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 خطة التطوير التي اطلقتها املديرية العامة لالمن العام قبل نحو ست سنوات، 
عدد  ورفع  عنرص،   8100 اىل   3900 من  عسكرييها  عدد  زيادة  امثرت  والتي 
النوعية، لن تقترص عىل  االنجازات  مراكزها من 32 اىل 72 مركزا، وسواها من 
ذلك. بل ستتوسع اىل كل جغرافيا الوطن عرب انجاز مشاريع اجتامعية وامنائية 

تطويرية يف مختلف املناطق

شعبة التعاون العسكري املدني في األمن العام:
مشاريع اجتماعية وإنمائية على مساحة الوطن

تحقيق

استحداث  تم   2017 االول  كانون   29 يف 
التابعة  املدين  العسكري  التعاون  شعبة 
املديرية  يف  والتطوير  التخطيط  ملكتب 

العامة لالمن العام. 
مع  التواصل  الشعبة  مهامت  ابرز  من 
الفعاليات املحلية يف كل املناطق اللبنانية، 
فيها،  امللحة  العامة  املشاريع  وتحديد 
االولوية  وفق  بتنفيذها  املديرية  لتقوم 
الداعمة  الجهات  التعاون مع مختلف  عرب 
الذاتية  قدراتها  خالل  ومن  ودوليا،  محليا 

املتوافرة.
آلية  هي  ما  الشعبة؟  مهامت  هي  ما 
تواصلها مع الفعاليات االجتامعية املحلية؟ 
عىل  ستعمل  التي  املشاريع  انواع  ما 
تنفيذها؟ كيف سيتم تأمني التمويل الالزم 

لها؟ ما هي باكورة اطالق العمل فيها؟
رئيس  اىل  العام"  "االمن  حملتها  اسئلة 
الرائد  املدين  العسكري  التعاون  شعبة 

انطوان الخوري.

لهذه  املديرية  استحداث  اسباب  ما   ■
واهدافها؟ الشعبة 

الوطني  العمل  نهج  يعكس  استحداثها   □
العامة  املديرية  تعتمده  الذي  الشامل 
لالمن العام. منذ انطالق خطة التطوير فيها 
يشدد  ابراهيم  عباس  اللواء  واملديرالعام 
والعسكريني  الضباط  مع  لقاءاته  كل  يف 
حضارية  قيمة  ال  ان  مفاده  مبدأ  عىل 
مبقدار  اال  مؤسسة  ألي  ووطنية  وانسانية 
ووطنها  مجتمعها  تطوير  يف  مساهمتها 
باالعامل  فيه،  االنسان  لحقوق  وتعزيزها 
املتوافرة.  االمكانات  وبكل  باالقوال،  ال 

االهداف  تلك  كانت  االساس،  هذا  عىل 
مهامتنا  جانب  اىل  اولوياتنا،  رأس  عىل 
حاصل.  تحصيل  مثابة  تعترب  التي  االمنية 
التطبيق العميل لذاك النهج متثل يف اطالق 
االبعاد  ذات  املشاريع  من  عدد  املديرية 
مروحة  كتوسيع  االجتامعية   - االنسانية 
املدين  املجتمع  قوى  جميع  مع  التعاون 
دعام لكل القضايا االنسانية وقضايا حقوق 
الرشطة  اسرتاتيجيا  اطالق  كذلك  االنسان، 
مع  الرشاكة  تعزيز  اىل  الهادفة  املجتمعية 
التعاون  شعبة  اطالق  تم  اليوم  املواطنني. 
العسكري املدين التي ستقوم بالتعاون مع 
كل الفعاليات االجتامعية املحلية، بتحديد 
عىل  والعمل  ملناطقها  الرضورية  املشاريع 
تنفيذها بحسب مبدأ االولوية، مبا يساهم 
افضل  حياة  وتوفري  املجتمع  نهضة  يف 

للمواطنني قدر املستطاع.

