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روزنامة األمن العام لعام 2022 مكثفة ومتطّورة:
قاعات تدريب من ُبعد لجبه كورونا واألزمة االقتصادية

غالبية  تشل  التي  كورونا  وازمة  الدولة،  ادارات  معظم  عمل  وتعّوق  بلبنان  تعصف  التي  الحادة  االقتصادية  االزمة  رغم 
القطاعات، قررت املديرية العامة لالمن العام، يف موازاة نجاحها يف البقاء عىل جهوز تام لحامية الوطن وخدمة املواطنني، 

اعتامد تطبيق روزنامة برامج وطرق تدريب من بعد لعام 2022 تحايك مواجهة االزمتني

ثانية،  جهة  من  كورونا.  بجائحة  لالصابة 
من  تدريب  قاعات  استحداث  عىل  عملنا 
كل  املنترشة يف  العام  االمن  دوائر  بعد يف 
وسائل  باحدث  تجهيزها  عىل  نعمل  لبنان 
من  التدريب  وبرامج  والتواصل  االتصال 
ال  التي  الدورات  انجاز  لنا  يتيح  مبا  بعد، 
كل  تنجز  اي  الحضور،  الزامية  تستوجب 

التواصل  عرب  تأمينها  اىل  سنسعى  هبات 
ينقصها  لكن  دولية،  او  محلية  جهات  مع 
بعض التجهيزات التقنية واللوجستية التي 
نعمل عىل استكاملها من خالل هبات من 
ينطلق  ان  عىل  دولية،  او  محلية  جهات 
قريبا التدريب عربها بشكل رسمي. تجدر 
القاعات  تلك  استحداث  ان  اىل  االشارة 
مكاتب  من  كل  جهود  تضافر  بفضل  تم 
يف  واملعلومات  واملكننة  العديد  شؤون 
املديرية العامة لالمن العام. تاليا، ان خطة 
تطبيق  دميومة  تأمني  ستتيح  التدريب 
كون  توقف  اي  دون  من  التدريب  برامج 
الدورات التي ال تستوجب الزامية الحضور 
توفري  يتيح  مام  بعد،  من  اجراؤها  ميكن 
اىل  كورونا  جائحة  من  للعسكريني  الوقاية 
اقىص حد، توفري نفقات انتقال العسكريني 
جميع  تأمني  وكذلك  طويلة،  مسافات 
تتكبدها  كانت  التي  الصلة  ذات  النفقات 

املديرية.

روزنامة  وضع  عادة  يتم  آلية  اي  وفق   ■
من  تستبعده  او  تتضمنه  مبا  التدريب، 

دورات او برامج تدريب؟
تدريب  منسقي  التدريب  دائرة  تضم   □
مكاتب  كل  يف  دائم  بشكل  موجودين 
دراسة  مهمتهم  ودوائرها،  املديرية 
مع  بالتنسيق  الدورات  اىل  حاجاتها 
مفصل  تقرير  رفع  ثم  ومن  رؤسائها، 
الذي  للتدريب  الوطني  املركز  اىل  عنها 
دائرة  اىل  ويرفعها  االقرتاحات  تلك  يدرس 
ما  باقرتاح  بدورها  تقوم  التي  التدريب 
اضافية عىل ضوء  هو مناسب من دورات 
اكتامل  بعد  العامل.  يف  الحاصل  التطور 
رئاسة  اىل  يرفع  املقرتح  التدريب  مرشوع 
مكتب شؤون العديد، ثم اىل سعادة املدير 
العام لالمن العام الخذ موافقته عليه، عىل 
ان تبدأ بعد ذلك دائرة التدريب تطبيقه. 
االلية نفسها تعتمد بالنسبة اىل اي مرشوع 
دورة جديدة تربز الحاجة اليها يف اي وقت 
محلية  جهة  اي  تقرتحها  او  السنة،  خالل 
او دولية. هذه اآللية مرنة وتحايك التطور 

الحاصل يف جميع املجاالت.

شؤون  ملكتب  التابعة  التدريب  دائرة 
العام،  لالمن  العامة  املديرية  يف  العديد 
اطالق  من  ادىن  او  قوسني  قاب  اصبحت 
العمل يف قاعات تدريب من بعد، متوافرة 
يف  املنترشة  العام  االمن  دوائر  جميع  يف 
العمل عىل تجهيزها  يتم  لبنان، حيث  كل 
باحدث وسائل التواصل وبرامج التدريب. 
رغم  التدريب  دميومة  يتيح  االنجاز  هذا 
عاتق  عن  نفقات  يوفر  ما  كورونا،  جائحة 

املديرية والعسكريني يف آن واحد. 
"االمن العام" التقت رئيس دائرة التدريب 
املقدم  العام  لالمن  العامة  املديرية  يف 

طارق الشويف، واجرت معه هذا الحوار. 
 

