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مركز التدريب الوطني الخاص باألمن العام ينّظم دورات 
إلتزام املعايير األخالقية أولوّية عند حمل السالح

تحقيق

ملركز التدريب الوطني الخاص باالمن العام، املتمركز يف منطقة الجديدة، هدفان رئيسيان: انجاز دورات ادارية امنية عسكرية 
وثقافية متقدمة لجميع ضباط االمن العام وعسكرييه، واعداد مدربني ثانويني تابعني اداريا لدوائر االمن العام االقليمية، ليك 

يقوموا الحقا بتدريب العسكريني ضمن نطاقهم الجغرايف، اختصارا للوقت وتوفريا ملشقات الحضور اىل مقر املركز  

لعام  السنوي  التدريب  برنامج  تطبيق  بدء  منذ 
باالمن  الخاص  الوطني  التدريب  ومركز   ،2019
العام يشهد دورات تدريبية متنوعة ومكثفة. من 
بني تلك الدورات التي انجزت يف الفرتة االخرية، 
وكيفية  االسلحة  علم  مجال  يف  تدريبية  دورة 
استخدامها، متت عىل دفعتني امتدت كل منهام 
ملدة اسبوعني، وشملت تدريب ضباط وعسكريني 
من مختلف مكاتب االمن العام ودوائره ومراكزه.

"االمن العام" زارت املركز والتقت املدرب والخبري 
املتخصص يف مجاالت عسكرية عدة من ضمنها 
علم االسلحة ورئيس شعبة الحامية يف مركز امن 
عام املصنع الحدودي الربي النقيب هاين الفحل 

وحاورته حول العناوين العريضة لتلك الدورة. 

التي  للتدريبات  العريضة  العناوين  هي  ما   ■
تتضمنها الدورة؟

وتحسني  التدريب  مفهوم  تطوير  بهدف   □
اكتساب املعارف والكفايات التقنية لدى عسكريي 
املديرية العامة لالمن العام املشاركني يف الدورة، 
تم تقسيم برنامج الدورة يف ارشاف رئيس املركز 

الرائد طارق الحلبي اىل ثالثة اطر رئيسية:
االطار النظري: يتضمن املعلومات االساسية التي 
تعد مبادئ عامة يف علم حيازة واستعامل االسلحة 
تعريفات ومصطلحات  العامة،  السالمة  كمبادئ 
النارية  االسلحة  انواع  مبختلف  متعلقة  عامة 
التي  الحاالت  كل  عرض  يتضمن  كام  وسواها. 
الضابطة  الشخاص  اللبناين  القانون  فيها  يسمح 
القانونية  والرشوط  السالح،  باستعامل  العدلية 
التي يجب توافرها يف كل حالة، اي كل التفاصيل 

القانونية ذات الصلة.
االطار العميل: يتضمن التطبيق العمالين لكل ما 
السالح،  تفكيك  مثال  النظري.  القسم  يف  اعطي 
تركيبه، افضل وضعيات وطرق اطالق النار... كام 
يتضمن تدريب العسكريني عىل املبادئ والتقنيات 

الطبية املعتمدة يف اسعاف اي شخص قد يصاب 
بطلق ناري، او سواها من الحاالت املشابهة. 

قواعد  بكل  التعريف  يتضمن  االخالقي:  االطار 
التي  االخالقية  واملبادئ  االنسان  حقوق  احرتام 
يجب مراعاتها من العسكري حامل السالح خالل 
الحقوقية  املواطنني. فاملعايري  تعاطيه مع اي من 
واالخالقية تشكل، كام يؤكد دامئا املدير العام لالمن 
العام اللواء عباس ابراهيم، اولوية قصوى يلتزمها 
عسكريو املديرية عند حملهم السالح واستعامله. 

■ كيف ميكن تصنيف ابرز انواع االسلحة النارية 
وذخائرها؟

او نواح عدة لتصنيف االسلحة  □ هناك معايري 
النارية، من ابرزها عىل سبيل املثال ال الحرص:

اوال: من الناحية العلمية، ميكن تصنيفها اىل نوعني 
رئيسيني:

• االسلحة النارية القصرية كاملسدس ذي االكرة.
• االسلحة النارية الطويلة كالبنادق القانصة.