■ ما هي مهامت شعبة التعاون العسكري 
يف  املعنيني  مع  تواصلها  وآلية  املدين 

املشاريع يف املناطق اللبنانية؟
الواسعة  املهامت  اختصار  ميكن   □
وآلية  عاتقنا،  عىل  امللقاة  واملتعددة 
كل  يف  االجتامعية  الفعاليات  مع  التواصل 

املناطق اللبنانية، وفق التسلسل االيت:
يف  االقليمية  الدوائر  كل  مع  التنسيق   •
يف  املنترشة  العام،  لالمن  العامة  املديرية 
جوالت  الجراء  اللبنانية،  املحافظات  كل 
جميع  مع  والتواصل  املناطق،  يف  ميدانية 
تحديد  اجل  من  االجتامعية  الفعاليات 
يف  تنفيذها  املمكن  امللحة  املشاريع 

مناطقهم. 

االدارية  الشؤون  مكتب  مع  التنسيق   •
اللوجستية  االمور  خص  ما  يف  املديرية  يف 

واملالية املتعلقة باملشاريع املقرتحة.
مرشوع  كل  عن  شاملة  دراسة  اعداد   •
متهيدا  االولوية،  بحسب  حدة  عىل  مقرتح 

لعرضه عىل املدير العام.
بعد  املرشوع  تنفيذ  يلزم  من  تكليف   •

موافقة املدير العام.
الدوائر  مع  املرشوع  تنفيذ  متابعة   •

االقليمية واملراجع املعنية به.

بالفعاليات  تحديدا  تقصدون  من   ■
معها  التي ستتواصلون  املحلية  االجتامعية 

الغاية؟ لهذه 
باملصلحة  املعنيني  والجهات  االفراد  كل   □
االستغالل  من  بعيدا  الوطنية،  العامة 
كاملواطنني   استثناء،  دون  من  السيايس 
واتحادات  كافة  املدين  املجتمع  وقوى 

البلديات والبلديات واملخاتري وسواهم.

■ ما هي تحديدا املشاريع التي ستعملون 
تنفيذها؟ عىل 

واالمنائية،  االجتامعية  املشاريع  كل   □
وذلك بحسب ما تسمح القدرات املتوافرة 
خالل  من  املستقبل  يف  لنا  ستتوفر  والتي 
التعاون مع املنظامت والجمعيات وبرامج 
سبيل  عىل  والدولية.  املحلية  املساعدات 
االطار  ضمن  يدخل  الحرص،  ال  املثال 
وندوات  محارضات  تنظيم  االجتامعي 
عىل  املواطنني  توعية  اىل  تهدف  ثقافية 
والعاب  كاملخدرات  االجتامعية  اآلفات 
القامر وسواها وطرق املعالجة من االدمان 
االنتامء  روح  تعزيز  اىل  تعمد  كام  عليها، 
الغرائزية، والرتكيز  الطائفية  الوطني، ونبذ 
التي  الدولة  مؤسسات  دعم  اهمية  عىل 
بوسائل  والتعريف  الجميع،  منها  يستفيد 
مبختلف  االنرتنت  استخدام  عند  الحامية 
الرياضية  النشاطات  وتنظيم  منصاتها، 

املساعدات  وتقديم  انواعها،  مبختلف 
اوالدها  تعليم  عن  العاجزة  للعائالت 
دور  ومساعدة  دراستهم،  متابعة  بهدف 
وتسول  ترشد  ظاهريت  ومكافحة  العجزة، 
االطفال، ودعم االرشاد الزراعي والصناعي 
الطالب  وارشاد  والصناعيني،  واملزارعيني 
ويف  حاليا  طلبا  االكرث  االختصاصات  اىل 
اللبنانية  العمل  اسواق  يف  املستقبل 
اطار  ضمن  يدخل  كام  الخ...  والعاملية، 
ال  املثال  سبيل  عىل  االمنائية،  املشاريع 
غري  الطرقات  وتعبيد  تأهيل  الحرص، 
املأهولة،  املناطق  يف  للسيارات  الصالحة 
واملياه  الكهرباء  شبكات  وتطوير  وصيانة 

وسواها، ودعم وانشاء املستوصفات.

