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عقد يف بريوت مؤمتر "اندحار االرهاب يف املنطقة وتأثريه عىل القارة االفريقية"، برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون وارشاف 
املديرية العامة لالمن العام، يف 26 و27 ترشين الثاين 2018، مبشاركة نخبة من الباحثني والخرباء االمنيني من افريقيا ولبنان، 

مقدما توصيات متحورت عىل خطط عمل بني اللبنانيني واالفارقة لجبه هذا الخطر 

تحت شعار "معا يف مواجهة االرهاب"، خلص 
املؤمتر اىل اربع توصيات رئيسية بعد نقاشات 
املدير  تّوجها  يومني،  مدى  عىل  ومداخالت 
ابراهيم بكلمة  اللواء عباس  العام  العام لالمن 
ختامية للوفود االفريقية التي مثلت 12 دولة، 
قال فيها "لقد استقبلتكم منذ يومني كاصدقاء، 
لكنني اشعر اليوم انني اودعكم كاشقاء جميعا 
عىل امل اللقاء يف االيت من االيام. لقد الحظت 
ان لديكم  االنفرادية مع كل وفد  اللقاءات  يف 
قلقا عىل مستقبل افريقيا ولكم الحق يف ذلك. 
افريقيا هي القارة االخرية التي تختزن الكثري من 
الرثوات، وهذا مدعاة قلق لكم جميعا، لكنني 
املديرية  امكانات  جميع  اضع  تواضع  بكل 

األمن العام ينّظم مؤتمرًا عن إندحاره في المنطقة والقارة السوداء

لبنان وإفريقيا معًا في مواجهة اإلرهاب

اللبنانيني الكرث من 150  التي احتضنت  الدول 
سنة". 

تعريف  الحارضين حول  احد  وردا عىل سؤال 
االرهاب، قال اللواء ابراهيم: "هناك ضياع حول 
تعريف االرهاب، وهذا الضياع مقصود يف كل 
الكرة االرضية. هناك نوعان من االرهاب، ارهاب 
ترهب فيه عدوك وهذا حق لك وواجب عليك، 
وارهاب ترهب به الناس االبرياء، وهذا منتهى 
االنحطاط االخالقي والعقائدي". واكد "نحن مع 
االرهاب االول، نحن مع مقاومة اي عدو اينام 

وجد". 
وتابع: "هذه ليست تهمة، هذا رشف نّدعيه. كل 
من يحاول او حاول ان يغزو لبنان او ان يخضع 

الشعب اللبناين، نحن مع مقاومته وارهابه. لكم 
ان تستخدموا كل املسميات، وهذا فخر لنا. اما 
ان نرهب الناس االبرياء ونعتدي عىل حقوقهم، 
ونعتدي عىل اوالدهم يف املدارس، وعىل العامل 
ملجرد  او  القتل  ملجرد  ونقتلهم  املعامل،  يف 
الفكري والعقائدي، فاعود واكرر ان  االختالف 
هذا هو منتهى االنحطاط الفكري والعقائدي". 
واشار اللواء ابراهيم اىل ان "االرهاب له تعريف 
ضائع النه يستعمل يف اجندات الدول الكبرية، 

الجاليات اللبنانية يف الخارج". 
االفريقي  القاري  املجلس  رئيس  تحدث  ثم 
ان  اىل  املؤمتر، مشريا  اهمية  فواز حول  عباس 
اللبنانيني يف افريقيا "يشعرون بأنهم يف وطنهم 
االم حيث يقومون بتنمية البلدان االفريقية التي 
احتضنتهم. لذلك يجب ان نعي بعمق اهمية 
التصدي لكل اشكال االرهاب ودحره اينام وجد 
من لبنان والرشق االوسط اىل افريقيا، من اجل 

حياة آمنة ومستقبل واعد الجيالنا". 
هذه  مبساندة  "ساهموا  اللبنانيني  ان  واعترب 
بعض  تركتها  التي  الفراغات  ملء  يف  البلدان 
اكرث  بلدان  اىل  التي توجهت  العاملية  الرشكات 
امنا وربحية، وذلك خالل االزمات التي عصفت 

ببعض البلدان االفريقية". 
سيحيي  االفريقي  القاري  املجلس  ان  واعلن 
اللبناين تحت  الوجود  احتفالية 150 عاما عىل 
عنوان "لبنان - افريقيا يف العام 2020". وختم 
"هو  الدعوة  عىل  ابراهيم  عباس  اللواء  بشكر 
تجاه  الصادقة  املسؤولية  بحس  يتمتع  الذي 

