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أعياد الجيش وقوى األمن واألمن العام في موسم الحصاد

أساسي
املؤسسات العسكرية واألمنية
الجسر :دور
ّ
ٌ

كلام تعرض الوطن اىل تحديات اساسية وتهديدات خارجية او داخلية ،تتجه االنظار اىل املؤسسات العسكرية واالمنية كمالذ آمن ودرع
حصني مينع التهديد ويردع املعتدي ويتعامل مع اي تحد بحكمة وحزم حتى يتم تصويب االمور واعادتها اىل نصابها الوطني الخالص

ألن فصل الصيف هو فصل الحصاد ،وألن الجيش
وقوى االمن الداخيل واالمن العام يف حصاد دائم
لثامر جهودهم املتواصلة ،من اجل الحفاظ عىل
لبنان عىل صعيد االستقرار االمني والسلم االهيل،
كانت مواقيت اعيادهم يف هذا الفصل الذي
يزخر مبواسمهم الوافرة .والنهم من هذا الشعب
الذي ينبثق من ارادته ايضا املجلس النيايب ،فان
للمجلس دورا يف رفد هذه املؤسسات الثالث
بكل متابعة وعناية وتحصني من خالل الترشيع
والرقابة.
الدور االسايس يف هذا املجال هو للجنة الدفاع
الوطني والداخلية والبلديات النيابية ،اذ تعترب
دراسة اللجان الربملانية ملشاريع واقرتاحات
القوانني العملية الجوهرية واالساسية ،واملرحلة
الفنية التي متكن الهيئة العامة من مناقشة
املوضوع بشكل دقيق .فللجان ان تطلب كل
املستندات التي تراها مناسبة لدراسة االقرتاح او
املرشوع ،كام لها ان تطلب االستامع اىل الوزير
املختص ،او اىل من ينتدبه .يف استطاعة من يشاء
من النواب حضور اجتامع اللجان حتى ولو مل يكن
عضوا فيها ،ما ميكن النواب من املشاركة الفاعلة
يف املرحلة التالية ،اي مرحلة املناقشة يف الهيئة
العامة.
لالضاءة عىل دور اللجنة ،التقت "االمن العام"
رئيسها النائب سمري الجرس الذي تحدث عن كل
ما تقوم به يف مجال اختصاصها.
■ ما هو الدور التي تضطلع به لجنة الدفاع
الوطني والداخلية والبلديات النيابية يف تثبيت
وتعزيز االستقرار والسلم االهيل؟
□ للجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات كام
بقية اللجان دوران :ترشيعي ورقايب .عىل الصعيد
الترشيعي ،يرتبط االمر بأي مرشوع قانون او اقرتاح
قانون يتعلق بالدفاع والداخلية والبلديات ،فانه
يحال اىل اللجنة .يف العادة كل ما يرد اىل اللجنة
من قوانني تتعلق بالدفاع واالمن تكون قليلة،

النه يف الغالب ال تقدم اقرتاحات قوانني ،امنا تردنا
مشاريع قوانني من الحكومة ،اذ ان الجيش عندما
يكون معنيا بأمر معني ،يتم تحضري مرشوع قانون
عرب وزارة الدفاع الوطني ويعرض عىل مجلس
الوزراء ،وعند اقراره يحال اىل املجلس النيايب،
واالمر ذاته ينطبق عىل القوى االمنية االخرى .تاليا،
فان العمل االسايس هو عمل ترشيعي ،اما العمل
الرقايب فمرتبط بكل ما يتعلق بأمن البلد والسالمة
العامة واالضطرابات ،كام حصل يف العام املايض يف
بريوت وطرابلس ،والتي متت عىل اثرها دعوة كل
من وزيري الدفاع الوطني والداخلية والبلديات
واستمعنا منهام اىل كل الوقائع ووضعانا يف
كامل صورة املشهد ،ويف املخاطر االمنية املحيطة
بالبلد وبالتوقعات واالحتامالت ،والتدابري التي
تم اتخاذها وكيفية معالجة االمور ،ودامئا يكون
الطرح كافيا ووافيا ونكتفي مبا يعرض امامنا .عندما
ال يكون االمر كذلك ،نطرح املزيد من االسئلة
ونطلب ايضاحات اكرث.
■ كيف تنظرون اىل دور الجيش وقوى االمن
الداخيل واالمن العام يف الحفاظ عىل االستقرار؟
□ ال منو او ازدهار يف اي بلد بال استقرار ،وال استقرار
اقتصاديا واجتامعيا بال امن ،وال امن بال جيش
وقوى امنية .هذا االمر من املسلامت والبديهيات
ألن العنرص االسايس يف عملية االستثامر عىل كل
الصعد هو االستثامر عىل االستقرار االمني .لذلك،
فان دور الجيش وقوى االمن الداخيل واالمن العام
اسايس وحاسم يف حفظ االستقرار .كام يعلم الجميع
بانه كانت هناك بعض التوجهات عند بعض القوى
السياسية للحد من االنفاق عىل االجهزة العسكرية
واالمنية ،وانا اعترب ان هذا ليس انفاقا او انفاقا
ضائعا امنا العكس صحيح فهو استثامر يف االمن،
ألن هذا االستثامر هو االصل يف اي استثامر آخر
السيام يف عملية التنمية ،النه يف ظل غياب االمن
والضامنات االمنية ال احد يقدم عىل االستثامر يف
اي مرشوع او قطاع يف لبنان ،وهذه قاعدة عاملية،