املشاريع  تلك  بعض  انجاز  ميس  اال   ■
الرسمية  واالدارات  الوزارات  صالحيات 

املعنية بها اساسا؟
والهيئات  فاملنظامت  ال.  قطعا   □
والجمعيات وبرامج املساعدات االجتامعية 
ومنذ  اساسا  تقوم  والدولية  املحلية 
الهيئات  مع  بالتعاون  السنني،  عرشات 
بشكل  املشاريع  تلك  مثل  بانجاز  املحلية، 
كل  تشمل  ال  بحيث  مربمج  وغري  متقطع 

رئيس شعبة التعاون العسكري املدين الرائد انطوان الخوري.

القوانني تشجع كل 
مشروع يحقق املصلحة 

العامة الوطنية

املحامي منير الشدياق
mounirchidiac2014@gmail.com

املساواة.  قدم  عىل  اللبنانية  املحافظات 
التنسيق مع  ما سنقوم به نحن، يتمثل يف 
عىل  للوقوف  املحلية  االجتامعية  الجهات 
حاجاتها الرضورية من جهة اوىل، ومن ثم 
التنسيق مع املنظامت والجمعيات وبرامج 
جهة  من  والدولية  املحلية  املساعدات 
اخرى يك تنفذ املشاريع الالزمة، يف ارشافنا 
اي  بكل مرشوع،  املعنية  الجهات  وارشاف 
اي  اىل  النقدية  االموال  تسليم  دون  من 
سنقوم  بالتايل،  الشفافية.  عىل  حرصا  كان 
بني  واالرشاف  والتنظيم  التنسيق  مبهامت 
وتشجعه  تكفله  امر  وهو  الجهات،  تلك 
يف  مستفيدين  النافذة،  اللبنانية  القوانني 
املمتازة  العالقات  من  املهمة  تلك  تنفيذ 
وبني  بيننا  تجمع  التي  الكبرية  والثقة 

املنظامت  وبني  وبيننا  جهة،  من  املواطنني 
جهة  من  الدولية  والجمعيات  والهيئات 
بكل  وطننا  مصلحة  يف  يصب  ملا  ثانية، 
بني  املساواة  قدم  عىل  واطيافه  مناطقه 
من  الكثري  ان  نوضح  استطرادا،  الجميع. 
تلك املشاريع، السيام االجتامعية والثقافية 
اساسا  املديرية  تقوم  ومثيالتها،  والرياضية 
وما  وعسكرييها.  ضباطها  عرب  بتنفيذها 
سيحصل اننا سنطور االداء وننظمه بشكل 
كذلك  اللبنانية.  املناطق  جميع  يشمل 
سنسعى ايضا، يف املراحل املقبلة، بالتنسيق 
والتعاون مع الوزارات واالدارات الرسمية، 
الالزم من  املادي  الدعم  تأمني  اىل محاولة 
املشاريع  النجاز  املعنية،  الدولية  الجهات 
الوزارات  تلك  ضمن  اساسا  اقرت  التي 
واجب  التمويل.  ينقصها  والتي  واالدارات، 
مساعدة  ومؤسسة،  ومسؤول  مواطن  كل 
امكاناتهم  قدر  عىل  والوطن  املجتمع 
القوانني  عليه  تشجع  امر  وهذا  املتوافرة. 

اساسا.

مرشوع  اي  يف  شاركتم  او  اطلقتم  هل   ■
العمل  بدأتم  التي  القصرية  الفرتة  خالل 

فيها؟
العمل عىل مشاريع  بارشنا  تأكيد.  □ بكل 
مرحلة  تنطلق  حني  عنها  سيعلن  عدة 
الجيش  جانب  اىل  شاركنا،  كام  تنفيذها. 
االمن  لقوى  العامة  واملديرية  اللبناين 
االستقرار  "تعزيز  مرشوع  يف  الداخيل، 
املجتمعية  املشاركة  خالل  من  لبنان  يف 
االورويب  االتحاد  من  املمول  والحوار" 
"اكتيس" االسرتاتيجية  تنفذه منظمة  الذي 
املرشوع  اطالق  تم   .)Aktis Strategy(
لالمن  العامة  املديرية  نظمته  حفل  خالل 
متوز   25 يف  املركزي  مبناها  يف  العام 
للسالمة  الرشاكة  "مفهوم  بعنوان   2018
اللواء  العام  مديرها  برعاية  املجتمعية" 
وليد  الركن  بالعميد  ممثال  ابراهيم  عباس 
عامد  عكار  محافظ  حضور  ويف  عون 
خرض  بشري  الهرمل  بعلبك  ومحافظ  لبيك 
وعضو املجلس العسكري يف قيادة الجيش 
االمن  من  وضباط  رشيم  جورج  اللواء 

