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يعطي انعقاد مؤمتر روما - 2 منتصف اذار اشارة االنطالق لسلسلة مؤمترات دولية 
داعمة للبنان ستعقد يف القسم االول من هذا العام. واذا كان هذا املؤمتر يصب يف 
خانة الدعم العسكري واالمني، فان مؤمتر سيدر-1 يف باريس يهدف اىل دعم لبنان 

اقتصاديا، يف حني يشكل مؤمتر بروكسل منربا لدعم لبنان اجتامعيا وحياتيا

الزاوية  ـ 2 حجر  ـ 1 وروما  يشكل مؤمترا روما 
لبناء رشاكة امنية عسكرية مؤسساتية دولية بني 
الدول املشاركة والجيش والقوى االمنية اللبنانية، 
والنتائج التي ستصدر عنه ستكون ترجمة عملية 
االرسة  باستمرار  عنه  تعرب  الذي  الكبري  للدعم 
الدولية، والتي تهدف من خالله بشكل اسايس اىل 
متكني الدولة اللبنانية من بسط سلطتها وحدها 
عىل كل االرايض والحدود اللبنانية. وبالتايل ترسيخ 
وحدها  املخولة  والقادرة،  القوية  الدولة  مبدأ 

استخدام القوة عىل االرايض اللبنانية.
"االمن العام" التقت العميد الركن مارون حتي، 
الوزراء  مجلس  لرئيس  واالمن  الدفاع  مستشار 
سعد الحريري، بعد مشاركته يف مؤمتر روما -1 
الجارية   التحضريات  كل  يف  ايضا  حاليا  ويشارك 

النعقاد روما - 2.
يقول العميد حتي: "بعد ثالث سنوات ونيف عىل 
حزيران 2014،  يف 17  االوىل  نسخته  يف  التئامه 

روما - 2: فرصة تاريخّية 
لوضع قواعد لألمن في لبنان

راغدة صافي 
Raghida.ss@gmail.com

يعقد مؤمتر روما - 2 يف 15 اذار، يف ظل تحضريات 
مكثفة له بدأت منذ حزيران املايض، وستعرض 
تقدميه  تنوي  ملا  املؤمتر  خالل  املشاركة  الدول 
كمساعدة لالجهزة االمنية الرشعية، بعدما متت 
نظمتهام  اللتني  االسرتاتيجيتني  الخطتني  مناقشة 
اجتامعات  يف  والداخلية  الدفاع  وزاريت  من  كل 
بشموليتهام،  الخطتان  هاتان  تتميز  سابقة. 
اضافة اىل اعتامدهام اساليب ولغة عمل مشرتكة 
التجارب  عىل  ارتكازهام  عن  فضال  وواضحة،  

والخربات. وهام تشتمالن عىل بنود عدة ابرزها:
والدفاع  لالمن  وطنية  سياسة  اىل  تستندان   -  
يضعها مجلس الوزراء، وترتكز اساسا عىل خطاب 
الرسمية  والترصيحات  الوزاري  والبيان  القسم 

الركان الدولة.
عىل  تنظم  والدفاع  لالمن  وطنية  اسرتاتيجيا   -

مستوى املجلس االعىل للدفاع ترتكز عىل:
• اسرتاتيجيا وطنية امنية تضعها وزارة الداخلية.

• اسرتاتيجيا وطنية دفاعية تضعها وزارة الدفاع 
وتكون شاملة.

• اسرتاتيجيات اخرى تضعها وزارات اخرى معنية 
بصورة غري مبارشة باالمن والدفاع.

الداخيل  االمن  لقوى  العامة  املديرية  تنظم  ا- 
املدين،  والدفاع  الدولة  وامن  العام  واالمن 
اسرتاتيجيا وطنية لالمن الداخيل واملديرية العامة 

لالمن العام اسرتاتيجيا وطنية لالمن العام.
وطنية  اسرتاتيجيا  الجيش  قيادة  تنظم  ب- 
عسكرية، وهي التي يجب ان ترشح اي جيش 
الواجب  القدرات  البالد، وما هي  اليه  يف حاجة 
ان تتوافر لديه لتنفيذ املهامت االسرتاتيجية التي 