املواطنني مغرتبني كانوا او مقيمني". 
والقى اللواء ابراهيم كلمة عن اهمية القاء الضوء 
عىل القارة االفريقية "التي احتضنت املهاجرين 
اللبنانيني"، موجها الشكر اىل املسؤولني االفارقة 
عىل حسن العالقة واالحرتام املتبادل بني الشعب 

اللبناين وشعوب تلك الدول.
وبعدما اشار اىل ان "االرهاب عدو مشرتك بني 
اآلدميني"، اكد ان املوقع الجغرايف لبعض الدول 
"ساعد عىل تحويل اراضيها فناء خلفيا للعديد 
من الجامعات االرهابية، لذلك ال بد من التنبه 
اىل استحالة عزل متدد تلك الجامعات االرهابية 
واالقتصادي  السيايس  التهميش  عوامل  عن 
ما  افريقيا،  القبلية يف معظم دول  والرصاعات 
السياسية مع االدارة  يفرض علينا تالزم االدارة 

االمنية".
وبحكم خربته الطويلة يف مكافحة االرهاب بدءا 
من مديرية املخابرات اىل املديرية العامة لالمن 
االساسية  االشكالية  ابراهيم  اللواء  العام، طرح 
وتعقيدا؟"،  انتشارا  االرهاب  يزداد  "ملاذا  وهي 
مؤكدا "عرب سياسة االمن االستباقي ان املديرية 
احباط عرشات  استطاعت  العام  لالمن  العامة 
الهجامت الدامية، ومن ثم الحقتها باسرتاتيجيا 
التطرف  تتبع شبكات  الوقايئ من خالل  االمن 
وتفكيكها تحت سقف القانون وضامن الحريات 
العامة والخاصة". واضاف: "االرهاب وإن ضعف 
فهو مل يتالش. رمبا كل حروب العامل االخالقية 
اىل االن هي عىل االرهاب والديكتاتوريات التي 
هددت القيمة الوجودية واالخالقية لالنسان، اال 
انه ينبغي االعالن رصاحة اننا ما زلنا قارصين 
حتى عن تحقيق نرص كامل عىل االرهاب يف كل 

العامل وليس يف افريقيا وحدها". 
الدويل يف  التعاون  انه "من هنا رضورة  واعترب 
االستباقية،  واملعلومات  التقنيات  تبادل  مجال 
وزيادة املهارات التدريبية، ملنع انتقال االرهابيني 
وقطع خطوط تواصلهم وامداداتهم ومالحقتهم 

يف شتى املجاالت".
وختم اللواء ابراهيم: "آن االوان ليك ينتقل 
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الوزير نهاد املشنوق متكلام.ممثلو الرؤساء الثالثة يتقدمون الحضور.

الوزير املشنوق:  ال يمكن 
ان ينتصر لبنان على االرهاب 

اال بالتوافق الداخلي

وهذا ما لن نسمح به رغم تواضع امكاناتنا". 
بكلمة  سيزن"،  "فور  فندق  يف  املؤمتر  افتتح 
الركن  العميد  للمؤمتر  املنظمة  اللجنة  رئيس 
رياض طه رئيس مكتب شؤون العديد، مجيبا 
عن السؤال الذي يطرح من الجميع ملاذا القارة 
وانه  له  دين  "ال  االرهاب  ان  فاكد  االفريقية؟ 
االفريقية  القارة  دول  يف  كبري  بشكل  تفىش 
مشكال حزاما ارهابيا ما زال يهدد لبنان ودولنا 
العربية، ما يرتتب علينا زيادة التعاون مع دول 
القارة االفريقية الستخالص اسرتاتيجيا مشرتكة يف 

مكافحة االرهاب". 
اضاف: "افريقيا قارة شقيقة يجمعنا بها كلبنانيني 
عالقات تاريخية وطيدة، وفيها واحدة من اكرب 

الوزير املشنوق: املؤتمر 
يعزز التواصل بني االجهزة 

اللبنانية واالفريقية في 
مكافحة االرهاب

وخرباتها يف ترصف اي دولة افريقية، كل الخربات 
يف ترصفكم للحفاظ عىل امنكم واستقراركم". 

بل  كرما  "ليس  هذا  ان  ابراهيم  اللواء  واعترب 
واجبا، وواجبنا ايضا الحفاظ عىل امن واستقرار 
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العامل اىل موقع املبادرة يف محاربة االرهاب 
عابر  االرهاب  ان  ومبا  عليه.  الحرب  اعالن  اي 
دولية  اسرتاتيجيا  اعتامد  من  بد  ال  للحدود، 

تسمى سياسة االمن العابر للحدود". 

