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خالل شباط الفائت، اطلقت املديرية العامة لالمن العام برنامجا تدريبيا بعنوان "كيفية التعامل مع املواطنني واالجانب وتطبيق 
مدونة قواعد السلوك ومعالجة الحاالت الخاصة"، يهدف اىل تطوير مهارات العسكريني يف التواصل االنساين الفعال، تحليل شخصية 

وافكار الشخص عرب لغة جسده وغريها من املهارات، كام يتضمن التعمق يف آليات تطبيق مدونة قواعد السلوك يف االمن العام

قضّية

األمن العام أول مؤّسسة أمنّية 
تطلق برنامج مهارات التواصل

اضافة اىل الكثري من التامرين التطبيقية وبرامج 
تحليل الشخصية ذات الصلة مبختلف مواضيع 
بعض  عرض  عند  سنتوقف  التدريب.  برنامج 
مهارات  تطوير  برنامج  تضمنه  عام  االمثلة 
مدونة  قسم  اي  قسميه،  يف  االنساين  التواصل 
انواع  مختلف  قسم  ثم  ومن  السلوك،  قواعد 

التواصل االنساين الفعال، وذلك كااليت:

النوع االجتامعي او الرأي السيايس او  اللغة او 
االصل الوطني.

- حامية الحقوق والحريات والدفاع عنها من اي 
انتهاك.

والخدمة  واالمان  االمن  تأمني  عىل  الحرص   -
لجميع املواطنني واملقيمني عىل االرايض اللبنانية.

- بذل اقىص الجهود االستعالمية وتنفيذ املهامت 
امليدانية، ومكافحة االرهاب والجرمية، وتحقيق 

االمن.

مبادئ االمن العام 
اهم مبادئ االمن العام: 

- احرتام الكرامة االنسانية.
- العدالة واملساواة يف تطبيق القانون.

- حامية الفئات الضعيفة.
- القدوة يف القيادة.

- االحرتاف واملهنية واملوضوعية.
- النزاهة واالستقامة.

التواصل الفعال
الحوار واالصغاء هام من اهم تقنيات التواصل 

الفعال، وهذه اهم قواعد انجاح كل منهام:
* يف ما خص الحوار:

- التكلم بلغة بسيطة ومفهومة واستعامل جمل 
قصرية. 

- االنفتاح نحو االخر وتفادي االحكام املسبقة. 
- تحويل العنف او التواصل العنفي اىل تواصل 

العنفي.
ايجايب  بشكل  والوجه  الجسم  استعامل   -

)االبتسامة، االمياءات...(.
- الصدق والشفافية. 

- عدم اهامل التواصل البرصي.
- الحزم وال العنف )يف حل الخالفات، يف اتخاذ 

القرار...(.
- صياغة الجمل بـ"رسالة االنا" او "نحن" )انا اشعر 
...انا اعرف ...( بدل من اللوم وتوجيه االنتقادات. 

* يف ما خص االصغاء:
- محاولة االستامع اكرث من التكلم.

- تفادي الرسائل للشخص االخر )انت ال تفهم... 
ال تعرف...(

تحقيقا العىل درجات التواصل البناء والودي بني 
وبعد  واملواطنني،  العام  لالمن  العامة  املديرية 
اطالقها سابقا برامج واقساما عدة تسهل وتفّعل 
املجتمعية  الرشطة  كاسرتاتيجيا  التواصل  هذا 
اطالقها  يأيت  وغريهام،  االتصاالت  خدمة  وقسم 
االنساين  التواصل  مهارات  تطوير  برنامج  اليوم 
تعزيز مهارات عسكرييها بشكل علمي  بهدف 
التواصل،  مجاالت  يف  ومحرتف  اكادميي  نفيس 
االصغاء، الحوار، التفهم، ادارة الضغط واالزمات، 
ذلك  كل  املهارات.  من  وغريها  النزاعات،  حل 
بهدف تقديم افضل خدمة عامة للمواطن، وفق 
ارقى معايري حقوق االنسان وقواعد علم النفس 
التواصيل، وألن املواطن "هو رب عملنا ويجب ان 
نكون يف خدمته عىل اكمل وجه"، كام يؤكد دامئا 

املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم.
مهارات  تطوير  برنامج  وخصائص  اهمية  ما 
العامة  املديرية  اطلقته  الذي  االنساين  التواصل 
لالمن العام؟ ماذا يتضمن من مواضيع تدريبية؟ 
التواصل االنساين غري  انواع وسائل  ابرز  ما هي 
الجسد؟ وماذا عن  بلغة  اللفظي، اي ما يعرف 
الصوت،  نربات  الجسد،  حركات  بعض  معاين 

طريقة الكالم، الخ...

خصائصه واهميته
االنساين  التواصل  مهارات  تطوير  برنامج  يتميز 
العامة  املديرية  عسكريي  كل  سيشمل  الذي 
لالمن العام تباعا، بثالث ميزات ذات طابع نوعي:
- يجمع يف آن واحد بني علوم عدة كعلم النفس، 
علم االجتامع، علم القانون وسواها. بالتايل هو 
دائرة  اىل  تابعني  وعسكريني  ضباط  من  مبتكر 

التدريب يف االمن العام. 
- يتضمن يف القسم االكرب منه معلومات ودروس 

رسالة االمن العام 
رسالة االمن العام شاملة وهي تتضمن االيت:

امنه  املحافظة عىل  وارضاؤه،  املواطن  - خدمة 
وسالمته، واظهار وجه لبنان املرشق.

- تطبيق القوانني واالنظمة من دون مس حرية 
وحق املواطنني والرعايا العرب واالجانب.

- عدم  التمييز عىل اساس العرق او  اللون  او 

املحامي منير الشدياق
mounirchidiac2014@gmail.com

ال تعطى اكادمييا اال للمتخصصني يف مجال علم 
النفس. 

- يرتكز يف القسم االكرب منه عىل جانب الشق 
التدريب  نهج  اعتامد  عىل  النظري،  التعليمي 
بدأت  الذي  والتفاعيل،  الواقعي  اي  التجريبي، 
املؤسسات  اهم  سنوات  منذ  رسميا  تنتهجه 
للمديرية  يسجل  بالتايل،  العامل.  يف  التعليمية 
العامة لالمن العام يف هذا السياق انها من اوىل 
نهج  تدخل  التي  اللبنانية  الرسمية  املؤسسات 
التدريب التجريبي وعلم نفس التواصل الفعال 
ضمن برامج التدريب التي تشمل افرادها كافة.  
استطرادا، يحتوي الربنامج عىل مواد غري تقليدية، 
وتحليل  الصوت  ونربات  الجسد  لغة  كقراءة 
الشخصية وسواها، وهي تتمحور حول القدرات 
تعاملهم  ومهارات  وتقنيات  للمتدربني  الذاتية 
او  االجتامعية  عالقاتهم  يف  سواء  االخرين  مع 
الوظيفية. بالتايل هي مفيدة لهم جدا يف حياتهم 
اليومية سواء عىل صعيد فهمهم لذاتهم بالدرجة 
مهارات  وتطوير  لالخرين  فهمهم  او  االوىل 
عىل  ايجابا  ينعكس  مبا  معهم  الفعال  التواصل 
والوظيفية عىل  االجتامعية  نواحي حياتهم  كل 

السواء. 

مضمون الربنامج
يتألف برنامج تطوير مهارات التواصل االنساين 
حول  االول  يتمحور  رئيسيني،  قسمني  من 
مدونة قواعد السلوك يف االمن العام التي سبق 
بالتعاون  العام  لالمن  العامة  املديرية  وانجزتها 
مع مكتب املفوض السامي لحقوق االنسان يف 
االمم املتحدة. من ابرز املواضيع التي يتضمنها 
الحرص:  ال  املثال  سبيل  نذكر عىل  القسم،  هذا 
الذي  الصفات  ومبادئه،  العام  االمن  رسالة 

