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استحدثت شعبة التعاون العسكري املدين التي تتبع اداريا مكتب التخطيط والتطوير يف املديرية العامة لالمن العام يف العام 
2017. من ابرز مهامها التعاون مع كل الفعاليات وقوى املجتمع املدين النجاز مشاريع اجتامعية، امنائية، ثقافية، رياضية، 

مساعدات انسانية، بروتوكوالت تعاون اكادميي مع الجامعات، مشاريع تعزز التضامن االجتامعي، تطور املجتمع  

تحقيق

إنجازات اجتماعّية وثقافّية لشعبة التعاون العسكري المدني
األمن العام: يدا في يد لجبه التحّديات

اليتيم  بيت  االطفال،  لرسطان  جود  سان  مركز 
الكنيسة  بها  تربعت  الهدايا  وغريهام.  الدرزي 
االنجيلية، وهي عبارة عن العاب ترفيهية وتثقيفية 
يف آن واحد. الحقا، سيشمل هذا املرشوع اطفال 
عدد من املدارس يف مختلف املناطق عندما تعاود 

فتح ابوابها.  

■ سنتوقف عند بروتوكول التعاون االكادميي بني 
االمن العام وجامعة AUST، كون تفاصيله مفيدة 

للعسكريني، هل لك ان تعرّفنا به بداية؟
االكادميي  التعاون  بروتوكول  يقترص  ال   □
ثم جرى  له،  التحضري  الذي ساهمت شعبتنا يف 
العام  لالمن  العامة  املديرية  بني  رسميا  توقيعه 
 ،)AUST( الجامعة االمريكية للعلوم والتكنولوجيا
االقساط  عىل  الحسومات  او  املنح  تقديم  عىل 
فقط،  عائالتهم  وافراد  العام  االمن  لعسكريي 
يف  والجامعة  املديرية  تعاون  ايضا  يشمل  بل 
اجراء  والخربات،  املعرفة  كتبادل  اخرى  مجاالت 
مشاريع االبحاث العلمية، تنظيم الدورات، القاء 
املحارضات، القيام بالنشاطات الرياضية، وسواها. 
الضباط  لكل  جدا  مفيدا  سيكون  انه  يف  ال شك 
يف  يرغبون  الذين  عائالتهم  وافراد  والعسكريني 

متابعة التحصيل العلمي.

■ ماذا بالنسبة اىل مقدار الحسومات ورشوطها 

فانها تجمع مع الحسم املقدم من الجامعة. قيمة 
دفعات  عىل  الطالب  يسددها  املتبقي  القسط 
التسجيل  رسوم  ان  اىل  هنا  نشري  السنة.  خالل 
ال  الدخول،  وامتحانات  الدخول  طلب  ورسم 
تدخل ضمن املنحة او الحسم، اذ يجب دفعها 
العام بشكل مستقل. يستفيد  االمن  من طالب 
كل الطالب املسجلني اصال يف الجامعة من احكام 
الفصل  من  اعتبارا  الربوتوكول  هذا  ورشوط 
الدرايس الذي تم فيه توقيع هذا الربوتوكول، اي 

يف 17 متوز املايض. 

التي يشملها بروتوكول  ■ ما هي االختصاصات 
التعاون االكادميي؟

الجامعة،  يف  املتوافرة  فروعها  بكل  الهندسة   □
االقتصادية  والعلوم  االدارة  والعلوم،  التكنولوجيا 
واملالية، املعلوماتية واالمن السيرباين وحامية نظم 

املعلومات والذكاء االصطناعي والتعلم االيل.
 Cybersecurity,artificial intelligence(
البيانات  تحليالت   ،  )and machine learning
 Data analytics and critical( والتفكري النقدي
اللغات،  تعليم  االنسانية،  العلوم   ،  )thinking
الرياضة، متارين ادارة االزمات، املكتبات، العلوم 

الجنائية واختبارات الحمض النووي
)Forensic Science and DNA Testing(

■ هل من انجازات تحققت عىل صعيد تطوير 
الشعبة او تحديثها رغم الظروف الصعبة؟

ستظهر  انجازات  تحقيق  من  متكنا  بالتأكيد.   □
الشعبة اصبحت  ابرزها ان  العلن. من  قريبا اىل 
قاب قوسني من الحصول عىل شهادة ايزو لجودة 
كتيب  الطالق  نستعد  كام  العامة.  الخدمات 
وباهدافها  بها  التعريف  يتضمن  الشعبة  عن 
وباملشاريع التي انجزتها حتى االن، اضافة اىل آلية 
تواصل مع قوى املجتمع املدين املحلية والدولية، 
وسواهم،  والخاصة  الرسمية  املؤسسات  االفراد، 
عام.  نفع  ذات  مشاريع  النجاز  التعاون  بهدف 
العامة  الظروف  كانت  مهام  انه  نؤكد  ختاما، 
صعبة فاننا سنبقى يدا يف يد مع املجتمع املدين يف 
مواجهتها، كام يؤكد دامئا املدير العام لالمن العام 
نعرف  ال  كلبنانيني  "نحن  ابراهيم:  عباس  اللواء 
االحباط، فطاملا بقينا عىل قيد الحياة، نبقى عىل 

قيد االمل وعىل قيد العمل لغد افضل". 