اليدوية ومثيالتها  الرمانات  ان  اىل  االشارة  تجدر 
للسالح  املتممة  االنتشار  االسلحة ذات  تعد من 

الناري.
ثانيا: من ناحية طريقة اطالق النار من السالح، 

ميكن تقسيمها اىل ثالث فئات، هي: 
كل  مع  يدويا  يلقم  االوتوماتييك:  غري  السالح   •

اطالق للنار.
عند  يلقم  اوتوماتييك:  شبه  او  نصف  السالح   •
اطالق اول طلقة، ولكنه يستمر يف تلقيم نفسه 
حتى انتهاء الذخرية من دون ان يكون له القدرة 

عىل اطالق رمايات رشقية.
• السالح االوتوماتييك: يلقم عند اطالق اول طلقة 
ولكنه يستمر يف تلقيم نفسه حتى انتهاء الذخرية، 
وعىل  رشقية.  رمايات  اطالق  عىل  القدرة  مع 
الرامي اختيار الوضع الطلقي او الرشقي بواسطة 

عتلة تغيري الرمي.

العادي والخارق  انواع عدة،  الذخائر من  تتألف 
للدروع والحارق واملتفجر...

■ هل هناك سالح خاص لكل نوع من مختلف 
انواع املهامت االمنية؟

□ بالطبع. يتم اختيار السالح املناسب واملعدات 
التكميلية له وفقا لطبيعة املهمة، قدرة املناورة، 
التضاريس  الرمي،  مسافات  االنتقال،  طرق 
يف  تؤخذ  التي  التفاصيل  من  وسواها  الطبيعية، 

االعتبار عند كل حالة. 

النارية  باالسلحة  االعتناء  اصول  هي  ما   ■
وذخائرها وصيانتها بشكل عام؟  

□ صيانة االسلحة واالعتناء بها امر رضوري لحسن 
تأثري  ومن  التلف  من  عليها  وللحفاظ  اشتغالها، 
العوامل الخارجية، ولضامن حياة اطول لها. تتم 

صيانة االسلحة النارية من خالل:
• تنظيفها دوريا )مرة يف الشهر مثال بعد الرماية او 

عند حدوث خلل رمي...(
• الكشف عليها بشكل دوري )حسن االشتغال، 

االجزاء الداخلية والخارجية(.
• استبدال االجزاء التي تظهر عليها عالمات التلف.

■ ما ابرز مبادئ االمان والسالمة التي تعتمد عند 
حمل السالح الناري واستعامله؟

اساس  تشكل  اساسية  امان  قواعد  اربع  □ هناك 
االستعامل االمن لالسلحة النارية، وقد ارىس هذه 
القواعد العقيد يف الجيش االمرييك جيف كوبر عام 

:1970
• يجب معاملة كل االسلحة كأنها ملقمة وممونة. 
• عدم توجيه السالح اىل اي شخص او اي يشء ال 

تريد تدمريه.
قد  تكن  مل  ما  الزناد  عىل  االصبع  وضع  عدم   •

صوبت سالحك نحو هدف محقق.

• رضورة التأكد من الهدف و ما يقع خلفه، اي 
من عدم وجود اشخاص او مواد خلف الهدف 
قد تتعرض لالصابة العرضية او نتيجة االخرتاق 

الزائد.

■ يف اي حاالت يجيز القانون لعسكريي االمن 
العام اطالق النار من اسلحتهم؟

□ بعد ان يكونوا قد اتخذوا كل تدابري الحيطة 
غري  االخرى  السبل  كل  واستنفدوا  املمكنة 
العام  االمن  لعسكريي  يحق  السالح.  استعامل 
اطالق النار من االسلحة املجهزين بها نظاما يف 

الحاالت اآلتية:
1 - خالل تنفيذهم مهامت حفظ االمن واملهامت 
االمنية، بناء عىل تعليامت السلطة القضائية او 
االدارية املختصة، او بحكم القانون الذي يفرض 
فورية يف حاالت محددة  امنية  اجراءات  اتخاذ 
انذارهم  بعد  وذلك  املشهود،  الجرم  كحالة 
قف"  عام،  امن  "قوى  بعبارة  واملكرر  الواضح 
لالشخاص الذين يحاولون الفرار من وجههم وال 
ينصاعون لالنذار، عىل ان يكون قد سبق محاولة 
او  تؤكد  خاصة  او  عامة  ادلة  رافقها  او  الفرار 

ترجح ارتكابهم جناية.
2 -يف حالة الدفاع املرشوع عن النفس املنصوص 

عليها يف قانون العقوبات.
3 -ملنع تجريدهم من اسلحتهم او االستيالء عىل 

االعتدة املوجودة يف عهدتهم.

4 -للدفاع عن مراكزهم وعن االماكن املولجني 
بحراستها.

