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الملف
جورج شاهني

إنجازات الثلث األول من الوالية عسكريًا وأمنيًا

األمن اللبناني نتاج منظومة متكاملة

يف  31ترشين االول املايض حلت الذكرى الثانية النتخاب العامد ميشال عون رئيسا
للجمهورية ،ففتحت ابواب قرص بعبدا بعد  29شهرا من الشغور الرئايس .وهو
موعد فرض اعادة قراءة وتقويم للتطورات التي شهدتها البالد يف العامني املاضيني
اللذين يشكالن الثلث االول من والية رئيس الجمهورية
من هنا كان ال بد من قراءة يف انجازات
هذه الفرتة والتطورات التي شهدتها ،بعدما
استعاد لبنان موقعه عىل الخريطة الدولية
بفعل االنجازات العسكرية واالمنية التي
تحققت منذ انتخاب العامد ميشال عون
رئيسا للجمهورية ،يف ظل التوافق عىل
القرارات السياسية االساسية الدارة الدولة
ومرافقها ومؤسساتها ،السيام عىل مستوى
االجهزة العسكرية واالمنية.
"االمن العام" حاورت العميد املتقاعد
شارل ايب نادر اللقاء الضوء عىل االنجازات
العسكرية واالمنية يف الثلث االول من
الوالية .علام انه نوه بدور املديرية العامة
لالمن العام ومديرها العام اللواء عباس
ابراهيم يف التكامل بني االمن داخل الساحة
اللبنانية ومع االمن خارجها.
■ مثة من يقول ان االجهزة العسكرية
واالمنية التي افتقدت القائد االعىل للقوات
املسلحة يف فرتة الشغور الرئايس ،نجحت يف
حامية السلم وضامن واالستقرار .فام الذي
تغري بعد انتخاب الرئيس عون؟
□ بداية ،ميكن القول انه نتيجة التوافق
املعقول بني اركان السلطة املكونة من
مختلف االطراف السياسيني اللبنانيني ،تم
انتخاب العامد عون رئيسا للجمهورية،
وليتحقق عرب ذلك الحد االدىن املطلوب
من التوافق عىل القرارات السياسية الدارة
الدولة ومرافقها االساسية ومؤسساتها
الرسمية ،ويف طليعتها مؤسسة الجيش
واالجهزة العسكرية وكل املؤسسات االمنية
االخرى .هذه املؤسسات التي افتقدت طيلة
فرتة الشغور الرئايس القائد االعىل للقوات

يعب بقراراته وبدوره عن
املسلحة ،والذي ّ
اجامع غالبية مكونات النسيج اللبناين،
وجدت يف موقع فخامته ويف شخصيته
املميزة ،الحلقة االساسية التي كانت تنقصها
وتبحث عنها ،ليك تستطيع ان ترتجم قدراتها
والتزامها دورها وواجبها .فنجحت يف حامية
السلم االهيل وضامن االمن واالستقرار .ها
هو لبنان يعيش اليوم ،بعد مرور سنتني
عىل انتخاب رئيس الجمهورية ،استقرارا
امنيا غري مسبوق ،اوال مقارنة بالفرتة التي
سبقت االنتخاب ،وثانيا مقارنة مبعظم
الدول املحيطة به.
■ كيف تنظر اىل مستوى االمن واالستقرار
املتوافر يف لبنان عىل عكس ما يعيشه
جريانه؟ وما هي الظروف والعوامل التي
ساهمت يف ذلك؟
□ ما مييز هذا املستوى املتفوق من االمن،
هو انه امن متكامل يجمع التزام االجهزة
االمنية والعسكرية وكفايتها وقدرتها ،مع
القرار السيايس املوحد غري املرشذم .فال
خالف اليوم بني اركان السلطة عىل اولويات
او مفهوم او معطيات االمن واهدافه
ومكامن االخطار ،وهذه نقطة مهمة .اذ
طاملا كان الخالف عىل مفهوم موحد ملكامن
الخطر عىل الدولة عامال سلبيا يف ضياع قرار
السلطة .ال شك يف ان مثة عوامل ومعطيات
ساهمت يف هذا االستقرار االمني ،ويف عودة
التوازن الداخيل اىل لبنان ،مع استعادته
دوره الخارجي بالشكل املعقول واملقبول،
خصوصا يف ظل ما عاىن سابقا من ضغوط
وصعوبات معروفة ،وهذه العوامل ميكن
تلخيصها يف اآليت:

