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ايجاد  الواقع فرض  الشعوب والدول. هذا  يتجزأ من حياة  االزمات جزءا ال  تعترب 
اختصاص مستقل يف الجامعات يعرف بـ"ادارة االزمات". كام دفع اهم دول العامل 
اىل استحداث دوائر تعنى بها بشكل متخصص. يف لبنان، ال يزال املوضوع ارتجاليا 

مرتبطا بنجاحات بعض الشخصيات من دون مأسسة له. لكن اىل متى؟

شكل نجاح املديرية العامة لالمن العام، عىل رأسها 
اللواء عباس ابراهيم، يف ادارة الكثري من االزمات 
اللبنانية واالقليمية والدولية املعقدة وحلها، بدءا 
من ملفات مخطويف اعزاز والعسكريني اللبنانيني 
دير  وراهبات  والشهداء،  االحياء  املخطوفني، 
سيدة معلوال، مرورا باستعادة جثث قتىل تلكلخ، 
اختطفوا يف  اىل تحرير 26 مواطنا قطريا  وصوال 
اقليمية  ايجايب يف ملفات  العراق، اىل لعب دور 
ودولية. كل هذه القضايا شكلت محور اطروحة 
الدكتوراه بعنوان "ادارة االزمات الدولية"، حازها 
رئيس مركز امن عام حاصبيا االقليمي الرائد رواد 
سليقه بدرجة جيد جدا، اىل البحث الذي قدمه اىل 
لجنة الرتقية يف املديرية العامة لالمن العام بعنوان 
الرتقية  مناسبة  االزمات"، يف  وادارة  العام  "االمن 

من رتبة نقيب اىل رتبة رائد. 
سليقه،  الدكتور  الرائد  التقت  العام"  "االمن 

وحاورته يف تفاصيل هذين العنوانني.

■ علمنا انك تحوز عددا من الشهادات العلمية 
العليا. ما هي؟

اللبنانية،  الحقوق  يف  املاجستري  اىل  اضافة   □
ديبلوما  العام،  الدويل  القانون  يف  ديبلوما  احوز 
دكتوراه  والديبلوماسية،  الدولية  العالقات  يف 
كتاب  يل  صدر  وقد  العام.  الدويل  القانون  يف 
بعنوان "ادارة االزمات الدولية يف ظل نظام االمن 
الجامعي"، كام اتحرض الصدار كتاب ثان سيحمل 

عنوان "وهب االعضاء بني الدين والقانون".

■ ما التعريف التقني لعبارة ازمة او ازمات؟
□  حتى يومنا، ال يوجد يف العامل او يف لبنان تعريف 
موحد لعبارة ازمة. كل مؤلف او فقيه او مجتهد 
رؤيته  وفق  مناسبا  يراه  الذي  التعريف  يعتمد 
لالمور. بدورنا عرفناها بانها وصول عنارص الرصاع 

األمن العام حقق فيها نجاحات محلية وإقليمية ودولية
ديمومة نجاح "إدارة األزمات" توجب مأسستها

أبحاث

رئيس مركز امن عام حاصبيا االقليمي الرائد الدكتور رواد سليقه.

غالف كتابه.

يف عالقة ما اىل املرحلة التي تهدد بحصول تحول 
كالتحول  العالقة،  هذه  طبيعة  يف  سيئ  جذري 
من السلم اىل الحرب يف العالقات الطبيعية بني 
اخر، هي مشكلة معقدة تعرتض  الدول. مبعنى 
العالقة، وتوجب حال رسيعا يك ال تتفاقم االرضار 

او االخطار الناتجة منها بشكل دراماتييك.

■ ما انواع االزمات عموما؟
□ اختلفت اراء الكتاب والفقهاء يف العامل حول 
التصنيف  ملعيار  تبعا  االزمات،  انواع  تحديد 
الذي ينطلقون منه. منهم من صنفها استنادا اىل 
عدد االفراد الذين يتأثرون بها مثال، معتربين ان 
وجامعية  فردية  االزمات،  من  انواع  ثالثة  هناك 
امكان  اىل  استنادا  منهم من صنفها  ومجتمعية. 
منها:  نوعني  هناك  ان  معتربين  حصولها،  توقع 
صنفوها  اخرون  مثة  متوقعة.  وغري  متوقعة، 
ازمات  ان هناك  اىل موضوعها، معتربين  استنادا 
مادية واخرى معنوية، وهكذا دواليك. اما يف ما 
خصنا، فقد اعتمدنا معيارا وطنيا موضوعيا واضحا 

يقوم عىل تقسيمها اىل نوعني:
• اول: ازمة دولية، وهي تحصل بني دولتني او اكرث 
ذات سيادة، ايا يكن نوعها او مضمونها او اسبابها.

