
3435
عدد 53 - شباط 2018عدد 53 - شباط 2018

واملديرية  الجيش  مع  بالتعاون  اخريا  اطلق  الذي  االورويب،  االتحاد  من  املمول  لبنان،  يف  االمن  قطاع  اصالح  يهدف مرشوع 
للتدريب  استحداث مركز  املرشوع  نتائج  ابرز  انواعه وركائزه. من  بكل  لبنان  االمن يف  تطوير قطاع  اىل  العام،  لالمن  العامة 

الوطني الخاص باالمن العام، يتضمن عددا من برامج التدريب االمنية والعسكرية وطرق االغاثة وسواها

قطاع  اصالح  مرشوع  يف  االول  االسايس  الخبري 
العاملة  الدولية  للقوات  السابق  القائد  االمن، 
 )2007 ـ   2004( "اليونيفيل"  لبنان  جنوب  يف 
عنه  تحدث  بلليغريني  آالن  الفرنيس  الجرنال 
واهدافه،  اهميته  شارحا  املحدث،  املركز  وعن 
يف  تجربته  عن  العام"  لـ"االمن  كالمه  مستهال 
 ،2006 متوز  حرب  ابان  وخصوصا  "اليونفيل"، 
قائال: "عىل الصعيد الشخيص كانت مهمة رائعة 
رائعة  اوىل،  جهة  من  آن.  يف  ودقيقة  وصعبة 
التضحيات  نقدم  كوننا  بفخر  نشعر  كنا  الننا 
والشباب  االطفال  ومتكني  السالم  تحقيق  الجل 
والشيوخ يف قسم كبري من قرى الجنوب اللبناين 
اجواء  اليومية يف  حياتهم  وبلداته من مامرسة 
من االمن واالستقرار والطامنينة. من جهة اخرى، 
كوين اضافة اىل مهاميت العسكرية، كنت رئيسا 
وسياسية  ديبلوماسية  مهامت  امارس  للبعثة 
كان  اللبنانية وغريها.  السلطات  العالقة مع  يف 
اعىل  يوجب  اليومية  املستجدات  مع  تعاميل 
درجات الدقة والحذر يف مواجهة الوقائع االمنية 
كانت  التي  واملعقدة  املتشعبة  والسياسية 
كنا  اخر،  متواصل. مبعنى  شبه  بشكل  تصادفنا 
نعيش حالة شبه متواصلة من الضغوط النفسية 
التي  واملعقدة  الكثرية  االحداث  من  الناتجة 
املسؤولية،  درجات  باعىل  الترصف  منا  تتطلب 
كان  ولو  خطأ  الي  هامش  اي  ترك  دون  من 
والحساسية.  الدقة  بالغة  االمور  كون  طفيفا، 
ناهيك باننا اصبحنا خالل حرب متوز عام 2006 
يف حالة خطر دائم نتيجة القصف املتبادل الذي 
كان قامئا. يف املحصلة استطيع القول بكل راحة 
ضمري انني قمت باقىص ما استطيع فعله الجل 
تحقيق السالم يف جنوب لبنان، تنفيذا لقرارات 
ومباديئ  اقتناعي  مع  وانسجاما  املتحدة،  االمم 

االنسانية واالخالقية".

مشروع إلصالح قطاع األمن ممّوالً من اإلتحاد األوروبي 
بلليغريني: تطّور األمن العام محط إعجاب دولي

مقابلة
الشدياق منير 

■ كيف ترى الواقع الحايل للوضع اللبناين؟
□ عىل الرغم من كل النريان املشتعلة يف دول 
الرشق االوسط املحيطة بلبنان، يسجل له نجاحه 
يف تحييد نفسه عن تلك االحداث. كام يسجل 
العام  لالمن  العامة  واملديرية  اللبناين  للجيش 
وغريهام من القوى االمنية اللبنانية نجاحها يف 
تفكيك عرشات الشبكات االرهابية التي كانت 
تحاول العبث باالمن اللبناين. اليوم، جميعنا نرى 
ان لبنان بدأ يستعيد عافيته رويدا رويدا. نرى ان 
العالقة بني مكوناته السياسية والحزبية والدينية 
اصبحت اكرث مرونة وانسجاما مع ما كانت عليه 
ادوار  ان  هو  الذكر  يستحق  ما  سابقا.  الحال 
الوساطة يف ملفات اقليمية ودولية التي قام بها 
ابراهيم،  عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير 
اضافة اىل القراءة االمنية التي قدمها اىل املحافل 
الدولية ودول القرار يف العامل، والتي مفادها ان 
من مصلحة الدول الغربية تأمني الدعم املطلق 
للقوى االمنية اللبنانية والسلم االهيل يف لبنان، 
يك يبقى سدا منيعا يف مواجهة حاالت االرهاب 
الناتجة من الحرب السورية، ويك ال تصل نريانها 
اىل تلك الدول، كان لها االثر الكبري يف الدفع نحو 
تكوين االجامع الدويل عىل رضورة مامرسة كل 
ما يؤدي اىل ابقاء الوضع االمني اللبناين مستقرا، 
بكثري  اكرب  بشكل  االمنية  قواه  دعم  اىل  اضافة 