ثم القى ممثل رئيس الجمهورية وزير الداخلية 
والبلديات نهاد املشنوق كلمة اكد فيها رضورة 
التكاتف الوطني يف مواجهة االرهاب، وانه "ال 
ميكن ان ينترص لبنان عىل االرهاب اال بالتوافق 

املجتمع  رفض  اىل  مشريا  الداخيل"،  اللبناين 
اللبناين لالرهاب والتكاتف مع الدولة واجهزتها 

كلها.
التواصل  يعزز  املؤمتر  هذا  ان  اعترب  حني  ويف 

مكافحة  يف  واالفريقية  اللبنانية  االجهزة  بني 
"متثل صورة  االمنية  االجهزة  ان  قال  االرهاب، 
لبنان الحقيقية وهي املثابرة واملتابعة واالبداع. 
فهي استطاعت ان تقيض عىل الخاليا النامئة"، 

مستذكرا حادثة فندق "دي روي" ومتكن بعض 
ضباط وعنارص االمن العام من القاء القبض عىل 

االرهابيني ومنع حدوث جرمية كبرية.
وتابع الوزير املشنوق انه "يجب عىل االجهزة 
بينها  التعاون والتنسيق يف ما  اللبنانية  االمنية 
لرفع مستوى الجهوزية التقنية واالمنية يف مجال 

مكافحة الجرمية".
شهد اليوم االول للمؤمتر ثالث جلسات نقاش، 
تناولت االوىل تطور االرهاب يف منطقة الرشق 
االوسط، واالسباب املبارشة وغري املبارشة والبيئة 
االرهابية،  الحركات  نشأة  وظروف  الحاضنة 
فيها  وتحدث  وتوجهاتها.  متويلها  مسمياتها، 

اللواء ابراهيم: 
االمن العام استطاع 

احباط عشرات 
الهجمات الدامية

رئيسة قسم الحقوق يف املعلوماتية القانونية يف 
الجامعة اللبنانية الدكتورة جنان خوري، ورئيس 
مجلس القضاء االعىل القايض جان فهد، واستاذ 
العلوم السياسية والدراسات االسالمية الدكتور 
احمد موصيل، ومدير مديرية االمتثال يف بنك 

لبنان واملهجر مالك اسطا.
ناقشت جلسة النقاش الثانية اندحار التنظيامت 
االرهابية يف املنطقة وعالقتها بالقارة االفريقية، 
االرهابية،  والحركات  الخالفة  دولة  وسقوط 
واعالن تنظيم الدولة االسالمية وتقسيم افريقيا 
كل  مداخالت  فيها  وقدم  واليات،  ثالث  اىل 

العسكري  الباحث  املتقاعد  العميد   من 

أبرز التوصيات
"عىل الصعيدين املحيل والدويل:

• ارساء اسس العدالة الدولية، وتحقيق املساواة يف 
الدول  مختلف  بني  واالنسانية  السياسية  الحقوق 
او  العرقي  االنتامء  عن  النظر  بغض  والشعوب، 

االتني او املعتقدات الدينية.
• احرتام حق الشعوب يف تقرير مصريها، وتجريم 

اللجوء اىل القوة املسلحة يف حل النزعات الدولية.
والتنظيامت  لالرهاب  موحد  مفهوم  تحديد   •
نشأتها  مسببات  ومناقشة  الدول،  بني  االرهابية  
واستقطابها  وآلياتها  وخلفياتها  ودوافعها  وتناميها 
واماكن وجودها، وتحليل منهجية اختيار تبني مبدأ 

العنف يف املطالبة بالحقوق.
• دعم املبادرات التي تؤسس لتبني اساليب حكم 
تؤمن بالتعددية والتداول السلمي للسلطة وسيادة 

القانون والحكم الرشيد.
• بناء السياسة املحلية والدولية ملكافحة االرهاب 
بعيدا  اسرتاتيجية وتكتيكية وتنفيذية،  عىل خطط 
من اي مساومة يف اتخاذ القرارات الناجعة ملكافحة 

االرهاب.
عىل الصعيد القانوين:

• اهمية تفعيل الصكوك الدولية املتعلقة باالرهاب 
املصادق عليها، ووضع آليات لوضعها قيد التطبيق.

