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خطوة لتدعيم األمن االجتماعي في لبنان

األمن العام يوقّ ع اتفاق تعاون والجامعة اليسوعية
يف سبيل تحقيق التضامن االجتامعي بني مختلف فئات املجتمع ،و ّقع كل من العميد الياس البيرسي ممثال املدير العام لالمن
العام اللواء عباس ابراهيم ورئيس جامعة القديس يوسف الربوفسور االب سليم دكاش يف  11كانون الثاين اتفاق تعاون
اكادميي يف مبنى رئاسة الجامعة يف حضور كبار الضباط يف املديرية ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات
يشكل هذا االتفاق جزءا من التعاون القائم
بني عدد من الرصوح الجامعية واملؤسسات
االمنية يف لبنان ،السيام املديرية العامة لالمن
العام التي تسعى اىل تطوير قدرات عديدها
من كل الرتب من خالل مساعدتهم عىل
رفع مستواهم العلمي واالكادميي وتحسني
ادائهم ،مبا يتناسب مع الخطة الخمسية التي
وضعتها منذ العام  ،2012والهادفة اىل جعل
املديرية يف مصاف ارقى االدارات.
العميد الياس البيرسي ،خالل حفل التوقيع،
شكر باسم اللواء عباس ابراهيم االب سليم
دكاش وكل من عمل عىل انجاز هذه الخطوة
التي تأيت ترجمة لحرص املدير العام لالمن
العام عىل فتح افاق جديدة امام العسكريني
وعائالتهم لتطوير قدراتهم ومعارفهم يف
مختلف املجاالت العلمية واالكادميية ،وهي
الطريقة الفضىل لتعميق الخبات وتحسني
نوعية االداء يف انجاز املهام امللقاة عىل
عاتقهم .من هنا رضورة العمل عىل توسيع
مروحة بروتوكوالت التعاون العلمي هذه
لتشمل اكب عدد من الجامعات يف لبنان.
يف معرض كلمته ،اشاد العميد البيرسي
باملكانة "الخاصة التي تحتلها جامعة القديس
يوسف من خالل تاريخها العريق ،ما
يجعلها يف طليعة الرصوح الثقافية والعلمية
واالجتامعية والالهوتية الرائدة يف لبنان
واملنطقة" .وشدد عىل "رضورة االستفادة من
كل بنود االتفاق ان لجهة املنح والتسهيالت
الجامعية التي توفرها ،او ما يتعلق منها
بقيام تعاون جدي بني الجامعة واملديرية
بغية تبادل الخبات واملعرفة واالبحاث.
فاالمن العام يف امكانه ان يشكل جزءا مكمال
لها ،وابواب املديرية مفتوحة للتعاون بكل
ايجابية يف هذه املجاالت".

من حفل توقيع اتفاق التعاون بني جامعة القديس يوسف واملديرية العامة لالمن العام.

من ناحيته ،وجه االب دكاش تحية اىل
"الصديق العزيز لهذه الجامعة ،املدير العام
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم ،الذي يعمل
بال كلل لتحسني هذه املؤسسة والدفاع عن
مصالح لبنان" .واعتب ان هذا االتفاق "شكل
من اشكال التضامن مع االمن العام ،وخاصة
يف الظروف الصعبة التي مير فيها بلدنا .وهو
يجسد االرادة املشرتكة لدى الطرفني لتحسني
وتطوير املستوى العلمي لعنارص االمن
العام ،من خالل منحهم امكان االنضامم
اىل الجامعة لتعزيز امكاناتهم املهنية يف
مختلف االختصاصات ،وهذه الخطوة تشكل
جزءا اساسيا من رسالة الجامعة يف خدمة
املجتمع".
ما هو تاريخ هذه املبادرات املشرتكة؟
متى انطلقت ومن تشمل ومن هم
املستفيدون منها؟

رئيس مكتب الشؤون القانونية واالنضباط
يف املديرية العامة لالمن العام العقيد نجم
االحمدية املسؤول عن هذا امللف تحدث
عن انطالق هذه الفكرة واهميتها" :منذ
تويل سعادة املدير العام لالمن العام اللواء
عباس ابراهيم مهامته يف املديرية ،عمل
جاهدا لرفع املستوى التعليمي والقدرات
لدى الضباط والعنارص فيها ملساعدتهم
عىل تطوير انفسهم اكادمييا وعمليا
ومتكينهم من التقدم يف عملهم .وقد شكل
ذلك توجها عاما بدأنا العمل من خالله.
يف البداية تعاقدنا مع مدربني متخصصني
تولوا هذه املهمة ،اىل ان شاءت الصدف
حني كنت اتابع تحصييل العلمي يف جامعة
الـ ،LAUان اثرت مع ادارة الجامعة امكان
قيام تعاون بينها وبني االمن العام النشاء
ماستري متخصص بادارة املؤسسات االمنية
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والعسكرية .اال ان عقبات عدة حالت دون
ذلك .فعمدنا اىل تطوير الفكرة وجعلها اكرث
شمولية ،فاتفقنا مع الجامعة عىل ان متنح
حسومات محددة ملن يرغب من عسكريي
االمن العام يف متابعة دراسته الجامعية يف
كل االختصاصات املوجودة لديها .كام شملت
الفكرة التي تحولت اىل اتفاق يف ما بعد قيام
تعاون يف ما بيننا لتبادل الخبات وتنظيم

النشاطات واجراء االبحاث .ثم انطلقت هذه
املبادرة نحو جامعات اخرى اظهرت اهتامما
باملوضوع وقعنا معها اتفاقات مشابهة.
شملت االتفاقات كال من الجامعة اللبنانية
االمريكية يف بريوت وجامعة الحكمة وجامعة
البلمند والجامعة االسالمية والجامعة
اللبنانية الدولية .وقد منحتنا هذه الجامعات
اعفاءات كبرية وصل بعضها اىل  50يف املئة،

الربوفسور االب سليم دكاش والعميد الياس البيرسي يوقعان الربوتوكول.

