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التعاون مع الجامعات إلى قفزة نوعيّة

الجامعات يف مجاالت عديدة ،منها التخطيط
والتطوير واالدارة.

العقيد األحمدية :تفعيل اإلتفاقات مع املعاهد الفنية

تتحرض املديرية العامة لالمن العام لوثبة جديدة من التعاون مع الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة ،بعد تراجع جائحة كورونا
وفتح البالد امام معظم القطاعات ومنها الرتبوية ،بحيث ستزيد من االتفاقات املعقودة مع الجامعات وسيتم تفعيل املتأخر منها،
كام سيشمل التعاون املعاهد الفنية التعليمية بهدف زيادة املستوى التعليمي لضباط االمن العام وعنارصه عىل كل املستويات

انطلق برنامج التعاون مع الجامعات اللبنانية
عام  ،2016وشمل اكرث من  15جامعة ومعهدا
فنيا وتقنيا تتمتع مبستوى عال .تهدف هذه
الخطوة اىل رفع املستوى التعليمي والثقايف
للضباط والعنارص ،وفتح املجال امام اوالد
العسكريني واوالد الشهداء لتحصيل التعليم
الجامعي بكلفة متدنية قدر االمكان ومبستوى
جامعي الئق ومعرتف به عامليا ،بحسب وضع
كل جامعة وظروفها عدا نوع االختصاص.
وسعت املديرية نطاق تعاونها مع الجامعات،
عددا ونوعا ،واضافت اىل الربنامج اختصاصات
متنوعة عىل كامل مساحة لبنان .كام وقعت
بروتوكوالت تعاون مع جامعات جديدة
ينتظر بدء تطبيقها قريبا ،بحيث شملت كل
املحافظات ومل تقترص عىل الجامعات املوجودة
يف بريوت ومحيطها ،من اجل اتاحة الفرصة
امام العسكريني يف االطراف لتحصيل علومهم
الجامعية.
كذلك عملت املديرية عىل ابرام اتفاقات مع
معاهد فنية وتقنية لتمكني العنارص من التعلم
والتدريب املهني والتقني يف اختصاصات فنية
ومهنية متنوعة .لكن هذا الربنامج تأخر تنفيذه
بسبب جائحة كورونا ،واالحداث التي شهدتها
البالد منذ  17ترشين االول  ،2019عىل امل يف
ان يتم تفعيله وتنفيذه هذا العام اذا سمحت
الظروف .هذا عدا عن ورش العمل واملؤمترات
والندوات واملحارضات املشرتكة بني املديرية
العامة لالمن العام والجامعات ،بغية توسيع
التبادل واملعرفة واالستفادة.
بلغ عدد الضباط والعنارص وابناء العسكريني
املستفيدين من تقدميات الجامعات الخمس
التي بورش تنفيذ الربوتوكوالت معها 256 ،ضابطا
وعنرصا ومدنيا من اوالد العسكريني.
رئيس مكتب الشؤون القانونية واالنضباط
يف املديرية العامة لالمن العام العقيد نجم

