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نشاطات

بروتوكول تعاون مع جامعتي الكسليك واللبنانية ــ الكندية
األمن العام يرفع املستوى التعليمي لضّباطه وعناصره

العقيد االحمدية: حسومات
ومنح تخفف العبء املالي

لكننا  تسجلوا،  الذين  العنارص  عدد  بالضبط 
ان  عىل  جيدة  نسبة  هناك  تكون  ان  نتوقع 
االيجايب  التعاطي  العنارص  يلمس  عندما  تزداد 
من الجامعة، ونسبة الحسومات، والفائدة التي 

سيحصلون عليها.

رئيس مكتب الشؤون القانونية واالنضباط العقيد نجم االحمدية. 

تبادل الوثائق بني العميد الياس البيرسي ممثال اللواء عباس ابراهيم ورئيس الجامعة اللبنانية - الكندية 
الدكتور روين ايب نخلة.

وفق  القسط  من  تبقى  ما  يدفع  والعنرص 
كل  عىل  االمر  هذا  تعميم  تم  وقد  االختصاص، 
اعتامد  اىل  تتجه  الجامعات  ان  املفيد  العنارص. 
نظام الوحدات وليس السنة الدراسية الكاملة، ما 
امكاناته  دراسته حسب  استكامل  للطالب  يوفر 
وعىل مراحل. لن ننىس ان هناك املنح املدرسية 
ما  العسكريني،  اوالد  اىل  املؤسسة  تقدمها  التي 
يعني ان العنرص الذي يتابع دراسته يستفيد من 
مساعدة الدولة ومن حسم الجامعة، ويبقى عليه 

ان يدفع مبلغا زهيدا او مقبوال. 

ان  الذين ميكن  للعنارص  ■ هل من عدد معني 
يشملهم الربوتوكول؟

عدد  اكرب  امام  الباب  فتح  االسايس  هدفنا   □
وانجزت  سبق  املديرية  املستفيدين.  من 
الجامعات  من  عدد  مع  مامثلة  بروتوكوالت 
يف  اخدنا  املستفيدين.  مروحة  لتوسيع  املهمة 
االعتبار املوقع الجغرايف للجامعة، بحيث يكون 
بسهولة.  املناطق  كل  متاحا من  اليها  الوصول 
ستكون لدينا قريبا اتفاقات مع جامعات اخرى 
يف  للتعلم  لعنارصنا  الفرص  من  مزيد  العطاء 

جامعات خاصة، مهمة وعريقة.

■ ما الداعي اىل عقد الربوتوكول، وما هي اهميته 
بالنسبة اىل املديرية العامة لالمن العام؟

الجامعتني  للربوتوكول مع  العريضة  الخطوط   □
مشرتكة وتختلف يف التقدميات ونسبة الحسومات 
التي تقدمها كل جامعة. لكن الربوتوكول هدفه رفع 
مستوى التعليم لدى ضباط االمن العام وعنارصه، 
وايضا افراد عائالتهم واوالد الشهداء واملتقاعدين 
بهدف  الجامعي،  العلمي  التحصيل  يف  الراغبني 
التعليمي، وتحسسا من املديرية  رفع مستواهم 
يعطيهم  مبا  القامئة،  الصعبة  املعيشية  بالظروف 
نوعا من االمان االجتامعي واالطمئنان اىل مستقبل 

عائالتهم بدعم من مؤسستهم.

مع  الربوتوكول  عىل  التوقيع  يف  املديرية  مّثل 
جامعة الكسليك رئيس مكتب الشؤون االدارية 
البيرسي  الياس  العميد  بالوكالة  العام  واملدير 
الذي القى كلمة باسم املدير العام لالمن العام 
اللواء عباس ابراهيم، اشار فيها اىل ان "املديرية 
جديدة،  سياسة  انتهجت  العام  لالمن  العامة 
بتوجيهات من مديرها العام، تهدف اىل تعزيز 
عمل  كل  وجعلهام يف صلب  واملعرفة  التعليم 

داخيل، السيام يف العمل االمني واالداري".

العام  لالمن  العامة  املديرية  وّقعت 
بروتوكول تعاون اكادميي مع جامعة الروح 
 - اللبنانية  والجامعة  الكسليك   - القدس 
الكندية، بهدف تطوير املستوى التعليمي 
لضباط وعنارص املديرية العامة وعائالتهم 
الراغبني  واملتقاعدين،  الشهداء  وذوي 
يف  الجامعي  التعليم  عىل  الحصول  يف 
الجامعتني،  لدى  املعتمدة  االختصاصات 
وتبادل  قدراتهم،  وتفعيل  تعزيز  بهدف 

الخربات واملعلومات بني الطرفني

صفوفها  يف  تضم  بانها  املديرية  "تتميز  وقال: 
تطور  ان  يف  وترغب  ومتعلمة،  كفية  عنارص 
الوحيد  السبيل  بأن  يقني  عىل  ونحن  قدراتها. 
من  واملعرفة.  العلم  يف  يكمن  الذات  لتطوير 
هنا، وقعنا اتفاقات مع اكرث من جامعة، بغية 
هذا  من  واوالده  وعائلته  العنرص  يستفيد  ان 
جانب  اىل  لنقف  منا  انسانية  كلفتة  التعاون، 
هذه  ظل  يف  عنه،  اعباء  ونخفف  العسكري 

الظروف الصعبة التي نعيشها جميعا".

