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داود رمال

واضعًا املجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه لبنان 
اللواء إبراهيم في منتدى أوسلو: املطلوب تطوير النظام 

واستكمال تنفيذ بنود إتفاق الطائف
ما يعرف بديبلوماسية االجتامعات واملؤمترات واملنتديات، هو املكان املناسب والفرصة السانحة اليصال االفكار والوقائع 
التي يصعب يف كثري من االحيان تبيانها لالخر، السيام ما يتصل بوقائع تظل مشوشة وغري واضحة، اىل حني  الحقيقية، 
يجعل  الذي  الحقيقة  مجهر  تحت  بوطنه  تعنى  التي  والحقائق  الوقائع  هذه  لوضع  املناسب  الظرف  املسؤول  يستغل 

االمور اكرث وضوحا

مسمياتها،  تكن  ايا  كهذه  لقاءات  يف 
القرارات  التخاذ  والتأسيس  الوفاق  يتم 
بالتقاء مصالح املنتدين بعضها مع بعض، 
املنتديات  لهذه  اهمية  الدول  وتعطي 
رايتها،  ورفع  مصالحها  عىل  للحفاظ 
املطروحة؛  القضايا  يف  صوتها  وسامع 
املؤمترات سيعود  يتخذ يف هذه  ما  ألن 
بالفائدة عىل الدول والشعوب املشاركة 
الدول  بني  العالقات  وتقرير  فيها، 
والشعوب من منطلقات انسانية بحتة. 
مثل  الدولية،  املنتديات  خالل  من 
االمم  ارادات  تتحقق  اوسلو،  منتدى 
واحرتام  الحوارات،  اطار  يف  والشعوب 
يتوصل  حتى  االخر،  والرأي  الرأي 
شكل  يف  وفاق  اتفاق  اىل  املنتدون 
مصالح  تحقق  توفيقية  وصيغ  قرارات 
بجهود  اال  ذلك  يتسنى  وال  الجميع، 
وسامع  النقاش،  عىل  وصرب  مضنية، 
وعدم  نظرهم،  ووجهات  االخرين  اراء 
الحديث،  يف  والحكمة  بها،  االستهانة 
هي  بالتي  املجادلة  اسلوب  واستخدام 
احسن حتى يتوفر االقتناع بوجهة نظر 
وتحديدا  املمثل  ميثلها  التي  الدولة 
حال  كام  حساس  موقع  يف  كان  اذا 
عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير 
الشخيص.  رأيه  ميثل  ما  وليس  ابراهيم، 
لها صور ووجوه  املنتديات  ديبلوماسية 
الدولية،  املنتديات  منابر  منها  واشكال، 
او ما يعرف بديبلوماسية املنتدى حيث 

البالغة. الطيبة والحكمة  الكلمة 
عنوان  هو  الوساطة"  تحفيز  "اعادة 

عاصمة  يف  انعقد  الذي  الدويل  املنتدى 
حزيران   21 يف  اوسلو  الرنويج  مملكة 
دولية  مئة شخصية  يف حضور  املايض،  
بني وسطاء وسياسيني ورؤساء منظامت 
املدير  وحرضه  مدين،  ومجتمع  دولية 
ابراهيم  اللواء عباس  العام  العام لالمن 
الوضع  عن  اساسية  ورقة  قدم  الذي 
يخضع  املنتدى  هذا  وكون  اللبناين. 
لقواعد "شاتام هاوس" الصارمة، مبعنى 
اللقاءات  او  املداخالت  من  ايا  ان 
كام  عنها،  معلومات  اي  نرش  يتم  ال 
تناول  االعالم،  وسائل  دعوة  تتم  ال 
صلة  ذات  قضايا  السنة  هذه  مؤمتر 
مستقطب  عامل  يف  الحوار  مبساحات 
قضايا  منها  متنوعة  قضايا  اىل  وتطرق 
السياسية  واملفاوضات  واثيوبيا  اليمن 
باالمن  تتعلق  وقضايا  الجهاديني  مع 
الدويل والسالم واملفاوضات حول امللف 
النووي والرشكات االمنية الخاصة وامن 

الطاقة. 
وسطاء  كبار  اوسلو  منتدى  يجمع 
املستوى  الرفيعي  القرار  وصناع  النزاع 
عملية  يف  الرئيسية  الفاعلة  والجهات 
ملتقى  يف  والخرباء،  واملحللني  السالم 
لتبادل  االعالم  من  بعيدا  رسمي  غري 