بها،  التحيل  العام  االمن  عسكريي  عىل  يجب 
القانوين  االطار  العام،  االمن  عسكري  سلوكيات 
الدويل والوطني للمدونة واعتامدها كل معايري 
حقوق االنسان العاملية، اساسيات االعالن العاملي 
لحقوق االنسان، التعامل مع اصحاب الحقوق، 
سواء عىل املعابر الحدودية، العامل واملهاجرون، 
املالهي  الفن يف  عامالت  االحتجاز،  مراكز  نزالء 
الليلية وسواها، وذلك وفق ارقى معايري حقوق 
االتفاقات  لكل  معمق  رشح  كذلك  االنسان. 
الدولية الخاصة بحقوق االنسان، كاالعالن العاملي 
الدويل  القانون   ،)UDHR( االنسان  لحقوق 
عىل  القضاء  اتفاق   ،)IHRL( االنسان  لحقوق 
 ،)CEDAW( املرأة  ضد  التمييز  اشكال  جميع 

الخ...
القسم الثاين من الربنامج يتمحور حول مختلف 
مواضيع التواصل االنساين، التي نذكر منها عىل 

سبيل املثال:  
الفعال:  التواصل  ومهارات  مهنية  مهارات   -
وغري  اللفظي  التواصل  مستوى  التواصل، 
اللفظي، مستويات التواصل حسب طبيعة كل 
تقنيات  القمع،  التواصل، نظرية  نوع، معوقات 
ومهارات  الحوار  كمهارات  الفعال  التواصل 

االصغاء وغريها، الخ.
- قراءة لغة الجسد: حركات الجسد، نربة الصوت، 
وضعية الجسم يف حالة الوقوف او الجلوس او 

غريها، امياءات الوجه، الخ.
انواعه،  النزاع،  تعريف  النزاعات:  حل  طرق   -
خصائص كل نوع، جميع مراحله وطرق املواجهة 
وتحديد املشكلة وحلها يف كل مرحلة، تقنيات 
والوساطة  واملفاوضة  الحوار  اي  النزاع  حل 
واملهارات  الطرق  افضل  واستعراض  والتحكيم 

النجاح كل نوع منها، الخ.
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واعادة  االستيضاح  اسئلة  استخدام   -
الصياغة )تقصد كذا... افهم انك تقول...(

)افهم  االخر  مشاعر  واحرتام  التعاطف   -
تخوفك، اقدر مشاعرك...(

لغة الجسد
يؤكد علامء النفس ان 7% فقط من التواصل 
بنربة  و%38  بالكلامت،  يكون  شخصني  بني 
الصوت و55% بلغة الجسد. اذا كان هناك 
تم  وما  بالكلامت  قيل  ما  بني  مثال  اختالف 
التعبري عنه بلغة الجسد، فان املستمع مييل، 
ضمنيا ونفسيا، اىل تصديق لغة الجسد اكرث 
من الكلامت. يف ما خص التعريف، تعرّب لغة 
غري  التواصل  اشكال  من  شكل  عن  الجسد 
عن  الفرد  بها  يقوم  ان  ميكن  التي  اللفظي 
وعي تام او بشكل "ال واٍع". يتضمن التواصل 
غري اللفظي بلغة الجسد واحدا او اكرث مام 
يف  الجسم  وضعية  الجسد،  حركات  ييل: 
حالة الوقوف او الجلوس او غريها، حركات 
اليدين، نربة الصوت، درجة الصوت )مرتفع 
الوجه  تعابري  الوجه،  امياءات  منخفض(،  او 
التي    Micro-expressions او  الدقيقة 
تظهر لفرتة قصرية جدا، وسواها من االمور 

املشابهة. 

