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الخطة الخمسية الجديدة لتطوير االمن العام، التي اطلقت قبل اشهر عقب انتهاء 
بتنفيذ  املعنية  املدين  العسكري  التعاون  استحداث شعبة  امثرت  السابقة،  الخطة 
التدريب  مركز  استحداث  كذلك  الوطن،  مساحة  واجتامعية عىل  امنائية  مشاريع 
 - - عسكرية  امنية   - ادارية  دورات  بانجاز  املعني  العام  باالمن  الخاص  الوطني 

ثقافية ترفع مستوى اداء العسكريني وجهوزهم وثقافتهم 

دورات إدارية ـــ أمنية ـــ عسكرية ـــ ثقافية
إنطالق أعمال مركز التدريب الوطني لألمن العام

تحقيق 

مثابة  سيكون  الخاص  الوطني  التدريب  مركز 
استحداثه  سيتم  الذي  العام  االمن  معهد  نواة 
يف وقت الحق. وهو يتمركز يف منطقة جديدة 
الخامسة والسادسة من  الطبقتني  املنت، ضمن 
مبنى مركز امن عام املنت االقليمي الذي جرى 
سبع  من  واملؤلف   ،2018 نيسان  يف  تدشينه 

طبقات اىل طبقة سفلية.
رئيسه  والتقت  املركز،  قصدت  العام"  "االمن 
ظروف  رشح  الذي  الحلبي  طارق  الرائد 
استحداثه، مهامته، اهدافه، طرق وضع برامج 
التدريب، اضافة اىل عرضه ابرز تفاصيل برنامج 
دورة قيادة اآلليات وصيانتها التي كانت تنجز 

يف اثناء زيارتنا املركز. 

■ كيف انطلقت فكرة استحداث املركز، وكيف 
تم تحقيقها؟

□ فكرة استحداث مركز تدريب خاص باملديرية 
العامة لالمن العام، يكون قادرا عىل تلبية حاجاتها 
واالدارية  العسكرية  التدريبات  انواع  كل  اىل 
احد  كانت  مستقل،  بشكل  والثقافية  واالمنية 
بنود خطة التطوير التي وضعت ضمن املديرية 
منذ سنوات. كان الهدف استحداث مركز تدريب 
وتقنياته وتجهيزاته   وبرامجه  قدراته  يوازي يف 
اهم املراكز املوجودة يف امريكا وبريطانيا وفرنسا 
وسواها من الدول املتطورة يف هذا املجال. لهذه 
مرشوع  مع  والتنسيق  بالتعاون  قمنا  الغاية، 
باطالق  اللبناين  والجيش  االورويب  املساعدات 
مرشوع اصالح قطاع االمن يف لبنان. احد ابرز 
من  مدربني  وعسكريني  ضباط  اعداد  اهدافه 
االمن العام، ارشفت عىل تدريبهم مجموعة من 
نخبة الضباط العاملني يف اهم مراكز التدريب 
يف العامل، ليتولوا هم الحقا مهمة التدريب يف 

دورات يف مجاالت عدة، احداها تنفذ االن وهي 
دورة قيادة آليات وصيانتها.

■ قبل الدخول يف تفاصيل هذه الدورة، يهمنا 
ان نعرف ماذا يتضمن املركز؟

الدروس  العطاء  مخصصة  قاعات  يتضمن   □
النظرية، املجهزة باحدث الشاشات التي نعرض 
عربها افالم تتصل مبوضوع كل دورة، متاشيا مع 
طرق التعليم والتدريب الحديثة، اضافة اىل ذلك 
يحتوي عىل قاعة مخصصة حرصا للتدريب يف 
مجال املعلوماتية مجهزة بعدد كبري من اجهزة 
للرياضة  وقاعة  وبرامجه،  الحديثة  الكومبيوتر 
فيها احدث املعدات الرياضية، ومكتبة تحوي 
والعربية  اللبنانية  الكتب  من  كبرية  مجموعة 
والعاملية املتخصصة يف كل املجاالت العسكرية 
واالمنية واالدارية والقانونية والثقافية مبختلف 

انواعها، بحيث سنستعني بها يف تحضري واعداد 
برامج ومناهج جميع الدورات املنوي تنفيذها، 
كام نضعها يف ترصف العسكريني الذين يريدون 
تحضري  او  معني،  موضوع  يف  ثقافتهم  زيادة 
دراسة معمقة تتصل بأي من مجاالت عملهم 
اىل  بالنسبة  اما  املديرية.  ضمن  ومهامتهم 
التدريب العمالين فسننجزه، بالتعاون والتنسيق 
مع كل مكاتب االمن العام ودوائره، يف اي من 
االماكن التابعة لها، التي تكون مناسبة لكل نوع 

تدريب عمالين، بحسب طبيعة كل دورة. 

