
 

 الِجهات الغير حكومية والوثائق الوطنية الناظمة لألمن والدفاع

  مارون الح﮴�﮵ى

  مكس﮵�م ﮲عاي  — "أ�﮲س﮳�الش "
﮲

 صورة مں

 

 والد﮲�اع، أن ﮵�﮴�﮵�ّض عمل ال﮳حهات ال﮲ع﮵�ر
﮲

 ﮶سٔ�ن مسار مو�﮶وق و﮲�عال ل﮴�﮲�ظ﮵�م الو�﮶ا�ٔق الوط﮲�﮵�ة الم﮴�عل﮴�ة ﮳�االٔمں
﮲

 مں
 حكوم﮵�ة

 ﮶سٔ�ن ﮲ع﮵�اب مسار
﮲

. كما مں
﮲

 ﮲ع﮵�ر الم﮲�طق أن ال ﮵�﮴�ّ﮳�ع ﮳�لٌد ما مساًرا ل﮴�﮲�ظ﮵�م و�﮶ا�﮴ٔ�ه الُم﮴�عل﮴�ة ﮳�الد﮲�اع واالٔمں
﮲

 مں
  اح﮴��ر اس﮴�﮲حدام ال﮴�ّوة  على أالرا﮲ص﮵ى ال﮴�ا﮳�عة لها. �﮲﮴ردهر ال﮳حهات

﮲
 كهذا أن  ﮵�﮳�دد المسؤول﮵�ات  و﮵�م﮲�ع الدولة مں

 ال﮲ع﮵�ر حكوم﮵�ة ﮲�﮵ى الم﮲�ط﮴�ة الرماد﮵�ة ح﮵�ث �﮴كون، أي هذه ال﮴�وى، ﮲�﮵ى الو﮴�ت �﮲﮲�سه، دا﮲حل و﮲حارج الُحكم. و﮲�﮵ى
 أرا﮲ص﮵�ها، �﮴س﮴�﮲عل

﮲
 الو﮴�ت الذي �ّ﮴دع﮵ى ﮲�﮵�ه أ�﮲ها  سوف �﮴سلم سالحها  ع﮲�دما �ُ﮴ص﮳�ح الدولة ﮴�ادرة على الد﮲�اع عں

 ﮶سٔ��﮲ه ٕاعطاء هذه الدولة ال﮴�درة على
﮲

 هذه ال﮴�وى و﮳حودها ال﮴�﮲حر﮵�﮳�﮵ى دا﮲حل الدولة ل﮴�م﮲�ع أي �﮶﮲ساط ﮳حاد مں

﮲
 �﮴ح﮴�﮵�ق اح﮴��ر اس﮴�﮲حدام ال﮴�ّوة، ال س﮵�ما �﮴حد﮵�د مسار وا﮲صح ل﮴�﮲�ظ﮵�م المس﮴�﮲�دات الوط﮲�﮵�ة الم﮴�عل﮴�ة ﮳�االٔمں

 والد﮲�اع.
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 ال﮲�طاق ال﮴�﮴�﮲�﮵ى. ل﮴�د اس﮴�ُ﮳�دل م﮲�هوم اع﮴�ماد
﮲

 ﮲�﮵ى الحالة الل﮳�﮲�ا�﮵﮲�ة، ﮲�﮴�د �ّ﮴م ا�﮴﮲�﮲راع �﮲﮴�ظ﮵�م الُمس﮴�﮲�دات أعاله مں
 ال﮲عا﮵�ات واالٔهداف  كدل﮵�ل ل﮴�﮲�ظ﮵�م الُمس﮴�﮲�دات االٔم﮲�﮵�ة والد﮲�اع﮵�ة، ﮳�م﮲�هوم الحسا﮳�ات ال﮲ص﮵�﮴�ة لل﮲�ٔ�ات ال﮲�﮲ح﮳�و﮵�ة

، مما ﮵�﮲�﮴�ح� ع﮲�ه ﮲�﮶سًال ﮲�﮵ى �﮴حد﮵�د ح﮴�ى الم﮳حموعة
﮲

 الم﮴�صارعة على السلطة ولُرعا�﮴ها وأس﮵�ادها ال﮲حار﮳ح﮵�﮵�ں
 لم﮲�هوم �﮲﮴�ظ﮵�م المس﮴�﮲�دات الوط﮲�﮵�ة والذي

ٔ
 المصالح الوط﮲�﮵�ة، ﮵�را﮲�﮴�ه االس﮴�﮲حدام الدا�ٔم ال﮲حاطى

﮲
 االٔساس﮵�ة مں

 ﮵�ؤدي ﮳�دوره ٕالى م﮲�ّع حصول م﮲�ا﮴�﮶سة صر﮵�حة وح﮴�﮵�﮴�﮵�ة و﮲�ّعالة حول �﮴حد﮵�د س﮵�اسات الدولة.