مام كان يحصل يف السابق.

من  هل  ابراهيم.  اللواء  دور  عن  تحدثتم   ■
معرفة شخصية او عالقة عمل تربطكم به؟

الفرتة  اىل  به  معرفتي  تاريخ  يعود  بالطبع.   □
التي كنت فيها قائدا لقوات اليونيفيل يف لبنان 
بني عامي 2004 و2007. يومها كان هو رئيس 
فرع مخابرات الجنوب يف الجيش اللبناين. قبل 
االخبار  من  الكثري  عنه  اسمع  كنت  التقيه  ان 

االزمات،  ادارة اصعب  ناجح يف  انه  تؤكد  التي 
ومحط ثقة كبرية جدا من جميع عارفيه. بعدما 
رغم  اليوم،  حتى  اعتربه  اصبحت  اليه  تعرفت 
انني ال اراه باستمرار، من اهم واصدق اصدقايئ 
الدمثة  واالخالقية  االنسانية  الخصال  اىل  نظرا 
له  الكبري  تقديري  اىل  اضافة  بها،  يتحىل  التي 
الكبري الذي كان  الوطني واالنساين  الدور  جراء 
يقوم به اىل جانبنا يف الجنوب. تقديرنا له اليوم 
زاد اكرث فاكرث، سواء بالنسبة ايّل او اىل املسؤولني 
الفرنسيني واملسؤولني يف االمم املتحدة، بسبب 
النجاح الذي حققه عىل صعيد تطوير مؤسسة 
االمن العام وجعلها يف مصاف اهم املؤسسات 
االمنية يف العامل. االهم انه جعلها يف مصاف اهم 
املؤسسات التي تعطي االولوية لحقوق االنسان. 
من  الكثري  تحرير  صعيد  عىل  انجازاته  ان  كام 
االرسى اللبنانيني والسوريني والقطريني وغريهم، 

جعلته محط اعجاب وتقدير وثقة عاملية. 

االمن  واقع  تقّيم  كيف  متمرس،  كعسكري   ■
العام اللبناين اليوم؟

شهدته  الذي  التطوير  ان  القول  اخفي  ال   □
املديرية العامة لالمن العام يف لبنان، منذ تويل 
اللواء ابراهيم سدة املسؤولية فيها حتى اليوم، 
عموما.  الدويل  املجتمع  وتقدير  احرتام  محط 
اىل  تقليدية  امنية  مؤسسة  من  تحولت  كونها 
وامكاناتها  بهيكليتها  تضاهي  حديثة  مؤسسة 
العاملية،  االمنية  املؤسسات  اهم  وانجازاتها 
الرشق  صعيد  عىل  حساب  لها  ويحسب 
االوسط ككل. نجاحها االستثنايئ يف مجال االمن 
االستباقي شّكل نقلة نوعية لها، فضال عن تطوير 
امكاناتها البرشية واالمنية واللوجستية. يسجل 
وامني  عسكري  كقائد  نجاحه  ابراهيم  للواء 
ملتزم كل قواعد حقوق االنسان يف عمله، كام 

يف  خاصة  االول  الطراز  من  كمفاوض  نجاحه 
لبنانيا  السالم  ثقافة  تعزز  التي  امللفات  مجال 
عمل  فريق  اختياره   يف  ايضا  ودوليا.  واقليميا 
ناجحا ومندفعا اىل العمل الوطني بتفان وتجرد. 
نقول  كام  شابة  مؤسسة  اليوم  العام  االمن 
وتستخدم  متلك  انها  مبعنى  الفرنسيني،  نحن 
كل مقومات القوة والطاقة الجل مصلحة امن 
والسالم  االمن  ومصلحة  ومواطنيها،  وطنها 
يف  كثريا  ساهمت  كونها  والدوليني،  االقليميني 
تقديم معلومات امنية جنبت عددا من الدول 
اعامال ارهابية كانت شبه حتمية، فهي مؤسسة 

تسري يف منحى تصاعدي رسيع ومتواصل. 

