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نشاطات
دورة مشتركة في صنع القرار العسكري:
تعزيز السالم هدف األمن العام واليونيفيل
اصبح معلوما ان التعاون الوثيق بني املديرية العامة لالمن العام وقوات االمم
املتحدة املوقتة العاملة يف جنوب لبنان (اليونيفيل) يكاد يصل حد تكامل الجهود
يف مختلف مجاالت توطيد االمن ،تعزيز حقوق االنسان ،تعميم ثقافة السالم،
اىل تبادل الخربات العسكرية واالنسانية وسواها .تعاون يهدف اىل تحقيق هدف
مشرتك هو تعزيز السالم اكرث فاكرث

رئيس شعبة االمن والعمليات يف دائرة الرصد والتدخل الرائد جورج موىس.

ضمن اطار تبادل الخربات العسكرية ،نظمت
املديرية العامة لالمن العام بالتعاون مع الكتيبة
االيطالية العاملة يف اطار قوات اليونيفيل دورة
تدريبية حول عملية صنع القرار العسكري.
الدورة التي انجزت يف مقر الكتيبة االيطالية يف
بلدة شعت وتوىل التدريب فيها ضباط ايطاليون،
خصصت حرصا لضباط من دائرة الرصد والتدخل
التابعة ملكتب شؤون املعلومات يف املديرية
العامة لالمن العام ،وتم انجازها عىل مرحلتني:
اوىل يف كانون االول  2020وثانية يف كانون الثاين
" .2021االمن العام" التقت رئيس شعبة االمن
والعمليات يف دائرة الرصد والتدخل يف املديرية
العامة لالمن العام الرائد جورج موىس ،وحاورته
حول اهمية الدورة وابرز تفاصيلها.

■ ما اهمية موضوع اتخاذ القرار العسكري الذي
متحورت حوله الدورة؟
□ من املعلوم ان هناك اجامعا لدى كل املدارس
العسكرية واالمنية يف العامل بازاء القرار الذي
يتخذه القائد العسكري يف اثناء القتال او خالل
تنفيذ مهمة امنية خطرة ،يعد من بني اهم
واخطر االعامل الفكرية والعمالنية التي يقوم بها
خالل حياته العسكرية ،كونه ترتتب عليه نتائج
محورية عىل صعد كثرية ومتنوعة .للتوضيح،
نقول عىل سبيل املثال ان اي خطأ يف قراره مثال،
او يف تقدير املعطيات العسكرية او الجغرافية
او اللوجستية التي عىل اساسها اتخذ القرار ،قد
يكون من شأنه التسبب يف خسارة املعركة او
فشل املهمة االمنية ،استشهاد او اصابة العديد

من العسكريني ،تعريض املدنيني املوجودين يف
محازاة الحدث وممتلكاتهم ملخاطر كبرية ،اىل
سواها من االخفاقات واالخطار املتنوعة .مبعنى
آخر ،نجاح عملية اتخاذ القرار وفق االسس
العلمية العسكرية الحديثة من شأنه تحقيق
افضل النتائج العسكرية واالمنية من دون اي
خسائر برشية او مادية ،او باقل كلفة ممكنة
وفق طبيعة كل مهمة .من هنا تكمن اهمية
صنع القرار العسكري او االمني باحرتاف عال.
■ ملاذا تم انجاز الدورة عىل مرحلتني ،وماذا
تضمنت كل مرحلة بشكل عام؟
□ نظرا اىل كون الدورة تعد من بني اهم الدورات
لدى كل الجيوش واملؤسسات العسكرية واالمنية
عموما ،يستحسن التعمق يف كل تفاصيلها من
جهة اوىل .وكون برنامجها متشعبا وواسعا جدا
من جهة اخرى ،قسمت اىل قسمني .القسم االول
منها متحور حول دروس نظرية عرضت احدث
معايري صنع القرار العسكري املعتمدة لدى اهم
الجيوش واملؤسسات االمنية يف العامل .اما الثاين،
فخصص بشكل اسايس للتطبيقات العمالنية
والح ّية عىل ارض الواقع.
■ سبق وارشتم اىل اهمية اتخاذ القرار وفق
االسس العلمية الحديثة ،ما هي ابرز تلك االسس؟
□ يواجه القائد واالركان باستمرار اوضاعا تنطوي
عىل معلومات خاضعة للتساؤل ،معطيات ناقصة
او غري مؤكدة ،وخيارات عدة بديلة ممكنة.
بالتايل ،يجب عليهم اوال دراسة كل املعطيات
التي تساهم يف اتخاذ قرار يحقق الهدف املنشود
من جهة ،ومعرفة التوقيت االفضل لتنفيذ هذا
القرار من جهة اخرى .فاالستنتاجات والتوصيات
والقرارات السليمة تنتج فقط من تحليل شامل
وواضح وغري عاطفي لجميع الوقائع والفرضيات
املتعلقة باملوقف الذي يجب اتخاذه ضمن وقت
محدد غالبا ما يكون ضيقا .بهدف ايجاد الحلول

املدربون واملتدربون.