توزيع  وبعلبك،  عكار  يف  امنائية  مشاريع  انجاز 
والتوحد،  بالرسطان  مصابني  اطفال  عىل  هدايا 
انسانية  لقضايا  دعام  للركض  ماراتونات  تنظيم 
سامية، اجراء دورات تعلم اللغات عىل اختالفها، 
وسواها  الكثري من املشاريع املشابهة، هي مثابة 
عينة من النشاطات التي انجزتها شعبة التعاون 
اليوم  كورونا.  جائحة  بدء  قبل  املدين  العسكري 
ونشاطاتها  الشعبة  مشاريع  واقع  هو  ما  نسأل: 

منذ بدء تلك الجائحة؟
التعاون  شعبة  رئيس  التقت  العام"  "االمن 
العام  لالمن  العامة  املديرية  املدين يف  العسكري 
الرائد انطوان الخوري، واجرت معه حوارا شكل 

جردة سنوية يف خدمة الوطن واملواطنني.

■ هل اثرت جائحة كورونا عىل نشاطات شعبة 
التعاون العسكري املدين؟

مسار  عىل  بقوة  نفسها  الجائحة  فرضت   □
كشعبة،  يعنينا  ما  يف  ان  غري  الناس.  كل  حياة 
توجيه  عرب  نزال  وال  املرحلة  تلك  واجهنا  اننا 
يف  املساعدة  مجاالت  نحو  ونشاطاتنا  مشاريعنا 
املديرية  داخل  سواء  كبري،  بشكل  لها  التصدي 
او يف املجتمع اللبناين عموما، يف موازاة مشاريع 
التدريب  او يف مجال  انساين،  اخرى ذات طابع 
كون الحياة العسكرية ال تتوقف تحت اي ظرف 
كان. من جهة ثانية، حاولنا استثامر الوقت حتى 
خالل فرتات االقفال التام، عرب التحضري ملشاريع 
مشاريع  اي  يف  كذلك  مستقبلية.  ونشاطات 
والتواصل،  االتصال  وسائل  عرب  انجازها  ميكن 
وبعض االجتامعات القليلة التي تتطلب حضورا. 
اكادميي  تعاون  بروتوكول  كتحضرينا مثال النجاز 
والجامعة  العام  لالمن  العامة  املديرية  بني 
الذي   ،)AUST( والتكنولوجيا  للعلوم  االمريكية 
تم توقيعه يف 17 متوز املايض، وهو يقيض مبنح 

املحامي منير الشدياق
mounirchidiac2014@gmail.com

عسكريي االمن العام وافراد عائالتهم حسومات 
عىل اقساط الجامعة تصل اىل %50. 

صعيد  عىل  انجزت  التي  املشاريع  هي  ما   ■
مواجهة كورونا؟

□ انجزنا مشاريع عدة من ابرزها:
• يف اطار تنسيق شعبة التعاون العسكري املدين 
بني مختلف الجهات والقوى االجتامعية تحقيقا 
للصالح العام، كنا مثابة وسيط خري بني جمعية  
MARCH ومعهد عجلتون الفني، بحيث قدمت 
تالمذة  جميع  اىل  كاممات  املذكورة  الجمعية 

املعهد وطالبه وطاقمه التعليمي.
اىل  كاممات  ايضا   MARCH جمعية  قدمت   •
عسكريي االمن العام كافة، ويف شكل متكرر اىل 

املوقوفني موقتا يف نظارة االمن العام.
• قدمت جمعية SHEILD اىل االمن العام هبة 
هي عبارة عن كاممات ومطهرات ومعقامت لكل 
عسكريي املديرية. كام قدمت اكرث من مرة املواد 
قيامها  اىل  اضافة  العام،  االمن  نظارة  اىل  نفسها 

مبشاريع ونشاطات اخرى.

