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نائب رئيس جمعية "اإلنمائيون اللبنانيون":
األمن العام أكثر الداعمني لقضايانا
"االمنائيون اللبنانيون" جمعية ال تتوخى الربح .اسستها سنة  2008مجموعة من
الشباب املثقفني بهدف العمل عىل امناء املجتمع اللبناين وتطويره يف املجاالت
االنسانية ،االجتامعية ،االمنائية ،البيئية ،الثقافية ،من خالل قدراتها الذاتية ،وعرب
تعاونها مع املنظامت والجمعيات املحلية والدولية .كذلك مع املؤسسات الخاصة
والرسمية ،املدنية والعسكرية
يف بداية عام  2017استحدثت املديرية هدفنا وطني وذو ابعاد انسانية يف الدرجة
العامة لالمن العام ،ضمن مكتب التخطيط االوىل.
والتطوير ،شعبة التعاون العسكري -
املدين .من ابرز مهامتها التعاون مع ■ ما النشاطات التي تعنى بها جمعيتكم؟
كل الجمعيات والفعاليات املحلية عىل □ تشمل ابرز النشاطات التي تعنى بها
صعيد انجاز مشاريع امنائية ،اجتامعية ،الجمعية دورات تدريبية ،محارضات،
رياضية ،تثقيفية وسواها يف كل املناطق حلقات حوارية ،مشاريع اجتامعية،
اللبنانية .جمعية "االمنائيون اللبنانيون" مشاريع تنموية ،تقديم مساعدات عينية،
من جمعيات املجتمع املدين التي بدأت ايجاد فرص عمل لطالبيها ،وسواها من
املشاريع التي ترمي اىل تحقيق عدد من
الشعبة التعاون معها منذ مدة.
ما ابرز النشاطات التي تعنى بها الجمعية االهداف يف اكرث من مجال .من ابرزها:
ويف اي مناطق ترتكز نشاطاتها؟ ما • يف مجال حقوق االنسان :تعزيز املساواة
االنجازات التي حققتها وكيف بدأ التعاون بني الجنسني ،متكني املرأة ،حامية حقوق
الفئات الضعيفة كافة ،وسواها.
بينها وبني املديرية العامة لالمن العام؟
"االمن العام" حملت هذه االسئلة ،وكان • يف مجال تنمية القدرات البرشية لفتح
حوار مع مؤسسها ونائب رئيسها االستاذ افاق عمل جديدة وتطوير االقتصاد:
املحارض يف جامعات القديس يوسف اجراء دورات تدريبية تهدف اىل تدريب
واللبنانية والحكمة وسيدة اللويزة الدكتور املواطنني عىل مهن مطلوبة يف مختلف
اسواق االعامل ،كدورات يف مجاالت صيانة
جاد سعادة.
الكهرباء ،التسويق التجاري ،اصول تقديم
■ ما االسباب التي دفعتكم اىل تأسيس الخدمات يف املطاعم والفنادق واملؤسسات
هذه الجمعية؟
السياحية ،افضل الطرق الزراعية الحديثة،
□ تتلخص االسباب التي دفعتنا اىل تأسيس فن الطبخ ،صيانة الهواتف الخليوية واجهزة
جمعيتنا ،يف اننا مجموعة من الشباب الكومبيوتر ،الخياطة ،اصول تحضري كل
اللبنانيني املثقفني الذين قرروا عدم السفر اصناف املونة اللبنانية ،وسواها .اضافة اىل
من لبنان ،رغم كل الظروف الصعبة التي تقنيات البحث عن العمل كاعداد السرية
مير فيها بشكل شبه دائم ،ورغم كل الذاتية ،كيفية الترصف يف مقابالت العمل،
عروض العمل الجيدة التي كانت متاحة طرق البحث عن فرص عمل ،كيفية تطوير
لنا يف الخارج ،بهدف السعي بكل طاقاتنا خطط العمل الفردية .كام نقوم بالتنسيق
اىل محاولة تطوير ومساعدة مجتمعنا يف بني مكاتب التوظيف وارباب العمل الذين
كل املجاالت املتاحة امامنا كمجتمع مدين .يبحثون عن عامل واملواطنني الذين يبحثون

عن عمل ،فنشكل صلة وصل وجمع بني
تلك االطراف مبا يحقق مصلحتهم.
• يف املجال البيئي :نرش ثقافة حامية
البيئة الحرجية ،البحرية ،والنهرية .الحد
من االفعال التي تلوث الهواء .تنفيذ
مشاريع وتقديم مساعدات عينية تساهم
يف تحقيق تلك االهداف.
• يف مجال التوعية العامة :توعية االهل
واالطفال واملراهقني خصوصا ،وفئات
املجتمع عموما ،عىل مخاطر االفات
االجتامعية املدمرة كاملخدرات ،العاب
القامر ،االستخدام املفرط لالنرتنت ووسائل
التواصل االجتامعي كذلك نعمم وسائل
الحامية منها ،ونعمل عىل تطوير املواقع
والصفحات االلكرتونية الخاصة بكل
شخص كونها اصبحت جزءا ال يتجزأ من
حياتنا االجتامعية .ونتوىل ايضا التوعية
عىل قواعد السالمة العامة خالل قيادة
السيارات واالليات ،وغريها من املواضيع
ذات الصلة.
• يف مجال نرش ثقافة السالم وحل
النزاعات :عرب التعريف باهم القواعد
القانونية الدولية واملحلية التي تجسد
ثقافة السالم ،والتدريب عىل وسائل حل
النزاعات بالطرق الودية املنصوص عليها
يف القوانني اللبنانية النافذة ويف اهم
االتفاقات والقوانني الدولية.
■ ما هي االنجازات التي حققتها الجمعية؟
□ متكنا من تحقيق انجازات كثرية .من
ابرزها نذكر ان اكرث من  7000مواطن
استفادوا بشكل مبارش من نشاطاتنا
ومشاريعنا ،السيام يف املناطق التي تفتقر اىل
فرص عمل .وقد قدمنا مساعدات عينية،
ومنحنا مجانا ماكينات خياطة للمتدربات
يف مجال الخياطة ،وشباك صيد للمتدربني
يف مجايل الصيد البحري والنهري ،اضافة

