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من الكّلية الحربّية إلى صفوفه حاملين السيف والقلم
13 مالزمًا يرفدون األمن العام بدم جديد

تالمذة  امتشق  الفائت  آب  من  االول  يف 
الحربية  الكلية  يف  الثالثة  السنة  ضباط 
الحفاظ  ميني  واقسموا  رفعوها،  سيوفهم، 
عىل علم لبنان والذود عن اراضيه. الدورة 
املايس  اليوبيل  دورة  اسم  حملت  التي 
املديرية  للجيش، ضمت 13 مالزما لصالح 
جديد  بدم  رفدوها  العام،  لالمن  العامة 
املواطنني  ويخدم  بالسيف  الوطن  يحمي 

والقلم. بالقانون 
املديرية  يف  للتدريب  الوطني  املركز  وضع 
اىل  اداريا  يتبع  الذي  العام،  لالمن  العامة 
العديد،  شؤون  مكتب  يف  التدريب  دائرة 
وطبق يف ارشاف الدائرة كل برامج الدورات 
الجدد  املالزمون  لها  التي خضع  التدريبية 
بعد  العام،  باالمن  التحاقهم  مناسبة  يف 

تخرجهم يف الكلية الحربية يف الجيش. 

لها  التي خضع  التدريبية  الدورات  ما هي 
ماذا  دورة؟  كل  مدة  ما  الجدد؟  املالزمون 
تضمن برنامج كل دورة من مواد نظرية او 

تطبيقية، وسوى ذلك من التفاصيل؟
ميكن  دورتني،  التدريبي  الربنامج  تضمن 

عرض ابرز عناوينهام كااليت:
 2020 متوز   13 من  االوىل  الدورة  امتدت 
حتى 17 منه، اي ملدة خمسة ايام سبقت 
الكلية  يف  رسميا  الضباط  تخرج  تاريخ 
متهيدية  دورة  عن  عبارة  كانت  الحربية. 
متحورت  نظرية  دروسا  برنامجها  تضمن 
العامة  املديرية  نشأة  حول  عام  بشكل 
االدارية،  هيكليتها  وتطورها،  العام  لالمن 
الصلة  ذات  القوانني  لكل  عام  عرض 
يف  دورها  اهمية  وصالحياتها،  مبهامتها 
بالتعاون  االنسان  حقوق  حامية  مجال 
وهيئات  جمعيات  سائر  مع  والتنسيق 
وغريها  والدولية،  املحلية  املدين  املجتمع 

من املواضيع املشابهة. 

يحمون الوطن بالسيف 
ويخدمون املواطنني 

والقلم بالقانون 

خضع املالزمون 
الجدد لدورتني قبيل 
باملديرية  التحاقهم 

العامة لالمن العام

نشاطات

كامل  شهر  طيلة  الثانية  الدورة  امتدت 
اعتبارا من 17 اب حتى 17 ايلول. تضمن 
معمقة  وتطبيقية  نظرية  دروسا  برنامجها 
اجريت يف املركز الوطني للتدريب الخاص 
ميدانية  زيارات  اىل  اضافة  العام،  باالمن 
العام  االمن  مكاتب  مختلف  شملت 
ابرز  اختصار  ميكن  ومراكزه.  ودوائره 

العناوين العريضة لتلك الدورة كااليت: 
شكل  عىل  النظرية  الدروس  كانت  اوال: 
البرصي  العرض  بتقنية  انجزت  محارضات 
Power Point، نفذها ضباط من مختلف 
العام.  االمن  يف  واملراكز  والدوائر  املكاتب 
بشكل  تضمنتها  التي  املواضيع  ابرز  من 

مسهب ومفصل ومعمق:
العام،  لالمن  العامة  املديرية  هيكلية   -
والدوائر  املكاتب  كل  مهامت  تفاصيل 
واملراكز، املعامالت التي تنجز يف كل منها، 
اصول تقدميها ورشوطه، آلية سريها، املدة 

الالزمة النجاز كل منها.
العامة  املديرية  لتنظيم  قانوين  رشح   -
باملرسوم  الصادر  القانون  اي  العام،  لالمن 
حزيران   12 تاريخ   139 رقم  االشرتاعي 
1959، والقانون الصادر باملرسوم رقم 2873 
تاريخ 16 كانون االول 1959، قوانني اصول 

عىل سبيل املثال:
- االسلحة املعتمدة.

- امن وثائق السفر واملستندات الثبوتية.
كل  اىل  بالنسبة  العقوبات  فرض  اصول   -

نوع مخالفة.
التعامل  التواصل الفعال وكيفية  - تقنيات 

مع املواطنني.
عىل  ميدانية  جوالت  اجراء  تم  ثالثا: 
العام للتعرف عن  مختلف قطاعات االمن 
كل  تنفيذ  آلية  عىل  حية  وبصورة  كثب 
وذلك  ضمنها،  املعامالت  وسري  مهامتها 
مبرافقة ضباط من هذه القطاعات وتحت 
الوطني  التدريب  مركز  ومتابعة  ارشاف 

ودائرة التدريب.  
اجراء  اسبوعي،  بشكل  الدورة،  تخلل 
بهدف  املتنوعة  االختبارات  من  العديد 
اىل  املعلومات  وصول  حسن  من  التأكد 

املالزمني املشاركني فيها.
املالزمون  بدأ  الثانية،  الدورة  اختتام  بعد 
رسميا،  مهامتهم  لتسلم  يتحرضون  الجدد 
لشعار  تطبيقهم  مسرية  عمليا  تبدأ  يك 
 - "تضحية  العام  لالمن  العامة  املديرية 
والعرق،  والتضحيات  بالجهود  خدمة" 

وبالدم عندما يحتاج الوطن اليه.  

صقر،  اييل  عبدالله،  اسامة  الرايس،  اييل 
دافيد  سليامن،  يوسف  حمزة،  حسني 
سعيد،  هادي  البيطار،  خالد  الياس، 
جوزيف  رسور،  حسن  فياض،  جوزف 

ابوعزي، ابراهيم فواز، فادي جربان. 

املالزمون الجدد

من الدورة.

الضباط الجدد 
املشاركون.

العسكري،  القضاء  الجزائية،  املحاكامت 
كل  مع  التنسيق  كيفية  الخ...  العقوبات، 
الحاالت  يف  املختصة  القضائية  الجهات 
جميع  اىل  اضافة  كلها،  واالحتامالت 
جميع  بعمل  الخاصة  الدامئة  التعليامت 

مكاتب االمن العام ودوائره ومراكزه.  
السلوك  قواعد  مدونة  احكام  رشح   -
الخاصة باملديرية العامة لالمن العام التي 
مكتب  مع  بالتعاون   2016 عام  انجزت 

حقوق االنسان يف االمم املتحدة.
التطبيقية  الدروس  تضمنت  ثانيا: 
املجاالت  يف  عملية  ومتارين  محارضات 
ومهامته.  العام  االمن  بعمل  الصلة  ذات 