ألن املستثمر عندما يرغب يف االستثامر يف اي بلد
من بلدان العامل اول سؤال يطرحه عن الضامنات
االمنية ومن ثم الحاميات القانونية .لذلك ،فان
دور االجهزة العسكرية واالمنية اسايس ومحوري،
ليس فقط يف توفري السالمة العامة ،امنا يف عملية
التنمية.
■ ماذا فعلت اللجنة التي ترتأسها للمؤسسات
العسكرية واالمنية عىل صعيد الترشيعات وصيانة
الحقوق؟
□ بالنسبة الينا يف لجنة الدفاع الوطني والداخلية
والبلديات ،ال نقدم االقرتاحات امنا تردنا اقرتاحات
القوانني ومشاريع القوانني من الحكومة .يف
والية املجلس الحايل ما وردنا من الحكومة كان
قليال ،والسبب ان الحكومة االوىل مل تستمر
طويال ،والحكومة الثانية جاءت عىل اثر الحراك
الذي قام واستقالت بعد انفجار مرفأ بريوت يف
الرابع من آب ،علام اننا كنا ننتظر من الجيش
التحضري العادة النظر بقانون الدفاع الوطني.
عندما يتم تحضري مرشوع القانون ويتم ارساله
سنقوم بدراسته بالتفصيل ،وغالبا ما نعيد النظر
يف مشاريع قوانني ونقوم بتصحيحها ،كام حصل
مع مرشوع قانون صالحيات الجيش يف املياه
الخالصة ،والتي مل تكن ملحوظة سابقا ،بل كانت
محصورة باملياه االقليمية ،بينام يف املياه الخالصة
هناك حقوق وثروات للبنان .وآخر ما وردنا من
الحكومة من مرشوع قانون كانت صياغته ضعيفة
واعدنا تصويب االمور ومتتني املرشوع وجرى
اقراره يف مجلس النواب يف الجلسة االخرية.
■ كيف تتابعون من موقعكم عىل رأس اللجنة
التطورات السلبية التي تنعكس عىل املؤسسات
العسكرية واالمنية عىل الصعيدين املعييش
واالجتامعي؟
□ هذا االمر يدخل ضمن عناية مجلس الوزراء
وليس ضمن عناية مجلس النواب ،ألن للربملان

النائب سمري الجرس.

صالحية ترشيعية وصالحية رقابية .عىل الرغم
من ذلك ،قمنا مبا يطال كل الناس من خالل
اقرار مرشوع قانون البطاقة التمويلية ملساعدة
املواطن عىل جبه حالة االنهيار .هذا العمل
كان جامعيا عىل صعيد الحكومة واللجان
النيابية وخصوصا اللجان املشرتكة ،وكانت
النتيجة ايجابية عرب صدور القانون .لكن يف
الحقيقة هناك امور اخرى حصلت ،اذ تلقيت
شخصيا اتصاالت من بعض السفارات االجنبية
التي استفرست عن واقع املؤسسات العسكرية
واالمنية ،وبرزت لديها خشية حيال املؤسسة
العسكرية لجهة الحفاظ عىل متاسكها ودورها
يف ظل االزمة املعيشية واالقتصادية واملالية
الراهنة ،وتحديدا خشية هذه السفارات من
عمليات ترسب من الجيش وترك او هروب
جامعي .هذه االتصاالت حصلت منذ نحو ستة
اشهر وابلغناهم ان هذا االمر غري موجود ومل
يسجل حاالت كهذه غري مألوفة .يومها لفتت
انتباههم اىل اهمية تخصيص الجيش مبساعدات
استثنائية غري تلك املقررة سنويا وتشتمل عىل
التدريب والعتاد ،وقلت لهم ان كل الجهد الذي
بذل من سنوات عىل صعيد التدريب والتجهيز
ورفع قدرات الجيش ونخبويته يصبح عرضة
لالهتزاز اذا مل يؤخذ يف االعتبار الوضع املعييش
والخدمات الصحية واالجتامعية للعسكريني.
هذا االمر يطاول كل املؤسسات االمنية االخرى
كام كل اللبنانيني ،واقرتحت تخصيص جزء من
املساعدات لتغطية الحاجات الغذائية والطبية،
وهذا االمر ميكن ان يتحقق من خالل رشاكة
دولية اساسها االشقاء العرب ،فحصلت مبادرة