■ اي اثر كان لالزمتني االقتصادية وكورونا 
 2021 عام  تدريب  روزنامة  تطبيق  عىل 

املنرصم؟
كجميع  اننا  القول  البديهي  من   □
االزمتني،  بتلك  تأثرنا  لبنان  يف  القطاعات 
وتوضيحه  عنده  التوقف  يجدر  ما  ان  غري 
الدورات  من  فئات  ثالث  ننجز  اننا  هو 

التدريبية: 
والهيئات  املنظامت  مع  بالتعاون  اوىل، 

ومختلف الجهات الدولية او املحلية. 
وسائر  اللبناين  الجيش  مع  بالتعاون  ثانية، 

اللبنانية.  االمنية  املؤسسات 
املديرية  ضمن  الذاتية  بقدراتنا  ثالثة، 

العامة لالمن العام. 
او  املنظامت  العديد من  ان  ما حصل هو 
بشكل  انكفأت  واملحلية  الدولية  الجهات 
تاليا  وتوقف  نشاطاتها،  متابعة  عن  كبري 
املقررة  الدورات  من  العديد  تأجل  او 
مع  بالتعاون  ننجزها  التي  تلك  اما  معها. 
االمنية،  املؤسسات  وسائر  اللبناين  الجيش 

الذاتية،  التي ننجزها بقدراتنا  وكذلك تلك 
اىل  طبيعي  شبه  بشكل  استمرت  فقد 
االقتصادية  الظروف  كل  رغم  ما.  حد 
القسم  انجاز  من  متكنا  الصعبة،  والصحية 
يف   .2021 عام  تدريب  روزنامة  من  االكرب 
جاز  اذا  القصيد  بيت  وهنا  نفسه،  الوقت 
التعبري، كنا نعمل عىل وضع خطة تتيح لنا 
االستمرار يف التدريب رغم ظروف جائحة 
بارشنا  وقد  االقتصادية،  واالزمة  كورونا 
تطبيق تلك الخطة ضمن روزنامة تدريب 

عام 2022.

■ قبل التطرق اىل تلك الخطة، هل ميكن 
ابرز  عن  ومخترصة  عامة  ملحة  اعطاؤنا 

الدورات التي انجزت عام 2021؟
بعضها  ومتنوعة.  كثرية  هي  بالطبع،   □
بعد،  من  االخر  وبعضها  حضوريا  انجز 
السيام  االنرتنت  برامج  مختلف  عرب  اي 
عرب تطبيقي  ZOOM و SKYPE، حيث 
بخالف  الطرق  تلك  نعتمد  بداية  يف  كنا 
جراء  من  اليوم  عليه  الوضع  اصبح  ما 
لقاعات تدريب من بعد نعمل  استحداثنا 
والربامج،  التقنيات  باحدث  تجهيزها  عىل 
اي بشكل محرتف. من تلك الدورات التي 
بعد،  من  او  2021 حضوريا  عام  انجزناها 
انجاز  الحرص:  ال  املثال  سبيل  عىل  نذكر 
يف  اللبناين  الجيش  مع  بالتعاون  دورات 
مجاالت القتال يف االماكن املبنية، مداهمة 
وغريها.  الغطس  عىل  تأهيل  متقدمة، 
اضافة اىل دورات عدة بالتعاون مع معهد 
مجال  يف  واالقتصادي  املايل  فليحان  باسل 
القيادة  واملالية،  االقتصادية  االزمات  ادارة 
لبنان  يف  العام  الرشاء  العاطفي،  والذكاء 
منظمة  مع  بالتعاون  انجزنا  كام   وغريها. 