■ انتم من تضعون مناهج التعليم والتدريب 
لجميع الدورات؟

□ نعم. يف كل نوع دورة نريد تنفيذها نقوم 
يف  واملعتمدة  بها  املتصلة  الربامج  كل  بدراسة 
مع  الربامج  تلك  نقارب  ثم  العامل،  دول  اهم 

حاجاتنا ضمن املديرية يف ضوء الواقع والقانون 
اللبنانيني. بعدها نضع منهاجا خاصا لكل دورة 
وفق كل تلك املعطيات مجتمعة، ونبدأ تنفيذه.

■ ما هي آلية تحديد الدورات الالزم انجازها؟
املهم  من  املجال،  هذا  يف  الصورة  لتوضيح   □
دائرة  اىل  اداريا  يتبع  املركز  ان  اىل  االشارة 
التدريب يف مكتب شؤون العديد يف املديرية، 
وهي تضم منسقي التدريب املوجودين بشكل 
والدوائر، ومهمتهم درس  املكاتب  دائم يف كل 
حاجاتها اىل جميع انواع الدورات، بالتنسيق مع 
رؤسائها، ومن ثم رفع تقرير مفصل بها اىل رئاسة 
دائرة التدريب التي بدورها تنسق معنا يف كل 
التفاصيل النظرية والعمالنية واللوجستية الالزمة 
لكل دورة مقرتحة. بعد االنتهاء من اقرار تنفيذ 
الدورة، او برنامج تدريبي يشمل دورات عدة، 
املديرية،  ضمن  املعتمدة  االدارية  لآللية  وفقا 
يحال الينا قرار انجازها، فنبدأ التنفيذ. هذه هي 
اآللية املعتمدة وهي مرنة تواكب كل الحاجات 
املستجدة يك يتم تلبيتها يف ارسع وقت ممكن. 

■ سبق وارشتم اىل دورة قيادة اآلليات وصيانتها، 
ماذا تحدثنا عن تفاصيلها؟

□ هذه الدورة التي تضم عسكريني من مختلف 
تشمل  االقليمية،  ودوائره  العام  االمن  مكاتب 

قسمي تدريب: 
• نظري يتضمن رشح قانون السري اللبناين من 
جهة اوىل، ورشح مبادئ القيادة املعتمدة عامليا 
وآدابها من جهة ثانية. هذا القسم ينجز ضمن 

مركزنا. 
قيادة  عىل  عمالنيا  تدريبا  يتضمن  عميل   •
والكبرية،  املتوسطة  والشاحنات  السيارات 
الظروف  كل  يف  عام،  بشكل  وصيانتها 
وهذا  السائق.  تصادف  قد  التي  واالحتامالت 
املوجود يف  العام  االمن  ينجز يف مرآب  القسم 

ساحة العبد - جرس الفيات. 
والعميل،  النظري  بقسميها  الدورة،  تتخلل 
امتحانات يومية مكثفة. عند انتهائها  يحصل 
تثبت  شهادات  عىل  الناجحون  العسكريون 

متابعتهم لها. 

■ اي مواضيع يف قانون السري تم رشحها مثال؟
□ معظم احكامه تقريبا وبشكل معمق. 

ارشاف  يف  جهزناه  استحدثناه.  الذي  مركزنا 
ومساعدة مرشوع املساعدات االوروبية باحدث 
عامليا  املعتمدة  واملعدات  والربامج  التقنيات 
مركز  تسمية  عليه  اطلقنا  التدريب.  مجال  يف 

التدريب الوطني الخاص باالمن العام.

■ ما االهداف التي سيعمل املركز عىل تحقيقها؟
ادارية  دورات  انجاز  اول  رئيسيان:  هدفان   □
وامنية وعسكرية وثقافية متقدمة لجميع ضباط 
مستوى  رفع  بهدف  وعسكرييه  العام  االمن 
ادائهم وجهوزهم وثقافتهم. ثان اعداد مدربني 
ثانويني، اي غري تابعني اداريا ملركزنا بل لدوائر 
االمن العام االقليمية املنترشة يف كل املحافظات 
البعيدة من مدينة بريوت، يك يقوموا  اللبنانية 
هم الحقا بتدريب العسكريني ضمن نطاق عمل 
الدوائر التي يتبعون لها، مبا يوفر عىل عسكريي 
تلك الدوائر واملراكز التابعة لها مشقة الحضور 
اىل مركزنا يف جديدة املنت ملتابعة الدورات من 
دون  من  يتابعونها  يجعلهم  ومبا  اوىل.  جهة 
التغيب عن مراكزهم من جهة ثانية. ما تجدر 
االساسيني،  مدربيه  بكل  املركز  ان  اليه،  االشارة 
وكذلك الثانويني، سيكون مثابة نواة معهد االمن 
العام الذي سيتم استحداثه يف املستقبل. وهو 

سيكون ايضا معسكرا تدريبيا ضخام.