بهذا االتجاه من خالل مؤمتر دعم الجيش الذي
دعت اليه فرنسا وعقد يف حزيران املايض والذي
نأمل يف ان يعطي مثاره قريبا.
■ هل من مبادرة معينة او اجراءات ستدفعون
يف اتجاه اتخاذها لتخفيف االعباء عن هذه
املؤسسات يف ظل الظروف القاهرة التي يرزح
تحت عبئها لبنان؟
□ كام هو معلوم ،ان احدى الكتل النيابية تقدمت
باقرتاح قانون معجل مكرر باعطاء العسكريني
العاملني من ضباط وعنارص الجيش وقوى االمن
الداخيل وامن الدولة ورشطة مجلس النواب
والضابطة الجمركية العسكرية ،دفعة عىل غالء
املعيشة تساوي مليون لرية لبنانية شهريا ملدة
ستة اشهر .هذه الدفعة تحسم من قيمة اي زيادة
تطاول سلسلة الرتب والرواتب خالل رسيان هذا
القانون ،واذا كانت قيمة هذه الزيادة اقل من
قيمة الدفعة املقررة ال يجوز تخفيض الدفعة ،اما
اذا كنت قيمة الزيادة اكرث منها فيستفيد املعنيون
منها من الفارق فقط .اال ان الجيش واالجهزة
االمنية رفضتها النها تضع هذه املؤسسات يف
مواجهة الناس ،ومعالجة الوضع بشكل يطاول
كل املواطنني علام انه مرتبط بالوضع الحكومي،
اذ نأمل مع تشكيل حكومة جديدة ان تتكثف
االتصاالت الدولية مع لبنان ملساعدته عىل
استعادة عافيته االقتصادية واملالية.
■ كيف ستواكبون نيابيا مؤمتر دعم الجيش الذي
التأم يف  17حزيران املايض بدعوة من فرنسا ،وما
هو دوركم عىل هذا الصعيد؟

□ كل الدول التي لديها رغبة يف مساعدة لبنان
تشرتط امورا عدة من ضمنها القيام باصالحات
وتشكيل حكومة فاعلة وعدم االستمرار يف
ترصيف االعامل .االمر ال يقترص عىل دعم
الجيش امنا يطاول كل مجاالت الدعم ،اذ هناك
تريث يف تقديم الدعم واملساعدة اال وفق
رشوط اساسها تشكيل حكومة فاعلة تلتزم
برنامجا اصالحيا واضحا .مؤمتر دعم الجيش
يدخل من ضمن استشعار الدول الهمية
الحفاظ عىل املؤسسات العسكرية واالمنية،
وهذا االمر ليس ترفا ،امنا تتم مقاربة هذه
املسألة عىل قاعدة ان هذه املؤسسات هي
العمود الفقري لالستقرار واالمني والسلم
االهيل ،واذا اصيب العمود الفقري ال يبقى يشء
عىل حاله يف البنيان اللبناين .نحن نؤيد بشكل
مطلق كل دعم ،ونأمل فور تشكيل حكومة يف
ان يعقد مؤمتر جديد لدعم الجيش يكون فعاال
اكرث ويسفر عن نتائج رسيعة.
■ هل تخشون عىل االستقرار االمني والسلم
االهيل يف ظل حالة االنهيار االقتصادي واملايل
واملعييش؟
□ هذا سؤال جدي ويطرح كثريا ،ومن املفرتض
التوقف عنده والتفكري فيه مليا ،واي خلل
بالوضع االقتصادي واملعييش من املمكن ان
يؤدي اىل تفلت االمور .لكن اىل االن ال يزال
الوضع االمني ممسوكا جيدا السباب عديدة،
ابرزها ان االجهزة العسكرية واالمنية تستدرك
اي انزالق عرب االمن االستباقي وطريقة معالجة
االمور .حصل اخريا تعرض للجيش يف طرابلس
وهذا خطأ كبري جدا .ال اعرف كيف نشأ وكيف
حصل ،لكن الجيش تعاطى مع هذا الحادث
بحكمة من خالل عدم السامح بتامدي االمور،
وبحزم من خالل تدابري صارمة ال تهاون فيها مع
اي اعتداء او تعريض االمن لالنفالت ،وهو بذلك
حمى البلد واملؤسسات والجميع فشعر املواطنون
بانه متضامن مع معاناتهم التي هي معاناته من
خالل توزيع مساعدات عىل العائالت املحتاجة
يف املناطق الفقرية ،كام ساعد يف تأمني املياه لهم
عرب الياته العسكرية ،واملؤسسة العسكرية هي
مؤسسة وطنية تنظر يف االم الناس وتشعر معهم
وتساعدهم ،واالمن اساسه الهيبة والتعاون وهذا
امر يرضب فيه املثل.
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