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 عثمان،واء عماد الل   سعادة املدير العام لقوى األمن الداخلي  
 حضرة السي د راين نيالند ممثل  مندوبة األسرة األوروبي ة يف لبنان،

 ،قوى األمن الداخلي   قائد معهد حضرة العميد أمحد احلج ار، 
 ،B&Sحضرة السي د أندراي داجنلو، ممث ل مشروع 

 حضرات الضباط الكبار،
 حضرات نو اب رئيس اجلامعة،

 حضرة العميدة، 
 ،املتخر جونأي ها الضب اط 

 أي ها األحب اء، 
قاء بني مؤس سة قوى أود  بداية أن أوج ه التحي ة، حتي ة إجالل وإكبار يف هذه املناسبة ويف هذا الل  

واء وإىل قطاعات قوى األمن املنتشرة يف خمتلف واجلامعة اليسوعي ة، إىل سعادة الل   األمن الداخلي  
 ،ةي  اخلمسكما يقول عنوان اسرتاتيجي ة قوى األمن   ،بقاع لبنان وإىل شهدائها، ومه ها األساسي  

 تبقواال تريدون أن أنتم أكثر أماًنا للجميع. ف أن تعمل بصمت وحزم ومن أجل جمتمع لبنان  
 طي ة. ر  طي ة بل أن تقوم هذه القو ة ابخلدمة الش  ر  جمر د قو ة ش  

واجلامعة، تقوم  األمن الداخلي   واملناسبة اليوم هي مناسبتان. التوقيع على تفاهم عام بني قوى
ملتابعة الدروس ح جزئي ة فوري ة لعناصر قوى األمن وأهاليهم وأبنائهم ن  اجلامعة مبوجبه على توفري م  

  الطب  االختصاصات حت   ح تشمل كل  ن  واختصاصات اجلامعة وهذه امل   كلي اتيف خمتلف  



ل كان ذلك متوف  راا. وهذا كل ه ينبع من  برًنمج الدكتوراه يف حاواهلندسة واحلقوق وغريها وحت  
قوى األمن وعناصرها لتحصل على أفضل التعليم وعلى أعلى مع سياسة وموقف تضامن 

العناصر واألوالد واألهلني  ،الشهادات اليت تزيد التمكني متكيناا والتفو ق تفو قاا. فأهالا وسهالا بكم
بوجودكم قيمة مضافة وتفتخر بكم متخر جني تفرح اليت تتابعون الدروس يف اجلامعة  ،املباشرين

 .من صفوفها حتملون رسالتها اليت تتآخى ورسالة قوى األمن الداخلي  
إن هي أرادت أن  ،وقرأت يف كتاب اسرتتيجي تكم اسرتاتيجي ة قوى األمن، أن  عناصر قوى األمن

إىل فوق ة ي  ة املؤس سلفعالي  عليها أن ترتفع مبستوى الكفاءة املهني ة وا ،حتق ق أهداف االسرتاتيجي ة
والكفاءات لتحق ق  فيها الذي هو عماد القوى أفضل التدريب واملعارف وأن توف ر للعنصر البشري  

 املؤس سة أهداف ها. 
يف سياق هذه األهداف، قامت كلي ة العلوم الرتبوي ة يف اجلامعة اليسوعي ة بتدريب فريق  ،وهكذا

من املدر بني ليكون مثل الشعلة اليت تضيء البيت كل ه والقدوة اليت متد  اآلخرين ابلعلم والكفاءة 
هتنئة ابسم هي و  ، وقد أصبحتم مدر بني يف الرايدة والقيادةنيوهتنئيت لكم حضرات الضب اط املدر ب

فانتم من أسرهتا كما من أسرة مؤس سة قوى اجلامعة من القلب ألن  أعتربكم اليوم متخر جني منها 
ي شريكتنا وشريكتكم يف هذا التدريب املتو ج بشهادة جامعي ة . وهنا ال بد  أن أحي  األمن الداخلي  

هيالت واملوارد الالزمة لتحقيق أي األسرة األوروبي ة ومكتبها يف لبنان ومندوبتها اليت أم نت التس
ا تنطبق الربًنمج لتأيت النتائج وفق املواصفات والقواعد الرتبوي ة  األساسي ة. وهذه التسهيالت إّن 

ا يف جمال القواعد الرتبوي ة التطبيقي ة خبصوص  أيضاا على الربًنمج اجلديد من ست ة عشر رصيدا
حبيث يتم  التدريب والتعليم يف أكادميي ة  اإللكرتون   منهجي ة اجلودة يف التعليم العايل عرب التعليم

 هذه السنة مل تسجيل ست ة ضب اطتسهيالت األسرة األوربي ة تش قوى األمن يف عرمون. كما أن  
لكي أقول أن  متابعة  أذنيف  ابتريسيا راشد العميدة أسر توقد  العلمي  لبحث يف برًنمج ا

 التنويه بذلك. فاقتضىب اآلخرين لطال  لباقي ا جد ي ّنوذجي   أداءالضب اط هلذا الربًنمج ينم  عن 



 واء، حضرة القائد، سي دي حضرة الل  
، ومروراا مبئوي ة دولة لبنان الكبري واجلامعة اليسوعي ة على أتسيسها منذ مئة ومخسة وأربعني سنة

عادلة و ساهرة و قلعة قوي ة عرب نشأة دولة قادرة  ليثبتحريصة أن تبقى الساعد األمين هلذا الوطن 
بعيدة عن الفساد واملفسدين. فنحن واترخينا دوماا على امليعاد وخصوصاا عندما نعقد االت فاق 

املرص ع  ي  القو  اترخيهاة عمرها فاق املئة والست ة واخلمسني سنة فنعرف من مع مؤس سة أمني  
مجيعاا الطريق السوي  يف خدمة لبنان وأبنائه مجيعاا بروحي ة  جنازات الكنز الثمني الذي يوحي لناابإل

 التضامن واالحرتام املتبادل والروح الدميوقراطي ة وتعزيز عيشنا املشرتك.
  وعاش لبنان! عاشت مؤس سة قوى األمن، عاشت اجلامعة ،عشتم

 
 


