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يف االول من آب 2020 كانت الكلية الحربية عىل موعد مع تخرج دفعة جديدة من تالمذة الضباط بعد ترقيتهم اىل رتبة مالزم. 
الدورة التي شاءت ظروف جائحة كورونا تخرجها من دون احتفال رسمي، ضمت بني صفوفها 13 مالزما لصالح املديرية العامة لالمن 

العام، انضموا اىل صفوفها رافدين اياها بدم جديد يحمي الوطن بالسيف ويخدم املواطنني بالقلم تحت سقف القانون

نشاطات

من الكلّية الحربية إلى صفوفه حاملني السيف والقلم
13 مالزمًا في األمن العام أقسموا اليمني

من  اكتسبتموه  ما  الضباط،  "ايها  وقال: 
ومن  الحربية،  الكلية  يف  وثقافة  معرفة 
يف  قوة  مدماك  املسؤولية،  وتحّمل  انضباط 
العدل  بنيان شخصيتكم. وقوفكم يف حرضة 
االلتزام  من  املزيد  عليكم  يرتب  والعدالة 
االخالقي واملعنوي تجاه وطنكم ومؤسستكم 

فخر واعتزاز من اجل بناء دولة قوية، قادرة، 
عادلة".

وطائفة  لبنان،  هو  واحد  وطن  "لكم  وختم:   
واحدة هي لبنان. انتم العني الساهرة التي ترعى 
هذا الوطن وامنه وسالمته. ما قسمنا اليوم يف 

رصح العدل اال َدين علينا وعلينا الوفاء به".

يف 15 نيسان 2021، اقسم املالزمون الجدد يف 
املديرية العامة لالمن العام اليمني القانونية امام 
القايض  استئناف بريوت  االول ملحكمة  الرئيس 
بريوت، يف  العدل يف  الله يف قرص  حبيب رزق 
حضور كل من املقدم لويس روحانا واملقدم بهاء 
بيار حرب واملالزم هيثم قنديل  طعمه والرائد 
تابع  بعدما  العام،  لالمن  العامة  املديرية  عن 
التدريب  دائرة  ارشاف  تحت  الجدد  املالزمون 
تدريبيتني متحورتا حول  العام دورتني  االمن  يف 
مهامت املديرية العامة لالمن العام وصالحياتها. 
امام قوس املحكمة الذي ضم الرئيس االول رزق 
الجدد  املالزمون  وقف  االربعة،  والضباط  الله 
الثالثة عرش واقسموا بصوت واحد اليمني: "اقسم 
بريب ووطني ورشيف انني اطيع رؤسايئ يف كل ما 
يتعلق بالخدمة التي ادعى اليها، وال انتهك حرمة 
الرشف وال استعمل السلطة التي اعطيتها اال يف 

سبيل توطيد النظام وتنفيذ القانون".
كلمة  الله  رزق  القايض  ارتجل  القسم،  بعد 
التوفيق يف مسرية  الجدد  للمالزمني  فيها  متنى 
من  املواطنني  وخدمة  الوطن  الجل  التضحية 
خالل املديرية العامة لالمن العام التي مل تبخل 
واملواطنني.  الوطن  الجل  بالتضحيات  يوما 

ثابروا  املسؤولية،  قدر  عىل  كونوا  وشعبكم. 
بصدق  بها  تكلفون  التي  االعامل  عىل 
واخالص وتفان، وكونوا موضع ثقة رؤسائكم 
وقدوة صالحة ملرؤوسيكم ومثاال يحتذى به. 
ال تساوموا ابدا عىل الحق يك تكونوا عىل قدر 
بكل  اليكم  يتطلعون  الذين  اللبنانيني  امال 

ودعاهم اىل العمل بكل قوة واخالص من اجل 
الوطن، كونهم ميتلكون طاقات جديدة تتحصن 
كذلك  والطموح.  واملعنويات  واملعرفة  بالعلم 
الذات، وعدم توسل  االتكال عىل  حضهم عىل 
اىل  للوصول  سبيال  الكفاية  من  بدال  الواسطة 
املؤسسات  رؤساء  كل  ان  لهم  مؤكدا  غاياتهم، 
االمنية والعسكرية والسلطات القضائية يبحثون 
املراكز  لتسليمهم  الكفيني  االشخاص  عن  دامئا 
واملهامت الحساسة التي تعكس صورة املؤسسة 
مهام  الكفيني  غري  االشخاص  عن  ال  واداءها، 

كانت عالقتهم بهم جيدة. 
وحضهم عىل ان يجتهدوا ليكونوا من الضباط 
ان  منهم  طالبا  مؤسستهم،  بهم  تفخر  الذين 

واملجتمع  للناس  وقدوة  يحتذى  مثاال  يكونوا 
ورفاقهم العسكريني.

