
5455
عدد 81 - حزيران 2020عدد 81 - حزيران 2020

أبحاث
األمن العام أول مؤسسة لبنانية تحترف األمن الوقائي

شعبة لألمن النووي واإلشعاعي والكيميائي والبيولوجي
يجمع الخرباء يف العامل عىل ان معظم الحروب الدولية القادمة لن تحصل باالسلحة الحربية التقليدية، امنا بالوسائل االقتصادية 
او االسلحة السيربانية التي تشل القدرات االلكرتونية وتستخدم وسائل التواصل االجتامعي لتحريك رأي عام ضد نظام حكمه، 

او باالسلحة النووية واالشعاعية والكيميائية والبيولوجية السيام عىل شكل امراض او اوبئة 

انجاز نوعي يشهده لبنان الول مرة يف تاريخه، 
متثل يف استحداث املديرية العامة لالمن العام 
النووي  لالمن  شعبة   2019 االول  كانون  يف 
تتميز  والبيولوجي،  والكيميايئ  واالشعاعي 
بقدرات وامكانات تحايك احدث املعايري الدولية 

املعتمدة يف تلك املجاالت.
"االمن النووي واالشعاعي من منظور االمن العام 
واالطار التنظيمي الدارة املصادر املشعة يف لبنان"، 
هو عنوان البحث الذي قدمه الرائد يف املديرية 
العامة لالمن العام فادي ملك، من عديد مكتب 
املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم، يف 
مناسبة ترقيته من رتبة نقيب اىل رتبة رائد. هو 
حائز اجازة يف الحقوق اللبنانية، واول لبناين من 
بني ثالثة اشخاص فقط يف الرشق االوسط و11 
شخصا عىل صعيد العامل يحصل عىل ماجستري 
يف االمن النووي ضمن برنامج تعاون بني الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية يف فيينا والجامعة الوطنية 
خبريا  يجعله  ما  بلغاريا،  يف  العامل  القتصاديات 
دوليا مشاركا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
التنفيذي  الرس  امني  منصب  حاليا  يشغل  كام 
للهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان الدولية يف 
ما خص املواد النووية واالشعاعية و الكيميائية 

والبيولوجية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.
"االمن العام" حاورته حول تفاصيل بحثه.

علمي  اختصاص  نحو  مسريتك  بدأت  كيف   ■
نادر يف لبنان والرشق االوسط والعامل؟

املواد  جدا  تستهويني  كانت  طفولتي  منذ   □
التعليمية املتعلقة بالكيمياء والفيزياء ومثيالتها. 
اختصاص  نحو  اتجه الحقا  ان  شاء  القدر  لكن 
املديرية  االلتحاق ضابطا يف  الحقوق، ومن ثم 
رغم  وطني.  بهدف خدمة  العام  لالمن  العامة 
يف  هوايتي  مامرسة  عن  يوما  اتوقف  مل  ذلك، 
التعمق يف املجاالت النووية والكيميائية وسواها 
بضع  منذ  فيها.  املعمقة  الدراسات  واعداد 

سنوات علمت بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
يف فيينا تتحرض، بالتعاون مع الجامعة الوطنية 
القتصاديات العامل يف بلغاريا، الطالق اختصاص 
جديد يف العامل يف مجال االمن النووي واالشعاعي. 
يف موازاة ذلك، كنت يف تلك الفرتة قد علمت 
ان برنامج خطة التطوير التي تشهدها املديرية 
استحداث  هدف  يتضمن  العام  لالمن  العامة 
شعبة متخصصة يف تلك املجاالت ضمنها. ومبا 
ان ذاك التخصص يتطلب السفر اىل خارج لبنان 
العام  املدير  سعادة  مقابلة  طلبت  لسنوات، 
اللواء عباس ابراهيم الخذ رأيه حول املوضوع، 
فكان جوابه الذي ال انساه مدى حيايت، مفاده 
لذلك،  الالزمة  املؤهالت  متلك  انك  طاملا  انه 
وهذا املوضوع يهمنا جدا النه يساهم يف رفع 
مستوى القدرات االمنية اللبنانية، فاننا نشجعك 
ونقدم لك كل الدعم يك تحقق نجاحا يف تلك 

االختصاصات النوعية.