حركات الجسد
يف ما خص املعاين النفسية لحركات الجسد، 

سنتوقف عند االمثلة التالية: 

وهو  انفه  البالغ  يلمس  عندما  االنف:   -
يف  يكذب  انه  عىل  دليل  فهو  يتحدث 

الحديث الذي يقوله.
ذراع  عىل  باصابعه  الشخص  نقر  االصابع: 
املقعد او عىل املكتب يشري اىل العصبية او 

نفاد الصرب.
- اذا جلس الشخص وقدماه فوق  بعضهام 
البعض يحركهام باستمرار، فهذا يدل عىل انه 

يشعر بامللل.
هذا  كتفه،  الشخص  يهز  عندما  االكتاف:   -
يعني انه ال يدري او ال يعلم ما تتحدث عنه 

وقد يعني ايضا الالمباالة.
والديه،  عىل  الطفل  يكذب  حينام  الفم:   -
اخفاء  اىل  اشارة  يف  فمه  عىل  يديه  يرضب 
املراهق  يكذب  وعندما  عنهام،  الحقيقة 

يلمس او يحك فمه بخفة.
- هز االكتاف عالمة الالمباالة.
- الغمز بالعني عالمة التودد.

اسلوب التحدث
التي  الطريقة  ان  النفس،  علم  بحسب 
من  الكثري  تكشف  الشخص  بها  يتحدث 
وهي  نفسه.  ومكنونات  شخصيته  خفايا 
غضبه،  حبه،  درجة  اىل  مؤرش  مثابة  تعد 
ثقته بنفسه وغريها من الحاالت. عىل سبيل 

املثال:
- من يتحدث برسعة بشكل متعمد، ويزيد 
اثارة  حالة  يف  يكون  عندما  الرسعة  من 

عاطفية، كالفرح او الغضب او القلق، يكون 
عالقاتهم،  كل  يف  املتوترين  االشخاص  من 
يشعرون بالوحدة بسهولة، يجدون صعوبة 
يف التعبري عن مشاعرهم الحقيقية، وما اىل 

هنالك.
- من يتحدث ببطء شديد ويحدد كلامته 
ينطق  ان  قبل  شديد  وبحرص  بالضبط 
باملثالية  يحلم  يزال  ال  انسانا  يكون  بها، 
عادة  ويتمسك  الناس،  بني  العالقات  يف 
يعارض  ما  كل  ويرفض  القدمية  بافكاره 

هذه االفكار، الخ.
- من يطلق كالمه بنعومة شديدة وكان فيه 
حنان ونغم، يكون شخصا متميزا بالهدوء يف 
عالقاته مع االخرين، االنفتاح، التفاؤل، الخ.

تحليل الشخصية
انواع  من  العديد  بني  النفس  علم  مييز 
الشخصيات كالشخصية الرنجسية، املنطوية، 
منها  ولكل  وسواها،  الجذابة  العصبية، 
سبيل  عىل  صاحبها.  متيز  وخصائص  صفات 

املثال نتوقف عند االمثلة التالية:
- الشخصية الرنجسية: هي بشكل عام متثل 
مفرط،  بشكل  بنفسه  يهتم  الذي  الشخص 
او الشخص الذي يكرث من تقدير ذاته. من 
بسطحية  التعامل  اصحابها  صفات  اهم 
ضعف  نقاط  استغالل  محاولة  االمور،  مع 
منها  واالستفادة  عليهم  والتسلط  االخرين 

لتحقيق مكاسب شخصية وخاصة، الخ...  
صفات  ابرز  من  املنطوية:  الشخصية   -
حيث  واالنفراد،  العزلة  يف  الرغبة  اصحابها 
االستمتاع  عىل  الفردي  االستمتاع  يفضلون 
الَجامعي، انحسار العواطف، قسوة القلب، 
برودة املشاعر، ضعف االنفعاالت النفسية، 

وعدم املباالة مبشاعر االخرين، الخ...  
- الشخصية الجذابة: من اهم صفاتها الثقة 
بروح  التمتع  وااليجابية،  املرح  بالنفس، 

االلفة والتواصل مع االخرين، الخ...
استطرادا، ميكن ايضا تحليل صفات شخص 
عينيه،  جبينه،  رأسه،  شكل  خالل  من  ما 
انفه، ذقنه وسواها من اعضاء رأسه وهذا ما 

يطلق عليه عرفا اسم علم الفراسة.


