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تحقيق

اال  عسكرييها  مهارات  وتنمية  للعلم  بابا  العام  لالمن  العامة  املديرية  ترتك  ال 
وتطرقه، ألنه السالح االمىض يف عملية التوازن والتفاعل مع االخر، وذلك من ضمن 
الخطط الخمسية املتالحقة التي اعطى املدير العام اللواء عباس ابراهيم توجيهاته 
العتامدها، ما جعل  املديرية يف مصاف االجهزة االمنية العاملية املحرتفة واملتطورة

دورة متخصصة لألمن العام:
وسائل غير تقليدية للتحليل وربط املعلومات

وتبادل  والتعاون  العلمي  االنفتاح  اطار  يف 
والجامعات  املعاهد  كل  مع  الخربات 
العامة  املديرية  بني  وبالتفاهم  اللبنانية، 
للعلوم  االمريكية  والجامعة  العام  لالمن 
والتكنولوجيا، بورش تنظيم دورات متخصصة 
ومتالحقة يف مجاالت علمية ولغوية وتقنية، 

هبة عثمان: تفاعل بناء 
ومميز وهادف

بها  بارشتم  التي  الدورة  عن  رشح  من  هل   ■
املديرية  ضباط  لدى  املعرفية  القدرات  لتنمية 

العامة لالمن العام وعنارصها؟
□ هذه الدورة ليست االوىل التي نتعاون فيها مع 
القدرات  تنمية  العام، وهي متخصصة يف  االمن 
ميكننا  مبا  انتقادية،  بطريقة  للتفكري  العقلية 
وحتى  صحيحة،  بطريقة  املعلومات  تحليل  من 
نستطيع ربط االمور مع بعضها البعض للوصول 
التفكري خارج  اي  اىل معلومة غري واضحة كثريا، 
االمور النمطية وبطريقة تحليلية اكرث للوصول اىل 
معلومات رمبا تكون مخفية يف وقت من االوقات. 
والتعامل  للتعاطي  تفكري  اسلوب  هي  وبالتايل، 
التي  االمور  اىل  النظر  الشخص  يستطيع  بحيث 
تدور من حوله مبا ميكنه من استنباط معلومات 

غري واضحة، وهذا هو الجزء االول من الدورة.

التي  الدورات  من  االخرى  االجزاء  عن  ماذا   ■
ستتبعها؟

□ بعد انتهاء الدورة االوىل سنبارش تنظيم دورتني 
دورة  تليها  ثم  وتحليلها.  املعلومات  احصاء  عن 
متخصصة بالربامج االحصائية وبرامج الكومبيوتر، 
تساعدنا عىل تحليل املعلومات مهام كان حجمها 
ليس  النمطي  غري  التفكري  فان  وبالتايل،  كبريا. 
الرقم واملعلومة كام هي من دون  التعاطي مع 
تحليل، بل وضع هذا الرقم وهذه املعلومة ضمن 

معطيات وتحليلها للخروج بنتيجة صحية.

■ هل ستجرى الدورة يف الجامعة او يف املديرية 
العامة لالمن العام، وهل هي محصورة بالضباط 
والعنارص ام ستكون مشرتكة مع الطالب االخرين؟

□ الدورة ستجرى يف الجامعة، وهي محصورة 
مع  العمل  الن  وعنارصه،  العام  االمن  بضباط 
امنيني يفرض ان تكون االمثلة امنية. بدأنا بامثلة 
من الخارج مثل العملية االرهابية يف نيوزيلندا، 
املعلومة  استنباط  ميكن  صغرية  امور  من  النه 
الشخص  كون  استباقي  عمل  اىل  تدفع  التي 
الذي نفذ العملية االرهابية تحوم حوله الكثري 
النظر اىل  اذا، املطلوب  من عالمات االستفهام. 
االحتامالت وتحليلها ألن بعضها قد يكون  كل 

نحّضر التفاق مع االمن 
العام يضم تسهيالت 

واوالدهم للعسكريني 

الدكتورة هبة عثامن.