■ كونك الخبري االسايس االول يف مرشوع اصالح 
قطاع االمن يف لبنان، هل تحدثنا عنه وعن ابرز 

اهدافه؟
□ هذا املرشوع املمول من االتحاد االورويب يتم 
واملديرية  اللبناين  الجيش  مع  بالتعاون  تنفيذه 
العامة لالمن العام. كام تدل تسميته، فهو يهدف 
انواعه  بكل  لبنان  يف  االمن  قطاع  تطوير  اىل 
اللبناين  الجيش  مؤسستي  وعرب  ضمن  وركائزه، 
واالمن العام تحديدا. يتضمن املرشوع عددا من 
برامج التدريب االمنية والعسكرية وطرق االغاثة 
وغريها. املهم انها كلها تعترب من احدث ما تم 
اعتامده يف العامل اليوم بعد مسرية عاملية طويلة 
من التجارب والنجاحات واالخفاقات. كام يتضمن 

املرشوع احدث خطط مواجهة حاالت االرهاب 
مبختلف انواعها، سواء حصلت يف الرب او البحر او 
ضمن الطائرات. هذا عىل صعيد برامج التدريب. 
اما عىل صعيد اخر فان املرشوع يهدف اىل انشاء 
والدامئة  املتخصصة  التدريب  مراكز  من  عدد 
الخاصة بكل من الجيش اللبناين واملديرية العامة 
لالمن العام. ميكن ان نذكر منها االن، عىل سبيل 
املثال ال الحرص، ويف ما خص االمن العام، العمل 
خاص  الوطني  للتدريب  مركز  استحداث  عىل 

باملديرية.  

سيتوىل  ومن  املركز؟  مواصفات  هي  ما   ■
التدريب فيه؟

□ املركز سيكون مامثال، عديدا وعتادا وبرامج، 
فرنسا  يف  املوجودة  التدريب  مراكز  الحدث 
وامريكا وبريطانيا وغريها من الدول املتقدمة يف 
باختيار نخبة  العسكري واالمني. قمنا  املجالني 

من ضباط االمن العام وعنارصه، بعد اختبارات 
خضعوا لها داخل املديرية، ويقوم ضباط اجانب 
بتدريبهم  لبنانيون  ضباط  يعاونهم  لنا  تابعون 
املركز  يف  املدربني  يصبحوا  يك  واعدادهم 
بتدريب  بالتايل هم سيقومون الحقا  مستقبال. 
عسكريي االمن العام تباعا ضمن املركز. تجدر 
احتفال  يف  سيتم  الذي  االفتتاح  ان  اىل  االشارة 
واجانب  لبنانيون  مسؤولون  يحرضه  رسمي 
السيام من االمم املتحدة واالتحاد االورويب، وقد 
اصبح موعده قريبا، وسيعلن عنه يف حينه عرب 

كل وسائل االعالم.

■ ما هو تقييمكم ملستوى ضباط االمن العام 
يف  حاليا  للتدريب  يخضعون  الذين  وعنارصه 

ارشافكم؟
انهم ممتازون، ويتمتعون  اذا قلت  ابالغ  □ ال 
بالذكاء والثقافة العامة، ويتكلمون لغات اجنبية 
يف آن. كام يتمتعون بقدرة كبرية عىل االستيعاب 
التدريبية.  الربامج  اصعب  وتنفيذ  الرسيع 
كونه معروفا عن  ابدا  بغريب  ليس  االمر  هذا 
اللبنانيني عموما انهم شعب ذيك متعلم منفتح 
عىل كل الحضارات. فقول البابا القديس يوحنا 
بولس الثاين يف ارشاده الرسويل "رجاء جديد من 
محله،  يف  الرسالة  وطن  لبنان  ان  لبنان"  اجل 
ويشكل اصدق تعبري عن واقع قدرات الشعب 

اللبناين يف كل املجاالت.

القائد السابق 
للقوات الدولية 

العاملة يف 
جنوب لبنان 
"اليونيفيل" 
الجرنال آالن 

بلليغريني.

االمن العام يسير 
في منحى تصاعدي 

سريع ومتواصل