ابراهيم ،تضع كل قدراتها وطاقاتها ،ضمن
حدود صالحياتها القانونية ،يف ترصفنا .هذه
الخطوة كانت باكورة التعاون بيننا ،علام ان
االمن العام هو من اكرث املؤسسات الرسمية
الداعمة لقضايانا كجمعية مجتمع مدين.

مؤسس جمعية "االمنائيون اللبنانيون" ونائب رئيسها الدكتور جاد سعادة.

اىل اننا نجحنا يف توفري فرص عمل للمئات
من العاطلني عن العمل .كام اصدرنا عام
 2013كتابا يتمحور عىل تأثري االنرتنت
عىل االطفال وطرق حاميتهم من سلبياتها.
واصدرنا عام  2015كتيبا يضم كل النشاطات
التي قمنا بها واالنجازات التي حققناها بني
عامي  2013و .2015نشري ايضا اىل مئات
املحارضات والندوات التثقيفية والتخصصية
التي نظمناها يف املناطق واملدارس والنوادي
والبلديات ويف املؤسسات العسكرية واالمنية
بالتعاون مع الجيش اللبناين واملديرية
العامة لالمن العام واملديرية العامة لقوى
االمن الداخيل واملديرية العامة المن الدولة.
■ كيف تؤمنون التمويل الالزم ملختلف
نشاطاتكم ومشاريعكم؟
□ من خالل التعاون مع املنظامت
واملؤسسات الدولية الناشطة يف مجاالت
حقوق االنسان ،التنمية االجتامعية ،متكني
الفئات االجتامعية الضعيفة ،وسواها.
■ كيف بدأ التعاون مع املديرية العامة
لالمن العام؟

اللواء ابراهيم يضع قدرات
املديرية في تصرف قضايانا
كمجتمع مدني
سنقوم بتنظيم محاضرات
وندوات بهدف نشر ثقافة
حماية البيئة
□ بدأنا نسمع قبل نحو عامني يف اوساط
جمعيات املجتمع املدين اصداء ايجابية
جدا حول شعبة مستحدثة يف االمن العام
هي شعبة التعاون العسكري  -املدين التي
تعنى بالتعاون مع الجمعيات االنسانية،
الحقوقية ،الثقافية وسواها .حصل تواصل
بيننا وبني رئيس الشعبة الرائد انطوان
الخوري ،حيث ملسنا مدى اهتامم االمن
العام بالقضايا التي نتبناها كمجتمع مدين،
اذ اكد لنا ان املديرية العامة لالمن العام،
بتوجيهات من مديرها العام اللواء عباس

■ ما اطر التعاون بينكم وبني االمن العام؟
□ تعاوننا ال يتوقف عند حدود نشاط او
مرشوع محدد ،بل يشمل برنامجا متكامال،
وميتد تنفيذه اىل فرتة طويلة .تكمن ابرز
اطر الربنامج يف اجراء دورات متنوعة،
وتنظيم محارضات يف مجاالت التوعية
عىل مخاطر سوء استخدام االنرتنت،
والتواصل الخالق الذي يعزز االيجابية
يف العالقات ،وفن التواصل واملفاوضات
املبني عىل مبدأ القوة االيجابية ،واعداد
مدربني يف جميع املجاالت ،والتواصل
والقيادة ،ووسائل واسرتاتيجيات انجاز
االبحاث ،واصول البحث االلكرتوين الدقيق،
والتوظيف واستشارات التدريب ،والسلوك
والتخصيص والتنظيم ...سيشمل التدريب
يف تلك املجاالت عسكريي االمن العام من
كل الرتب ،ومدنيني يف مختلف املدارس
والجامعات.
■ هل من مشاريع مستقبلية تودون
االشارة اليها؟
□ نتحرض الطالق مرشوع سياحي  -بيئي
ضخم يف احدى بلدات لبنان الشاميل.
سيساهم هذا املرشوع النموذجي يف
توظيف اكرث من  600شاب وشابة يف
املجاالت الزراعية والبيئية والسياحية .تجدر
االشارة اىل انه عند انطالق هذا املرشوع
سنقوم بالتعاون مع املديرية العامة لالمن
العام بتنظيم محارضات وندوات بهدف
نرش ثقافة حامية البيئة ،اضافة اىل اهميتها
االقتصادية سواء عىل صعيد امناء املناطق،
تطوير السياحة ،وتوفري فرص عمل البنائها.
فحامية البيئة هدف مشرتك لنا ولالمن
العام ،وهو غاية كل مواطن لبناين يحب
وطنه ويسعى اىل الحفاظ عليه تحقيقا
ملصلحة االجيال املقبلة.
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