• مكافحة الجرائم املنظمة العابرة للحدود الرتباطها 
املرشوع  غري  االتجار  السيام  باالرهاب،  الوثيق 
وتهريب  بالبرش،  واالتجار  واملخدرات  باالسلحة 

املهاجرين، والجرائم البيئية.
االمن  وتعزيز  االلكرتوين"،  "االرهاب  تجريم   •
الرقمية  التحتية  البنية  وحامية  السيرباين،  والدفاع 

للمؤسسات العسكرية واالمنية.
الجرائم  عىل  الزمن(  )تقادم  الزمن  مرور  عدم   •
االرهابية وسائر االنشطة غري الرشعية للتنظيامت 

املتطرفة.
• تحقيق العدالة الجزائية وانزال اشد العقوبات يف 
وتحت  الحصانات،  خلف  االحتامء  وعدم  حقهم، 
سقف مبدأ رشعية االجراءات واحرتام سيادة الدول.
• حامية الشهود واملتعاونني، وارساء مبادئ العدالة 
املجرمني  انخراط  )العادة  والرتميمية  التصالحية 
للضحايا السيام  خاصة  اهمية  وايالء  املجتمع(،  يف 

النساء واالطفال.
• مكافحة دعم االرهابيني وتجفيف مصادر االرهاب 
ومتويله وتبييض االموال، مبا ال يعيق التدفق الحر 

لالموال الرشعية.
عىل الصعيد التنفيذي: 

• تفعيل آليات تعاون اجهزة انفاذ القانون يف اطار 
املالحقات الجزائية املحلية والدولية وعرب املساعدة 
املعلومات  وتبادل  واالسرتداد،  املتبادلة،  القضائية 
واملستندات  والخربات  االستخباراتية  والبيانات 

والتسليم املراقب.
• اهمية االمن االستباقي والتدابري الوقائية، وتعاون 

اجهزة انفاذ القانون.
املؤسسات  تجهيز  يف  الدويل  املجتمع  دعم   •
التقنيات  وسائل  باحدث  واالمنية  العسكرية 
بالربامج  والتزود  السجون  واصالح  الحديثة، 

التطويرية واملعلوماتية والتدريبية.
• ادراج مادة مكافحة االرهاب االلكرتوين يف املناهج 
التعليمية ويف الكليات العسكرية واملعاهد االمنية.

• تشجيع البحث العلمي يف هذه املواضيع.
القانونية والفنية  • بناء القدرات وتعزيز املهارات 
)الدارة  وامليدانية  واللغوية  واالدارية  والتقنية 

االزمات ومسارح الجرمية املعقدة...(.
• تنظيم ورش عمل متخصصة عىل الصعيد املحيل 

واالقليمي والدويل.
والفكري  واالجتامعي  االقتصادي  الصعيد  عىل 

والثقايف:
االقتصادي  االمن  مقومات  عىل  الحفاظ   •
وحامية االغرتاب اللبناين، وتعزيز الديبلوماسية 

االقتصادية لتأمني املصالح االسرتاتيجية والقومية.
• تحقيق التنمية االقتصادية املستدامة )وفق اجندة 
وتأمني  للرثوات،  العادل  التوزيع  وضامن   )2030
فرص العمل ومكافحة الفساد ) بكل امناطه( وتحفيز 

االستثامر يف العقول الشابة واالبتكار.
• تحقيق مبدأ العدلة االجتامعية )السيام مكافحة 
الجهل والفقر والبطالة...( وتعزيز االحرتام املتبادل 

والتعايش السلمي.
التطرف  مكافحة  يف  الدينية  املؤسسات  دور   •
وكذلك  العنرصي،  والتمييز  والتزّمت  والتعصب 

املساهمة يف تطوير الفكر الديني.
االعالم  ووسائل  املدين  املجتمع  دور  تعزيز   •
واملؤسسات الرتبوية والثقافية لتوعية وترشيد الرأي 

العام، لزيادة الوعي حول مخاطر االرهاب.
العام من هذا املؤمتر  العامة لالمن  تأمل املديرية 
التوصيات  هذه  وتقديم  القائم،  الوضع  تشخيص 
واملقرتحات اىل صانعي القرار حول مخاطر االرهاب 
يف املنطقة، واملساعدة يف دعم االستقرار والتعايش 
اسرتاتيجيا  وارساء  شعوبها،  مكونات  بني  السلمي 

عامة ملكافحة االرهاب وتعميم ثقافة السالم.
كلمته:  اللواء  سعادة  به  افتتح  مبا  نختم  اخريا، 
حان الوقت ليك ينتقل العامل اىل موقع املبادرة يف 

مواجهة االرهاب". 

مشاركون.السيد عباس فواز.العميد الركن رياض طه.اللواء عباس ابراهيم.