االمن  وقوى  اللبناين  والجيش  العام 
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اىل  ومخاتري،  بلديات  ورؤساء  الداخيل 
ورشة  يف  املشاركة  الجمعيات  عن  ممثلني 
باملرشوع  التعريف  الحفل  تضمن  العمل. 
قدمه  مستفيض  رشح  خالل  من  واهميته 
هرني  الدكتور  املرشوع  رئيس  من  كل 
والتنمية  واالمن  االدارة  ورئيس  سميث، 
بعثة  يف  املدين  املجتمع  وقسم  االجتامعية 
واملستشار  نايلند،  رين  االورويب  االتحاد 
كلامت  كانت  كام  مايك.  مايك  املرشوع  يف 
لكل من محافظ عكار عامد لبيك ومحافظ 
بعلبك الهرمل بشري خرض. يف وقت الحق، 
عكار  يف  االوىل  عمل،  ورشتي  اطالق  تم 
اىل  فيها  شارك   2017 حزيران  و27   26 يف 
وقوى  العام  االمن  عن   ممثلني  جانب 
وفعاليات  اللبناين  والجيش  الداخيل  االمن 
بلديات  ورؤساء  عكار  محافظ  املنطقة، 
الهيشة،  املحمرة،  منجز،  البرية،  ببنني، 
خاللها  استعرض  داوود.  خربة  النورا، 
البلديات ابرز املشاريع امللحة  رؤساء تلك 
املوافقة  متت  الورشة  نهاية  يف  ملناطقهم. 

كل  يف  واحد  مرشوع  تنفيذ  متويل  عىل 
ال  العيني،  التنفيذ  طريقة  وفق  بلدية، 
جمعية  عليه  ترشف  الذي  النقدي،  الدفع 
الورشة  اما   . باملرشوع  املرتبطة  "عكارنا" 
متوز  و5   4 يف  بعلبك  يف  فانعقدت  الثانية 
2017 وشارك فيها اىل جانب ممثيل االمن 
والجيش  الداخيل  االمن  وقوى  العام 
بعلبك  محافظ  املنطقة،  وفعاليات  اللبناين 
بعلبك،  راس  بلديات  ورؤساء  الهرمل 
عرسال،  اللبوة،  الفاكهة،  الجديدة،  القاع، 
استعرض  الشواغري.  وفيسان،  امليدان 

ابرز  الورشة  خالل  البلديات  تلك  رؤساء 
املشاريع امللحة ملناطقهم، يف ختامها متت 
املوافقة عىل متويل تنفيذ مرشوع واحد يف 
ارشاف  ويف  نفسها  اآللية  وفق  بلدية،  كل 

جمعية "نبض" املرتبطة باملرشوع.

يف  اتصال  وسائل  وضعتم  هل  ختاما،   ■
الراغبة  والدولية  املحلية  الفعاليات  خدمة 

يف التواصل معكم؟
□ بالطبع. عىل الرغم من ان العمل رسميا 
يف الشعبة بدأ منذ ما يقارب الشهرين، ال 
اللوجستية  نزال يف طور انجاز التحضريات 
الالزمة  والقانونية  االدارية  العمل  وآليات 
الطالق العمل عىل املشاريع يف كل املناطق 
اللبنانية. وقد خصصنا موقتا رقمي هاتف: 
و1904،   1909 مقسم   01/425610 الرقم 
والرقم 70/640840، بحيث ميكن التواصل 
الحقا  وسنستحدث  حاليا.  عربهام  معنا 
والكرتونية،  هاتفية  اخرى،  اتصال  وسائل 

سنعممها عرب كل الوسائل االعالمية.

الشعبة ستتواصل 
مع الفعاليات االجتماعية 

املحلية

مشاريع بدأ تنفيذها يف 7 بلدات عكارية، و8 مشاريع انطلقت يف محافظة بعلبك الهرمل.