رئيس مكتب الشؤون القانونية واالنضباط العقيد نجم االحمدية.

فضال عن منح تعليمية مجانية وتسهيالت
كبرية .االن وصلنا اىل الجامعة اليسوعية
التي كانت هدفا بالنسبة الينا بحكم الجرية
والتقارب بيننا ،وهي احدى اهم الجامعات
العريقة يف لبنان واملنطقة.
■ هل االستفادة من هذه االتفاقات محصورة
بضباط املديرية وعنارصها؟
□ ان جزءا اساسيا من رفع قدرات واداء
العسكريني يكمن يف منحهم االطمئنان عىل
مستقبل اوالدهم وافراد عائلتهم .حينها فقط
ميكنهم الرتكيز بشكل افضل واكب عىل جودة
عملهم وعىل املهامت امللقاة عىل عاتقهم.
من هنا رأينا انه ال بد ان يستفيد من هذه
االتفاقات ازواج وزوجات واوالد الضباط
والعنارص وان بنسب متفاوتة ،ما يخفف من
االعباء امللقاة عىل كاهلهم .من خالل هذه
املساعدات التي يقدمها عدد من الرصوح
التعليمية العريقة للمؤسسات االمنية تؤدي
رسالة وطنية بامتياز ،تعزز الثقة باملؤسسات
التعليمية اللبنانية وبرسالتها الوطنية
التاريخية.
■ ما هي ابرز االختصاصات التي يتوجه
اليها الطالب؟
□ لدينا طالب يف مختلف االختصاصات
السيام يف كليات االدارة والهندسة بفروعها.
وقد رأينا انه بقدر ما يراكم الضابط من
خبات ويتعمق يف اختصاصه ،تتحسن نوعية
خدمته وانتاجيته .ملسنا هذا االمر بشكل
ملفت يف خالل اداء عنارصنا.
■ هل واجهتكم عوائق يف هذا البنامج؟
□ ال عوائق او مشاكل تذكر حتى االن ،فقد
ع ّينا لكل جامعة ضابط ارتباط او تنسيق
مهمته التعاون مع من تحدده االدارة فيها
النجاح هذه الخطوة وحل اية مشاكل ميكن
ان تطرأ .ساعد يف ذلك تأكيدنا يف كل االتفاقات
التي نوقعها عىل اولوية الحفاظ عىل مناقبية
عنارصنا وانضباطهم وادائهم وحسن سلوكهم،
فنحن حريصون عىل ان يعطي كل فرد منهم
صورة ايجابية عن املؤسسة وان يرتك اثرا
ايجابيا لدى االساتذة والطلبة يف آن.
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بيان نسبة العسكريني من كل الرتب املستفيدين من الربوتوكول بحسب الجامعات

بيان نسبة افراد العائالت املستفيدة من الربوتوكول بحسب الجامعات
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■ هل من بنود جزائية تتعلق بالطلبة
اذا جاز التعبري؟
□ كل االتفاقات تنص عىل رضورة ان تكون
العالمات التي ينالها الطالب جيدة ليك
يتمكن من متابعة تحصيله العلمي يف اطار
هذا البنامج ،مع االحتفاظ بحقنا يف اتخاذ
تدابري معينة يف حال مل يكن االداء االكادميي
يف املستوى املطلوب .اما بالنسبة اىل اعضاء
االرسة ،فهناك بند يف االتفاقات ينص عىل
ان يتوىل الطالب عىل نفقته الخاصة تسديد
القسط كامال عن املادة التي يرسب يف
اجتيازها ،ويف حال تكرر الرسوب يسقط
عنه حق االستفادة.
■ كيف تصف العالقة بني الضباط والطالب؟
□ طالبنا يف غالبيتهم ال يزالون شبابا ما
يضيف عنرصا ايجابيا عىل هذه التجربة،
وهم حني يدخلون حرم الجامعة يخضعون

لقوانينها من دون اي امتياز خاص بهم ،وقد
ساهم احتكاكهم مع الطالب بكرس اي جليد
قد يكون موجوداً.

□ مثة تعاون بيننا يف عدد من البحوث
والدراسات التي نوفر لهم املعطيات
الرضورية لها ،اضافة اىل تنظيم انشطة
مشرتكة كاملحارضات وحمالت التوعية
للشباب يف مختلف املجاالت التي ميلك فيها
االمن العام خبة طويلة.

■ مباذا تستفيد الجامعات من هذه
االتفاقات؟
اسم الجامعة
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