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نشاطات
األمن العام أطلق برنامج تطوير
مهارات التواصل اإلنساني

بقدر ما تحرص املديرية العامة لالمن العام عىل تطوير قدرات عسكرييها يف املجاالت العسكرية ،االمنية ،االدارية ،والقانونية التي تعد
من صلب املهامت التقليدية ملختلف املؤسسات االمنية ،تحرص ايضا عىل رفع مستوى معارفهم يف االختصاصات االخرى كاالقتصاد،
التكنولوجيا ،مهارات التواصل االنساين وسواها ،الن القوانني تخصها بصالحيات واسعة يف مجاالت االمن االجتامعي واالقتصادي

خالل شباط الفائت ،اطلقت املديرية العامة
لالمن العام برنامج تدريب حول كيفية التعامل
مع املواطنني واالجانب ،وتطبيق مدونة قواعد
السلوك العسكري ومعالجة الحاالت الخاصة .هذا
الربنامج الذي يتمحور حول اختصاصات متنوعة
وغري تقليدية يف معظمها ،كتطوير مهارات التواصل
االنساين الفعال ،ادارة الضغط واالنفعاالت ،حل
النزاعات وسواها ،اضافة اىل شموله رشح كل
احكام مدونة قواعد سلوك عسكريي االمن العام،
ستتضمن دوراته تباعا جميع عسكريي املديرية،
والتي تنجز يف مقر مركز التدريب الوطني الخاص
باالمن العام.
"االمن العام" التقت املدربة الرئيسية لهذا الربنامج
الجديد التي شاركت يف وضع الربنامج والتامرين
الخاصة به ،رئيسة شعبة رقابة النصوص املرسحية
والتلفزيونية والسينامئية يف دائرة املطبوعات
التابعة ملكتب شؤون االعالم يف املديرية العامة
لالمن العام املالزم اول جووي البستاين ،املجازة
يف الحقوق والحائزة ديبلوما يف مناهضة العنف
القائم عىل النوع االجتامعي يف املؤسسات االمنية،
وكان هذا الحوار.
■ ما اهمية هذا الربنامج الجديد؟
□ اهميته نوعية عىل اكرث من صعيد:
• الربنامج مبتكر وشامل لعلوم عدة بحيث يجمع
بني علم النفس ،علم االجتامع ،علم القانون،
والعلوم العسكرية.
• يتضمن يف ان واحد اختصاصات عدة تساهم
يف تطوير قدرات العسكريني ومهاراتهم عىل
كل الصعد ،كالتواصل االنساين الفعال ،مهارات
االستخدام االمثل لحركات الجسم ونربة الصوت
يف التعبري ،تقنيات حل النزاعات ،فهم االنفعاالت
الشخصية ،انفعاالت االخرين وتقنيات التعاطي

معها ،وغريها من االختصاصات .اضافة اىل الثقافة
القانونية يف مختلف مجاالت حقوق االنسان،
السيام تلك التي ترعى التواصل بني االفراد يف
املجتمع عموما ،وبني عسكريي االمن العام
واملواطنني بشكل خاص.
• يرتكز ،وهنا االهم ،يف القسم االكرب منه عىل
الشق التعليمي النظري عىل اعتامد نهج التعلم
التجريبي ،اي الواقعي والتفاعيل ،الذي بدأت
تنتهجه رسميا منذ سنوات اهم املؤسسات
التعليمية يف العامل.
يف هذا السياق ،يسجل للمديرية العامة لالمن
العام انها من اوىل املؤسسات الرسمية اللبنانية
التي اعتمدت هذا املسار التعليمي بشكل محرتف
ومعمق .اضافة اىل العديد من الخصائص االخرى
التي ال تقل اهمية عن تلك التي ارشنا اليها عىل
سبيل املثال ال الحرص.
■ ما ابرز عناوين املواضيع التي يركز عليها
الربنامج يف كل املجاالت التي تم ذكرها؟
□ من ابرز العناوين او املواضيع التي شملها
الربنامج ،نذكر االيت:
• عىل صعيد مهارات التواصل الفعال :تعريف
التواصل ،مستوى التواصل اللفظي وغري اللفظي،
تقنيات التواصل الفعال وغريها.
• عىل صعيد طرق حل النزاعات :تعريف النزاع،
خصائصه وانواعه ،مراحله ،تحديد الصعوبات
والحاالت الخاصة ،طرق وتقنيات ووسائل
معالجته.
• عىل صعيد ادارة الضغط واالنفعاالت :تعريف
الضغط النفيس واسبابه ،تعريف االنفعاالت
واسبابها ،طرق ادارة كل منهام.
• عىل صعيد مدونة قواعد سلوك عسكريي
املديرية العامة لالمن العام :اهميتها ،رسالة االمن