احدى جلسات عمل اليوم االول.
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شارل ايب نادر، والباحث يف االسالم السيايس 
علوش،  احمد  الدكتور  املتطرفة  والجامعات 
يف  الخبري  اللبنانية  الجامعة  يف  والربوفسور 
كامل  الدويل  والقانون  الدولية  االزمات  ادارة 
حامد، ورئيس قسم القانون الخاص يف الجامعة 

اللبنانية الدكتور خليل الدحداح. 
جلسة النقاش الثالثة متحورت حول تجربة لبنان 
يف دحر االرهاب. شارك فيها مفوض الحكومة 
لدى املحكمة العسكرية القايض بيرت جرمانوس، 
الياس حنا،  وممثل قائد الجيش العميد الركن 
والعقيد زاهر عايص من املديرية العامة لقوى 
مقلد  محمد  الركن  والعميد  الداخيل،  االمن 
وهو رئيس دائرة االمن القومي يف االمن العام، 
والعميد فادي حداد من املديرية العامة المن 

الدولة. 
يف اليوم الثاين، بعدما استعرض الرائد رواد سليقة 
اليوم االول، تركز عنوان املحور حول  فعاليات 
انتقال الجامعات االرهابية اىل القارة االفريقية، 
منو  حول  ومداخالت  نقاشات  خاللها  وجرت 
االرهاب يف القارة، واسبابه الداخلية والخارجية، 
وعالقات االقليات واالثنيات االستقاللية بالرثوات 
الرصاعات.  يف  االجنبية  الدول  ودور  الطبيعية 
مجلة  تحرير  رئيس  االوىل،  الجلسة  يف  شارك 
ناجي  املتقاعد  العميد  العريب  والدفاع  االمن 
مالعب، واستاذ العالقات الدولية الدكتور فيصل 
مصلح، ونائب رئيس املخابرات النيجريية النواجا 
بييل بوساري الذي حل مكان مدير املخابرات 
املغادرة  اىل  الذي اضطر  ابوبكر  احمد  السفري 
فجأة بسبب الهجوم االرهايب الذي اوقع عرشات 
الجنود النيجرييني يف بالده. كام شارك يف الجلسة 
ايضا املدير املركزي ملكافحة االرهاب يف تونس 

عبداللطيف العيادي. 
موضوع  عىل  واالخرية  الثانية  الجلسة  تركزت 
القارة  يف  االرهاب  ومكافحة  التسوية  آفاق 
االفريقية، وعوامل استقرار القارة ودور الدول 
عقدت  وقد  االرهاب.  مكافحة  يف  املؤثرة 
مبشاركة السفري النيجريي يف لبنان غوين مودو 
الجامعة  يف  الدويل  القانون  واستاذ  بورا،  زانا 
واستاذة  ابوكسم،  انطونيوس  الدكتور  اللبنانية 
العالقات الدولية يف الجامعة اللبنانية الدكتورة 

ليىل نقوال. 
وجرى اختتام املؤمتر باعالن التوصيات الختامية 

وكلمة اللواء عباس ابراهيم. 

مقدم الصفوف.

احدى جلسات عمل اليوم الثاين.

رئيس وفد زامبيا دينو لونغو.

رئيس وفد بوركينا فاسو بابو بيار باسينغا.

رئيس وفد النيجر موىس اومارو.

رئيس وفد توغو ميسان اكويب.

رئيس وفد نيجرييا احمد ابو بكر .

رئيس وفد الكامريون جان ماري مفوغو.

رئيس وفد تنزانيا جوليوس خومبي مبويلو.

رئيس وفد بينني ليونارد وانو.

رئيس وفد افريقيا الوسطى غي روجيه موسكيت.

رئيس وفد انغوال ماتياس برتينو ماتوندو.

رئيس الوفد التونيس كامل بن سامل القيزاين.

عضو يف وفد افريقيا الوسطى جان سوستيني دانجيبي.

رئيس وفد الكونغو فيليب اوبارا. وفود افريقية.

اللواء عباس ابراهيم 
يكّرم رؤساء الوفود 
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الحدث

استدعى اختيار 40 منظمة وجامعة ارهابية مالذا لها يف افريقيا، وتأثري هذا الواقع عليها وعىل دول مستهدفة كلبنان، 
ان تنظم املديرية العامة لالمن العام مؤمتر"اندحار االرهاب يف املنطقة وتأثريه عىل القارة االفريقية". يف ختام املؤمتر 
عرّب املشاركون االفارقة عن تطلعهم اىل ان يتوىل االمن العام تدريب كوادرهم االمنية بعد النجاح الذي حققه لبنان 

يف االمن االستباقي

انها الحرب الوقائية التي اكد املدير العام 
رضورة  ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن 
موقع  اىل  العامل  داعيا  االرهاب،  شنها عىل 

املبادرة.
سافر  للبنان،  شقيقة  قارة  افريقيا  وألن 
العام 1870  اللبنانيون منذ  اليها املغرتبون 
وتحديدا اىل السنغال، والن قيمة استثامرات 
الجالية اللبنانية هناك بلغت ما يقارب 45 
الجغرايف  املوقع  والن  امرييك،  دوالر  مليار 
"فناء  اراضيها  تحويل  عىل  ساعد  للقارة 
االرهابية  الجامعات  من  للعديد  خلفيا" 
كام  االفريقي،  الشامل  يف  استقرت  التي 
اشار اللواء ابراهيم، كان ال بد من االطاللة 

عىل تجربتها يف مكافحة االرهاب.