5 -لالحتفاظ باالشخاص املوضوعني يف عهدتهم 
او لتأمني سالمتهم.

6 -يف توقيف املركبات التي تتخطى حواجزهم 
واالنذارات  البرصية  االشارات  من  الرغم  عىل 

السمعية الواضحة، الخ...
يف حال االستعامل غري املرشوع للسالح، يالحق 
ويعاقب الفاعل امام القضاء املختص، اضافة اىل 
العقوبات املسلكية والتأديبية التي تفرض عليه.

■ ماذا بالنسبة اىل طرق االسعاف الرسيع ألي 
شخص قد يصاب بطلق ناري مثال؟

للمصاب  الرسيع  الطبي  االسعاف  موضوع   □
جدا،  ودقيق  واسع  موضوع  هو  ناري  بطلق 
وتختلف تقنياته واصوله تبعا لدرجة االصابة يف 
الجسم ونوعها ومكانها. التدريب عىل تفاصيل 
مثل تلك الحاالت يستغرق وقتا غري قصري ضمن 
كل دورة. لكن ميكن االشارة بشكل مبسط اىل 
ابرز العناوين العريضة يف هذا املجال وفقا لآليت: 
• يف االسعافات االولية نطبق ما يسمى بقاعدة 3 

"ا"، اي "امان، ابالغ، اسعاف".
• االمان: نقل املصاب اىل منطقة آمنة وحاميته 
مراعاة  مع  نقله  يتم  الخارجية.  العوامل  من 
الجغرافية  التضاريس  طبيعة  اصابته،  طبيعة 
املحيطة وفق تقنيات خاصة بكل حالة، مبا مينع 

تفاقم وضعه الصحي او زيادة حدة النزف مثال.
• االبالغ: ابالغ الجهات املعنية فورا كاالسعاف او 
القيادة العسكرية التي تقوم هي بارسال فريق 
طبي متخصص ملعرفة حالة اصابته ورشح وضع 
املصاب. تتضمن الرسالة التعريف بهوية املتكلم، 
العمر،  االصابة،  طبيعة  املوقع،  املصاب،  هوية 

الجنس، الخ...
• االسعاف: يتضمن ما ييل:

)الوعي،  للمصاب  الحيوية  املؤرشات  فحص   •
التنفس، عمل القلب، ضغط الدم(.

• معالجة النزيف.
• للمتابعة واالفادة.

مثة  النزف،  عالج  ونوع  االصابات  خص  ما  يف 
احتامالت عدة ابرزها:

يجب  االطراف:  احد  يف  االصابة  كانت  حال  يف 
الضغط عىل موقع االصابة بشاش معقم، والعمل 

عىل التخفيف من حدة النزف.
يف حال كانت االصابة يف البطن: يتم الضغط عىل 
يف  املصاب  ووضع  معقم  بشاش  االصابة  موقع 
وضعية املرأة الحامل )ان تكون الركبتان مثنيتني 

يف اتجاه الجسم والكاحل عىل االرض(.
يف حال كانت االصابة يف الصدر مع اصابة الرئة: 
حال  يف  الظهر  يف  الخلفي  الثقب  اقفال  يتم 
اخرتاق الرصاصة ويوضع صباب هوايئ من الجهة 

االمامية.
يف حال كانت االصابة يف الرأس: يتم الضغط عىل 
انتظار  يف  املصاب  حالة  وتثبيت  النزف  موقع 

االسعاف.
االطراف  احد  االصابة خطرية يف  كانت  يف حال 
)الرشيان الفخدي(: يجب وضع الضامدة بشكل 
محكم فوق االصابة لوقف النزف منعا لفقدان 

املصاب كميات كبرية من الدم. 

■ اخريا، هل من دورات جديدة مامثلة ستنجز 
باالمن  الخاص  الوطني  التدريب  قريبا يف مركز 

العام؟
يشكل  الدورات  من  النوع  هذا  بالتأكيد.   □
السبب  لهذا  والعسكري.  االمني  العمل  عصب 
قدراتنا  تطوير  عىل  دائم  بشكل  نعمل  نحن 
ومعارفنا يف هذا املجال، وانجاز دورات مكثفة 
وشبه متواصلة للعسكريني، بهدف رفع مستوى 
املعايري  ارقى  مع  يتوافق  مبا  ومعارفهم  ادائهم 

االمنية والعسكرية املعتمدة يف العامل. 

رئيس شعبة الحامية يف مركز امن عام املصنع الحدودي الربي النقيب هاين الفحل.
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