ICMPD دورات يف مجاالت امن الوثائق، 
انجزنا  كذلك،  وسواها.  التواصل  مهارات 
االيطالية  العسكرية  البعثة  مع  بالتعاون 
مجاالت  يف  دورات   MIBIL لبنان  يف 
العمليات النفسية، اعداد مدرب يف مجال 
املبنية، اضافة اىل غريها  القتال يف االماكن 
املتنوعة مع جهات اخرى ال  الدورات  من 
ضمن  االن.  كلها  لتعدادها  املجال  يتسع 
املديرية العامة لالمن العام، انجزنا العديد 
من الدورات يف مجاالت متنوعة متت كلها 
مجاالت  مختلف  يف  كدورات  حضوريا، 
علم  االولية،  االسعافات  املعلوماتية، 
حقوق  الوثائق،  امن  والرماية،  االسلحة 
وكيفية  الضعيفة  الفئات  حقوق  االنسان، 

ومساعدتهم... حاميتهم 

التدريب  لخطة  العريضة  العناوين  ما   ■
الجديدة التي سبق وارشتم اليها؟

ركيزتني  عىل  الخطة  هذه  تقوم   □
اساسيتني: من جهة اوىل، نقوم منذ سنوات 
الخاص  للتدريب  الوطني  املركز  ضمن 
باالمن العام، بانجاز دورات اعداد مدربني 
لعسكريني  واالختصاصات  املجاالت  كل  يف 
من كل مكاتب االمن العام ودوائره. خالل 
السيام  الدورات،  هذه  كثفنا   2021 عام 
كل  اىل  خاص  بشكل  تابعني  لعسكريني 
املحافظات  يف  املنترشة  العام  االمن  دوائر 
يقوموا  ليك  بريوت،  من  ما  نوعا  البعيدة 
الدوائر  ضمن  الدورات  بانجاز  الحقا  هم 
انتقال  نفقات  يوفر  مبا  لها،  يتبعون  التي 
املركز  اىل  املحافظات  تلك  من  العسكريني 
الوطني للتدريب الخاص باالمن العام الذي 
يقع مقره يف جبل لبنان - جديدة املنت، مبا 
وتعرضهم  اختالطهم  مخاطر  من  يخفف 

رئيس دائرة التدريب يف املديرية العامة لالمن العام املقدم طارق الشويف.

اىل  التابعني  للعسكريني  الدورات  دائرة 
عند  اداريا  لها  تتبع  التي  املراكز  مختلف 
جاهزة  اصبحت  القاعات  كل  الحاجة. 
تقريبا، وتسعى دائرة التدريب اىل تجهيزها 
تقنية  وتجهيزات  معدات  من  يتناسب  مبا 
او لوجستية ان من خالل املكاتب املختصة 
يف املديرية العامة لالمن العام او من خالل 
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لروزنامة  وضعه  ميكن  عنوان  اي   ■
من  نوع  اي  وعىل   2022 عام  تدريب 

الدورات الرتكيز االسايس؟
االقتصادية هو  االزمة  التدريب يف ظل   □
تدريب  لروزنامة  اعطي  الذي  العنوان 
التي  الدورات  اىل  بالنسبة  اما   .2022 عام 
لكل  تشمل  فهي  الروزنامة،  تضمنتها 
االختصاصات ذات الصلة مبهام االمن العام 
لكل  كام  وصالحياته،  الواسعة  القانونية 
وجوهها،  اليومية مبختلف  الحياة  مجاالت 
االمنية،  العسكرية،  املجاالت  كمختلف 

تضمن كتيب روزنامة تدريب 2022 الذي اصدرته املديرية العامة لالمن العام، يف مستهله، 
كلمة املدير العام اللواء عباس ابراهيم، هذا نصها:      

"ان بناء املؤسسات والحفاظ عىل استمراريتها هو مسؤولية جامعية تتجىل يف تعزيز التعاون 
من جهة، وبذل اقىص ما ميكن بذله من جهد يف سبيل تحقيق الهدف املتمثل يف تقوية اسس 

الدولة ودميومتها من جهة اخرى.
كان لظهور جائحة كورونا آثار سلبية كبرية عىل املواطنني، وقد نجح لبنان اىل حد ما يف الحد 
من تداعياتها يف الكثري من االحيان، ويعود الفضل يف ذلك اىل القرارات املتخذة التي نتجت 
منها اجراءات طبية وادارية وامنية ناجعة، مام يؤكد قدرة اللبنانيني عىل مواجهة الصعوبات 

وتخطيها.
مل ينته االمر هنا، حتى بدأت االزمة االقتصادية يف الظهور، وما زالت انعكاساتها تؤثر عىل 
املواطنني حتى الساعة، يف انتظار البدء يف تنفيذ خطة التعايف التي تعمل الحكومة اللبنانية عىل 
اعدادها بالتعاون مع الجهات الدولية املختصة، لتجاوز هذه االزمة وتفعيل الدورة االقتصادية 