األفارقة يتطّلعون إلى تولّي األمن العام
تدريب كوادرهم األمنية على مكافحة اإلرهاب

مارلني خليفة
marlenelhalife@

لـ"االمن  بنني  دولة  ممثيل  احد  اخترص 
رضب  "اذا  بقوله:  املؤمتر  اهمية  العام" 
االرهاب آسيا فانه سيرضب افريقيا تلقائيا، 
اىل  واشار  لجبهه".  التعاون  من  بد  ال  لذا 
دول  ويف  بنني  يف  الرشطة  خضوع  "اهمية 
هذه  مواجهة  يف  مركزة  لتدريبات  افريقيا 

الظاهرة". 
انهم  االفريقية  الوفود  رؤساء  وكشف 
اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  مع  اثاروا 
لبنان  يف  التدريب  اهمية  ابراهيم  عباس 
الذي حقق نجاحات باهرة ضد االرهابيني 

هوياتهم. مبختلف 
اتسعت جغرافية متدد الجامعات االرهابية 
التساؤالت  يثري  بشكل  السوداء  القارة  يف 

عن نتائج الرتابط الجهادي بينها وبني دول 
الرشق االوسط.

تبني  العام"،  بـ"االمن  خاصة  مداخالت  يف 
ان الخوف من اتخاذ الجامعات االرهابية 
لها جدي وعميق،  االفريقية معقال  الدول 
ما جعل ضيوف املؤمتر متحفزين للتعرف 
االرهاب  دحر  يف  اللبنانية  التجربة  اىل 
آفاق  اىل  متطلعني  وسواه،  الداعيش 
التعاون املشرتك استباقا النتقال االرهابيني 
من  وخصوصا  اللبناين،  الجوار  دول  من 
صحيح.  والعكس  اراضيهم،  اىل  سوريا، 
االول  الدرس  ان  عىل  املتحدثون  اجمع 
عىل  قادرة  دولة  من  ما  ان  هو  املستفاد 

محاربة االرهاب مبفردها.

تكثف  االرهاب  مكافحة  يف  مركزيا  دورا  ملرص  ان  قال  النجاري  نزيه  املرصي  السفري 
اعتبارا  لكن  بجديد،  وليس  قديم  لعمل  امتدادا  يشكل  "ما   2013 من  حزيران  اعتبارا 
االرهاب  ومكافحة  الفكري  التطرف  لجم  يف  محوريا  دورا  لعبت مرص  30 حزيران  من 
عىل االرض". واشار اىل اهمية هذا املؤمتر "نظرا اىل دور لبنان يف محيط املرشق العريب 

يف مكافحة االرهاب".
ليصل  االنتظار  و"عدم  االرهاب  مبهاجمة  تتعلق  املطروحة  الرئيسية  الفكرة  ان  واعترب 
الينا ليك نقاومه بل رضورة هندسة عمليات استباقية. اعتقد ان لبنان ميثل منوذج نجاح 
يف  وخصوصا  جدا  مهم  والتنسيق  التفاعل  وهذا  االمنية،  االجهزة  بني  التعاون  يف  مهام 
تبادل املعلومات والخربات. نحن نود ان نشكر االمن العام اللبناين واللواء عباس ابراهيم 

عىل هذه املبادرة".

القيزاين  التونيس( كامل  االستخبارات  التونسية )جهاز  املختصة  للمصالح  العام  املدير  قال 
مثينة  فرصة  "شكل  املؤمتر  واعترب  لبنان،  يف  العام  االمن  جهاز  نظري  هو  الجهاز  هذا  ان 
لتبادل التحليالت والتقييامت حول الوضع االمني يف املنطقة، يف وقت انطلقت حرب ضد 
الذي  النرص  االرهاب يف الرشق االوسط وخصوصا بعد هزمية "داعش" يف املنطقة، وبعد 
حققه الجيش اللبناين يف جرود عرسال واملالذات االمنة التي من املمكن ان تتخذها هذه 

الجامعات يف افريقيا". 
االجهزة  مع  مستمرا  تعاونا  مثة  ان  "بالتأكيد،  القيزاين:  قال  لبنان  مع  التعاون  اهمية  عن 

االمنية، ولبنان رشيك يف التعاون ضد االرهاب وال خيار اال بالتعاون معه".
عن اهم عربة استقتها االجهزة التونسية من خالل خربتها يف مكافحة االرهاب قال: "العربة 
االساسية هي ان ليس من دولة تستطيع  مبفردها محاربة االرهاب. فال مجال اال للتعاون 

والتفاعل مع االجهزة الشقيقة".