نوعها،  يكن  ايا  وطنية،  او  محلية  ازمة  ثان:   •
هي  واحدة  بها  املعنية  الجهة  ان  اعتبار  عىل 
يف  شيوعا  االكرث  هو  التقسيم  وهذا  الدولة. 

مختلف دول العامل.

ادارة  يف  تعتمد  التي  الدولية  الوسائل  ما   ■
النزاعات؟

اساسيني:  عنوانني  تحت  الوسائل  تلك  تندرج   □
الوسائل  قانونية.  واخرى  ديبلوماسية،  وسائل 
الديبلوماسية تضم: املفاوضات، املساعي الحميدة، 
الوساطة، التحقيق او لجان التحقيق، التوفيق او 

لجان التوفيق. اما الوسائل القانونية او القضائية 
اىل  اللجوء  الدويل،  التحكيم  اىل  اللجوء  فتضم: 
محكمة العدل الدولية. من البديهي القول ان لكل 

وسيلة من تلك الوسائل رشوطا خاصة بها.

االزمات  ادارة  لخطط  العريضة  العناوين  ما   ■
وحلها عموما؟

□ ستة عناوين عريضة يفرتض احرتامها يف عملية 
ادارة وحل اي ازمة، وكل عنوان يضم عددا من 
التفاصيل التي يجب اخذها يف االعتبار يف العمل 
عليها . تلك العناوين هي: توقع او ترقب حدوث 
املوقف  تحليل  الحاصل،  املوقف  تقدير  االزمة، 
الخطة  وضع  اي  للتدخل  التخطيط  الحاصل، 
االنسب، تكتيك التدخل للمعالجة، وختاما التقييم 
الحرب  ان  اىل  االشارة  تجدر  الناشئة.  والدروس 
النفسية تعترب جزءا ال يتجزأ من اي عملية تفاوض 

او وساطة تشملها خطة حل االزمة.

■ هل مثة مراكز متخصصة يف ادارة االزمات؟ 
املتخصصة  املراكز  من  الكثري  هناك  طبعا.   □
بدراسة النزاعات واالزمات الدولية وادارتها، اهمها: 
 ،SIPRI السالم الدويل البحاث  استوكهومل  معهد 
 - شمس  عني  جامعة  يف  االزمات  بحوث  مركز 
القاهرة، مركز جيمي كارتر للسالم يف اتالنتا، مركز 
حل النزاعات يف ميشيغني، معهد ابحاث السالم 
شيكاغو،  جامعة  يف  الدراسات  مركز  الرنوج،  يف 
اكادميية نايف العربية للعلوم االمنية يف الرياض، 
الكثري  ان  اىل  االشارة  تجدر  استطرادا،  وغريها. 
من دول العامل، السيام املتطورة منها، انشأت اىل 
جانب مؤسساتها الحكومية التقليدية، مؤسسة او 
دائرة خاصة تعنى حرصا بادارة االزمات الحساسة 
شخصيات  منها  كل  تضم  وحلها،  واملعقدة 
متخصصة ومن ذوي الخربة يف مختلف املجاالت 
املرتبطة مبوضوع حل االزمات، كاالمن والسياسة 

والديبلوماسية والعالقات العامة وغريها. 

■ عىل هذا الصعيد، ما هو الواقع يف لبنان؟
االزمات  ادارة  مادة  اعتامد  واقع  باستثناء   □

ضمن بعض اختصاصات الجامعة اللبنانية، فان 
سواء  يذكر  اهتامم  اي  يعط  مل  املوضوع  هذا 
الجامعات  تعليم  مناهج  يف  اعتامده  لناحية 
الخاصة، او يف املناهج التدريبية لدى مختلف 
االجهزة العسكرية واالمنية اللبنانية، او لناحية 
الدولة  يف  خاصة  جهة  او  دائرة  استحداث 
ادارة االزمات. وهذا نقص كبري.  متخصصة يف 
حققته  الذي  النجاح  ان  اقول  رصاحة،  بكل 
الكثري  ادارة  يف  العام  لالمن  العامة  املديرية 
من االزمات املعقدة التي واجهها لبنان وحلها، 
استنادا اىل قرارات اتخذتها السلطات اللبنانية 
املختصة وكلفت مبوجبها اللواء عباس ابراهيم 
خربة  اىل  مرده  املهامت،  بتلك  القيام  تحديدا 
وحنكته  الشخصية  ابراهيم  اللواء  وعالقات 
يف  توجد  ال  كونه  االوىل،  الدرجة  يف  وجهوده 
االزمات.  ادارة  يف  متخصصة  مؤسسة  لبنان 
االوىل  الدرجة  يف  شخصية  كانت  الجهود 
الواقع،  هذا  اىل  استنادا  مؤسساتية.  وليست 
العامل،  دول  اهم  يف  معتمد  هو  ما  مع  متاشيا 
العام  االمن  يعطي  قانوين  واقع  من  وانطالقا 
االمنية  الشؤون  كل  تشمل  واسعة  صالحيات 
وغريها  واالقتصادية  واالجتامعية  والسياسية 
مام مل يعط اىل بقية االجهزة بهذه الشمولية، 
وبهدف مأسسة ادارة االزمات يف لبنان، قدمت 
ضمن البحث اقرتاحا يتمثل يف رضورة تشكيل 
خلية الدارة االزمات تكون برئاسة املدير العام 
يف  العمليات  غرف  بها  وترتبط  العام،  لالمن 
وامن  الداخيل  االمن  وقوى  الجيش  قيادة 
والدفاع  االحمر  والصليب  والجامرك  الدولة 

