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تحقيق
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mounirchidiac2014@gmail.com

األمن العام يجهد لتحقيق أمن نووي
وكيميائي لبناني بمعايير دول ّية

يجمع الخرباء عىل ان معظم الحروب املقبلة ستكون حروبا خفية ومن بعد ،كالحروب االقتصادية التي تخنق دوال بهدف
اخضاعها ،او السيربانية التي تستخدم وسائل التواصل االجتامعي لتحريك الرأي العام ضد نظام الحكم مثال ،او الكيميائية
والنووية ومثيالتها ،السيام عىل شكل امراض وفريوسات ،وهي االخطر كونها تقتل البرش وتسمم البيئة

عام  2019استحدثت املديرية العامة لالمن
العام ،ضمن اطار خطة التطوير التي تشهدها،
شعبة متخصصة يف االمن الكيميايئ والبيولوجي
واالشعاعي والنووي .منذ ذاك التاريخ ،بدأت
التحضريات العداد طاقمها البرشي ،وبناء قدراتها،
ووضع برامج التدريب فيها .وقد خضع عسكريون
من الشعبة ،يف االونة االخرية ،لدورات تدريبية
معمقة يف كل تلك املجاالت ،بالتعاون مع هيئات
عاملية متخصصة.
"الوضع التقني الحايل لالمن الكيميايئ والنووي
يف لبنان" ،هو عنوان اطروحة الدكتوراه التي
حازها الرائد يف املديرية العامة لالمن العام
فادي ملك ،بدرجة امتياز ،من جامعة االقتصاد
الوطني والعاملي يف بلغاريا .الرائد ملك هو من
عديد مكتب املدير العام لالمن العام اللواء عباس
ابراهيم ،ويشغل حاليا منصب امني الرس التنفيذي
للهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان الدولية يف
ما خص املواد الكيميائية والبيولوجية واالشعاعية
والنووية ،التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

■ كيف تعرفنا بشكل مبسط ومخترص عىل
املواد الكيميائية والبيولوجية واالشعاعية والنووية
عموما؟
□ للمواد الكيميائية والبيولوجية واالشعاعية
والنووية استخدامات مزدوجة ،اي سلمية ومفيدة
لالنسان ،وغري سلمية قد تتسبب يف حوادث كارثية.
للتوضيح ،نقول عىل سبيل املثال ،ان املواد النووية
تستخدم يف مجال انتاج الطاقة الكهربائية ،بحيث
انها تساهم يف تزويد العامل باكرث من  16يف املئة من
حاجته لتلك الطاقة .كذلك يف مجال الصناعة ،قد
تستخدم املصادر واملواد املشعة يف تشغيل الكثري
من االنظمة الصناعية ،كصناعة االسمنت او النفط
وسواهام ،وهكذا دواليك .يف املقابل ،ان استخدامها
بشكل غري مرشوع ،اي يف انتاج واستخدام اسلحة

دمار شامل او افعال ارهابية او اجرامية ،قد يؤدي
اىل كوارث تتسبب مثال يف قتل عدد كبري من الناس
تسمام وبشكل رسيع ،دمار هائل ،تلويث اليابسة
واملياه لسنوات طويلة يف الكثري من االحيان،
وسواها من االخطار .استطرادا نوضح ،ان التسمية
املخترصة عامليا للمواد الكيميائية والبيولوجية
والشعاعية والنووية معا تخترص بكلمة .CBRN
عندما يضاف اىل جانبها ما يسمى املواد املتفجرة
ذات االنتاجية العالية ،تصبح تسميتها املخترصة
 .CBRNeمبا ان جميع هذه املواد طبيعة مزدوجة
سلمية وغري سلمية ،نجد ان املنظامت املنضوية
تحت مظلة االمم املتحدة بشكل اسايس ،ومنظامت
دولية اخرى متخصصة ومعظم دول العامل عموما،
تحوط بعمليات نقل تلك املواد او استخدامها او
تخزينها او التخلص منها ،باجراءات قانونية وتدابري
امن وسالمة دقيقة جدا.