االحمدية تحدث اىل "االمن العام" عن برنامج
التعاون مع الجامعات وفند كل ما تحقق
حتى االن ،شارحا اوجه االستفادة لدى املديرية
والجامعات ،والخطوات املرتقبة الحقا؟
■ كيف ترشح مسار العالقات واتفاقات التعاون
بني االمن العام والجامعات .ملاذا حصلت وما
هي اوجه االستفادة الفعلية منها؟
□ عقدت االتفاقات مع الجامعات بسبب
الحاجة املاسة اىل رفع املستوى العلمي للضباط
والعنارص ،خاصة انهم عنارص متعلمة ويف
اعامر فتية ،وهم يحتاجون اىل تطوير مهاراتهم
وثقافاتهم ومستواهم التعليمي االكادميي
العلمي واملهني والتقني .كذلك تنبغي االشارة
اىل ان استفادة العنارص لها اوجه عدة تتمثل
يف العلوم والثقافة وزيادة الخربة االكادميية
ليك يتمكن الضابط او العنرص من مزجها مع
الخربة املهنية يف مجال عمله ،ما ميكنه من اجراء
مواءمة بني الخربة العملية وبني النظرية العلمية،
ما يؤدي اىل تحسني اداء عمله وعمل املديرية
العامة .اما استفادة املديرية العامة لالمن العام،
فتكمن يف ان نرش العلم والثقافة بني الضباط
والعنارص ينهض بعملها العام ،عدا عن تعزيز
االختالط بني العسكريني واملدنيني ما يخفف
من منط االفكار املسبقة عن العنرص العسكري
ويعطي صورة مختلفة وجميلة عنه ،خاصة
اننا نشرتط عىل طالبنا اعطاء الصورة املثالية
للمديرية ،وكذلك التميز يف الدراسة والنجاح،
فيصبح العسكري مشاركا وحارضا يف املجتمع
ويتفاعل تاليا مع بقية عنارصه ،فيكرس الحاجز
بني العسكري واملدين يف حال كان موجودا.
■ ما هي االختصاصات التي يتوجه اليها طالب
االمن العام؟
□ هذا االمر يتم وفقا لكل جامعة وحسب

ظروفها .اجامال ،معظم االختصاصات تكون
يف العلوم واالجتامعيات ،مثل الهندسة وادارة
االعامل والعلوم السياسية والحقوق وعلم
النفس .لكن مثة قيودا لدى بعض الجامعات
عىل نسبة املنح املعطاة يف اختصاص الطب
والتمريض ،لذلك ال تستطيع ان متنح الطالب
هامشا كبريا من الحسم او استيعاب عدد كبري
من الطالب يف هذا االختصاص الن عددهم فيه
يكون قليال اصال ،واالختصاص الطبي والتمرييض
يستفيد منه اجامال اوالد العسكريني والشهداء
النهم يكونون يف مقتبل اعامرهم ،علام ان هذا
االختصاص يحتاج اىل التفرغ واىل مدة طويلة
من الدرس واملتابعة رمبا ليست متوافرة للضابط
او العنرص العسكري .اما بقية االختصاصات
فيتم تقديم تسهيالت يف الدفع وطريقة التعامل
معها ،لكنها ليست تسهيالت اكادميية مبعنى
ان طالب االمن العام يجب ان يلتزم الربنامج
والنظام االكادميي واملستوى واالداء الذي تقرره
الجامعة ،اذ ال تساهل اطالقا يف هذا املجال.
■ مباذا استفادت الجامعات من التعاون مع
املديرية العامة لالمن العام؟
□ استفادت بفتح املجال امام استيعاب
طالب جدد يف هذه الظروف االقتصادية
الصعبة التي مل يتمكن كرث بسببها من مواصلة
تعليمهم الجامعي ،فزاد عدد الطالب لديها
خاصة بعد تقديم الحسومات والتسهيالت يف
دفع االقساط .كام ان هناك اهمية للتواصل
املبارش بيننا وبني الجامعات لتقديم خدمات
متبادلة يف املؤمترات واالبحاث ،واملساعدة يف
تقديم املعامالت املتعلقة مبنح تأشريات دخول
الضيوف من الخارج للمشاركة يف املؤمترات،
وفق ما تقول به االنظمة والقوانني والتعليامت
املرعية طبعا .لكننا نعطي ملف الضيف
مسارا خاصا بحيث ال تستغرق معاملته وقتا

رئيس مكتب الشؤون القانونية واالنضباط يف املديرية العامة لالمن العام العقيد نجم االحمدية.