يحددها لنفسه عىل اساس البندين ا وب".
"يشكل   2  - روما  ان  اىل  حتي  العميد  ويشري 
نتائجه  كانت  الذي   1- روما  ملؤمتر  استمرارا 
يراه  ما  وعكس  لبنان  ان  اذ  جدا.  مشجعة 
عالية من  نسبة  كان قد حصل عىل  املشككون 
املطالب التي رفعها اىل الدول املشاركة، ان لجهة 
املالية  املساهامت  او  املساعدات  او  الهبات 

واللوجستية".
ويؤكد ان التأجيل الذي حصل بالنسبة اىل موعد 
انعقاد املؤمتر سببه انشغال ايطاليا باالنتخابات 

فيها، والتي صودفت يف 4 اذار. 
اكرث  هناك  ان  يوضح  املؤمتر،  يف  املشاركني  عن 
من 45 دولة ومنظمة مشاركة ابرزها مجموعة 
الدعم الدولية للبنان. ويعزو القرار الدويل املتمثل 
يف االرصار عىل امليض يف  تقديم الدعم للقوات 
املسلحة اللبنانية اىل "ان الدول املشاركة ترى ان 
استقرار لبنان االمني يشكل واحة امان ومنفعة 
املنطقة. علام  ليس له فحسب، بل لسائر دول 
ان االستقرار االمني عىل امتدادات واسعة وهذا 
االرسة  ان  اىل  اضافة  الجميع.  يصب يف مصلحة 
رشكاء  وجود  الرضوري  من  ان  ترى  الدولية 
مهمني لها مثل لبنان يف منطقة الرشق االوسط. 
كام ان هذا الدعم يشكل اعرتافا من املشاركني 
الجيش  له  يتعرض  الذي  العادي  غري  بالضغط 
والقوى االمنية اللبنانية، وادراكا للتحديات االمنية 

لبنان.  يف  االمن  يف  لالستثامر  املقرتحة   املالية 
ويلفت اىل ان دخول لبنان يف دائرة الدول النفطية 
يحتم طرح بنود جديدة عىل الطاولة تتعلق بهذا 

امللف".
الدول  تفرضها  معينة  كانت مثة رشوط  اذا  وما 
عىل لبنان يف مقابل تقديم مساعداتها العسكرية 
او اللوجستية  له، يؤكد العميد حتي ان هذا االمر 
"مل يحصل يف اي يوم من االيام، بل عىل العكس 
فان هذه الدول تظهر دقة عالية يف التعاطي مع 
هذا امللف، اذ انها تأخذ دامئا يف االعتبار موقع 
يطالب  مل  املقابل،  يف  وحدوده.  الجغرايف  لبنان 
اسلحة  بل  اسلحة هجومية  بامتالك  يوما  لبنان 
دفاعية فقط، متكنه من الدفاع عن نفسه اوال وعن 
حدوده وتساعده يف تنفيذ كل القرارات الدولية 
سواء 1701 او اي قرار دويل اخر يحمي االستقرار 
واللبنانيني من اية مخاطر عسكرية قد تتأىت الي 
الدول  ان  اىل  االشارة  تجدر  االسباب.  سبب من 
القدرة  تحقيق  مراعاة  اىل  دامئا  تسعى  الداعمة 
التوافقية العمالنية للقوات املسلحة اللبنانية مع 
وما   ،)interoperability operational( قواتها 
التي تتمتع بها  الثقة  ذلك اال دليال اضافيا عىل 

القوات الرشعية امام املجتمع الدويل".
الوصول  لبنان  الذي يطمح  الرئييس  الهدف  عن 
اليه من خالل هذه االسرتاتيجيا االمنية، يؤكد ان 
الغاية املنشودة يف نهاية املطاف "متكني الجيش 
من العودة اىل الحدود للدفاع عنها، وتسليم االمن 

يف الداخل اىل القوى االمنية".
الخطوات  كل  ترتافق  ان  رضورة  عىل  ويشدد 
اللبنانية  االمنية  للقوى  الداعمة  واملؤمترات 
قانون تخصص مبوجبه  الدولة بوضع  "قيام  مع 
نسبة مئوية من الناتج الداخيل االجاميل اللبناين 
لالستثامر يف الدفاع واالمن، االمر الذي سيساعد 
العسكريني واالمنيني عىل وضع خطط مستقبلية 
يشكل  املستمر  التمويل  ان  علام  االمد.  طويلة 
كان  واذا  اسرتاتيجية.  خطة  اي  وضع  يف  اساسا 
العنوان الرئيس والعلني ملؤمتر روما - 2 هو دعم 
قدرات الجيش والقوى االمنية وتطويرها، اال ان 
تعزيز  يبقى  املشاركة  للدول  السيايس  الهدف 
لبنان، مع  الدولية لالمن واالستقرار يف  الحامية 
التأكيد عىل رضورة االستمرار يف اعتامد سياسة 
تشكل  ان  وحدها  ميكنها  التي  بالنفس  النأي 
املندلعة  الحرائق  ظل  يف  للبنان  حامية  مظلة 

حوله يف اكرث من بلد". 

مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع واالمن العميد مارون حتي.

متكني القوى االمنية من بسط سلطتها عىل كل الحدود.

يف  حاليا  يواجهونها  التي  والداخلية  الخارجية 
حفظ امن الحدود مع سوريا والعمل مع قوات 
الهدوء  عىل  الحفاظ  يف  للمساعدة  "اليونيفيل" 
املجتمع  يثمن  كذلك  االزرق.  الخط  طول  عىل 
الدويل موقف لبنان الذي نجح يف الحفاظ عىل 
وعيا  اظهروا  فاللبنانيون  وامنه.  الداخيل  توازنه 
وادراكا لخطر الحرب، لذا فهم يبتعدون عنها قدر 

االمكان". 
يضيف حتي: "التعاون الذي تبديه كل االجهزة 
هذا  حققها  التي  والنتائج  بينها  ما  يف  االمنية 
التعاون، اكان يف مكافحة االرهاب او يف مواجهة 
عىل  القبض  القاء  يف  والرسعة  املخدرات  تجارة 
اخطر املجرمني، اعطى هذه الدول ثقة اكرب بهذه 

القوى وبقدراتها العملية". 
مستشار  بحسب  املؤمتر،  اعامل  جدول  اما 

ومدروسا  "متقنا  فسيكون  الحكومة،  رئيس 
اسرتاتيجيا  مناقشة  عىل  اسايس  بشكل  ويركز 
بنودا  تشمل  مفصلة  عسكرية  امنية  خمسية 
الديبلومايس  والعمل  االقتصادي  تتعلقبالدفاع 
الداخيل. وقد  الخارجي واالمن  واالعالم والدفاع 
وضعت هذه االسرتاتيجيا كل من وزاريت الدفاع 
والداخلية. رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري 
سيتناول يف كلمته التي سيلقيها يف روما السياسة 
الخطوط  تحدد  التي  والدفاع  لالمن  الوطنية 
لبنان،  اليه  سيذهب  الذي  لالتجاه  العريضة 
والتي يتفرع منها ملفان اساسيان: االول يتناول 
الداخلية،  وزارة  تضعها  امنية  وطنية  اسرتاتيجيا 
دفاعية  وطنية  اسرتاتيجيا  اىل  يتطرق  والثاين 
تضعها وزارة الدفاع وتشمل الدفاع عن الحدود 
واملحافظة عىل االمن الداخيل، فضال عن السياسة 

ملراكز  كامل  تجديد  عن  عبارة  1 هبة هي   - روما  مؤمتر  للبنان خالل  الجنوبية  كوريا  قدمت 
العمليات، اضافة اىل برامج خاصة الدارة العديد واالفراد.

وقدمت قربص مساعدة يف مجال عمليات البحث واالنقاذ يف البحر والتي هي حاليا من الرشوط 
املطلوب توافرها للمبارشة يف عمليات التنقيب يف البحر. 

تضم مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان االمم املتحدة واالتحاد االورويب وجامعة الدول العربية 
وحكومات الصني وفرنسا واملانيا وايطاليا وروسيا واململكة املتحدة والواليات املتحدة االمريكية.

السابق ميشال  اللبناين  والرئيس  بان يك مون  املتحدة  السابق لالمم  العام  االمني  املجموعة  شكل 
سليامن من اجل حشد الدعم واملساعدة الستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات الدولة، وتحديدا من 
املضيفة،  اللبنانية  واملجتمعات  لبنان  السوريني يف  والالجئني  اللبناين،  للجيش  الدعم  اجل تشجيع 

والربامج الحكومية والخدمات العامة التي تأثرت باالزمة السورية.

حتى كوريا الجنوبية!

مجموعة الدعم الدولية للبنان