الخربات.
املنتدى فهو تحسني مامرسة  اما هدف 
التبادل  تسهيل  خالل  من  الوساطة 
حول  والتفكري  والنقاش  املفتوح 
واملفاهيمية  املؤسسية  االنقسامات 
حول  الشائعة  التصورات  وتحليل 

لتبادل  امن  مكان  وتوفري  النزاعات 
فرصا  ايضا  املنتدى  ويوفر  الخربات، 
التنسيق  تشجع  للتواصل  رسمية  غري 
مساحة  وتسهل  الحاجة  عند  والتعاون 
يف  قدما  للميض  النزاع  الطراف 

مفاوضاتهم.
متى انطلق منتدى اوسلو؟

مل يأخذ هذا االسم مبارشة امنا بدأ تحت 
يف  عرفت  التي  الوسطاء  خلوة  مسمى 
يف  اوسلو  منتدى  باسم   2006 العام 
ملامريس  صغري  كتجمع   2003 العام 
 17 االول  املنتدى  تضمن  الوساطة. 
مشاركا فقط، لكن الحدث توسع راهنا 
بحيث  سنويا.  مشارك   100 حواىل  اىل 
منتدى  يف  املناقشات  جميع  تجرى 
هاوس".  "شاتام  قاعدة  مبوجب  اوسلو 
البالغة،  اهميته  اىل  ونظرا  ذلك،  مع 
الدولية  االعالم  وسائل  غطت  فقد 
يف  نوقشت  التي  الرئيسية  املوضوعات 
املثال  املنتدى، وهذا يشمل عىل سبيل 
حول  للمناقشات  الـ"يب يب يس"  تغطية 
طالبان  مع  املحتملة  السالم  محادثات 
يف 2010  و2015. كام ظهرت مقابالت 
عىل  املنتدى  يف  مختارين  مشاركني  مع 
وملخص  للحدث  الجانبية  الخطوط 
"نيويورك  يف  الرئيسية  للموضوعات 
والعديد  ايكونوميست"  و"ذي  تاميز" 
االنتشار  الواسعة  االعالمية  املنافذ  من 

االخرى.
العام،  لهذا  اوسلو  "منتدى  اعامل  يف 
محط  وكانت  الفتة  مشاركة  برزت 

العام  للمدير  العاملي  االعالم  متابعة 
الذي  ابراهيم  اللواء عباس  العام  لالمن 
املنتدى،  يف  وهادفة  شاملة  ورقة  قدم 
تناولها  اىل  نظرا  الحضور  اعجاب  القت 
يواجهها  التي  الكربى  القضايا  املبارش 
وثيقة  اىل  الورقة  هذه  وتحولت  لبنان، 
نرش  يحظر  املنتدى  وثائق  من  اساسية 
عىل  ركزت  انها  اال  الحريف،  مضمونها 
التالية: املوضوعات والعناوين والنقاط 

اىل  ادت  التي  االسباب  رشح  اوال: 
يعاين  الذي  الوضع  اىل  لبنان  وصول 
ما يف  يدلل عىل عطب  مام  حاليا،  منه 
لكيفية  السابقة  واملقاربات  السياسات 
يف  الغارق  لبنان  ألن  الدولة،  تحصني 
مللفي  السلبية  والتداعيات  ديونه 
السوري،  والنزوح  الفلسطيني  اللجوء 
االساسية  الخدمات  يوفر  ان  يستطع  مل 
ملواطنيه وضامن مستقبل افضل البنائه 
يف  العيش  مصادر  عن  التفتيش  يقيهم 

دول االغرتاب. 
تباعا،  املتدهور  الوضع  هذا  ثانيا: 
الحقيقية  السبل  تتوفر  مل  والذي 
عىل  ترتكز  اسس  وفق  ملعالجته 
هذه  وكل  والقانون،  الدستور 

هو  ما  لتجنب  قائم  هو  ما  معالجة 
قادم من مخاطر. 

