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سعادة املدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء عماد عثمان،
حضرة السيد راين نيالند ممثل مندوبة األسرة األوروبية يف لبنان،
حضرة العميد أمحد احلجار ،قائد معهد قوى األمن الداخلي،
حضرة السيد أندراي داجنلو ،ممثل مشروع ،B&S
حضرات الضباط الكبار،
حضرات نواب رئيس اجلامعة،
حضرة العميدة،
أيها الضباط املتخرجون،
أيها األحباء،
أود بداية أن أوجه التحية ،حتية إجالل وإكبار يف هذه املناسبة ويف هذا اللقاء بني مؤسسة قوى
األمن الداخلي واجلامعة اليسوعية ،إىل سعادة اللواء وإىل قطاعات قوى األمن املنتشرة يف خمتلف
بقاع لبنان وإىل شهدائها ،ومهها األساسي ،كما يقول عنوان اسرتاتيجية قوى األمن اخلمسية،
أماًن للجميع .فأنتم ال تريدون أن تبقوا
أن تعمل بصمت وحزم ومن أجل جمتمع لبنان أكثر ا
جمرد قوة شرطية بل أن تقوم هذه القوة ابخلدمة الشرطية.
واملناسبة اليوم هي مناسبتان .التوقيع على تفاهم عام بني قوى األمن الداخلي واجلامعة ،تقوم
اجلامعة مبوجبه على توفري منح جزئية فورية لعناصر قوى األمن وأهاليهم وأبنائهم ملتابعة الدروس
يف خمتلف كليات واختصاصات اجلامعة وهذه املنح تشمل كل االختصاصات حت الطب

واهلندسة واحلقوق وغريها وحت برًنمج الدكتوراه يف حال كان ذلك متوف ارا .وهذا كله ينبع من
سياسة وموقف تضامن مع قوى األمن وعناصرها لتحصل على أفضل التعليم وعلى أعلى
الشهادات اليت تزيد التمكني متكيناا والتفوق تفوقاا .فأهالا وسهالا بكم ،العناصر واألوالد واألهلني
املباشرين ،تتابعون الدروس يف اجلامعة اليت تفرح بوجودكم قيمة مضافة وتفتخر بكم متخرجني
من صفوفها حتملون رسالتها اليت تتآخى ورسالة قوى األمن الداخلي.
وقرأت يف كتاب اسرتتيجيتكم اسرتاتيجية قوى األمن ،أن عناصر قوى األمن ،إن هي أرادت أن
حتقق أهداف االسرتاتيجية ،عليها أن ترتفع مبستوى الكفاءة املهنية والفعالية املؤسسية إىل فوق
وأن توفر للعنصر البشري فيها الذي هو عماد القوى أفضل التدريب واملعارف والكفاءات لتحقق
املؤسسة أهداف ها.
وهكذا ،يف سياق هذه األهداف ،قامت كلية العلوم الرتبوية يف اجلامعة اليسوعية بتدريب فريق
من املدربني ليكون مثل الشعلة اليت تضيء البيت كله والقدوة اليت متد اآلخرين ابلعلم والكفاءة
وهتنئيت لكم حضرات الضباط املدربني وقد أصبحتم مدربني يف الرايدة والقيادة ،وهي هتنئة ابسم
اجلامعة من القلب ألن أعتربكم اليوم متخرجني منها فانتم من أسرهتا كما من أسرة مؤسسة قوى
األمن الداخلي .وهنا ال بد أن أحيي شريكتنا وشريكتكم يف هذا التدريب املتوج بشهادة جامعية
أي األسرة األوروبية ومكتبها يف لبنان ومندوبتها اليت أمنت التسهيالت واملوارد الالزمة لتحقيق
الربًنمج لتأيت النتائج وفق املواصفات والقواعد الرتبوية األساسية .وهذه التسهيالت إّنا تنطبق
رصيدا يف جمال القواعد الرتبوية التطبيقية خبصوص
أيضا على الربًنمج اجلديد من ستة عشر ا
ا
منهجية اجلودة يف التعليم العايل عرب التعليم اإللكرتون حبيث يتم التدريب والتعليم يف أكادميية
قوى األمن يف عرمون .كما أن تسهيالت األسرة األوربية تشمل تسجيل ستة ضباط هذه السنة
يف برًنمج البحث العلمي وقد أسرت العميدة ابتريسيا راشد يف أذن لكي أقول أن متابعة
الضباط هلذا الربًنمج ينم عن أداء جدي ّنوذجي لباقي الطالب اآلخرين فاقتضى التنويه بذلك.

سيدي حضرة اللواء ،حضرة القائد،
ومرورا مبئوية دولة لبنان الكبري واجلامعة اليسوعية
منذ مئة ومخسة وأربعني سنة على أتسيسها ،ا
حريصة أن تبقى الساعد األمين هلذا الوطن ليثبت قلعة قوية عرب نشأة دولة قادرة وساهرة وعادلة
وخصوصا عندما نعقد االتفاق
دوما على امليعاد
ا
بعيدة عن الفساد واملفسدين .فنحن واترخينا ا
مع مؤسسة أمنية عمرها فاق املئة والستة واخلمسني سنة فنعرف من اترخيها القوي املرصع
مجيعا بروحية
مجيعا الطريق السوي يف خدمة لبنان وأبنائه ا
ابإلجنازات الكنز الثمني الذي يوحي لنا ا
التضامن واالحرتام املتبادل والروح الدميوقراطية وتعزيز عيشنا املشرتك.
عشتم ،عاشت مؤسسة قوى األمن ،عاشت اجلامعة وعاش لبنان!