التي  التدريبية  الدورات  مشاريع  عن  ماذا   ■
ارشتم اليها؟

□ انجزنا الكثري من مشاريع التدريب التي كانت 
وذلك  نسبيا،  قصرية  لفرتات  معظمها  يف  متتد 
انجزت  مثال،  كورونا.  جائحة  لظروف  مراعاة 
اخريا دورة متخصصة يف مجال االحصاء والتحليل 
شملت ضابطا و19 عسكريا. غري ان ما يستحق 
التوقف عنده يف هذا املجال، هو انجازنا بروتوكول 
تعاون عن االسرتاتيجيا بني املديرية العامة لالمن 
والتكنولوجيا  للعلوم  االمريكية  والجامعة  العام 
)AUST(. مدة حيازة الديبلوم عرشة اشهر وفق 
نظام التدريس والتدريب املتواصل واملكثف، اي 
انه عبارة عن تخصص معمق وعن سنة دراسية 

وتدريبية كاملة. كل دورة ستشمل 20 ضابطا من 
رتبة رائد وما فوق، وستشمل الحقا الضباط الذين 
التي  املواضيع  ابرز  رائد. من  رتبة  ادىن من  هم 
االسرتاتيجيا  يف  التخصص  ديبلوم  حولها  يتمحور 

والتحليل االمني، نذكر اآليت: 
• اسرتاتيجيا القيادة والنقد الفكري.

• تدريب تطوري.
• احصاء وتحليل.

• نظام امني. 
• اسرتاتيجيا التفاوض وحل النزاعات.

انجازها عقب  بدأتم  التي  املشاريع  ■ ماذا عن 
عودة الحياة نوعا ما اىل طبيعتها؟

انساين،  اجتامعي،  امنايئ،  طابع  ذات  مشاريع   □
ريايض وسواها، بدأنا انجازها تباعا، منها: 

• بارشنا العمل منذ فرتة، اىل جانب الجيش اللبناين 
الداخيل واملديرية  االمن  لقوى  العامة  واملديرية 
الثالثة  املرحلة  تنفيذ  املدين، عىل  للدفاع  العامة 
من مرشوع  تعزيز االستقرار يف لبنان من خالل 
االتحاد  من  املمول  والحوار  املجتمعية  املشاركة 
بانجاز  قيامنا  املرحلة  تلك  ستشمل  االورويب. 
من  العديد  يف  االمنائية  املشاريع  من  العديد 
كبعلبك  تحديدا،  الحدودية  والبلدات  املناطق 

والهرمل وعكار وسواها. 
• نظمنا يف 29 متوز، بالتعاون مع اتحاد بلديات 
االمنائيني  وجمعية  تنورين  وبلدية  البرتون 
اّهله  اللبنانيني، مترين سري ضمن مسار طبيعي 
منوذجيا  سياحيا  معلام  ليكون  االورويب  االتحاد 
للتنزه يف ارجاء الطبيعة الخالبة. التمرين امتد عىل 
مسافة 10 كيلومرتات بني بلديت املجدل وكفتون، 

وشارك فيه عدد كبري من املدنيني والعسكريني. 
هدايا  توزيع  قليلة مرشوع  اسابيع  منذ  بدأنا   •
عىل االطفال يف مؤسسات اجتامعية عدة، كاطفال 

رئيس شعبة التعاون العسكري املدين يف املديرية العامة لالمن العام الرائد انطوان الخوري.

اىل  الربوتوكول  يقدمها  التي  االقساط  عىل 
العسكريني؟

□ الحسومات ومختلف الرشوط ميكن تلخيصها 
االيت:

العام  االمن  ضباط  جميع  اىل  الجامعة  تقدم   •
وازواجهن  الفعلية  الخدمة  يف  وافراده  ورتبائه 
دراستهن، حسم 50% عىل  متابعة  يف  الراغبات 
الوحدات  السعار  املخفضة  غري  االصلية  القيمة 
العليا  املعتمدة عىل مستوى االجازة والدراسات 
لدى  املعتمدة  االختصاصات  يف  )ماجستري( 
الجامعة واملعرتف بها من وزارة الرتبية والتعليم 

العايل.
االمن  ضباط  جميع  اوالد  اىل  الجامعة  تقدم   •
العام ورتبائه وافراده يف الخدمة الفعلية والشهداء 
واملتقاعدين الراغبني يف متابعة دراستهم، حسام 
املخفضة  غري  االصلية  القيمة  عىل   %30 بنسبة 
االجازة  املعتمدة عىل مستوى  الوحدات  السعار 
يف االختصاصات املعتمدة لدى الجامعة، واملعرتف 
يرفع هذا  العايل.  والتعليم  الرتبية  بها من وزارة 
الرتاكمي  املعدل  كان  ما  اذا   %50 اىل  الحسم 

للطالب 3,5 و 4,0.

■ ماذا هنالك بعد؟
□ يف حال استفادة اي من الطالب من حسومات 
عىل االقساط الجامعية نظرا اىل اعتبارات اخرى، 