سفير مصر: لبنان نموذج
نجاح التعاون بني االجهزة

مدير االمن في تونس: تخوف
من اتخاذ االرهاب افريقيا مالذا

السفري املرصي نزيه النجاري.

املدير العام للمصالح املختصة التونسية 
)جهاز االستخبارات( كامل القيزاين.
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"ان  فاعترب  موسكيت  روجيه  غي  الوسطى  افريقيا  جمهورية  برملان  يف  النائب  تحدث 
من  الكثري  تواجه  قارة  وهي  افريقيا،  يف  قصوى  اولوية  ذات  االمن  ومسائل  االرهاب 
الرصاعات بسبب االرهاب الدويل وخصوصا يف منطقة الرشق االوسط، وهي منطقة تعترب 
بالتعاون ومعرفة ما يجري يف هذه املنطقة الن لدينا  بالتايل نحن نهتم  شقيقة الفريقيا. 

مواطنني يعيشون فيها كام نستضيف ايضا مواطنني ينتمون اىل هذه املنطقة". 
واشار اىل وجود جالية لبنانية تعيش يف افريقيا الوسطى منذ ستينات القرن الفائت.

من  "نعاين  قال:  االرهاب  مكافحة  الوسطى يف  افريقيا  تواجهها  التي  التحديات  ابرز  عن 
فقري  بلد  يف  نعيش  نحن  شعبنا.  تحارب  التي  السلفية  الحركات  من  صغرية  مجموعات 
ومواردنا وادواتنا محدودة جدا. لكننا نحاول ايجاد التدابري الناجعة ملحاربتها. ليس لهذه 
مبساعدة  فهي  نعتمدها  التي  الوسائل  اما  وسلفية،  مشتتة  فهي  معني  اسم  املجموعات 
تعاون  لدينا  ليس  شقيقة،  دول  ومبساعدة  املتحدة  االمم  منظمة  وعرب  الدويل  املجتمع 
مع  املشرتك  التقني  العمل  نعزز  املؤمتر سوف  بعد هذا  امنا مع سوريا.  لبنان  مع  مبارش 
لبنان  مع  الحال  هي  كام  جرياننا  بني  وخصوصا  متشابهة  مشاكل  لدينا  الن  اللبنانيني، 
من  ذاتها  املكونات  ولدينا  لبنان،  يف  االمن  مسؤويل  مع  سنتعاون  نحن  لسوريا.  املجاور 

واملسلمني".  املسيحيني 
اما سبب االهتامم بلبنان حاليا، فمرده "اىل املشاكل املتشابهة للجوار وازمة اللجوء وحمل 

بعض الجهات للسالح والتهديد الدويل لـ"داعش" الذي يطاول بلدنا ايضا".
 وختم: "ابرز االدوات التي نعتمدها يف مكافحة االرهاب تتمثل يف تدابري وقاية تتخذها 
املرتكبني  توقيف  اجل  من  القضائية  والسبل  الديبلوماسية  الوسائل  وعرب  الرشطة 

ومحاكمتهم يف بلد فقري تلعب فيه العدالة دورا مهام يف عملية الردع".

املفتش العام جان - ماري فوغو، رئيس الوفد الكامريوين قال ان املؤمتر "ذو اهمية قصوى الن 
االمريكية.  املتحدة  الواليات  ايلول 2001 يف   11 منذ هجوم  عاملية، وخصوصا  االرهاب ظاهرة 
متعددة، يف رشق  ارهابية  وجامعات  منظامت  لدينا  افريقيا  يف  بلدا.  تحيد  ال  الظاهرة  فهذه 
افريقيا ووسطها، ولدينا يف بعض املناطق يف الكامريون جامعة "بوكو حرام"، وبالتايل جئنا اىل هذا 
املؤمتر لنتعلم من الخربة اللبنانية وكيف واجه اللبنانيون هذه الظاهرة، وخصوصا انهم نجحوا 

يف احتواء االرهاب يف بلدهم والقضاء عليه".
واشار اىل ان "ال تعاون سابقا مع لبنان يف هذا املجال، لكن يف نهاية هذا املؤمتر نتطلع اىل ان 
يهتم االمن العام اللبناين بتدريب بلداننا، وخصوصا عنارص الرشطة لدينا عىل مكافحة االرهاب. 