■ متى انطلق العمل فعليا؟
□ منذ نحو شهرين. تحديدا يف اول ايلول التحقنا 
جميع  وانجاز  تجهيزه  عملية  وبدأنا  باملركز 
التحضريات االدارية واللوجستية الالزمة الطالق 
سينضم  قريب  وقت  خالل  كامالً.  فيه  العمل 
والعسكريني،  الضباط  من  اضايف  عدد  الينا 
بكل  القيام  لنا  يتيح  يكتمل عديده بشكل  يك 
هذه  خالل  نحن  عاتقنا.  عىل  امللقاة  املهامت 
الفرتة نحرض لبدء تنفيذ برنامج تدريبي سنوي 
شامل سيطلق يف بداية عام 2019 ليكون مثابة 
االنطالقة الرسمية لعمل املركز. عىل الرغم من 
وبهدف  والتنظيمية،  التحضريية  االجواء  هذه 
استثامر الوقت اىل اقىص حد ممكن، بدأنا تنفيذ 

مشاركون.رئيس مركز التدريب الوطني الخاص الرائد طارق الحلبي.

من الدورة التدريبية لقيادة اآلليات.
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تدريس  برنامج  التوضيح، قسمنا  ملزيد من 
قانون السري اىل عرشة عناوين عريضة هي: 

• اول تعريفات ومصطلحات عامة. 
• ثان القواعد العامة للسري عىل الطرقات، وهذا 
القسم يعترب االهم وقد تطرقنا ضمنه اىل ادق 
الخاصة  العامة  باالحكام  املتعلقة  التفاصيل 
الرسعة،  املركبات،  لسري  عامة  احكام  باملشاة، 
استعامل  املرور،  افضلية  والتالقي،  التجاوز 
املركبات  انارة  والتوقف،  الوقوف  املنبهات، 

واشاراتها. 

السالمة  عىل  للحفاظ  عامة  احكام  ثالث   •
العامة. 

• رابع اشارات والفتات وعالمات سطح الطريق. 
ومجموعة  بالسيارات  خاصة  احكام  خامس   •

من املقطورات. 
• سادس رشوط املتانة والسالمة يف املركبات. 

• سابع احكام خاصة بلوحات التسجيل. 
• ثامن الحوادث ومعالجتها. 

• تاسع الرشعة اللبنانية لحقوق املشاة. 
• عارش اشارات لوحة املفاتيح.

■ ماذا تضمنت مادة مبادئ وآداب القيادة؟
□ ستة عرش فصال، كل منها مخصص ملوضوع 
التالية:  هي  العريضة  وعناوينها  محدد، 
السائق،  بها  يقوم  التي  االخطاء  عن  مناذج 
والنعاس  االرهاق  الرتكيز،  يف  النقص  مخاطر 
رد  مسافة  الكحول،  تأثري  القيادة،  اثناء  يف 
الفرملة  مسافة  التوقف،  ومسافة  الفعل 
الحامية  وسائل  الصحيحة،  الفرملة  وطرق 
داخل املركبة، االنوار االساسية للمركبة، نظام 
عىل  املحافظة  كيفية  التربيد،  نظام  الوقود، 
املعادم،  نظام  الحرارة،  ارتفاع  عند  املحرك 
االطارات،  وانواع  االطارات  يف  الهواء  ضغط 
القيادة  اثناء  يف  االعطال  مع  التعامل  كيفية 
دواسة  وعطل  املحرك  توقف  منها  السيام 
املركبة،  يف  حريق  املكابح،  يف  وعطل  الوقود 
انخالع غطاء املحرك يف اثناء السري، ارشادات 
مهمة للسائق، واخريا الحاالت املوجبة لعدم 
اىل  تؤدي  التي  والحوادث  املركبة  قيادة 

اصابات جسدية او وفاة.

■ ماذا بالنسبة اىل قسم التامرين العملية ضمن 
الدورة؟

التدريبات  من  كبرية  مجموعة  تضمن   □
السيارات  بقيادة  الخاصة  العمالنية 
يف  السيام  والكبرية،  الصغرية  والشاحنات 
او  اخرى  آلليات  االمنية  املطاردة  حاالت 
افراد مشاة، وسواها من التفاصيل. اضافة اىل 
طرق اجراء الصيانة االساسية لتلك اآلليات، 
وااللكرتونية  امليكانيكية  اقسامها  بكل 

والكهربائية.

■ هل من دورات اخرى انجزت ضمن املركز، او 
قيد االطالق يف وقت قريب؟

اآلليات  قيادة  دورة  جانب  اىل  بالطبع.   □
اولية.  اسعافات  دورة  انجاز  بدأنا  وصيانتها، 
استخدام  تقنيات  عىل  تدريب  دورة  ستليها 
اللغة االنكليزية،  انواع االسلحة، ودورة يف  كل 
يف  نزال  ال  نحن  وارشت،  سبق  كام  وسواها. 
مرحلة استكامل تجهيز املركز وتحضري الربامج، 
ويف مطلع العام 2019 سنطلق برنامج تدريب 
شامل ميتد اىل مدة سنة، ليكون مثابة االنطالقة 
الرسمية لعمل مركز التدريب الوطني الخاص 

باالمن العام.  مركز امن عام املنت االقليمي.

التدريب عىل الكومبيوتر.