تفاصيل  عىل  الضوء  القت  العام"  "االمن 
منه  املتوخاة  والنتائج  واهميته  الربوتوكول 
والجامعتني عىل حد  العامة  املديرية  يفيد  مبا 
رئيس  التوقيع  هامش  عىل  والتقت  سواء، 
العقيد  واالنضباط  القانونية  الشؤون  مكتب 
الجامعة  ورئيس  ومؤسس  االحمدية،  نجم 
نخلة،  ايب  روين  الدكتور  الكندية   - اللبنانية 
الدكتور  الكسليك  واالستاذ املحارض يف جامعة 

نيكوال بدوي.

■ من اين جاءت فكرة الربوتوكول؟
□ املبادرة اتت من الجامعتني، والبحث بدأ من 
املوضوع  بت  اخرت  كورونا  جائحة  لكن  سنة. 
ببنود  العمل  انهينا  حيث  املايض  اذار  شهر  اىل 
يف  املبادرة  اهمية  تكمن  وتفاصيله.  االتفاق 
دراسات  لديها  عريقة  جامعات  مع  التعامل 
كثرية وابحاث مهمة ميكن ان يستفيد منها االمن 
العام واملؤسسات االخرى، اضافة اىل برامج عمل 
منها  سيستفيد  وندوات  ومحارضات  مشرتكة 

الطرفان اكادمييا ومعلوماتيا.

■ ماذا يتضمن االتفاق واي اختصاصات يتناول؟

الجامعتني،  يف  املتوافرة  االختصاصات  كل   □
عنرص  اجامال  والدكتوراه.  واملاجستري  االجازة 
االمن العام فتي ومتعلم، لكن قد تحول الظروف 
االقتصادية واالجتامعية دون اكامل تعليمه، لذا 
وتطوير  التعليم  ملواصلة  املجال  امامه  فتحنا 
مستواه عرب مساعدة معقولة تتمثل يف حسومات 
ووضع  االختصاص  وفق  الجامعة  تقررها  معينة 

الطالب املعني وظروفه.

■ هل تقدمون مساعدة مالية من املديرية اىل 
العنارص؟

□ كال. الجامعة تقدم الحسومات بنسبة معينة 

الجامعة  بني  الربوتوكول  ابرام  من  الهدف  ما   ■
واملديرية العامة لالمن العام؟

بوضع  قرارا  اتخذنا  الجامعة  تأسيس  منذ   □
تكون  ان  مبعنى  الجميع.  متناول  يف  التعليم 
التي  الرشيحة  الستقطاب  مدروسة  اقساطنا 
الجامعية،  االقساط  دفع  يف  صعوبة  لديها 
بتوقيع  قمنا  لذا  التعلم.  الرغبة يف  لكنها متلك 
بروتوكول تعاون مع قيادة الجيش عام 2009، 
الداخيل  االمن  لقوى  العامة  املديرية  مع  ثم 
وامن الدولة والجامرك، واخريا مع االمن العام. 
هذا الربوتوكول يعني استفادة كل العاملني يف 
املؤسسة وعائالتهم وذوي الشهداء واملتقاعدين 
واالداريني من حسومات مهمة ملتابعة تعليمهم 
واملاجستري  الجامعية  االجازة  مستويات  يف 
االجازة  لتعديل  املجال  فتحنا  والدكتوراه. 

ابي نخلة: سنستوعب بني 500
و750 عنصرا من املديرية

الكلية  من  الضابط  يحملها  التي  العسكرية 
الحربية اىل االجازة الجامعية، لتخّوله استكامل 
الدراسة يف املاجستري والدكتوراه يف االختصاص 
اوالد  اىل  بالنسبة  الحال  كذلك  يريده.  الذي 
الشهداء الذين ضحوا بارواحهم، فمنحناهم كل 
الدعم للحصول عىل افضل نوعية تعليم. لدينا 
املناهج  الستخدام  كندا  حكومة  من  موافقة 
الكندية، وكذلك موافقة وزارة الرتبية والتعليم 
العايل يف لبنان. كام ان شهاداتنا مرخصة رسميا 
حرمني  منلك  الدولتني.  من  ومعادلة  ومعرتفة 
ويف  كرسوان  عينطورة  يف  للجامعة  رئيسيني 

الحدت، ما يسهل انتقال الطالب اليهام.