املثىل ملشكلة ما ،ال بد من دراسة معمقة لعنارص
عدة تدخل يف عملية صناعة القرار ،هي:
 -1مرحلة تلقي املهمة وبدء التحضريات.
 -2تجميع الوقائع وصنع الفرضيات الرضورية من
اجل تحديد حجم املشكلة وتحديد الحل لها.
 -3تحليل املعلومات واملعطيات.
 -4املجابهة واملقارنة.
 -5التوصية والقرار.
 -6اعداد الخطط واالوامر ثم بدء التنفيذ.
تجدر االشارة ايضا ،اىل ان مثة اسلوبني لحل اي
مشكلة عسكرية :تقدير املوقف ،والدراسة
الركنية.
■ هل ميكن تعريفنا بشكل مخترص ومبسط
عىل ابرز ما تضمنته كل مرحلة من تلك املراحل
الست؟
□ يف ما خص املرحلة االوىل ،اي مرحلة تلقي
املهمة وبدء التحضري ،ميكن القول ان عملية صنع
القرار العسكري تبدأ مع تلقي او توقع مهمة
جديدة .تلقي املهمة قد يتم بواسطة امر عمليات
من الرعيل االعىل ،او كتطوير لعملية عسكرية
قيد التنفيذ ،بحيث يقوم قسم العمليات بارسال
امر تنبيهي اىل االركان ينذرهم فيه لتحضري
التخطيط .بعدها ،تحدد التعليامت الدامئة
للوحدة ( )SOPومن سيشارك يف تحليل املهمة،
البدالء ،مكان االجتامع ،وسواها من التفاصيل.
■ ماذا عن مرحلة تجميع الوقائع وصنع
الفرضيات الرضورية؟
□ يف هذه املرحلة يقوم االركان بتحضري الوسائل
املطلوبة النجاز املهمة حيث يعمل كل ركن عىل
تيويم تقديراته ،خاصة املتعلقة بقوات الصديق

واملصادر املتوافرة .كام تقوم االركان بالتفتيش عن
املعلومات املهمة ،وكيف ميكن لهذه املعلومات
ان تؤثر عىل االعامل املمكنة وعىل االقرتاحات
املرفوعة اىل القائد.
■ وبالنسبة اىل مرحلة التحليل؟
□ تهدف هذه املرحلة اىل جمع وتحليل اكرب
كمية من املعلومات واملعطيات املتوافرة .فاملهمة
تطرح املعضلة ،وتحليلها يسمح بتحديد ما
هي عنارص املناورة املفروضة ،وما هي العنارص
املرتوكة ملبادرة املنفذ .اما العوامل الواجب
دراستها فهي :املهمة ،املحيط ،العدو والوسائل
الصديقة ،ميزان القوى .يبدأ التحليل بالتسلسل
االيت :االطار العام للعملية ،الواجبات املحددة،
الواجبات الضمنية ،الواجبات االساسية .يف نهاية
مرحلة التحليل ،يتوصل الركن الثالث اىل النتيجة
التالية:
أ -بعض عنارص املناورة محددة.
ب -العنارص االخرى لها احتامالت عدة يفرتض
تحديدها .انطالقا من هذه االحتامالت ،ميكن
وضع االعامل املمكنة القابلة للتنفيذ واملتميزة
عن بعضها بعضا بفوارق اساسية.
■ ماذا عن مرحلة املجابهة واملقارنة؟
□ تهدف املجابهة اىل تحديد بعض عنارص املناورة
بصورة ادق من خالل دراسة االعامل املمكنة
للصديق نسبة اىل االعامل املحتملة للعدو ،كام
تسمح بتحديد املخاطر لكل عمل ممكن عند
الصديق بطريقة تسمح بخفض عامل الخطر
اىل اقىص حد ممكن .اما املقارنة ،فتهدف اىل
املفاضلة بني االعامل املمكنة للصديق ،من خالل
املقارنة يف ما بينها بالنسبة اىل معايري املجابهة.

■ وعن مرحلة التوصية والقرار؟
□ تنتهي تقديرات االركان بعرض جميع
االعامل املمكنة ،بحيث يقدم الركن الثالث
التوصية الختيار االفضل مع التعليل وتوضيح
املعايري املعتمدة .اما القرار فهو آخر خطوة
يبي بوضوح شكل
يف تقدير املوقف ،كونه ّ
املناورة التي قررها القائد للعملية املقبلة.
فبعد اطالعه عىل التوصية ،يختار القائد
العمل املمكن الذي يريده ،ويعطي تعليامته
الدخال بعض التعديالت عليه اذا لزم االمر.
عندها تعود االركان لوضع اللمسات االخرية
عىل العمل املختار ،ثم يعرض العمل من
جديد عىل القائد الخذ موافقته النهائية قبل
اصدار االمر.
■ ماذا عن مرحلة اعداد الخطط واالوامر؟
□ استنادا اىل قرار القائد وارشاداته ،تقوم
االركان بتحويل العمل املمكن املختار اىل
فكرة مناورة واضحة ودقيقة .تؤ ّمن الخطط
واالوامر كل املعلومات التي تطلبها الوحدات
املرؤوسة لتنفيذ العملية .يقوم القائد
مبراجعة االوامر ويوافق عليها قبل اصدارها
وايجازها للوحدات املرؤوسة من قبل االركان.
ميكن للقائد ،قبل بدء التنفيذ العمالين ،ايجاز
االوامر للوحدات املرؤوسة فور االنتهاء من
اصدارها للتأكد من تفهمهم لنية القائد
وفكرة املناورة.
■ كيف ميكن تقييم نتائج تلك الدورة؟
□ النتائج كانت ممتازة من النواحي كلها،
خاصة بازاء الكفاية والنتائج التي حققها
ضباط دائرة الرصد والتدخل الذين شاركوا
فيها ،خالل االمتحانات التي خضعوا لها خالل
الدورة .يف هذا السياق ايضا ،اعرب قائد القطاع
الغريب لليونيفيل وقائد الكتيبة االيطالية
العميد اندريا دي ستازيو خالل احتفال توزيع
الشهادات عىل الضباط الناجحني الذي اجري
يف ختام الدورة ،عن سعادته النجاز الدورة
التدريبية لضباط االمن العام الذين اظهروا
قدرات ومهارات عالية جدا عىل الصعيدين
التقني والتكتييك.
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