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نشاطات

ُتعّد جزءًا من حياة الجيوش والمؤسسات األمنّية
التشكيالت العسكرّية توّسع الخبرات وتفّعل األداء

العامل  يف  االمنية  واملؤسسات  الجيوش  كل  تقوم 
الحداث  تبعا  او  زمنية،  مدة  كل  دوري  بشكل 
معينة، او تطبيقا لخطة تطوير ما يف احيان اخرى، 
التشكيالت،  لتلك  عسكرية.  تشكيالت  باجراء 
واالجتامعية  العسكرية  العلوم  خرباء  يؤكد  كام 
والنفسية يف العامل، اهداف وايجابيات تنظيمية، 

قانونية، نفسية وثقافية.
تطبق املديرية العامة لالمن العام يف تشكيالتها 
املعتمدة  املعايري  والجزئية،  الشاملة  العسكرية، 
من  النافذة  والتعليامت  القوانني  سقف  تحت 
جهة اوىل، ومبا يحقق املساواة بني الجميع دوريا 
قدرات  تطوير  بهدف  ذلك  كل  ثانية.  جهة  من 
وضخ  املجاالت،  كل  يف  وكفاياتهم  العسكريني 
الخربات  من  واالستفادة  االداء،  يفّعل  دم جديد 

والكفايات املتميزة للتطوير والتحديث. 
ما ابرز اهداف التشكيالت العسكرية وايجابياتها 
عموما؟ وما آخر التشكيالت التي حصلت ضمن 

املديرية العامة لالمن العام يف هذا السياق؟  
العامل،  يجمع علامء االمن والنفس واالجتامع يف 
عىل ان احد ابرز اهداف التشكيالت العسكرية 

وايجابياتها هي االتية:
اوال- رفع مستوى املعارف والخربات: من البديهي 
الرتب، ملدة  العسكري من كل  ان خدمة  القول 
تعنى  مركز  او  دائرة  او  مكتب  ضمن  معينة 
مبهامت معينة، ثم ينتقل اىل مواقع اخرى ومهامت 
الوقت محرتفا وذا خربة يف  مختلفة، تجعله مع 
كل تلك املجاالت، مبا يوسع افاق معرفته وخربته 
وثقافته، خالفا لحال من يخدم مثال معظم حياته 
بالتأكيد،  فقط.  واحد  مجال  ضمن  العسكرية 
ممن  املحددة  االختصاصات  اصحاب  باستثناء 
معارفهم  من  االستفادة  االدارة  مصلحة  تفرض 

ضمن نطاق اختصاصاتهم حرصا.
مجاالت  كل  يف  القانون:  سيادة  تفعيل  ثانيا- 

تتطور  العام،  او  الخاص  القطاع  العمل سواء يف 
عالقة العمل بني املوظفني تلقائيا بفعل الواجبات 
او  قريب  بوفاة  كالتعزية  االساسية،  االجتامعية 
التهنئة عند الزواج، او ما اىل هنالك. ذاك التطور 
يف العالقات ممتاز كونه يجعل جو العمل وديا، 
جاز  اذا  واخويا  النفسية،  الناحية  من  مريحا 
العمل  لجّو  مؤذ  اىل  يتحول  قد  انه  غري  التعبري. 
وانتاجيته عندما يصبح الرئيس، تحت تأثري حسن 
العالقة وتالفيا لالحراج، مضطرا مثال اىل غض النظر 
عن تقصري احد او بعض املرؤوسني يف العمل او 
او  طفيفة  قانونية  مخالفات  او  اخطاء  ارتكابه 
اكرث، اي عدم معاقبته يف موازاة معاقبة اخرين يف 
حاالت مامثلة، ما يؤدي اىل عدم املساواة وترهل 
االدارة وسريها حتام يف اتجاه الفشل التدريجي. 
تؤدي  التي  العسكرية  للتشكيالت  بالتايل، يكون 
او املرؤسني كل مدة  الرؤساء  اىل استبدال بعض 
باشخاص جدد، دور مهم يف اعادة تعزيز التعاطي 
القانوين واملسليك بتجرد وموضوعية. فاملودة يف 
العمل ممتازة، رشط ان تبقى تحت سقف سيادة 

القانون والنظام العام. 
قيام  ان  الشخصية:  وانضاج  الروتني  كرس  ثالثا- 
اي شخص بالعمل نفسه يوميا، طوال الوقت ويف 
املكان نفسه لسنوات طويلة مع االشخاص ذاتهم، 
يؤدي بحسب احصاءات علم النفس العسكري اىل 
الذي يشعره  الضمني  امللل  دخوله يف حالة من 
يتمثل  بسيط  اختبار  يف  آلة.  شبه  اصبح  وكأنه 
كتسليمه  املكتب،  خارج  مهمة  بتكليف شخص 
معينة  مناطق  اىل  التوجه  اليه  والطلب  آلية 
ومقابلة اشخاص عديدين، يتبني بعد عودته انه 
اصبح مفعام بالحياة ويتمتع بفرح واضح وسوى 
ان  اخرى،  جهة  من  التجدد.  عالمات  من  ذلك 
اكرب من  والتعاطي مع عدد  العمل  تغيري مكان 
االشخاص الجدد والتفاعل الفكري معهم، يساهم 

يف صقل شخصية االنسان وانضاجها اكرث فاكرث، مبا 
يزيد من خربته يف حسن التفاعل مع االشخاص 
طريقة  او  قناعاتهم  او  افكارهم  تكن  ايا  كافة، 
ترصفاتهم. فالتشكيالت العسكرية مبا تخلقه من 
مجتمع وعمل جديدين، تساهم يف  كرس الروتني 
كام يحصل يف التعرف عىل خربات جديدة تساعد 
الفرد  شخصية  وانضاج  الحياة،  منط  تجدد  يف 

اجتامعيا اكرث فاكرث.
اىل  تهدف  التي  العسكرية  التشكيالت  سياق  يف 
خرباتها،  وتعميم  متميزة  كفايات  من  االستفادة 
نشري اىل انه خالل ترشين االول الفائت جرى يف 
املديرية  والتدخل يف  الرصد  دائرة  رئيس  مكتب 
العامة لالمن العام العميد فوزي شمعون احتفال 
تكرميي لكل من النقيبني بهاء عبود ووليد عويدات 
والتدخل  الرصد  دائرة  تشكيلهام من  مناسبة  يف 
لتويل مسؤوليات جديدة يف مكاتب اخرى ضمن 
املديرية. ان االنجازات النوعية التي ساهم النقيبان 
خالل  تحقيقها  يف  وشاركا  فيها  وعويدات  عبود 
مدة خدمتهام يف دائرة الرصد والتدخل، وكذلك 
التنويهات التي حازاها خالل تلك الفرتة، اضافة اىل 
املسؤوليات التي ستلقى عىل عاتقهام يف مهامتهام 
الجديدة، كانت محور كلمة العميد شمعون الذي 
توجه اليهام امام الحضور، قائال: "قدر الكفايات 
املتميزة ان ال ترتاح، وان تكون دامئا موجودة يف 
والتدريب  والتأسيس  والخطر  الدفاع  اماكن  كل 
والتطوير ضمن املديرية العامة لالمن العام. كام 
بأن من  ابراهيم  اللواء عباس  يؤكد دامئا سعادة 
ميلك الكثري يطلب منه الكثري، فهذه حال النقيبني 

عبود وعويدات". 
تخلل االحتفال الذي حرضه لفيف من الضباط، 
تسليم العميد شمعون درعا تكرميية باسم املدير 
العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم اىل كل من 

النقيبني املحتفى بهام.

من احتفال التكريم.


