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تحقيق

اتباع وسائل كثرية لتطوير ورفع مستوى  العام عىل  العامة لالمن  دأبت املديرية 
تعزيز  بهدف  والعميل،  االداري  الصعيدين  عىل  وعنارصها  ورتبائها  ضباطها  اداء 
قدراتهم يف تسهيل انجاز االعامل بدقة، السيام ما يتصل بالعالقة والتخاطب مع 

املواطنني. من هذه الوسائل تعزيز مستوى اللغة االنكليزية

العام مع مركز  لالمن  العامة  املديرية  تعاقدت 
"يب- يب- يس االنكليزي" )bbc english( للغات، 
من اجل اخضاع الراغبني من العسكريني لدورات 
االنكليزية  باللغة  ومتكاملة  وسهلة  مكثفة 
قدراتهم  تعزيز  بهدف  وكتابة،  وقراءة  تخاطبا 
صحيحة  بطريقة  االجانب  مع  التفاهم  عىل 
وسليمة، مبا يسهل عليهم انجاز املعامالت، ويوفر 
الدراسات  من  ملزيد  اوسع  مجاالت  الحقا  لهم 

الجامعية لتطوير قدراتهم الفكرية واالبداعية. 
آخر هذه الدورات يف املركز الوطني للتدريب، 
يف مبنى مركز امن عام املنت يف الجديدة، لنحو 
املركز  ان  علام  وعسكريا.  ورتيبا  ضابطا   15
وهو   ،1969 عام  بريوت  يف  تأسس  االنكليزي 
وكيل لالذاعة الربيطانية يف لندن - قسم تعلم 
الثقايف  املركز  مع  ويتعاون  االنكليزية،  اللغة 
تطوير  يف  رائدا  ويعترب  بريوت،  يف  الربيطاين 

عناصر من األمن العام يخضعون لدورة باللغة اإلنكليزية
صايغ: هدفنا إيصالهم إلى مستوى تخاطب صحيح 

طريقة ودراسة اللغة االنكليزية يف البيت خالل 
اوقات الفراغ، من دون التزام دوام ملن مينعه 
عمله  وتوسع  املركز.  اىل  الحضور  من  عمله 
وشامل  االوسط  الرشق  مناطق  كل  ليشمل 
افريقيا، حسبام يوضح مدير املركز اندرو صايغ 
الحوار  هذا  يف  العام"  لـ"االمن  يرشح  الذي 

همية الدورة، وما تشتمل عليه.

مدير مركز "يب- يب- يس" االنكليزي اندرو صايغ.

نركز مع املشتركني 
على تعلم التخاطب بطالقة 

في الحديث

غاصب مختار
jornalist.70@gmail.com

■ عىل ماذا تشتمل الدورة وما هي اهميتها؟
□ شمل اتفاق التعاون بني املديرية العامة لالمن 
العام وبني املركز شقني: الشق االول تدريب 15 
ضابطا ورتيبا وعنرصا يختارهم االمن العام الجراء 
دورة يف دراسة اللغة االنكليزية يف املركز الوطني 
الدورة  هذه  تركز  اشهر.  ثالثة  ملدة  للتدريب 
ذلك  االنكليزية،  باللغة  التخاطب  اصول  عىل 
ان املديرية هي واجهة البلد، ومن املفروض ان 
يكون لدى عسكرييها يف املطار مستوى معني يف 
االستقبال ومن التخاطب مع اي ضيف او زائر 
انها تعلم  اجنبي. طريقة املركز معروفة عامليا، 
خالفا  والكتابة،  القراءة  قبل  التخاطب  املشرتك 
ملا هو معتمد يف مراكز او معاهد تعليم اللغة 
تعليم  نركز عىل  اننا  بحيث  التقليدية،  العادية 
الصحيح  العميل  التخاطب  املشرتك من  ومتكني 
وليس الكتابة والقراءة فقط. هناك الشق الثاين 
الين"  "اون  مجموعة  عرب  التعليم  طريقة  من 
عرضا  العام  لالمن  وقدمنا  االلكرتوين(،  )الربيد 
والعنارص،  والرتباء  للضباط  خاص  بسعر  خاصا 

ليستفيدوا هم وافراد عائالتهم من الربنامج.

