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خطت شعبة التعاون العسكري املدين يف مكتب شؤون التخطيط والتطوير يف املديرية العامة لالمن العام، اواخر العام املايض، 
خطوتها االوىل ضمن الخطة التطويرية التي اطلقتها  قبل سبع سنوات. رافقت مرحلة التأسيس دورات تدريبية لعنارصها 

حول كيفية حل النزاعات قبل تفعيل الرشاكة مع املجتمع املدين 

الفقرية املهمشة،  انعاش املجتمعات  سعيا وراء 
تلقت شعبة التعاون العسكري املدين يف املديرية 
االورويب،  االتحاد  من  دعام  العام  لالمن  العامة 
القرى  يف  مشاريعها  لتنفيذ   ،aktes رشكة  ومن 

النائية التي تم اختيارها. 
اهمية هذه الرشاكة وتفعيلها مع املجتمع املدين، 
املدين  العسكري  التعاون  شعبة  رئيس  دفعت 
الرائد انطوان خوري، بناء عىل توجيهات املدير 
دورات  تنظيم  اىل  ابراهيم،  عباس  اللواء  العام 
تدريبية لعنارص الشعبة يك تكون لديهم مميزات 
خاصة يف مهمتهم الجديدة التي ستعيد اىل االمن 

العام حضوره يف املجتمع.
يف حوار مع "االمن العام"، تحدث الرائد خوري 
عن اهمية هذا العمل مع االطفال وجيل الشباب 

نواة بناء الدولة ومستقبل الوطن.

■ اقامت شعبة التعاون العسكري املدين دورات 
حل  كيفية  حول  االخرية  الفرتة  يف  تدريبية 

النزاعات. إىل اي اسس علمية استندتم؟
□ استندنا اىل عمل هذه الشعبة التي تأسست 
يف العام املايض يك يكون لدى عسكرييها مميزات 
عاتقهم.  عىل  امللقاة  باملهامت  للقيام  خاصة 
العام  االمن  عنارص  بني  الرشاكة  تفعيل  وهي 
نشاطات  اقامة  طريق  من  املدين  واملجتمع 
واجتامعية،  امنائية  مشاريع  اطالق  او  مشرتكة 
 aktes رشكة  عرب  املشاريع  هذه  متر  ان  رشط 
املكلفة من االتحاد االورويب تأمني متويل خارجي 
انفاقه عىل مشاريع يف قرى محددة يف  بهدف 
القرى  عىل  االختيار  وقع  الرشكة.  انتقتها  لبنان 
نتوىل،  يك  املهمشة  الفقرية  الجنوبية  الحدودية 
بدراسة  القيام  بعد  املشاريع  تنفيذ  عام،  كأمن 
القرى.  هذه  ابناء  منها  يعاين  التي  املشكالت 
دورنا يف هذا املجال يقترص عىل العامل التنفيذي  

فقط، ال املايل اطالقا.

شعبة التعاون العسكري املدني في األمن العام
الخطوة األولى في رحلة األلف ميل

تحقيق

 رئيس شعبة التعاون العسكري املدين يف االمن العام الرائد انطوان خوري.

■ اي قرى بالتحديد تم اختيارها؟
□ من صلب عمل الشعبة ايجاد الحلول ملشكالت 
انتقاؤها لتنفيذ مشاريع امنائية  التي تم  القرى 
واجتامعية فيها، االمر الذي اقتىض اقامة دورات 
تدريبية لعنارصها ارشف عليها املستشار االمني 
سكوتالند  رشطة  يف  السابق  املحقق  الربيطاين 
من  املهمة  هذه  املكلف  اوبراين  سيمون  يارد 
حول  الدورات  هذه  متحورت   .aktes رشكة 
والصعوبات  القرى،  هذه  يف  املشكالت  تحديد 
الرسمية،  واالدارات  بينهم  تواجهها السيام  التي 
نشوء هذه  اسباب  بدراسة حول  بالقيام  وذلك 
خرجنا  لها.  حلول  ايجاد  وراء  سعيا  املشكالت 
بخالصة تقول ال يكون الحل اال بالحوار والتواصل 
انشاء  اذا عملنا عىل  االطراف. مثال،  مع جميع 
مرشوع استثامري يف احدى هذه القرى نكون قد 
العامل  الفقرية واملهمشة،  ألن  انعشنا املناطق 
املادي مهم  جدا هنا كمساعد عىل تنفيذ الحلول 
استثامري يف  اي مرشوع  يتحقق  ال  لواله  الذي 
الفرتة االخرية قمت زرت  اي بلد كان. مثال، يف 
منطقة بعلبك ـ الهرمل لدراسة الوضع امليداين، 
فوجدت ان املشكلة االساس هي النقص يف مجال 
الطبابة. اذا توافر التمويل النشاء مستشفى يف 
يف  ساهمنا  قد  نكون  الهرمل  ـ  بعلبك  منطقة 
التخفيف من املعاناة بسبب الظروف االقتصادية 

واملعيشية الصعبة.