العام ،مبادئ االمن العام ،ارتباطها بحقوق االنسان،
استعراض ورشح االتفاقات الدولية والقوانني
املحلية الخاصة بحقوق االنسان ،سلوكيات
عسكريي االمن العام ،الصفات التي يجب ان
يتحلوا بها ،واجباتهم تجاه املواطن كصاحب حق،
التعامل مع اشخاص الفئات الضعيفة وغريها.
اضافة اىل تدريبات تجريبية كثرية يف كل املجاالت
التي ارشنا اليها.
■ ما تعريف التواصل وابرز التقنيات املعتمدة
النجاحه؟
□ يعرف التواصل بأنه عملية تبادل الرسائل بني
مرسل ومتلق او اكرث ،تصدر بدرجات متفاوتة من
الوضوح وتتأثر بعوامل عدة تؤثر عىل محتوى
الرسالة .يكون لفظيا او غري لفظي ،عنفيا او
العنفي .اما ابرز تقنيات التواصل الفعال فهي:
الحوار واالصغاء.
عىل صعيد الحوار ،من املفيد مثال التكلم بلغة
بسيطة ومفهومة واستعامل جمل قصرية،
االنفتاح نحو االخر وتفادي االحكام املسبقة،
الصدق والشفافية ،استعامل الوجه بشكل ايجايب
(االبتسامة ،االمياءات) ،صياغة الجمل برسالة
االنا او نحن (انا اشعر ...انا اعرف )...بدل اللوم
وتوجيه االنتقادات وسواها.
اما عىل صعيد االصغاء ،فمن املفيد مثال محاولة
االستامع اكرث من التكلم ،تفادي الرسائل للشخص
االخر (انت ال تفهم ...ال تعرف ،)...استخدام اسئلة
االستيضاح واعادة الصياغة (تقصد؟ ...افهم انك
تقول؟ ،)...التعاطف واحرتام مشاعر االخر (افهم
تخوفك ،اقدر شعورك )...وغريها.
■ ماذا عن حل النزاعات ،تعريفا وتقنيات؟
□ ميكن تعريف النزاع بأنه تصارع فعيل بني

رئيسة شعبة رقابة النصوص املرسحية والتلفزيونية والسينامئية يف دائرة املطبوعات املالزم اول جووي البستاين.

طرفني او اكرث يتصور كل منهم عدم توافق اهدافه
مع االخر ،او عدم كفاية املوارد لكليهام وعرقلة
تحقيق اهدافهم .تجدر االشارة اىل ان املقصود
بالنزاع الخالفات الفردية يف املجتمع او العمل ،ال
النزاعات السياسية او االقتصادية بني الدول مثال
او ما شابه .اما ابرز التقنيات التي تعتمد يف حله
فهي الحوار ،املفاوضة ،الوساطة ،التحكيم ،ولكل
منها اصول وتقنيات خاصة.
■ ماذا عام يسمى ادارة الضغط واالنفعاالت؟
□ من جهة اوىل ،ميكن تعريف الضغط النفيس
بأنه رد فعل ضمني وداخيل عىل موقف يشعر
املرء انه يهدد استقراره يف مجال معني او يف
مجاالت عدة .اما االنفعاالت فهي عبارة عن حاالت
نفسية ووجدانية تتملك الفرد بشكل مفاجىء
نتيجة تعرضه ملوقف يتسم مثال بطابع االستفزاز
او االعتداء ،او يتسبب له بصدمة او خوف قوي
ومباغت مثال .مثة وسائل وتقنيات عدة الدارة
الضغط واالنفعاالت ،بعضها ذات طابع فكري-
نفيس ،كضبط النفس واملحافظة عىل الهدوء
والعد قبل اصدار اي رد فعل ،االعرتاف باملشاعر
وادراكها والتحكم بها والتعبري عنها ،التدرب عىل
تقنيات التفكري االيجايب يف حياتنا عموما ،منها ما
هو ذات طابع جسدي كالتنفس بطرق وتقنيات
معينة تساعد عىل الهدوء واالسرتخاء ،كمامرسة