■ كيف تتابعت الوقائع بعد ذلك حتى اليوم؟
لذاك  الرتشيح  طلبات  تقديم  اصبح  عندما   □
الرشوط  احوز  اين  ومبا  متاحا،  االختصاص 
اللبنانية  الهيئة  لدى  طلبي  قدمت  املطلوبة، 
للطاقة الذرية وخضعت لربنامج تقييم الكفاءة 
امام اللجنة املنبثقة من الوكالة الدولية للطاقة 
العامل،  القتصاديات  الوطنية  والجامعة  الذرية 
 2015 عام  سافرت  ذلك  عقب  ونجحت. 
حزت   2017 عام  ضمنهام.  التخصص  ملتابعة 
النووي  املجال  يف  ماجستري  اختصاص  بنجاح 
دويل  كخبري  عينت   2019 عام  واالشعاعي. 
مشارك يف الطوارىء النووية. حاليا اتابع تحضري 
اطروحة الدكتوراه وهي بعنوان احدث دراسة 
متطورة لالمن الكيميايئ والنووي يف لبنان. تجدر 
االشارة انه خالل مسرية تخصيص وحتى اليوم، 
لقيت من الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية ممثلة 
اهتامما  نصويل  بالل  الدكتور  مديرها  بشخص 

لوال دعم سعادة  انه  اقول  استثنائيا. ورصاحة 
ابراهيم  اللواء عباس  العام  العام لالمن  املدير 
االنجازات  الوطني صاحب  الرجل  الالمحدود، 
املجاالت  كل  يف  البيض  وااليادي  الوطنية 
بشهادة الجميع، ملا كنت استطعت التخصص 

يف ذاك املجال.

اي  اعددته،  الذي  الرتقية  ما خص بحث  ■ يف 
واالشعاعي  النووي  االمن  مجايل  يف  مواضيع 

تطرقت اليها ضمنه؟ 
□ تضمن البحث استعراض ابرز االطر االمنية، 
االمن  مبلفي  الصلة  ذات  والقانونية  التقنية، 
العاملي  الصعيدين  عىل  واالشعاعي،  النووي 
التي  العريضة  العناوين  ابرز  من  واللبناين. 
تطرقت اىل تفاصيلها نذكر: واقع االمن النووي 
واالشعاعي عىل املستوى الدويل والوطني، انواع 
املواد املشعة وتاريخ ونطاق استخدامها يف لبنان 
واملعاهدات  االتفاقات  مخاطرها،  اىل  اضافة 
باالمن  الصلة  ذات  امللزمة  الدولية  والقرارات 
القدرات  تعزيز  طرق  واالشعاعي،  النووي 
لالمن  الواسع  الدور  املجالني،  ذاك  يف  الوطنية 
العام يف مجال االمن القومي اللبناين وكجزء من 

املنظومة االمنية يف الرشق االوسط ، الخ...

■ ما التعريف التقني لالمن النووي واالشعاعي، 
وهل هام جزء من االمن الكيميايئ و البيولوجي؟

التي  التدابري  مجموعة  هو  النووي  االمن   □
النووية  املصادر  امن  حامية  اىل  تهدف 
واالشعاعية من الرسقة، التخريب، الوصول غري 
افعال  اي  او  القانوين،  غري  النقل  به،  املرصح 
جرمية اخرى تنطوي عىل مواد نووية وغريها 
ما  بها.  املرتبطة  املرافق  او  املشعة  املواد  من 
النووي  االمن  دراسة  ان  توضيحه هو  يقتيض 
يتاميزان  انهام  اال  االشعاعي،  االمن  تشمل 
اخرى.  وامور  واالجراءات  املواد  حيث  من 

نووية حرصا  مادة  يعترب  ما  املثال  عىل سبيل 
ان  والثوريوم، يف حني  البلوتونيوم  اليورانيوم، 
املواد املشعة متعددة وكثرية. تجدر االشارة ان 
مدنية  استخدامات  واالشعاعي  النووي  لالمن 
مرشوعة، يف موازاة خطورة استخدام اي منهام 
بحوادث  تتسبب  قد  مرشوعة  غري  افعال  يف 
هام  والبيولوجي  الكيميايئ  االمن  كارثية. 
من  العديد  توجد  انه  غري  مستقالن،  قسامن 
الراوبط بينهام وبني االمن النووي واالشعاعي 
باعتبارهم من اسلحة الدمار الشامل وهو ما 

.CBRN  يعرف مبنظومة

■ ما ابرز املجاالت املدنية التي تستخدم فيها 
املواد النووية واالشعاعية؟

منها عىل  نذكر  □ تستخدم يف مجاالت كثرية. 
الكهربائية  الطاقة  انتاج  مجال  املثال  سبيل 
بحيث انها تساهم يف تزويد العامل ككل اكرث من 
16 يف املئة من حاجته اىل تلك الطاقة، يف مجال 
الطب والصيدلة فالطب النووي هو احد فروع 
علم الطب، يف مجال الزراعة، بحيث ان التطور 
الحاصل يف هذا املجال ادخل العامل اىل ما ميكن 
النووية. كذلك يف  الزراعة  ثورة  تسميته بعرص 
مجال الصناعة بحيث تستخدم املصادر واملواد 
املشعة يف تشغيل الكثري من االنظمة الصناعية، 

كصناعة النفط مثال وسواها.