 ل﮴�حو﮵�ل ل﮳�﮲�ان ٕالى دولة ذات س﮵�ادة، ول﮴�ص﮳�ح الدولة الل﮳�﮲�ا�﮵﮲�ة ﮵�وًما ما أمًرا وا﮴�ًعا ول﮵�س م﮳حرد صورة م﮳حاز﮵�ة
 ال﮲صروري أن

﮲
 الوط﮲�﮵ى، ﮲�مں

﮲
 لدولة �﮴﮴�صارع ﮲�﮵�ها ز﮳�ا�﮲ٔ�﮵�ة س﮵�اس﮵�ة ومصالح ﮲�ٔ�و﮵�ة ﮳حاهلة �﮴ماًما الٔساس﮵�ات االٔمں

 ٕالى أساسا�﮴ه ال﮴�﮴�﮲�﮵�ة ٔ�داة دا�ٔمة لهذا ال﮴�﮲�ظ﮵�م.
﮲

هة للد﮲�اع واالٔمں  ﮵�عود �﮲﮴�ظ﮵�م المس﮴�﮲�دات المو﮳حِ

 تحديد المصالح الوطنية

 ﮵�﮶ُسلك ﮲�﮶سل ل﮳�﮲�ان الُم﮴�كرر ﮲�﮵ى �﮴حد﮵�د مصالحه الوط﮲�﮵�ة ال﮴�حدي الم﮴�م﮶�ل ﮲�﮵ى �﮲﮴�ظ﮵�م المس﮴�﮲�دات الد﮲�اع﮵�ة
 واالٔم﮲�﮵�ة الوط﮲�﮵�ة. حّدد ﮴�ا�﮲ون الد﮲�اع اال﮲ٔح﮵�ر (المرسوم ر﮴�م 102 لعام 1983) الم﮲�اه﮵�م ال﮴�ٔ�س﮵�س﮵�ة الم﮴�عل﮴�ة

 ﮳�الد﮲�اع الوط﮲�﮵ى، ﮳�ما ﮲�﮵ى ذلك �﮲﮴�ظ﮵�م ال﮴�ّوات المسّلحة الل﮳�﮲�ا�﮵﮲�ة، المعرو﮲�ة رسم﮵�ًا ﮳�ال﮳ح﮵�ش الل﮳�﮲�ا�﮵﮲ى، وال﮲�ظام
ا ﮵�ع﮴�مد عل﮵�ه لمسار وط﮲�﮵ى رسم﮵ى ل﮴�﮲�ظ﮵�م  هذا المرسوم لم ﮵�﮴�دم �﮲موذ﮳حً

﮲
 العام وإالدارة وا﮴�﮴�صاد﮵�ات الد﮲�اع. لكں
 المس﮴�﮲�دات الوط﮲�﮵�ة الم﮴�عل﮴�ة ﮳�الد﮲�اع.

 �﮲﮴حطت الحالة الم﮲�رو﮲صة ما ﮳�عد الحرب االٔهل﮵�ة الل﮳�﮲�ا�﮵﮲�ة �﮲﮴�ا﮲عم هذا ال﮴�ا�﮲ون مع الوا﮴�ع الم﮴�﮲صارب حول
 وال﮴�حد﮵�ات ال﮲�ا�﮳﮴حة ع﮲�ها. ع﮲�د ذاك، و﮲�﮵ى موا﮳حهة اس﮴�حالة ال﮴�وصل

﮲
 أالولو﮵�ات الوط﮲�﮵�ة ﮲�﮵ى ﮶سٔ�ن الد﮲�اع واالٔمں

 ٕالى ﮴�واسم ُم﮶س﮴�ركة ﮲�﮵ى م﮳حلس الوزراء، أطلق رؤساء ال﮳حمهور﮵�ة ما �ّ﮴مت �﮴سم﮵�﮴�ه ﮲حطاًء "االس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ة
 لل﮲�ٔ�ات الس﮵�اس﮵�ة.

﮲
 االٔساس﮵�﮵�ں

﮲
 الد﮲�اع﮵�ة" ﮲�﮵ى " طاوالت الحوار " ال﮴�﮵ى ﮳حمعت ال﮴�﮵�اد﮵�﮵�ں

 أن للوزارات الم﮲ح﮴�ل﮲�ة وا﮳ح﮳�اٍت ومهاٍم ُمحددة ﮳�و﮲صوح ﮲�﮵ى ال﮲�صوص، ال ﮵�و﮳حد
﮲