الرياضة للتخلص من الضغط املرتاكم بفعل منط
حياتنا الرسيع ،وسامع املوسيقى وسواها من
االمور التي متنحنا طاقة ايجابية كون هذه الطاقة
تجعلنا اقوى وانضج عموما.
■ سبق وارشتم اىل موضوعي مهارات قراءة
حركات الجسم او التعبري بواسطتها وتقنيات
استخدام نربة الصوت ،ماذا ميكن ان تحدثينا يف
هذا االطار؟
□ ان موضوعي حركات الجسم ونربة الصوت
يدخالن ضمن نطاق درس التعبري اللفظي وغري
اللفظي يف برنامج التعلم .فالتعبري اللفظي
يشمل مثال الكلامت ،املفردات ،اللفظ السليم.
اما التعبري غري اللفظي فيشمل تعابري الوجه،
حركات التي تدعم او تع ّوق الرسالة ،النظرات،
نربة وايقاع الصوت ،وغريها .بالتايل ،ميكننا عرب
قراءة حركات جسم الشخص الذي نقابله مثال ان
نعرف اىل حد كبري ،نوع شخصيته ونقاط قوتها
او ضعفها ،مبا يسهل علينا فهمه اكرث واختيار
طريقة التعاطي االنسب معه .كام ان استخدامنا
لتلك التقنيات مجتمعة مع بعضها البعض ،هي
الطريقة االفضل ،ما يساعدنا يف ايصال الرسائل
اىل االخرين بافضل اسلوب.
■ كيف ميكن توضيح مفهوم التعلم التجريبي

الذي يشكل القسم االكرب من برنامج التدريب
كام ارشتم؟
□ التعلم التجريبي عبارة عن تطبيق واقعي
وتفاعيل لكل ما تم اعطاؤه يف الدروس النظرية.
لتوضيح الفكرة نورد بعض االمثلة :القيام مبواجهة
احد املتدربني مع متدرب آخر ،ميثل دور مواطن
ينجز معاملة ما ،وهو يف حالة غضب وانفعال
شديدين ،ومراقبة كيفية تعاطيه مع انفعاالت
املواطن املفرتض ،ومن ثم تقييم التجربة وتحليلها
عرب حوار مشرتك مع املتدربني كافة .او ان يقف
املتدربون مثال يف دائرة ويبدأ املدرب بتمرير
هدية خيالية ،اي من دون ان يتكلم .يستمر يف
املحاولة حتى يستطيع كل متدرب معرفة ما
هي الهدية التي تلقاها ،ثم يطلب من املتدربني
عدم التكلم وايصال الرسالة من دون استعامل
الكلامت ،وغريها من االمثلة املشابهة عىل صعيد
مختلف االختصاصات التي يشملها برنامج التعلم.
■ كم دورة انجزت حتى االن ،وما تقييمكم لها؟
□ بسبب ظروف جائحة كورونا ،اعتمدنا موقتا
انجاز دورة واحدة كل شهر ،مع اتخاذ اقىص
اجراءات الوقاية الصحية .حتى االن انجزنا دورتني،
يف شباط واذار ،غري ان الدورات ستصبح متواصلة
مبدئيا يف املرحلة املقبلة .نخضع الربنامج التدريبي
لعملية تطوير مستمرة ،بخاصة عىل ضوء تقييم
االداء يف كل دورة ،وذلك مبساعدة رئيس مركز
التدريب الوطني املقدم طارق الحلبي وبارشافه،
وهو ميلك خربات كبرية يف مختلف مجاالت
التدريب ،فضال عن كونه يدرب احدى اهم مواد
الربنامج وهي مادة التميز والجودة يف التعامل مع
املواطنني .اما بالنسبة اىل موضوع تقييم الدورات
املنجزة ،فيعد ممتازا كون املتدربني تفاعلوا بشكل
كبري وبحيوية الفتة مع كل مواد الربنامج ،عىل
اساس انها مجموعة مواد غري تقليدية تتمحور
حول قدراتهم الذاتية وتقنيات ومهارات تعاملهم
مع االخرين ،سواء يف عالقاتهم االجتامعية او
الوظيفية ،وكونها من جهة اخرى ترفع من مستوى
ثقافتهم يف مجال حقوق االنسان الذي يأيت يف اعىل
سلم اهتاممات املديرية العامة لالمن العام .كذلك
بات جميع املواطنني يعلمون ويتحسسون ذلك،
كام يؤكد دامئا املدير العام اللواء عباس ابراهيم.
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