عىل  واالشعاعي  النووي  االمن  واقع  ما   ■
الصعيد اللبناين؟

□ بدأت االستخدامات السلمية للمواد املشعة 
يف لبنان منذ ستينات القرن املايض. نظم هذا 
القطاع من الناحية القانونية عند صدور اول 
 1983 عام   105 الرقم   تحت  ترشيعي  نص 
االشعاعات  استخدام  بتنظيم  قىض  والذي 
العامة مهمة  الصحة  وزير  اىل  واسند  املؤذية 
الرتخيص. كام انه، ومبوجب املرسوم التطبيقي 
بالهيئة  نيط   2005 عام  الصادر   15512 رقم 
امن  وادارة  تنظيم  الذرية  للطاقة  اللبنانية 
وسالمة املصادر االشعاعية. كذلك، ويف تواريخ 
مختلفة، تم انشاء وحدات متخصصة يف مواد 
االمن،  قوى  اللبناين،  الجيش  لدى   CBRN
الجامرك وسواهم. وعام 2018 تم انشاء الهيئة 
فيام  الدولية  لبنان  التزامات  لتنفيذ  الوطنية 
خص CBRN. اضافة اىل غريها من التفاصيل 
ان  هو  اليه  االشارة  تجدر  ما  الصلة.  ذات 
العسكرية واالمنية واملدنية  بعض املؤسسات 
االستجابة  صعيد  عىل  قدرات  متلك  اللبنانية 
لالحداث املتصلة باملجالني النووي واالشعاعي 
يتمثل  والنوعي  املهم  الحدث  ان  غري  فقط. 
اليوم باستحداث املديرية العامة لالمن العام 
والكيميايئ  واالشعاعي  النووي  لالمن  شعبة 
والبيولوجي تحايك، وهنا بيت القصيد، احدث 

العامل  دول  اهم  يف  املعتمدة  الدولية  املعايري 
وتقييم  النووي  االرهاب  مكافحة  مجال  يف 
املادية  الحامية  ونظم  واملخاطر  التهديدات 
كنهج وقايئ يف كل تلك املجاالت. وهذا حدث 
جديدة  وطنية  ملرحلة  يؤسس  نوعي  وطني 

عىل كل تلك الصعد.

■ اي مهامت ستقوم بها تلك الشعبة مستقبال؟
□ انطالقا من كون املديرية العامة لالمن العام 
االمن  بحامية  وبشكل محوري  مبارشة  معنية 
القومي اللبناين. وامام واقع ازدياد استخدامات 
املواد االشعاعية والنووية يف املجاالت السلمية 
املختلفة واملخاطر الناتجة عن اقدام جهة ما مثال 
عىل استخدامها يف االعامل االرهابية مبختلف 
انواعها، وهي مخاطر شديدة الخطورة، ستكون 
اللبنانية  القوانني  سقف  تحت  الشعبة،  لتلك 
واملعاهدات الدولية ذات الصلة، مهامت عدة 

عىل مساحة الوطن. من ابرزها: 
للمرافق  املادية  الحامية  نظم  مراقبة   •
االشعاعية )تفتيش، تدقيق عديل وامني وفتح 
االشخاص  عن  االستعالم  للعاملني،  اضبارة 
املشعة  املواد  نقل  اثناء  يف  املواكبة  االجانب، 

واعداد خريطة املنشآت االشعاعية(. 
• التنسيق مع كل الوزارات والجهات املدنية 
مواد  اي  اعاملها  يف  تستخدم  التي  اللبنانية 
نووية ومشعة، بهدف ضبط حركة واستخدام 
تلك املواد والتأكد من اعتامد كل العاملني فيها 

العىل درجات االمن والوقاية.
• مسك السجل الوطني لحركة املواد املشعة 

والنووية لزوم حاميتها.
• املشاركة يف االستجابة االولية يف حالة وقوع 

حادث امن نووي له عواقب اشعاعية.
• تقييم املخاطر والتهديدات، وتعزيز انظمة 
الحامية املادية وثقافة االمن النووي واالشعاعي 

والبيولوجي والكيميايئ.
• مكافحة االرهاب واالتجار غري املرشوع باملواد 

النووية واالشعاعية والبيولوجية والكيميائية.
• التنسيق مع كل املنظامت والوكاالت الدولية 

املعنية بكل تلك املجاالت.
تجدر االشارة انه خالل فرتة قصرية ستستكمل 
ضمن  والبرشية  التقنية  التحضريات  كل 
قيامها  ببدء  تنطلق عمالنيا  وبالتايل  الشعبة، 

بكل مهامتها. 

الرائد فادي ملك.