 ﮳�إال﮲صا﮲�ة ٕالى ذلك، ﮲�﮳�الر﮲عم مں
 ﮶سٔ�ن آل﮵�ة – أو مسار – ل﮴�﮲�ظ﮵�م وك﮴�ا﮳�ة

﮲
 أي مس﮴�﮲�د رسم﮵ى ﮵�رسم مساًرا ﮵�ر﮳�ط ﮳حهودها ﮳�﮶سلك م﮲�ه﮳ح﮵ى. ﮲�مں

.
﮲

 أن �﮴ص﮳�ح أساًسا ﮵�ُر�﮴ك﮲ر عل﮵�ه وال ﮲ع﮲�ى ع﮲�ه لل﮴�﮲حط﮵�ط للد﮲�اع واالٔمں
﮲

 المس﮴�﮲�دات الم﮴�عل﮴�ة ﮳�الد﮲�اع واالٔمں

 ﮲�﮵ى الم﮴�ا﮳�ل، و﮲�﮵ى ﮲ع﮵�اب آل﮵�ة كهذه، ال ﮵�﮳�﮴�ى حّل لال﮳ٔحه﮲رة االٔم﮲�﮵�ة ال﮳حاهدة لك﮴�ا﮳�ة اس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ا�﮴ها الوط﮲�﮵�ة، ٕاال
 ﮴�﮳�ل ال﮴�وى ال﮲ع﮵�ر

﮲
 مّرا ﮳�﮴�د﮴�﮵�ق ك﮶�﮵�ف مں

﮲
 العودة ٕالى �﮲صوص م﮶�ل ال﮴�سم الر�ٔاس﮵ى وال﮳�﮵�ان الوزاري اللذ﮵�ں

 ّلكُ أمر �﮲ا﮲�ع ﮴�﮳�ل السماح ﮳�اع﮴�مادهما، ﮲حدمة
﮲

 الحكوم﮵�ة الم﮴�ر﮳�صة لهما، وال﮴�﮵ى ﮳�دورها �﮲ُ﮴�﮲ح﮲حهما و�﮲ُ﮴�ر﮲عهما مں
 اع﮴�ماد هذه ال﮲�صوص أمًرا دون ﮲�ا�ٔدة.

﮲
 لمصالحها، ما ﮵�﮳حعل مں
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 إعطاء شكل لمسار واضح

 أن ﮵�ر�﮴ك﮲ر على أر﮳�ع مس﮴�و﮵�ات رسم﮵�ة،
﮲

 ﮵�﮴�و﮳حب على مسار �﮲﮴�ظ﮵�م المس﮴�﮲�دات الوط﮲�﮵�ة الم﮴�عل﮴�ة ﮳�الد﮲�اع واالٔمں
 ﮲حاللها الس﮵�اسة ﮳�االس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ة و﮵�سمح لال﮳ٔحه﮲رة االٔم﮲�﮵�ة ﮳�﮴�﮲�ظ﮵�م اس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ا�﮴ها ال﮲حاّصة ﮳�ها. ﮲�على أول

﮲
 ﮵�ر﮳�ط مں

ا للمس﮴�وى  والد﮲�اع" �﮴كون مر�َ﮴ك﮲رً
﮲

 وأعلى مس﮴�وى، ﮵�﮴�و﮳حب على م﮳حلس الوزراء �﮲﮴�ظ﮵�م "س﮵�اسة وط﮲�﮵�ة لٔالمں
 والد﮲�اع،" وال﮴�﮵ى ﮳�دورها �﮴سمح

﮲
 الرسم﮵ى ال﮴�ال﮵ى وهو الم﮳حلس االٔعلى للد﮲�اع ل﮴�﮲�ظ﮵�م "اس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ة وط﮲�﮵�ة لٔالمں

 للُمس﮴�وى ال﮶�الث، أال وهو وزارة الد﮲�اع الوط﮲�﮵ى، ﮳�﮴�﮲�ظ﮵�م "اس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ة وط﮲�﮵�ة د﮲�اع﮵�ة" �﮴ؤِسس ﮳�﮲�ودها للمس﮴�وى
 الرا﮳�ع، أي ال﮳ح﮵�ش، ﮳�﮴�﮲�ظ﮵�م "اس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�﮴�ه الوط﮲�﮵�ة العسكر﮵�ة."