الدور  توصيف  يف  الوضوح  ثالثا: 
العام  لالمن  العامة  للمديرية  املخصص 
"ان  املديرية  هذه  رأس  عىل  هو  وملن 
اداري  ـ  امني  جهاز  راس  عىل  موقعي 
مختلف  يف  استشاريا  دوري  يجعل 
امللفات االمنية واالقتصادية واالجتامعية 
الجهود  كل  بذلت  وقد  والسياسية، 
من  للحد  وخارجيا،  داخليا  املمكنة، 
االنهيارات املتتابعة، لكن كنت اصطدم 
نظر مختلفة عىل  بوجهات  الدوام  عىل 
مستوى السلطة السياسية، كام بانعدام 
وجود رؤية موحدة للتحركات الشعبية 
واملناطق  املدن  يف  اندلعت  التي 
داخيل،  بتوجيه  كان  بعضها  اللبنانية، 

وبعضها تلقى دعام خارجيا". 
تسلسل  اىل  املستند  التحذير  رابعا: 
اىل  تدفع  والتي  الدراماتيكية  للتطورات 
تحوط  التي  القامتة  الصورة  ان  القول 
قد  واملؤسسات،  والدولة  الوطن  بلبنان 
سودواية،  اكرث  ملشهدية  مرشحة  تكون 
مع احتامل جمود سيايس يزيد من حدته 
العمودي  السيايس  االنقسام  ووطأته 
واالفقي حول قضايا جوهرية يف السياسة 
واالقتصاد، وحتى طبيعة النظام السيايس 
بالنسبة اىل البعض. فادوار الدولة ترتاجع 
اعالن  مظاهره  من  عام  شلل  لصالح 
االرضابات املفتوحة يف اكرث من قطاع عام 
وخاص. يحصل هذا الشلل، الذي يرافقه 
اللبنانية  اللرية  رصف  سعر  يف  انخفاض 
التضخم، ونحن عىل  نسبة  ارتفاع يف  مع 
دستوريني  سياسيني  استحقاقني  ابواب 
حكومة،  تشكيل  االول  االهمية.  يف  غاية 
بعد  للجمهورية  رئيس  انتخاب  والثاين 

قليلة.  اشهر 
ابراهيم بعرض  اللواء  خامسا: مل يكتف 
امنا  الكربى،  واالزمات  االساسية  القضايا 
والخربة  املسؤولية  موقع  من  ذهب 
"اذ  الحلول،  نحو  التوجيه  اىل  والتجربة 
صار رضوريا فصل االدارة عن السياسة 

من  وترشيده  العام  القطاع  ودعم 

اللواء إبراهيم مشاركا يف احدى الجلسات يف منتدى اوسلو.

التعقيدات واالضطرابات 
والتشابكات وضعت لبنان 
امام افق سياسي مقفل

aborami20@hotmail.com

الحدث

والتشابكات  واالضطرابات  التعقيدات 
وضعت لبنان امام افق سيايس مقفل، 
ومتابعة  اهتامم  موضع  كانت  لكنها 
العامة  املديرية  من  بلحظة  لحظة 
الجغرافيا  مساحة  وعىل  العام  لالمن 
القانون  عليها  ميليه  ملا  وفقا  اللبنانية، 
التي  الحقيقة  ان  اال  صالحيات.  من 
ان  يف  تتمثل  عنها  االفصاح  من  بد  ال 
املشكلة وانفجارها واالزمات املرتاكمة 
من  بكثري  اقوى  كانت  واملتداخلة، 
من  وحتى  العام  االمن  جهاز  قدرات 
تاريخه  من  املتعاقبة  الحكومات 
اللحظة، ألن املعالجة تحتاج اىل  حتى 
خطوات جذرية وحاسمة لجهة وحدة 
كيفية  يف  اللبناين  والتوجه  املوقف 
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تعزيز  مع  بنيوية،  اصالحات  خالل 
 20 للامدة  )تطبيقا  القضاء،  استقاللية 
عىل  تنص  التي  اللبناين  الدستور  من 
املحاكم  تتوالها  القضائية  "السلطة  ان 
واختصاصاتها،  درجاتها  اختالف  عىل 
ضمن نظام ينص عليه القانون ويحفظ 
الضامنات  وللمتقاضني  للقضاة  مبوجبه 
القضائية  الضامنة  رشوط  اما  الالزمة. 
والقضاة  القانون.  فيعينها  وحدودها 
وتصدر  وظيفتهم،  اجراء  يف  مستقلون 
القرارات واالحكام من قبل كل املحاكم 
اي  اللبناين"،  الشعب  باسم  وتنفذ 
سلطة  القضاء  من  جعل  الدستور  ان 
كل  تأمني  ذلك  اىل  اضف  مستقلة(. 
بسط  وتساعد يف  تسمح  التي  الظروف 
الرشعية  واالمنية  العسكرية  القوى 
سلطتها عىل كل االرايض اللبنانية، تزامنا 
مع دعم املجتمع الدويل لبنان يف تنفيذ 
 ،194( الصلة  ذات  الدولية  القرارات 
العدو  انسحاب  لجهة   ،)1701  ،425
االرسائييل من االرايض اللبنانية املحتلة، 
الفلسطينيني،  الالجئني  ملف  واقفال 
الحدود  ترسيم  عمليتي  من  واالنتهاء 