■ كام هو  مالحظ مل يعد دور االمن العام امنيا 
فقط، بل بات انسانيا واجتامعيا وثقافيا ايضا. ما 

الذي جعل هذا الدور يتبدل؟
□ لدى املدير العام لالمن العام نظرة تطويرية. 
اذا عدنا اىل ما ينص عليه املرسوم االشرتاعي رقم 
36 الصادرعام 1959 نجد االيت: لالمن العام دور 
اقتصادي واجتامعي وسيايس، من مهامته جمع 

املعلومات لصالح الحكومة.

■ ما الهدف من رشاكة املجتمع املدين، هل هو 
تطبيق مقولة "كل مواطن خفري"؟

□ طبعا، هذه السياسة متبعة يف كل دول العامل، 
اتبعناها يف املديرية العامة لالمن العام بعدما 
تلمسنا مفاعيلها االيجابية كتجربة خاضتها، يف 
يف  العاملة  املتحدة  االمم  قوات  االمر،  بادىء 
جنوب لبنان، كونها اول قوة عسكرية يف لبنان 
بهدف  املدين  املجتمع  مع  تعاون  عىل  تقدم 
التقرب من افراده. بدأ ذلك بعد تسلم القوات 
السعي  فكان  مهامتها،  فصل  كقوات  الدولية 
من  للتقرب  وتثقيفية  امنائية  برامج  وضع  اىل 
مع  الوئام  من  حالة  وخلق  املجتمعات،  هذه 
باقامة  ذلك  ترجم  فيها.  املنترشة  القرى  ابناء 
باعتبار  املدنيني  وبني  بينهم  مشرتكة  نشاطات 
هذه الخطوة السبيل االقوى واالفضل واالرسع 
للتقرب من هذه املجتمعات. ضمن هذا االطار 
العسكرية  القوة  يزال  اللبناين وال  الجيش  كان 
االقرب اىل قوات الطوارىء الدولية يف الجنوب، 
التجربة  اىل خوض  الحدود، فسعى  اي حامية 
نفسها بعد معاينته نتائجها االيجابية عىل االرض. 
ال ننىس ان املدير العام لالمن العام اللواء عباس 
ابراهيم كان رئيسا لفرع املخابرات يف الجنوب، 
يتلقف  اللبناين،  الجيش  يحمل يف ذاته خلفية 
انطالقا  ليطورها ويجسدها.  كل فكرة جديدة 
من هذه الرؤية انشأ شعبة التعاون العسكري 
املدين السنة املاضية. مع الوقت توسعت الفكرة 
بفضل ما اسفرت من نتائج ايجابية عىل االرض.

اطالق  الشعبة  وضعتها  التي  الخطط  من   ■
الرشطة املجتمعية يف البلدات والقرى. هل لهذا 

السبب تسعون اىل رشاكة املجتمع املدين؟
□ احدى مواد قانون العقوبات تنص عىل ما 
ييل: كل شخص ال يبَلغ عن جرمية كان شاهدا 
ورمبا  الجزائية،  للمساءلة  نفسه  يعرّض  عليها 

ابالغ  عن  اغفل  النه  بالسجن  عليه  للحكم 
امام  املختصة وقوع جرمية  االمنية  السلطات 
ثانية،  جرمية  الجرمية  عن  السكوت  عينيه. 
الوعي  اىل  يفتقر  الشخص  هذا  ان  يعني  ما 
ال  الشعبة  يف  اليوم،  نحن  االمنيني.  والحس 
نتبع فقط مقولة العسكري اللبناين هو عيون 
الناس واذانهم، بل عىل تلميذ املدرسة والطالب 
الجامعي وكل مواطن ان يكونوا هذه العيون 
القوى االمنية عن خطر  لتبليغ  وهذه االذان، 
ما يهدد امن البلد وامنهم، فالكل مسؤول. من 
جهتنا، من خالل عملنا يف الشعبة، نريد التعاون 
املواطنية  فكرة  لديه  نعزز  يك  املواطن  مع 
الصالحة، املبنية عىل تحمل املسؤوليات ومن 
بينها املسؤولية االمنية املجتمعية التي تتمثل 
خطر  اي  عن  العام  االمن  عنارص  تبليغ  يف 
محتمل، ان كان جرمية  او عمال ارهابيا او ما 
شابه، بهدف درء االخطار عنهم وعن الوطن. 
رشيكا  مواطن  كل  سيصبح   الخطوة  بهذه 
االهيل.  والسلم  االستقرار  يف  العام  لالمن 
باطالق الرشطة املجتمعية يف القرى والبلدات 
نريد القول للمواطن: وطني هو وطنك وامننا 
كل  مقولة  تطبيق  مشرتكة.  وهمومنا  واحد 
مواطن خفري تعني ان يكون كل مواطن رشيكا 

ومسؤوال يف الحفاظ عىل ارضه ووطنه.