■ ما هي التقدميات من خالل الربوتوكول؟
كام  املشمولني،  لجميع  العالية  الحسومات   □

مواضيع  مؤمترات مشرتكة يف  القامة  افاقا  فتحنا 
تهم املديرية والجامعة، ودورات تدريبية للضباط 
العام،  االمن  تهم  اختصاصات  ضمن  والعنارص 
عن  عدا  مشرتكة.  ودراسات  ابحاث  اىل  اضافة 
اننا مستمرون يف تقايض االقساط بسعر الرصف 
الرسمي للدوالر )1500 لرية(، مبا يوفر الكثري عىل 
القسط  ان  القرار، بحيث  لن نغري هذا  الطالب. 
السنوي لن يتجاوز 5 االف دوالر حدا اقىص لكل 

االختصاصات. 

■ مباذا تستفيد الجامعة؟
الرسمية  املؤسسات  دعم  الجامعة  هدف   □
املؤسسات  ان  كام  الصعبة،  الظروف  هذه  يف 
استمراريتها  لضامن  الجامعة  تدعم  الرسمية 

وتجاوز املرحلة الصعبة.  

■ كم بلغ عدد العنارص الذين تسجلوا مبوجب 
هذا الربوتوكول؟

وقد  الفائت،  ايار  مطلع  يف  املذكرة  عممنا   □
من  التدريس  بدء  عىل  الجامعتان  وافقت 
العنارص. مل نعرف  الفصل ملن يرغب من  هذا 
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بدوي: استفادة متبادلة
بني املديرية والجامعة

مؤسس ورئيس الجامعة اللبنانية - الكندية الدكتور روين ايب نخلة. 

االستاذ املحارض يف جامعة الكسليك الدكتور نيكوال بدوي.

■ هل تقترص الدراسة عىل الشق النظري او 
العميل ام االثنني معا؟

□ حاليا نعطي الدروس "اون الين" عرب االنرتنت، 
مدمجا  التعليم  سيصبح  املقبل  ايلول  يف  لكن 

بالحضور و"اون الين".

وفق  ستستوعبون  املديرية  من  طالبا  كم   ■
الربوتوكول؟

□ كل حرم من حرمي الجامعة يستوعب نحو 5 
االف طالب. سنستقبل من االمن العام يف كل حرم 

بني 500 و750 طالبا. 

■ كنتم املبادرين اىل فكرة بروتوكول التعاون مع 
املديرية العامة لالمن العام، ما الداعي اىل ذلك؟

والتعاون  العسكرية  باملؤسسات  االتصال   □
مؤسسة  مع  وتعاونا  فسبق  بجديد،  ليس  معها 
الجيش. الهدف هو توضيح الفكرة املوجودة عند 
الناس بأن العسكر محصور باختصاص معني وال 
يكمل تعليمه، بينام العكس صحيح. مثة ضباط 
وعنارص لديهم رغبة قوية يف استكامل تعليمهم 
الفكرة  لقد طرحت  الظروف.  لهم  توافرت  متى 

فرحب  هاشم،  طالل  االب  الجامعة  رئيس  عىل 
للتنسيق  توجيهاته  واعطى  فورا  االتفاق  بعقد 
والسري بهذه الخطوة. الهدف هو تثقيفي اكادميي 
الحصول  الخربات وتسهيل  بتبادل  علمي، يقيض 
عىل خدمات وتسهيالت من الجامعة اىل ضباط 
الشهداء  وذوي  وعائالتهم  العام  االمن  وعنارص 
واملتقاعدين، ملواصلة تعليمهم يف كل املستويات 
يف  وضعنا  كام  الدكتوراه.  اىل  وصوال  التعليمية 
ترصف االمن العام املكتبة العامة للجامعة وهي 

ملا تحويه من  الرشق واهمها،  اكرب مكتبات  من 
اىل  اضافة  وابحاث.  قدمية  ومخطوطات  مراجع 
علمية  واختصاصات  عدة  ميادين  يف  التعاون 
تهم املؤسسات العسكرية واالمنية، بالتعاون مع 

جامعات فرنسية وامريكية.

■ مباذا ستستفيد الجامعة من هذا الربوتوكول؟
□ ستستفيد من خربات االمن العام يف مجاالت 
تفيد  التي  املواضيع  بعض  ويف  الدولة،  يف  عمله 
االساتذة والباحثني مام ينتجه الضباط من دراسات 
واحصاءات.  وبحثي  علمي  طابع  لها  وابحاث 
الجامعة تستفيد من زيادة عدد طالبها  عدا ان 
فيستفيدون  العام،  االمن  عنارص  اما  ونوعيتهم. 
الجامعة ومن  من كل االختصاصات املتوافرة يف 
ومن  والدكتوراه،  واملاجستري  االجازة  مستويات 
التي  العام  لالمن  املخصصة  الحسومات  نسب 
ومستواه  لالختصاص  تبعا  وتتفاوت  لهم  تعطى 

ومدته.

واالجتامعية  املادية  الظروف  تراعون  هل   ■
لطالب االمن العام؟

للشؤون  مكتب  الجامعة  لدى  طبعا.   □
االجتامعية ومكتب لشؤون الطالب يهتم ويتابع 
العسكريني  حتى  واوضاعهم،  الطالب  شؤون 
التعامل  يتم  الجامعة  دخلوا  متى  النهم  منهم، 

معهم عىل انهم طالب.