النازحني  ازمة  وحل  والبحرية،  الربية 
السوريني وعودتهم اىل ديارهم. 

ابراهيم  اللواء  يضع  بالتوازي،  سادسا: 
ال  التي  االزمة  جروح  عىل  االصبع 
والتطوير  االصالح  سوى  يداويها 
ال  الرضوري،  من  صار  اذ  والتحديث، 
بنيوية  اصالحات  اجراء  املحتم،  بل من 
مالية وادارية وتعزيز القدرات البرشية، 
تحديث  الرسمية،  املؤسسات  دعم 
القوانني ومنع الفساد والرشوة وتطبيق 
مبدأ الشفافية واملحاسبة، وايجاد نظام 
الرضيبي  التهرب  مينع  عادل  رضيبي 
قيمة  ذا  يكون  لن  هذا  كل  ويكافحه. 
ومؤسسات  النظام  تطوير  دون  من 

تنفيذ  واستكامل  هرمت،  التي  الدولة 
طريق  من  وذلك  الطائف،  اتفاق  بنود 

الحوار الداخيل اللبناين - اللبناين. 
سابعا: وضع املجتمع الدويل واملنظامت 
يف  مسؤولياتها  امام  املعنية  الدولية 
املنطقة  لقضايا  العادلة  الحلول  ايجاد 
منها،  اساسيا  جزءا  لبنان  يعترب  والتي 
وتلكئه  الدويل  املجتمع  تغايض  ان  اذ 
للقضية  ودائم  عادل  حل  فرض  عن 
الفلسطيني  الشعب  وحق  الفلسطينية 
العودة  حق  وضامن  املصري،  تقرير  يف 
يف  واملساهمة  الفلسطينيني،  لالجئني 
اىل  السوريني  النازحني  اعادة  عملية 
بالدهم، كانت لهام، وال تزال انعكاسات 
واقتصاده  لبنان  كيان  عىل  مدمرة 
والدميغرافية،  االجتامعية  وبنيته 
دولية  وجمعيات  وكاالت  تعمل  حيث 
وخطط  برامج  اطالق  عىل  واممية 
املجتمعي  االندماج  لفرض  ممولة 
عىل  السوريني  والنازحني  للفلسطينيني 
ينئ  الذي  اللبناين  املجتمع  حساب 
ابنائه،  خرية  من  االدمغة  هجرة  من 
االختصاصات السيام  ذوي  من  خصوصا 
وغريهام،  والتعليم  الصحة  قطاعي  يف 
رفدها  ليتم  الساحة  عندها  فتخىل 
من  بدال  اخرى،  جنسيات  من  بعاملني 
مساعدة لبنان عىل حل ازماته املتشعبة 
تفجري  عوامل  من  ناتجة  باكرثيتها  التي 
مل  طاملا  علينا  ضاغطة  ستبقى  خارجية 

يساعدنا العامل عىل التخلص منها. 
تأسيسية، وصوت صارخ يف  ورقة  هي 
باملادة وبالرثوات  العامل املشغول  برية 
لكل  وامُلهمل  والسيطرة،  والنفوذ 
عىل  يصعب  التي  االنسانية  الركائز 
وطأمنينة  بسالم  يعيشوا  ان  البرش 
الورقة  وهذه  دونها،  من  وسكينة 
كل  يحسب  منتدى  يف  زرعت  الذي 
تثمر  ان  من  بد  ال  كلمة،  وكل  حرف 
القامئة  الرسالة  وطن  لبنان  لصالح 
االدوار  املتعدد  اللبناين  االنسان  عىل 

الحميدة واملعارف الكثرية. احدى جلسات املنتدى.

صار ضروريا فصل االدارة 
عن السياسة ودعم القطاع 

العام وترشيده 