ثم القى املقدم روحانا كلمة املدير العام لالمن 
العام اللواء عباس ابراهيم، جاء فيها: "ان نقف يف 
حرضة القضاء لنشهد عىل قسم اليمني القانونية 
لضباط تخرجوا حديثا وانخرطوا يف سلك االمن 
العام، تكريس للقواعد القانونية الراعية للوظيفة 
الدولة  حقوق  صون  يف  العدالة  تضمن  التي 
واملواطنني وكل مقيم عىل االرايض اللبنانية عىل 
حد سواء، ذلك ان القضاء احد اهم اعمدة بناء 
الدولة الحديثة املتطورة من اجل تأمني االستقرار 

االجتامعي".
ما  اليمني  الضباط قسم  تأدية  "يؤكد  اضاف: 
التزامهم  لجهة  الرتب  كل  من  رفاقهم  ارساه 
ترعى  التي  والتعليامت  واالنظمة  القوانني 
سياق  يف  العام  لالمن  العامة  املديرية  عمل 
حامية الوطن والشعب. يرتكز عمل املديرية 
العامة لالمن العام عىل وجوب معرفة الواقع 
بها  يحوط  وما  البالد  فيه  متر  الذي  الدقيق 
عىل  مصممة  وهي  وتحديات،  اخطار  من 
مواجهتها بكل ما اوتيت من عزم وارادة عىل 

الصعد االمنية واالجتامعية".

املقدم روحانا يلقي كلمته.ضباط االمن العام يقسمون اليمني. الضباط الجدد مع القايض رزق الله وضباط املديرية.القايض رزق الله يلقي فيهم كلمة.

جوزيف  سعيد،  هادي  عبدالله،  اسامة 
اييل  البيطار،  خالد  رسور،  حسن  فياض، 
الرايس، ابراهيم فواز، حسني حمزه، يوسف 
سليامن، دافيد الياس، جوزف ابوعزي، اييل 

صقر، فادي جربان. 

املالزمون الجدد

يف مناسبة التحاقهم باملديرية العامة لالمن العام 
بعد تخرجهم يف الكلية الحربية، خضع املالزمون 
الجدد اىل برنامج تدريب ضمن املديرية العامة 
لالمن العام تضمن دورتني نعرض ابرز عناوينهام:
تاريخ  ايام سبقت  االوىل خمسة  الدورة  امتدت 
كانت  الحربية.  الكلية  يف  رسميا  الضباط  تخرج 
دروسا  برنامجها  تضمن  متهيدية،  دورة  مثابة 
املديرية  نشأة  عام حول  نظرية متحورت بشكل 
العامة لالمن العام وتطورها، هيكليتها االدارية، 
استعراض عام لكل القوانني ذات الصلة مبهامتها 
وصالحياتها، اهمية دورها يف مجال حامية حقوق 
جمعيات  سائر  مع  والتنسيق  بالتعاون  االنسان 
وهيئات املجتمع املدين املحلية والدولية، وسواها 

من املواضيع املشابهة. 
الدورة الثانية امتدت شهرا كامال. تضمن برنامجها 
دروسا نظرية وتطبيقية معمقة اجريت يف املركز 
اضافة  العام،  باالمن  الخاص  للتدريب  الوطني 
مكاتب  مختلف  شملت  ميدانية  زيارات  اىل 
االمن العام ودوائره ومراكزه. ميكن اختصار ابرز 

العناوين العريضة لهذه الدورة كااليت: 
بتقنية  انجزت  محارضات  النظرية:  الدروس   -1
العرض البرصي Power Point، نفذها ضباط من 

مختلف املكاتب والدوائر واملراكز يف االمن العام. 
بشكل مسهب  تضمنتها  التي  املواضيع  ابرز  من 

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

سريها، املدة الالزمة النجاز كل منها.
لالمن  العامة  املديرية  تنظيم  قانويّن  رشح   -
االشرتاعي  باملرسوم  الصادر  القانون  اي  العام، 
والقانون    ،1959 حزيران   12 تاريخ   139 رقم 
كانون   16 تاريخ   2873 رقم  باملرسوم  الصادر 
املحاكامت  اصول  قوانني  اىل   ،1959 االول 
كيفية  العقوبات،  العسكري،  القضاء  الجزائية، 
املختصة  القضائية  الجهات  كل  مع  التنسيق 
كل  اىل  اضافة  كافة.  واالحتامالت  الحاالت  يف 
االمن  مكاتب  بعمل  الخاصة  الدامئة  التعليامت 

العام ودوائره ومراكزه.  
الخاصة  السلوك  قواعد  مدونة  احكام  رشح   •
عام  انجزت  التي  العام  لالمن  العامة  باملديرية 
يف  االنسان  حقوق  مكتب  مع  بالتعاون   2016

االمم املتحدة.
2- الدروس التطبيقية: تضمنت محارضات ومتارين 

عملية يف كل املجاالت ذات الصلة مبهامت االمن 
العام وعمله. عىل سبيل املثال:

• االسلحة املعتمدة.
• امن وثائق السفر واملستندات الثبوتية.

نوع  كل  اىل  بالنسبة  العقوبات  فرض  اصول   •
مخالفة.

مع  التعامل  وكيفية  الفعال  التواصل  تقنيات   •
املواطنني.

اجراء جوالت ميدانية  امليدانية: تم  الجوالت   -3
العام، للتعرف عن  عىل مختلف قطاعات االمن 
تنفيذ كل مهامتها  آلية  كثب وبصورة حية عىل 
ضباط  مبرافقة  وذلك  ضمنها،  املعامالت  وسري 
القطاعات تحت ارشاف ومتابعة مركز  من هذه 

التدريب الوطني ودائرة التدريب.  
االختبارات  من  العديد  اجراء  الدورة  تخلل 
املتنوعة اسبوعيا،  بهدف التأكد من حسن وصول 

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

وبالدم عندما يحتاج  اليه الوطن.

من الكلية الحربية الى االمن العام