العسكري  التعاون  ■ هل سيرتكز عمل شعبة 

املدين عىل املناطق النائية من دون غريها من 
املناطق؟

هذه  مجتمعات  معظم  الن  صحيح،  هذا   □
كل  املساعدة من  اىل  فقرية يف حاجة  املناطق 
املجتمعي  االستقرار  تحفظ  التي  النواحي 
وتعزيز العالقات بني ابناء هذه القرى وتنميتها 
االستقرار  مجتمع  السليم  املجتمع  وتطويرها. 

واالمان.

امنائية  مشاريع  انشاء  خططكم  من ضمن   ■
واجتامعية، يف اي قطاعات بالتحديد؟

يف  فقط  وليس  تقريبا  القطاعات  كل  يف   □
ايضا،  رياضية  بل  واجتامعية.  امنائية  مشاريع 
سباق  يف  احرزناه  الذي  النجاح  بعد  خصوصا 
واملوانع  الحواجز  )سباق  هنيبعل"  "بوما 
االحتفال  مناسبة  يف  اقمناه  الذي  والوحول( 
التي  املشاريع  جانب  اىل  االستقالل.  بعيد 

ثقافيا  نشاطا  املايض  العام  اواخر  بدأنا  ذكرتها 
للعلوم  االمريكية  الجامعة  يف  تربوي  طابع  ذا 
والتكنولوجيا)AUST(، شاركت فيه اربعة فرق 
مدرسية اختارتها الجامعة هو كناية عن مباراة 
حول تطور جواز السفر اللبناين باعتامد التالمذة 
فيلم  اعداد  او  والرسم  كالكتابة  اساليب عدة، 
وثائقي قصري يخترص مراحل هذا التطور. اضافة 
اىل نشاط اخر، ثقايف تربوي، اقيم يف الجامعة 
العربية  اللغة  مباراة يف  اقامة  نفسها، متثل يف 
العام.  االمن  من  وعنارص  مدنيون  فيها  شارك 
املدارس  اىل  بزيارات  سنقوم  نفسه،  االطار  يف 
والجامعات لتعريف التالمذة والطالب والشباب 
وصالحياته،  ومهامته  العام  االمن  عمل  عىل 
بهدف تعزيز اوارص االلفة والتعاون بني املواطن 
البيئة  اىل  ينتميان  اللذين  االمن  ورجل  املدين 
االجتامعية نفسها. ما يهمنا تركيز العمل عىل 
جيل الشباب الذين يشكلون ركيزة بناء الدولة 
الوطن.عىل صعيد آخر سيكون  والحفاظ عىل 

لدى الشعبة مشاريع بيئية ايضا.

■ كم يبلغ عدد عنارص الشعبة؟
□ اربعة عنارص يف الوقت الحارض، صحيح ان 
تدريبهم  نعمل عىل  لكننا  قليال  زال  ما  العدد 
اتسع  كلام  التدريبية.  الدورات  عرب  بحرفية 
الشعبة.  هذه  عنارص  عدد  سيزداد  عملنا 
شعبة  تأسيس  بدايات  عند  هنا،  ساتوقف، 
التعاون العسكري املدين يف الجيش اللبناين التي 
تضم  اصبحت  وقد  عسكريني،  بستة  انطلقت 
يف الوقت الحارض 6 ضباط و80 عسكريا وبات 
اسمها مديرية التعاون العسكري املدين. نحن يف 
املديرية العامة لالمن العام قادرون عىل التوسع 
ليس  عنارصنا  عدد  زيادة  وعىل  مشاريعنا  يف 

بالتسمية فقط.

■ ماذا اكتسبتم من التعاون مع خرباء امنيني 
غربيني يف الدورات التدريبية التي اقيمت اخريا؟

ايجاد  عىل  واملثابرة  الصرب  منهم  اكتسبنا    □
لبنان،  مثل  بلد  يف  تحدث  ملشكالت  الحلول 
يحتاج وضعه اىل التحيل بطول البال. كل دول 
العامل ال تحل مشكالتها بكبسة زر، فكيف اذا 
كانت هذه املشكالت متجذرة يف مجتمع مثل 
مجتمعنا؟ مشوارنا طويل خطونا فيه الخطوة 

االوىل من خطوة االلف ميل.

دنيز مشنتف

ابراهيم يتلقف  اللواء 
كل فكرة جديدة ليطورها 

ويجسدها