عامليا  اليه  التوصل  تم  ما  اخر  من  منتخبة 
خيار  فكان  املتخصصة.  املناهج  صعيد  عىل 
منهجية  مجال  يف  متخصصة  دورة  تنظيم 
خارج  ذاته  يف  قائم  علم  وهو  التفكري، 
اتقانها  شأن  ومن  السائدة،  التفكري  منطية 
قادرا  اختصاصه  مجال  يف  االنسان  جعل 

القرار الصحيح وتحليل ما يدور  اتخاذ  عىل 
رئيسة  ارشاف  يف  الدورة  هذه  تتم  حوله. 
الجامعة  يف  واالحصاء  الرياضيات  قسم 
ورئيسة  والتكنولوجيا  للعلوم  االمريكية 
هبة  الدكتورة  التعليم  فن  ديبلوم  برنامج 
واجرت  العام"  "االمن  التقتها  التي  عثامن 
واهدافها،  الدورة  طبيعة  حول  حوارا  معها 
العسكري  التعاون  شعبة  رئيس  مع  وكذلك 
التخطيط  شؤون  ملكتب  التابعة   املدين 
والتطوير الرائد انطوان الخوري عن الدورة 

الشعبة. ومهامت 

غري صحيح. مثال، اذا شاهد عنرص من االمن يف 
املطار شخصا يلبس اكرث من قطعة ثياب ومييش 
بطريقة غري صحيحة ويتلفت يف كل االتجاهات، 
االمنية  الشبهة  احتامل  فورا  العنرص  سيضع 
احتامالت  وضعنا  اذا  لكن  الشخص.  هذا  عىل 
الشخص  هذا  ان  وجدنا  لرمبا  محيطة،  اخرى 
خضع لعملية جراحية تقتيض هذه الكثافة من 
الثياب، او قد يكون تأخر عن اللحاق بالطائرة 
وال  املطار  هذا  من  مرة  الول  يسافر  النه  رمبا 
يعرف املمرات. وبالتايل، تعلمنا الدورة طريقة 
وتعتمد  التفكري،  يف  منطية  وغري  تقليدية  غري 
التحليل  نستطيع  ليك  االحتامالت  تعدد  عىل 
التي  الخيارات  املعلومات بحيث نحرص  وربط 
نعمد اىل تركيز التفكري عىل كل احتامل مبفرده 
اسلوب  اي  االحتامالت،  ونضيف  نلغي  بحيث 

الطريقة،  بهذه  للتعريف  االوىل  والدورة  حياة، 
ليس  املعلومات،  وتحليل  االحصاء  ثم  ومن 
بهدف تدريس الضباط والعنارص علم االحصاء، 
امنا للنظر يف االرقام ومعانيها وكيفية فهمها، مبا 
ميكننا من تحليل املعلومة وفق دالالت صحية. 
هذا العمل يحتاج اىل وقت وجهد كبريين، ولكن 
يف ظل وجود الكومبيوتر ستكون الدورة االخرية 
عن الذكاء االصطناعي وعملية توظيفه يف خدمة 
تحليل املعلومات، فنعمد اىل تعليم الكومبيوتر 
عىل كيفية اخذ كل هذه االحتامالت ونعمد اىل 
برمجته بطريقة تسهل العمل عىل من هم يف 
مراكز القرار الذين سيتعلمون كيفية استعامل 

الربامج املوجودة لخدمتهم يف وقت قيايس.

الدورة قدرات االمن  ■ اىل اي مدى تعزز هذه 
العام يف االمن االستباقي؟

نعّلم  ال  نحن  االستباقي.  االمن  يف  تساعد   □
عسكريي االمن العام، بل نعرض امامهم خرباتنا 
حتى  االكادميي  املجال  يف  منتلكها  التي  واالمور 
هي  التي  املجاالت  يف  استخدامها  يستطيعون 
العام  االمن  نجاري  ان  نستطيع  ال  نحن  لديهم. 
البسيط. ففي االمن  يف مجال االمن ولو باليشء 

االستباقي هم اسياده، ولكن يف بعض االحيان 
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الرائد الخوري: نستفيد 
من التفاعل للتطوير

التعاون  شعبة  عمل  عن  ايجاز  من  هل   ■
العسكري املدين؟

□ يكمن اساس عمل الشعبة يف تقريب املديرية 
لدينا  املدين.  املجتمع  من  العام  لالمن  العامة 
والرتبوية  الثقافية  املجاالت  كل  يف  مشاريع 
لعنارص  تدريبات  اجراء  والتدريبية، من ضمنها 
االمن العام مع تالمذة وطالب معاهد وجامعات 
محلية واجنبية. الهدف ايضا هو تطوير معارفنا 
كضباط وعنارص، ونستفيد من هذا التفاعل بني 
يف  والجامعات  املعاهد  هذه  وبني  العام  االمن 

موازاة تطوير معارف عسكريي االمن العام.