نحن مستعدون الرسال رجال الرشطة لدينا للمجيء اىل لبنان والتعلم من الخربة اللبنانية". 
اما العربة التي استقتها الكامريون فتتمثل "يف ان االرهاب ال يخص بلدا واحدا، بل يحتاج اىل 
تعاون عىل مستويات مختلفة من اجل تبادل املعلومات والخربات لكيفية ادارة هذه الظاهرة 
العاملية والقضاء عليها. ال احد ميكنه مواجهة االرهاب لوحده. علينا السري معا لقتال االرهابيني. 

هذه العربة االهم".

جدا  نقدر  "نحن  بوساري:  واجو  الري  نيجرييا  يف  االرهاب  مكافحة  مديرية  رئيس  قال 
ظاهرة  الدول  مجابهة  وكيفية  االفكار  تبادل  فرصة  لنا  اتاح  النه  املؤمتر  هذا  تنظيم 

االرهاب وليس يف افريقيا فحسب". 
واكد التخطيط لتعاون مستقبيل مع لبنان قائال: "اجتمعت مع املدير العام لالمن العام 

اللبناين اللواء عباس ابراهيم من اجل توحيد جهودنا يف ما يخص مكافحة االرهاب".
عن العرب التي استقتها نيجرييا من حربها ضد االرهاب، قال: "تعلمنا مشاركة املعلومات 
اىل مزيد  املؤمتر ونتطلع  االرهاب، وهذا ما شدد عليه هذا  االخرين من اجل دحر  مع 

من التشارك يف املستقبل".

نائب افريقيا الوسطى: 
للعدالة دور في الردع

الكاميرون: نتطلع الى التعلم
من خبرة اللبنانيني

نيجيريا: مشاركة
املعلومات اساسية

النائب يف برملان جمهورية افريقيا الوسطى 
غي روجيه موسكيت.

رئيس وفد الكامريون جان ـ ماري فوغو.

رئيس مديرية مكافحة االرهاب يف نيجرييا الري 
واجو بوساري.

مدير االمن العام يف بوركينا فاسو بابو بيار باسينغا مثل املدير العام للرشطة الوطنية يف املؤمتر، وهو 
يقول: "نحن يف بوركينا فاسو لدينا عالقات ممتازة مع لبنان، واريد التنويه بأن االغرتاب اللبناين حارض 
بقوة يف افريقيا، وهنالك العديد من اللبنانيني الذين يعيشون يف بوركينا فاسو نجحوا يف التأقلم 
واملشاركة يف التنمية املجتمعية بشكل فعال. بالتايل، فان تنظيم مؤمتر يف بريوت يف عمق الرشق 
االوسط يتناول شؤون االرهاب وامكان قيام ارهابيني متنقلني بزعزعة استقرار افريقيا، هو اضافة 

ممتازة ورضورية جدا ملعرفة كيفية معالجة هذه الظاهرة املرتابطة والتي ال تحدها الجغرافيا".
اضاف: "من هنا يكتيس هذا املؤمتر اهميته كونه يعالج ظاهرة االرهاب العابرة لالوطان، والتي ليس 
لديها وجه مبالمح واضحة. لذا نحن يف حاجة اىل التآزر يف مواجهتها وتغيري صيغ مكافحتها وتضافر 

الجهود ورشاكة واسرتاتيجية عابرة للقارات".
عن وجود رشاكة بني لبنان وبوركينا فاسو يف مكافحة االرهاب قال باسينغا: "يف جميع الحاالت، 
الثنائية بني البلدان، ومن خالل اجهزة  ان التعاون قائم عرب جهاز االنرتبول ومن خالل العالقات 

االستخبارات وتبادل املعلومات والخربات واملامرسات الجيدة بني جميع البلدان".
ارهابية منذ عام 2015  بالده عانت من موجات  إن  قال  فاسو،  بوركينا  اتخذتها  التي  العربة  عن 
"وبالتايل نحن يف طور توطيد معامل اسرتاتيجيتنا من اجل اقتالع االرهاب، وهنا ال بد من التعرف اىل 
هؤالء االرهابيني وطرق عملهم لرسم مالمح اسرتاتيجية ناجحة. تتمثل اسرتاتيجيتنا برضورة تضافر 
جهود الجيش الدفاعي وقوى االمن الداخيل وهذا ما سيسمح لنا باقتالع االرهاب وتطويقه، الن 
االرهايب يهجم من جهة ويلجأ اىل مكان آمن من جهة اخرى. لذا يجب سد كل املنافذ امامه عرب 

املعلومات االستخبارية املتبادلة بني الدول". 

بوركينا فاسو: 
تغيير صيغ مكافحة االرهاب

مدير االمن العام يف بوركينا فاسو 
بابو بيار باسينغا.