والنهوض بالبالد من جديد.
ان الواقع الصحي، نتيجة جائحة كورونا، واالزمة االقتصادية واملالية التي رضبت املجتمع بكل 
فئاته كان محور متابعة من قبل املديرية، وقد عملنا جاهدين عىل تخفيف اثارها املعنوية 
واملادية والصحية عىل عسكريي االمن العام من خالل منح مساعدات اجتامعية استثنائية، 
تقديم مواد غذائية، املساهمة يف دعم فاتوريت الدواء واالستشفاء والتخفيض من ساعات 
العمل. اضف اىل ذلك، الطلب من رؤساء املكاتب والدوائر واملراكز البقاء عىل متاس مبارش 
مع مرؤوسيهم ومساعدتهم والوقوف عىل حاجاتهم من اجل املحافظة عىل معنوياتهم، 
وتعزيز قدراتهم العملية يف تأدية املهام املنوطة بهم، والعمل عىل تطوير اساليب التدريب 
عىل الرغم من الظروف الصعبة التي مير فيها البلد. هذا ما قامت به كثري من الدول التي 
اعتمدت طرق جديدة يف التدريب، االمر الذي ساعد املؤسسات االمنية البقاء عىل جهوزها 
االقىص لالستمرار يف تقديم افضل الخدمات، وهذا ما نعمل عىل تطبيقه يف مؤسستنا من 

اجل تعزيز منطق الدولة.
اخريا، لن نوفر سبيال يف بذل الغايل لحامية وطننا وشعبه، عمال بشعار االمن العام "خدمة وتضحية".

اللواء إبراهيم: نعمل على التخفيف 
من آثار األزمات على عسكريي األمن العام

املعلوماتية،  الرياضية،  القانونية،  االدارية، 
املواطنني،  مع  العالقة  االنسان،  حقوق 
مبختلف  الصيانة  واالسعاف،  الطبابة 
الصحافة  العامة،  العالقات  انواعها، 
ايضا  الروزنامة  تتضمن  وسواها.  واالعالم، 
مجاالت  لكل  وشاملة  مكثفة  دورات 

الحياة عموما.

انواع  ابرز  اىل  التطرق  ميكن  هل   ■
العسكرية،  املجاالت  يف  الدورات 
عامة  فكرة  لنأخذ  القانونية،  املعلوماتية، 

نوعيتها؟   عن 
االمني:   – العسكري  الصعيد  عىل   □
مجاالت  يف  دورات  الروزنامة  تضمنت 
االسلحة،  علم  املزورة،  الوثائق  كشف 
واالستدالل،  التحقيق  يف  الجسد  لغة 
االمن  والكوارث،  واالزمات  املخاطر  ادارة 
املعلوماتية:  صعيد  عىل  وغريها.  النووي 
ومكافحة  والحاسوب  االتصاالت  امن 
مكننة ضبط  برنامج  االلكرتوين،  التجسس 
برنامج   ،)SBMS( الجديد  الحدود  ادارة 
املواطنني  وخروج  دخول  حركة  تسجيل 
الجديد )Gate Pass(، دورات معلوماتية 
عىل  وبرامجها...  مجاالتها  مختلف  يف 
ترعى  التي  القوانني  كل  القانوين  الصعيد 
محقق  وصالحياته،  العام  االمن  مهام 
االشخاص  حقوق  االنسان،  حقوق  عديل، 
الطفل  حقوق  الصلبة،  االرادة  ذوي 
وسواها. يف االستنتاج، تنصب جهودنا عىل 
وقدراتهم  العسكريني  كفاية  مستوى  رفع 
اىل  فالسعي  املديرية.  وتطوير  ومعارفهم 
التطوير، مهام كانت الظروف صعبة، هو 
جزء ال يتجزأ من عملنا اليومي، وهذا ما 
العام  لالمن  العام  املدير  دامئا  عليه  يؤكد 
مع  لقاءاته  خالل  ابراهيم  عباس  اللواء 
االعالم،  وسائل  ومع  والعسكريني  الضباط 
عرب قوله ما مفاده "مع مرور الوقت َمن 
التطور يكون حكام قد تراجع،  ال يواكب 
تام  جهوز  يف  دامئا  نكون  ان  يجب  لذا 
ال  داهم  أي خطر  الوطن من  ألن حامية 

تحتمل اي تأجيل".

اللواء ابراهيم: مع مرور 
الوقت َمن ال يواكب التطور 

يكون قد تراجع

اللواء ابراهيم: حماية 
الوطن من اي خطر داهم 

ال تحتمل اي تأجيل