 و�﮴و﮲ص﮵�ح مسؤول﮵�ا�﮴هم. كما أ�﮲ه س﮵�﮳�دد ال﮲ص﮳�ا﮳�﮵�ة ال﮴�﮵ى
﮲

 ﮶سٔ�ن مسار كهذا ٕاعطاء الصالح﮵�ات الالزمة للمسؤول﮵�ں
﮲

 مں
 ﮲حالل

﮲
 �﮴عمل ﮲صم﮲�ها ال﮴�وى ال﮲ع﮵�ر حكوم﮵�ة. ﮳�إال﮲صا﮲�ة ٕالى ذلك، سوف ﮵�﮲ح﮲�ض هذا المسار �ٔ﮴��﮵﮶�ر هذه ال﮴�وى مں
 ال﮲عموض، محدًدا أالولو﮵�ات والطرق

﮲
 س﮵�اسة وٕار﮶ساد د﮲�اع﮵ى وأم﮲�﮵ى – مك﮴�وب – وا﮲صح و﮲حال﮵ى مں

﮲
 �ٔ﮴�م﮵�ں

 والوسا�ٔل المو﮲صوعة �﮴حت �﮴صرف اال﮳ٔحه﮲رة االٔم﮲�﮵�ة، سامًحا ﮳�ال﮲�ها﮵�ة للدولة ﮳�اح﮴��ر اس﮴�﮲حدام ال﮴�ّوة، و�﮴حمل
 مسؤول﮵�ة أعمال االّٔمة ﮲�﮵ى زم﮲�﮵ى الحرب والسلم.

 عام﮵ى
﮲

 هذه المس﮴�و﮵�ات أالر﮳�ع ﮲�﮵ى �﮲﮴�ظ﮵�م اس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ة وط﮲�﮵�ة د﮲�اع﮵�ة. ﮲�﮳�﮵�ں
﮲

 ال ﮵�ُساهم ﮲�﮵ى الو﮴�ت الحا﮲صر أي مں
 ل﮴�طو﮵�ر ال﮴�درات، ﮲عّطت أالولى ال﮲�﮴�رة الُمم﮴�دة

﮲
 ال﮳ح﮵�ش ال﮴�﮵�ام ﮳�ه �ن ﮲حط﮴�﮵�ں

﮲
 2013 و 2020، ﮳حّل ما �﮴مكں

 2018 و2022. ﮲�﮲ع﮵�اب مس﮴�و﮵�ات ال﮴�﮲حط﮵�ط ال﮶�الت أل﮲رم
﮲

 2013 و2017 وال﮶�ا�﮵﮲�ة ال﮲�﮴�رة الُمم﮴�دة ﮳�﮵�ں
﮲

 ﮳�﮵�ں
 االٔس﮲�ل الى االٔعلى، االٔمر الذي هو ﮲�﮵ى الو﮴�ت ذا�﮴ه ﮲ع﮵�ر ﮲�عال و﮴�ص﮵�ر الرؤ﮵�ة، �﮲ظًرا

﮲
 ال﮳ح﮵�ش على العمل مں

.
﮲

 ل﮲صرورة �﮴حد﮵�د واس﮴�﮲حدام موارد وط﮲�﮵�ة ﮴�ل﮵�لة ُم﮲حصصة للد﮲�اع واالٔمں

 الوط﮲�﮵ى، عل﮵�ه أن ﮵�﮳�ذل ﮳حهود �﮶ا﮳�﮴�ة على المس﮴�و﮵�ات
﮲

دة للد﮲�اع واالٔمں  ٕاذا ﮴�رر ل﮳�﮲�ان �﮲﮴�ظ﮵�م مس﮴�﮲�دات ُمر﮶سِ
 ال﮶�الث االٔعلى لل﮴�﮲حط﮵�ط ﮳�صورة صا�﮳ٔ�ة، و�﮴حد﮵�د ح﮳حم ال﮴�ّوة الالزمة للمؤسسة العسكر﮵�ة، وال﮴�درات الوا﮳حب

 �﮲﮴�﮲�﮵�ذ مهما�﮴ها. ٕان لم ﮵�﮲�لح ﮲�﮵ى ذلك، سوف ﮵�﮳�﮴�ى ل﮳�﮲�ان ﮲�﮵ى حالة �﮲﮴حط﮵�ط ع﮶سوا�﮵ٔى
﮲

 �ٔ﮴�م﮵�﮲�ها لها ل﮴�مك﮵�﮲�ها مں
 ﮴�درات ﮴�وى عسكر﮵�ة ُم﮴�وار�﮶ة ﮵�﮲�﮴�صها الو﮲صوح حول االس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ة، والطرق والوسا�ٔل ٕان لم �﮴﮲�ل �﮴﮲�ص

﮲
 ل﮴�حس﮵�ں

 ﮲�﮵ى ال﮲�وا﮵�ا وإالرادة.

 

 عام﮵ى 2008 و2012
﮲

 مارون الح﮴�﮵ى هو عم﮵�د م﮴�﮴�اعد ﮲حدم ﮲�﮵ى ﮴�﮵�ادة ال﮳ح﮵�ش الل﮳�﮲�ا�﮵﮲ى مد﮵�ًرا للعمل﮵�ات ﮳�﮵�ں
 عام﮵ى 2012 و2016.

﮲
 و�﮲ا�﮳ٔ�ًا لر�﮵ٔ�س أالر�ن لل﮴�﮲حط﮵�ط ﮳�﮵�ں
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