■ ما التعريف التقني لالمن النووي واالمن
الكيميايئ اللذين متحورت حولهام اطروحة
الدكتوراه؟
□ االمن النووي هو مجموعة تدابري املنع
والكشف واالستجابة للرسقة ،التخريب ،الوصول
غري املرصح به ،النقل غري القانوين ،او اي افعال
جرمية اخرى تنطوي عىل مواد نووية او مشعة
او املرافق املرتبطة بها .اما االمن الكيميايئ ،فهو
يشمل االجراءات والتدابري الالزمة ملنع االطالق
املتعمد للمواد الكيميائية السامة ،وتخفيف
التأثري يف حال حدوث مثل هذه االحداث .يف
سياق اوسع ،يشمل ايضا سياسات ملنع محاوالت
او امكانات الحصول بشكل غري مرشوع ،من قبل
جهات ارهابية مثال ،عىل مواد كيميائية سامة او
سالئف اسلحة كيميائية.
■ ما العناوين العريضة التي متحورت عليها

اطروحة الدكتوراه ،التي قد تعد اول مستند شامل
لكل تفاصيل االمن النووي والكيميايئ يف لبنان؟
□ تتمحور عىل ثالثة فصول رئيسية ،كل منها
يتضمن ابوابا واقساما عدة .الفصل االول
يتضمن عرضا ورسدا تاريخيا وعلميا لسياق تطور
استخدام مواد الـ  ،CBRNeكل احكام املعاهدات
واالتفاقات الدولية ذات الصلة التي وقع وصادق
عليها لبنان ،وجميع النصوص القانونية والتنظيمية
وتدابري االمن والسالمة الوطنية املعتمدة يف هذا
السياق .كذلك عرضنا الجهود الوطنية املبذولة
يف كل تلك املجاالت .اما الفصل الثاين ،فيتمحور
عىل عرض ورشح االطار القانوين والتنظيمي
الحايل لعمل الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان
الدولية ملكافحة اسلحة الدمار الشامل ،تقييم
الثغر واوجه القصور القانونية والتشغيلية يف
نص القرار الرسمي الذي يتعلق بانشائها .ختاما،
قدمنا اقرتاح آلية فعالة عن كيفية التنسيق
والتعاون مع االدارات الوطنية الحكومية وغري
الحكومية ومع منظامت املجتمع الدويل وهيئاته.
اما الفصل الثالث ،فقد متحور عىل دراسة حالة
حدثني لبنانيني شغال املجتمع اللبناين والدويل عىل
حد سواء ذات صلة باملواد الكيميائية والنووية،
لتقييم االداء وتصحيحه ،وتقديم اقرتاحات لتعزيز
منظومة االمن الوطني ،هام :انفجار مواد نيرتات
االمونيوم املؤسف يف مرفأ بريوت يف  4آب ،2020
وحادثة العثور عىل مواد نووية تسمى خالت
اليورانيوم خارج اطار التحكم الرقايب يف املنشآت
النفطية يف الزهراين عام  .2021يبقى القول انه
لوال تشجيع ودعم سعادة املدير العام لالمن
العام اللواء عباس ابراهيم ،الذي يؤكد دامئا خالل
لقاءاتنا معه عىل ما مفاده "اننا ندعم كل فرصة
من شأنها املساهمة يف تطوير قدرات مؤسسات
الدولة اللبنانية" ،ملا متكنت من انجاز دراسات
املاجستري ومن ثم الدكتوراه خارج لبنان.

الرائد فادي ملك.

■ عىل الصعيد الدويل ،ويف موازاة واجبات كل
دولة عىل حدة ،اي منظامت دولية تعنى بأمن
تلك املواد عامليا؟
□ معظم املنظامت الدولية التي تعنى باملواد
 CBRNeتعمل تحت مظلة االمم املتحدة او
وفق مبادئها العامة .من ابرز تلك املنظامت
والجهات الدولية ،نذكر عىل سبيل املثال :منظمة
حظر االسلحة الكيميائية (  ،)OPCWالوكالة
الدولية للطاقة الذرية ( ،)IAEAاالنرتبول
( ،)INTERPOLمجلس االمن...
■ اي ادارات رسمية يف لبنان تعنى بشكل او
بآخر مبهام ذات صلة مبواد الـ  CBRNeعموما،
واال توجد جهة مرجعية واحدة للجميع؟
□ ابرز الجهات الرسمية اللبنانية التي تعنى
بشكل او بآخر بأي من تلك املواد ،هي وزارات
الدفاع الوطني ،الداخلية والبلديات ،الصحة
العامة ،الصناعة ،الزراعة ،البيئة ،االقتصاد
والتجارة .الجيش اللبناين ،وكل من املديريات
العامة لالمن العام ،االمن الداخيل ،امن الدولة،
الجامرك ،الدفاع املدين ،والهيئة اللبنانية للطاقة
الذرية .غري انه اذا راجعنا النصوص القانونية،
نجد ان الصالحيات والواجبات غري منسقة يف ما
بينها .ال بل اكرث من ذلك ،هي اما متضاربة يف كثري
من االحيان ،او هناك نقص ترشيعي يف العديد

