بدل التثقيف العقائدي
ذكرت في الصباح أھمية التعليم، وعلينا إعطاء ھذا الملف حيزا كبيرا من . لبناني

 .«التفكير، كي نمنع و7دة جيلين أو شعبين، ما يھدد مستقبل ا�جيال

 



ة لمنظومة ا�من القومي    الثوابت السيادي7ة ا�مني7
  دفـاع العربي موقع ا1من وال

  2015تشرين ا1ول  19ا1ثنين 
  

  

  عبناجي م�. العميد م
ُملتِبساً في المضمون با<ستناد إلى سياٍق " ا�من القومي في لبنان"قد يبدو مفھوم 

تاريخي وُجغرافي في العالم العربّي يرُبطه با�من العسكري َحْصراً، فا�من العسكرّي 
وا�من "ياً ومن خ&ل استراتيجية وطنية متكاملة، ُتعنى به القيادة العسكرية عم&ن

  .أبعد من أن يختصر بالبعد ا�مني أو العسكري" القومي

وا�من الوطني كمھام منوط تنفيذھا بالقوى العسكرية ليس أمن الفرد أو المجتمع فقط، 
بل ھو مجموعة من الخطط ترسمھا أجھزة تنفيذ القانون وتتبناھا الحكومة وتحّدد 

ف الواجب تحقيقھا بدقة ضمن مقترحات حلول شاملة، بعد أن يتم التعّرف إلى ا�ھدا
  . التھديدات ا�منية وبناء أولوياتھا وتداعياتھا المحتملة

  :تبنى منظومة ا�من القومي على ثوابت أمنية اساسية، نعدد منھا

  .إدراك التھديدات سواء الخارجية منھا أو الداخلية :أو7ً 

اتيجية قريبة وبعيدة المدى لتنمية قوى الدولة والحاجة إلى استدامة رسم إستر :ثانًيا
  .روافد القوة فيھا

توفير القدرة والمقومات على مواجھة التھديدات الخارجية والداخلية ببناء القوة  :ثالًثا
  .المسلحة وقوة الشرطة القادرة على التصدي ومواجھة التھديدات

جراءات لمواجھة التھديدات الدائمة والطرئة إعداد سيناريوھات واتخاذ إ :رابًعا
  والمحتملة

اخلي\ة والخارجي\ة الواجب أن ُتعالجھا منظومة ا�من القومي  . اما ا<شكالي\ات ا�مني\ة الد\
  :فھي

  :التھديدات الداخلية -

جھوزية وحضور القوة العسكرية؛ فإن كل ما يؤثر على : يأتي في خانة التھديد ا�ول
وة العسكرية ويضعفھا، أو يعوق تأديتھا لمھامھا، كأن تقصر إمكانات الدولة قدرات الق

المالية عن الوفاء بمطالب القوات المسلحة من ا�سلحة والعتاد الحديث، أو قصور في 
خطط التعبئة، أو الھروب من تبني الخطط التي تقدمھا ا�جھزة المولجة برسم 

التعبئة في الزمان والمكان بالسرعة ال&زمة ا<ستراتيجيات، وعدم القدرة على الحشد و



   .يشكل تھديداً غير محمود العواقب

وجود مصادر تھديد داخل القوات المسلحة نفسھا، ناتجة عن تدخل : والوجه الثاني
السياسيين في شؤون القوات المسلحة، مھما كان ھذا التدخل، والذي يجري بمعايير 

ذ غايات ومآرب شخصية وحتى دون تحقيق أية استنسابية تتلطى بحقوق الطوائف لتنف
كما وبنفس المسؤولية يشكل تدّخل القوات المسلحة في العمل السياسي . منفعة للطائفة

   .التھديد ا�خطر

 ً انعكاس ا<نقسام السياسي على تماسك الوحدة الوطنية وإضعاف ا<نتماء الوطني : ثالثا
ا قد يتسبب بحدوث تمرد جزء من لصالح انتماءات أخرى داخل الوطن او خارجه، م

القوات المسلحة او عصيانھا او انفصال جزء عن الكل، لتصبح ھي المصدر الرئيسي 
للتھديد، إضافة إلى ضعفھا نتيجة الصراع الداخلي، مما يجعلھا غير قادرة على أداء 

   .مھامھا الطبيعية

  :التھديدات الخارجية -

إن . و الوضع الطبيعي والحرب ھو ا<ستثناءفي الع&قات بين الدول، ُيعتبر السلم ھ
تھديد أمن وحرية الدولة، بالقوة المسلحة، سواء باحت&لھا، أو با7ستي&ء على ا�ھداف 