• العامل االول هو مسك كامل الحدود
وتحرير كل الجغرافيا اللبنانية من االرهابيني،
والتي تحققت واكتملت بعد عملية فجر
الجرود ،وقد حقق الجيش يف هذه املعركة
انتصارا مهام بنتائجه امليدانية والعسكرية
واالمنية ،وايضا مبا قدمه للدولة بشكل عام
عىل صعيد استعادة الدور املفقود والسيادة
املزعزعة وتثبيت املكانة املعنوية والرشعية
بالنسبة اىل املجتمع الدويل .كان الفتا موقف
فخامة الرئيس يف هذه املعركة ،اوال كرئيس
للبالد لعب دورا اساسيا يف ادارتها وتبنيها
وتحصينها عىل الصعيدين الداخيل والخارجي.
وثانيا كقائد اعىل للقوات املسلحة .فقد تابع
من غرفة عمليات قيادة الجيش مبارشة،
مناورتها العسكرية بكل مراحلها ،حيث
اعطى توجيهاته العسكرية القيمة بشكل عام
كقائد جيش سابق ،وساهم واشرتك مع قيادة
الجيش يف متابعة االوامر التفصيلية الخاصة
باملعركة عىل االرض.
• العامل الثاين الذي حقق هذه النقلة النوعية
من االمن واالستقرار ،يتمثل يف املستوى
املتقدم وغري املسبوق من التنسيق الفعال
واملنتج بني االجهزة االمنية والعسكرية،
واملتمثلة مبديريات املخابرات واالمن العام
وامن الدولة واالمن الداخيل .االمر الذي مل
يكن متوفرا يف فرتة الفراغ الرئايس ،والتي
شاءت الصدف ان يواكب الفراغ الرئايس ،مع
اقىس مرحلة امنية وعسكرية عاشتها املنطقة
والدول املحيطة ،يف املعركة ضد االرهاب،
فش ّكل انتخاب رئيس للجمهورية ويف الوقت
نفسه انتخاب القائد االعىل للقوات املسلحة،
الفرصة االساسية لوجود سلطة تلعب دور
املدير لكل االجهزة االمنية والعسكرية،
واملنسق االعىل العاملها وملهامتها.
■ ال شك يف ان عملية فجر الجرود كانت
وستبقى االنجاز االكرب .فام هي النتائج التي
ترتبت عليها؟

العميد املتقاعد شارل ايب نادر.

□ متيزت معركة فجر الجرود برسعة تنفيذها
وتحقيقها اهدافها ،بالرغم من انها حصلت
يف مواجهة اكرث التنظيامت االرهابية دموية
وخربة وقدرة قتالية ،اي تنظيم داعش
االرهايب ،وكانت نقطة مفصلية يف عبور
لبنان من مرحلة الخطر والالستقرار االمني،
اىل مرحلة مميزة من السالم والهدوء
واالستقرار االمني ،نعيشها اليوم تحت جناح
ورعاية منظومة امنية وعسكرية متكاملة،
تشرتك جميع اجهزتنا االمنية يف تحصينها
وحاميتها.
■ كيف تنظر اىل دور املديرية العامة لالمن
العام وما انجزته يف هذه الفرتة عىل جميع
املستويات؟
□ ال ميكن ان يتجاهل اي لبناين الدور الذي
لعبته املديرية ومديرها العام اللواء عباس
ابراهيم ومساهمتها يف هذا االستقرار االمني
غري املسبوق ،والذي ال يقل اهمية عام سبق
ذكره ،هو التكامل بني االمن داخل الساحة
اللبنانية مع االمن خارجها ،واملرتبط ببعضه
البعض بطريقة مبارشة او غري مبارشة .وهذا
التكامل كلفت به املديرية العامة لالمن
العام من خالل املهامت املنوطة بها والتي
ميكن ذكر اهمها:

ضمان االستقرار في التزام
االجهزة العسكرية واالمنية
دورها وواجبها

• التواصل االمني واالستعالمي مع اجهزة
امنية دولية واقليمية .وتلعب هنا املديرية
العامة لالمن العام بشخص مديرها دورا
الفتا عىل هذا الصعيد ،من خالل تبادل
املعلومات مع الخارج مبا يؤمن مصلحة
الدولة واملواطنني ،وهناك العديد من االمثلة
عىل ذلك ،حيث لعب التواصل االمني مع
اجهزة امنية رسمية خارجية ،دورا مهام
يف كشف العديد من الشبكات االرهابية
الخطرة التي تعمل بني لبنان والخارج.
• تنفيذ كل االعامل التنظيمية واالمنية
املعنية بادارة وجود االجانب وتنسيق
عملهم يف لبنان ،مبا يتطلبه ذلك من جهود
ضخمة مع هذا العدد الهائل من االجانب
املوجودين يف لبنان ،والذي يفوق قدرته
االستيعابية .باالضافة اىل ادارة ملف جوازات

سفر املواطنني اللبنانيني ومتابعتها ،وذلك
من خالل تقنيات حديثة ومتطورة معتمدة
عامليا كالجواز البيومرتي.
• متابعة العديد من امللفات الحساسة املالية
واالقتصادية املرتبطة مع الخارج ،والتي لديها
صبغة تتعلق باالمن القومي اللبناين ،منها
اكتشاف شبكة مافية مالية خارجية مركزها
العراق ،حاولت استهداف القطاع املرصيف
اللبناين وابتزاز بعض املصارف الوطنية،
باالضافة اىل متابعة ملف فتح معرب نصيب
الحدودي بني االردن وسوريا ،نظرا اىل اهميته
االسرتاتيجية يف دعم االقتصاد اللبناين.
• ملف النزوح السوري يف لبنان واملرتبط
بالحرب يف سوريا وتداعياتها االنسانية
واالمنية عىل لبنان ،وادارة هذا امللف من
املدير العام لالمن العام ،بتكليف رسمي من
رئيس الجمهورية ،عرب التواصل الحساس
مع مراجع امنية وعسكرية ورسمية سورية
لتنفيذ ما ميكن تنفيذه من برامج العودة
الطوعية لهؤالء النازحني ،يف انتظار الحل
الشامل املرتبط باالمم املتحدة وبنتائج
الحرب السورية.
■ هل انت مقتنع بوجود غطاء دويل يساهم
يف تحقيق االمن يف لبنان؟
□ ال ميكن ،بكل موضوعية ،اغفال العامل
الدويل املساعد لالستقرار االمني يف لبنان،
والذي يتجىل باملعلومات االستخبارية التي
تزود بها االجهزة الدولية اجهزتنا االمنية،
ويتجىل ايضا يف املساعدة العسكرية النوعية
للجيش اللبناين يف االسلحة التي حصل ويحصل
عليها تباعا ،ونفذ بها عملية فجر الجرود ،منها
طائرات السيسنا املزودة صواريخ موجهة
بواسطة الليزر ،باالضافة اىل قذائف املدفعية
كوبر هايد ،واملوجهة عىل الليزر ايضا ،من
خالل عملية تقنية وفنية معقدة توصل اليها
اختصاصيو الجيش اللبناين .كذلك يلعب
برنامج املساعدات ملسك الحدود الربية
ومراقبتها دورا اساسيا يف ضبط االمن وتحقيق
االستقرار ،واملتمثل يف تقديم دول غربية ،منها
بريطانيا واملانيا ،تقنيات وتجهيزات متطورة
يف املراقبة والرصد اىل افواج الحدود الربية
املنترشة عىل الحدود.
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