■ كم تبلغ مدة الدورة عرب الربيد االلكرتوين؟  
انها  اهميتها  اشهر.  تسعة  الدورة  هذه  مدة   □
تقدم متابعة مجانية الفراد عائلة املشرتك لتعلم 
عىل  الحصول  عرب  تحصل  املتابعة  وهذه  اللغة، 
منهاج متكامل مؤلف من اقراص مدمجة وكتب 
رشوحات باللغة العربية، ونحن نتابعه مع افراد 
وكلام  سنوات،  خمس  ملدة  عقد  مبوجب  عائلته 
انجاز عرشة دروس يجري له  انتهى املشرتك من 
املركز امتحانا او اختبارا عرب الربيد االلكرتوين، مع 
معلمة اختصاصية مدربة يف لندن. تجري متابعة 
املشرتك ايضا عرب خط ساخن من الساعة التاسعة 
صباحا حتى التاسعة ليال، وتجيب خاللها املعلمة 
نهاية  يف  باله.  يف  تخطر  ان  ميكن  اسئلة  اي  عن 
الدورة يخضع المتحان لدى رشيكنا الدويل جامعة 
"كامربيدج آيرليس"، يحصل بعدها عىل شهادة من 
الجامعة معتمدة من اجل التوظيف يف عدد من 
الدول العربية واالجنبية. يف بريطانيا وديب يعفى 

الطالب من امتحان اللغة االنكليزية اىل اي جامعة 
اذا كان حائزا عالمة سبعة ونصف واكرث يف هذه 
سوق  خوض  عىل  املشرتك  تساعد  التي  الشهادة 
العمل براحة يف اي بلد، علام ان نسبة النجاح لدينا 
هي يف حدود %75. هذه الشهادة تنمي القدرات 
السمعية والبرصية للمشرتك لتمكينه من التكلم 
والتخاطب براحة وسهولة، ويعتمدها الكثري من 
الجامعية.  والدراسة  العمل  اجل  من  السفارات 
يف  وظيفة.  الف   80 لنحو  تعتمدها  دول  هناك 
لبنان تعتمدها نحو %60 من الجامعات. نحن يف 
صدد التعاون مع وزارة الرتبية من اجل تعميمها. 
ويف هذا االطار وجدنا تعاونا وتشجيعا من الوزير 
الجامعات  من  عددا  ان  السيام  حامدة،  مروان 
االمريكية بدأ يعتمدها بدل امتحان "التوفل". اشري 
هنا اىل ان امتحان "كامربيدج آيرليس" مؤلف من 

اربع مراحل لكل مرحلة وقت محدد:
• املرحلة االوىل: يقرأ املشرتك مقطوعة ويجيب 

عنها كتابيا.
• املرحلة الثانية: يسمع مقطوعة ويجيب عنها 

كتابيا.
الحياة  من  موضوعا  يكتب  الثالثة:  املرحلة   •

اليومية.
ملقابلة  يخضع  واالهم:  الرابعة  املرحلة   •
شفهية مع مدرب متخصص لتبيان قدرته عل 

التواصل اللغوي.

■ مباذا تتميز طريقة التعليم هذه يف الـ"يب- يب- 
يس"؟

يوفر  الين"  "اون  عىل  االعتامد  بأن  تتميز   □
وزحمة  املركز  اىل  التنقل  مشقة  املشرتك  عىل 
من  يعمل  كان  اذا  خصوصا  الخانقة،  السري 
لزوم لحضوره،  انه ال  اذ  املساء.  الصباح حتى 
ان  كام  يريد.  وساعة  راحته  عىل  يدرس  بل 
املنهج الذي يحصل عليه يصبح ملكه الشخيص 
ليستفيدوا منه خالل  العائلة  افراد  وملك كل 
خمس سنوات، بعقد نوقعه مع رب العائلة اذا 

كان يف سلك االمن العام. 