املعاهد  مع  املكتب  مشاريع  عن  ماذا   ■
والجامعات؟

جامعات  مع  عدة  مشاريع  ملكتبنا  كانت   □
ومعاهد وشاركنا يف معارض للتوظيف، عدد كبري 
كان  الجامعات  مع  نفذناها  التي  املشاريع  من 
املديرية  بني  تعاون  بروتوكوالت  بتوقيع  ينتهي 
بحيث  الجامعات،  وهذه  العام  لالمن  العامة 
يستفيد طالب االمن العام من حسومات ملتابعة 

دراستهم يف اختصاصات عليا.

الجامعة االمريكية  املشاريع مع  ابرز  ■ ما هي 
للعلوم والتكنولوجيا؟

□ من جملة املشاريع التي ننجزها هي التدريب 
السيام يف مجال اللغات وغريها. لقد ملسنا راهنا 
مثل  تخصصا،  واكرث  مميزة  دورات  اىل  الحاجة 
دورات االحصاء والتدقيق ومنهجية التفكري. وقد 

عرضت الجامعة  االمريكية للعلوم والتكنولوجيا 
االشارة  مع  واعدادها،  الدورات  هذه  تنظيم 
بالرضورة  ليس محصورة  الدورات  ان هذه  اىل 
بعسكريي االمن العام. لكن من ضمن التفاعل، 

يشارك هؤالء يف دروس مع مدنيني يف الحصص 
ليست  وهي  الجامعة،  يف  املقررة  التعليمية 
سبقتها  بل  الجامعة  هذه  مع  االوىل  التجربة 
مشاريع عدة معها، منها مباريات اقامها االمن 
مراحل  والجامعة حول  مدارس عدة  بني  العام 
هذه  وانتهت  اللبناين،  السفر  جواز  تطور 
املباريات بفوز ثالثة مشاركني من ثالث مدارس 
املباربات. مثة  وزعت عليهم شهادات يف نهاية 
والتحضري  االعداد  يجري  مستقبلية  مشاريع 
من  يرفع  مبا  تباعا،  تنفذ  ان  عىل  لها،  املشرتك 
القدرات التعليمية واملعرفية لدى ضباط االمن 

العام وعنارصه.

الرائد انطوان الخوري.

يحتاج اىل اختصار الوقت يف العمل. نحن نقدم 
خرباتنا يف هذا املجال من دون الدخول يف الطرق 
واالساليب االمنية الخاصة باملديرية العامة لالمن 
العام، وال ندعي اننا ندرّس االمن العام امورا لها 
عالقة باالمن فهم من يدرّسنا يف هذا املجال. لكن 
مبا اننا نتابع التطور التكنولوجي واالكادميي، نعمد 
اىل جمع هذه املعلومات ونقوم بعرضها امامهم 
لرمبا يستطيعون االستفادة منها، ونبقى يف ترصفهم 

للمساعدة يف ايضاح اي امر.

االمن  مع  والحايل  السابق  التعاون  خالل  من   ■

املديرية  بني  القائم  التفاعل  تصفني  كيف  العام 
والجامعة؟

يف  نتعاون  وهادف.  ومميز  بناء  تفاعل  انه   □
االعالم  مجاالت  يف  خصوصا  املجاالت،  مختلف 
الرقمي وقوانينه، واللغات ايضا السيام االنكليزية 
منها، وطريقة ادارة املشاريع، والقيادة، والتفاعل 

عىل مستوى عال.

■ هل مثة اتفاق تعاون بينكم وبني االمن العام؟
□ نحرض للتوقيع عىل اتفاق تعاون مع املديرية 
العام  االمن  وعنارص  لضباط  تسهيالت  يتضمن 

نحن  االتفاق،  هذا  توقيع  قبل  حتى  واوالدهم. 
نتعامل مع اي طالب من االمن العام وفق صيغة 
الدورات  كل  الفورية.  الحسومات  لجهة  خاصة 

مجانية، واالتفاق هو وثيقة تكرس هذه االمور.

تابعها  من  مينح  هل  الدورات  انتهاء  بعد   ■
شهادات وما اهميتها؟

يف  توزع  احتفال  يقام  دورة  كل  انتهاء  عند   □
الدورة،  تابعوا  الذين  عىل  الشهادات  خالله 
مصادق عليها من وزارة الرتبية والتعليم العايل، 

وهي شهادات معتمدة.

اساس عمل الشعبة 
هو تقريب االمن العام 

من املجتمع املدني