من املسائل املهمة .من جهة اخرى ،يفرتض ان
الهيئة الوطنية ملواد الـ  CBRNالتي تتبع اداريا
اىل رئاسة الحكومة ،هي املرجع االسايس يف جميع
الشؤون ذات الصلة بتلك املواد .غري ان النقص
يف بعض االحكام القانونية التي ترعى مهامتها
وصالحياتها ،وغياب النظام الداخيل والهيكلية
االدارية كونها حديثة االنشاء ،يجعالنها شبه
مقيدة الحركة.
■ ماذا عن شعبة االمن النووي واالشعاعي
والكيميايئ والبيولوجي التي تم استحداثها عام
 2019يف املديرية العامة لالمن العام؟
□ من املعلوم ان إعداد ضباط وعسكريني
متخصصني يف املجاالت الكيميائية والبيولوجية
واالشعاعية والنووية ،واستقدام معدات وتقنيات
حديثة يف تلك املجاالت ،يتطلبان وقتا غري قصري
اساسا يف الظروف العادية .فكيف الحال ونحن
نعيش اكرب ازمة اقتصادية؟ رغم كل ذلك ،بدأ
عدد من الضباط والعسكريني الذين تضمهم
الشعبة ،متابعة دورات معمقة يف مختلف تلك
املجاالت ،بالتعاون مع هيئات عاملية متخصصة
متول هذه الربامج .كذلك انتهينا حديثا من وضع
كل الربامج التعليمية للتدريب الالزم .اضافة اىل
التحضري القرتاح برنامج اللقاء محارضات لكل
عسكريي االمن العام بغية زيادة الوعي وتعزيز

ثقافة االمن النووي والكيميايئ .استطرادا ،نسعى
ايضا اىل تأمني تجهيزات وتقنيات حديثة للشعبة
عرب هبات من دول ومنظامت دولية .ما يقتيض
توضيحه ،هو ان بعض املؤسسات العسكرية
واالمنية واملدنية اللبنانية باتت متلك قدرات
عىل صعيد االستجابة لالحداث املتصلة باملجالني
النووي واالشعاعي ،غري ان الحدث املهم والنوعي
يتمثل اليوم يف ان الشعبة املستحدثة يف االمن
العام ستحايك ،وهنا بيت القصيد ،احدث املعايري
الدولية املعتمدة يف كل ما يتعلق باجراءات
االمن االستباقي وتقييم التهديدات وادارة امن
مواد الـ  CBRNeمن دون استثناء .تاليا ،ان
هذه القدرات التي نعمل عىل تطويرها ،مضافا
اليها ما انجزناه ضمن اطروحة الدكتوراه من
دراسات معمقة تعد املرجع الوطني وخارطة
طريق والحجر االساس لتطوير االمن النووي
والكيميايئ عىل املستوى الوطني ككل ،وفق
احدث املعايري الدولية.
■ ختاما ،اي مساهامت قمتم بتقدميها يف ما خص
الواقع اللبناين عموما من خالل االطروحة؟
□ قدمنا من خاللها مساهامت عديدة اهمها:
 -1تعترب هذه الدراسة من اوىل الدراسات التي
حصلت عىل الصعيد الوطني ،حيث تناولت
بكل موضوعية غالبية التدابري ذات الصلة باملواد
الكيميائية واالشعاعية والنووية ،لتكون الحجر
االساس ملرجع وطني ميكن االستعانة به يف
انطالقة العمل الحكومي عرب الهيئة الوطنية ملواد
الـ .CBRN
 -2جمع ورسد معظم النصوص القانونية والنظم
الوطنية ذات الصلة باملواد الكيميائية والنووية
من مختلف االدارات الحكومية واظهار مدى
تطابقها وقدرتها عىل ادارة سالمة تلك املواد
وامنها وتحديد مدى القصور فيها.
 -3قدمت الدراسة عرب مناقشة االجراءات املتبعة
من االدارات الحكومية يف عمليات االسترياد
والتصدير واالستخدام والتخزين للمواد الكيميائية
والنووية املستخدمة سلميا ،رؤية واضحة حيال
االلية املعتمدة حاليا يف ادارة املواد ،CBRN
وتقييم اجراءات االمن والسالمة تقنيا ،ومقارنتها
مبدى التزامها املتطلبات والتوصيات الدولية
واقرتاح الحلول يف هذا السياق.
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