عموماً، . والمناطق الحيوية فيھا، يشكل قيداً على القرار السياسي للدولة وتھديداً له
ة المسلحة من قبل دولة يمكن وصف الحرب على أنھا ا<ستعمال المنظم والھادف للقو

فالحرب في معناھا الخاص ھي خيار ... أو مجموعة دول، لتحقيق وضع سياسي أفضل
سياسي قائم بحد ذاته في التعاطي الدولي، ويعتبر في المصاف ا�ول للتھديدات 

لذلك إن مأسسة ثوابت ا�من القومي، في تشريعات يشترك في وضعھا . الخارجية
سھل على المسؤولين عن تقديم المشورة ا<ستراتيجية للقيادة ا�منيون والعسكريون ي

  .الوطنية، أن يدركوا ا<نعكاسات السياسية لFعمال العسكرية في أثناء الحرب والسلم

ا7عتماد على تسليح القوات المسلحة من مصادر خارجية  ويندرج في تلك ا�خطار
تحكم القوى الخارجية في نسبة  أجنبية، ما يخضع القرار الوطني باستعمال الس&ح الى

فقدرات الدول . إ7ّ أن إنشاء الصناعة العسكرية الوطنية ليس بھذه السھولة. كبيرة منه
النامية، تقف عاجزة أمام توظيف رؤوس ا�موال ال&زمة <قامة صناعة حربية، تتعدى 

، إقامة ا�نواع التي يسھل الحصول عليھا با7ستيراد، وھو ما يعني أن يشمل الطموح
صناعات ثقيلة ودقيقة، وتبرز الحاجة الى التقنية المتقدمة وھي الوجه الثاني للصناعات 

وھذا 7 يعني أن نقف مكتوفي ا�يدي فالمحاولة في توظيف القدرات . الحربية العصرية
وأثبت . الوطنية في الصناعات ا�منية والعسكرية أثمرت في دول تماثل أوضاعنا

رق ا�وسط الذي عقدناه الشھر الفائت في بيال بيروت عن معرض ا�من في الش
انط&قة جيدة لصناعات أمنية وانظمة من تصميم ط&ب واعدين من احدى عشر جامعة 

   . في لبنان نالت اعجاب وتقدير الشركات ا�جنبية

ويأتي ا<نتماء الى ا�ح&ف العسكرية في المقام القوي للتھديدات الخارجية؛ فالدول 



قوة، تستعيض عادة، عن ضعف قوتھا المسلحة، بالتعاون مع دول أخرى، <نشاء  ا�قل
حلف من مجموعة دول، تتفوق فيه القوات الُمّجمعة من الدول ا�عضاء، على قوة 

ويفترض أن التحالف مع دول صديقة، أو دول ذات مصلحة، 7 يمثل . خصم كل منھم
عاون مع حلفائھا <زالة ا�خطار التي تھددھم، قيداً على سياسة الدولة، إ7ّ بالتزامھا بالت

  . مقابل إزالتھم �خطارھا

ويختلف التحالف مع الدول الكبرى والعظمى، ا<قليمية أو الدولية، عن التحالف مع 
فتضطر الدول الصغرى، عادة، إلى منح الدول الكبرى . الدول المتقاربة في القوة

خيرة أجواء ا�ولى، ومياھھا، وقواعدھا تسھي&ت عسكرية في أراضيھا، لتستخدم ا�
  . البحرية والجوية، وھو ما يعد تناز7ً جزئياً عن أھدافھا ا�منية

وقد ينتج عن ذلك التنازل أخطار تھدد ا�من الوطني، بما فيه وجود قواعد عسكرية 
وا�كثر خطورة في ھذا الجانب، وجود . أجنبية على أراضي الدولة، 7 تخضع لرقابتھا

  .يم شبه عسكري في الدولة، غير خاضع <مرتھاتنظ

أخيراً؛ في ظل نظام العولمة الذي يتحكم با<قتصاد وطرق التجارة والموارد ا�ولية 
الخ، لم يعد ھناك من سيادة وطنية كاملة، وينبغي على ... والتسلح والبنك الدولي و

يتدارسوا ويعالجوا قرار المسؤولين عن تقديم المشورة ا<ستراتيجية للقيادة الوطنية أن 
أھمية بقاء لبنان في منأى عن سياسات ا�ح&ف أو الدخول فيھا 7 سيما ونحن 

مدعوون للحضور والمشاركة اليوم في دراسة مشروع القوة العربية المشتركة الذي 
  .يجري العمل على إقراره قريباً في جامعة الدول العربية

في سبيل : ا�من القومي في لبنان"وع كلمة العميد ناجي م&عب في ندوة بموض*
في بيت المستقبل بالتعاون مع ملتقى  16/10/2015عقدت بتاريخ " ُمقاربة ُمتكاملة
 التأثير المدني

  
 



 