عىل  العام.  االمن  يف  االمنية  والدائرة  املدين 
العسكرية  الوسائل  كل  ترصفها  يف  توضع  ان 
من  البرشية  والكوادر  والتقنية  واللوجستية 
الدارة  والخاصة  العامة  القطاعات  مختلف 
واالجتامعية  واالقتصادية  االمنية  االزمات 
والبيئية وغريها. كام اقرتحت ادخال مادة ادارة 
والرتبوية،  العسكرية  املناهج  ضمن  االزمات 
اسوة مبا هو معمول به يف بعض اختصاصات 
تكثيف  اقرتاح  اىل  اضافة  اللبنانية،  الجامعة 
خربات  من  لالستفادة  الخارج  يف  الدورات 

الدول االجنبية يف هذااملجال.

■ اي ازمات دولية او لبنانية عرضت تفاصيلها 
واسبابها ووسائل ادارتها وحلها؟

العامل  التي شهدها  ابرز االزمات  □ تطرقت اىل 
ازمة  تفاصيل  الدويل  الصعيد  ولبنان اخريا. عىل 
الروسية  االزمة  االيراين،  النووي  امللف  دارفور، 
الذين  قطريا  مواطنا   26 الـ  ازمة  الجورجية،  ـ 
نجح  والذين    2015 عام  العراق  يف  اختطفوا 
ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير 
االمريكية  االسرتاتيجيا  تحريرهم. كام عرضت  يف 
وغريها.  والعراقية،  االفغانية  االزمتني  ادارة  يف 
فقد  مبارشة،  بلبنان  يتصل  ما  اىل  بالنسبة  اما 
عرضت االسرتاتيجيا التي اتبعها العدو االرسائييل 
يف العدوان عىل لبنان عام 2006، كام تطرقت اىل 
ازمات مخطويف اعزاز، راهبات دير سيدة معلوال، 
عاد  الذين  املخطوفني  اللبنانيني  العسكريني 
قسم منهم احياء والقسم االخر شهداء رحمهم 
الله، وغريها من امللفات التي نجح االمن العام 
اعتمده  متميز  عمل  نهج  وفق  وحلها،  بادارتها 
اللواء ابراهيم وارساه، ويستحق ان يعترب سابقة 
اي  واجهتنا  اذا  للمستقبل،  عليها  يبنى  ناجحة 

ازمات جديدة.

■ كرجل قانون، هل املهامت التي قام بها اللواء 
دور  حدود  تتجاوز  الخصوص  هذا  يف  ابراهيم 

املدير العام لالمن العام اساسا؟ 
□ بحسب القانون الدويل ميكن الي من اطراف 
شخص  كل  تكليف  جميعهم،  لهم  او  النزاع، 
موقعه  او  صفته  تكن  ايا  منهم،  به  موثوق 
الرسمي او غري الرسمي، القيام مبهامت التفاوض 
بالتايل فإن تكليف  الوساطة يف ملف معني.  او 
الجمهورية  برئيس  ممثلة  اللبنانية،  الدولة 
تكليف  ابراهيم  عباس  اللواء  الوزراء،  ومجلس 
قانوين يستند اىل النصوص واالتفاقات القانونية 
القواعد  هرم  اعىل  يف  تأيت  التي  الدولية، 
التي  العاملية. استطرادا، فان املهامت  القانونية 
او  اوروبية   - اخرى عربية  بها يف ملفات  يقوم 
ازمات  حل  اىل  تهدف  والتي  امريكية،   - عربية 
يف  تأيت  العامل،  يف  السالم  ثقافة  وتعزيز  معينة 
القانوين نفسه. استطرادا اكرث، فان كل  السياق 
لبناين،  مواطن  بأي  املرتبطة  االمنية  امللفات 
يف  تدخل  اللبنانية،  االرايض  خارج  او  داخل 
صلب صالحيات االمن العام املنصوص عليها يف 

القوانني املرعية االجراء.