■ ما هو العرض املقدم اىل املديرية العامة لالمن 
العام؟

وكلفتها  اشهر  ثالثة  مدتها  الدورة  هذه   □
لالمن  املقدم  العرض  لكن  870 دوالرا.  نحو 
اوىل  دفعة  مقسط  دوالر،  هو600   العام 
 18 عىل  الفا  وخمسني  لرية،  الف  خمسني 
يف  العام  االمن  مشرتيك  ان  نعتقد  شهرا. 
بالنتائج  سعداء  للتدريب  الوطني  املركز 
التطبيقية  املشاركة  عرب  ذلك  نلمس   الننا 

يف التخاطب. 

مع  للتعاون  مستقبلية  مشاريع  من  هل   ■
االمن العام؟

الدورة  هذه  يف  كثريين  عنارص  لدينا   □
بشكل  العام  االمن  منتسبي  من  والكثري 
شخيص عرب "اون الين"، ونحن نعترب ان ثالثة 
فقررنا  كافية،  غري  الحالية  الدورة  يف  اشهر 
اشهر  ثالثة  ملدة  معهم  الدورة  نستكمل  ان 
اخرى مجانا كتقدمة من املركز. هناك اربعة 
مستويات يأخذ منها مشرتكو الدورة الحالية 
معني  مستوى  اىل  للوصول  فقط  مستويني 
من القدرة عىل التخاطب باللغة االنكليزية. 
لتحقيق  االخرين  املستويني  اكامل  قررنا  لذا 
اكرب قدر من االستفادة للمشرتكني، والوصول 
يف  امل  عىل  والكامل،  االحرتاف  مستوى  اىل 
االمد  طويلة  اخرى  مشاريع  لنا  تكون  ان 
الوحيد  فالهدف  املديرية.  مع  مستقبال 
املشرتك،  اليه  يصل  ان  يهمنا  الذي  االسايس 
هو التخاطب والتكلم بشكل صحيح وسليم، 
وهو ما يفتقده جميع طالب اللغة يف لبنان. 
وليست  تخاطب  لغة  هي  االنكليزية  اللغة 
اكادمييون  هناك  فقط.  كتابة  او  قراءة 
والقواعد،  الكتابة  يف  ضليعون  جامعيون 
نحن  ضعيفة.  لديهم  التخاطب  لغة  لكن 
نريد ان يتعلم املشرتك بطريقة عملية اللغة 
املحكية الصحيحة، علام ان اللغة االنكليزية 
الدول  يف  اللغات  كل  مفتاح  الربيطانية هي 
انها  اذ  االخرى.  والدول  باالنكليزية  الناطقة 
االنكليزية  باللكنة  التخاطب  عن  تختلف 
الربيطانية  للغة  مثال.  واالوسرتالية  االمريكية 
نعمل  ونحن  رسمي  وغري  رسمي  مستويان: 

عىل املستويني مع املشرتكني.

■ ما هي قدرة االستيعاب لديكم من الطالب 
او املشرتكني؟

يف  املشرتك  ورغبة  الدورة  بحسب   □
لدينا  الحضور.  عدم  او  املركز  اىل  الحضور 
العامة  املديرية  مشرتيك  مع  الحضور  دورة 
تحدده  الذي  العدد  العام وهي رهن  لالمن 
فنحن  الين"  "اون  دورة  يف  اما  املديرية.  لنا 
مشرتك  الفي  حتى  استيعاب  عىل  قادرون 
سنويا، بينهم نحو 300 فرصة تعليمية لالمن 
تشمل  ان  يف  نأمل  املخفض.  بالسعر  العام 
هذه الدورات جميع القطع يف االمن العام، 
واعتقد ان التوجه لدى املديرية هو املشاركة 

يف دورات اخرى. احد دروس الدورة.