طويال .ما حصل ،ويالالسف ،انه عندما بدأنا
برنامج التعاون مع الجامعات بني عامي 2018
و 2019حصلت جائحة كورونا فحدّت قليال
من النشاطات التحضريية املشرتكة ،علام ان كل
املشاريع كانت جاهزة للتنفيذ ،مثل الندوات
واملحارضات وورش العمل لتبادل الخربات
واملعلومات السيام يف مجال االمن السيرباين
واالجتامعي بهدف حامية املجتمع والشباب

والفتيان من مخاطر وسائل التواصل االجتامعي،
وهي الحملة التي اطلقها املدير العام اللواء
عباس ابراهيم .نامل يف املرحلة املقبلة ان
يتم تجديد هذه النشاطات ،واستئناف ورش
العمل يف مختلف املواضيع للمشاركة يف كل
النشاطات التي قد تشمل النشاطات الرياضية
واالجتامعية والدورات العلمية والدراسات
االسرتاتيجية لالستفادة من الدكاترة املميزين يف

جدول باملستفيدين من الضباط
والعناصر والعائالت
يف ما ييل عدد الضباط والعنارص وابناء
العسكريني املستفيدين حتى االن من
بروتوكوالت التعاون مع الجامعات ،علام
ان هناك اتفاقات وقعت اخريا مع جامعات
اخرى سيبدأ تنفيذها الحقا بحيث سيزداد
عدد املستفيدين.
 الجامعة اللبنانية – الدولية:منحة كاملة مئة يف املئة 5 :ضباط و 5عنارص.
منحة  50يف املئة لعائالت 7 :ضباط و 47عنرصا.
منحة  50يف املئة 3 :ضباط و 50عنرصا.
 الجامعة االسالمية:منحة  30يف املئة :ضابطان و 40عنرصا.

منحة  30يف املئة :لعائالت  3ضباط و 11عنرصا.
 الجامعة اللبنانية  -االمريكية:منحة لـ 8ضباط و 15عنرصا.
منحة لعائالت 5 :ضباط و 7عنارص.
 جامعة البلمند:منحة لضابط واحد وعنرصين.
منحة لعائالت 10 :ضباط و 34عنرصا.
الجامعة اليسوعية:
منحة لـ 4ضباط و 4عنارص.
منحة لعائالت 15 :ضابطا و 18عنرصا.
مجموع املستفيدين 256 :ضابطا وعنرصا
ومدنيا من اوالد العسكريني

■ ما هي الجامعات التي تعاونت املديرية
العامة لالمن العام معها؟
□ الجامعة اللبنانية ،جامعة القديس يوسف
 اليسوعية ،الجامعة االمريكية ،جامعة الروحالقدس  -الكسليك ،جامعة الحكمة ،الجامعة
االنطونية ،الجامعة اللبنانية  -الكندية ،الجامعة
اللبنانية  -الدولية ،الجامعة االسالمية ،جامعة
"ام يو يس" ومعاهد "يس اي اس" .آخر اتفاق
وقع الشهر الفائت مع الجامعة االمريكية للعلوم
والتكنولوجيا "اي يو اس يت" حيال اختصاصات
معينة .وقد قدمت لنا الجامعة ،مجانا برنامجا
تدريبيا للضباط القادة يف االمن العام لنيل
ديبلوم يف العلوم االسرتاتيجية مدته  80ساعة
تعليم .كان الهدف امامنا يقيض بتوسيع مروحة
الجامعات ،ومل نضع اي متييز او فوارق يف
التعاطي بني جامعة واخرى وبني معهد وآخر،
فكنا عىل مسافة واحدة من الجميع ومبستوى
التعاطي االيجايب نفسه ،كام ان الجامعات كانت
ايضا ايجابية يف التعاطي معنا .يكمن هدفنا
حاليا يف توسيع نطاق االستفادة والخربات،
وتوسيع النطاق الجغرايف ايضا بحيث يستفيد
الضباط والعنارص الذين يسكنون خارج املدن
الكبرية ويف االطراف ،كالشامل والجنوب والبقاع.
■ ما هي خططكم املقبلة وهل من توجه نحو
التعليم املهني؟
□ طبعا ،هناك تعاون مع معاهد مهنية .نتعاون
حاليا مع جامعة املنت املهنية ومعاهد "يس اي
اس" ،وهي متخصصة يف كل شأن مهني وحريف،
مثل الكهرباء والتدفئة والتربيد واالتصاالت
وااللكرتونيات واجهزة الهاتف والتلفزيون .بارشنا
التعاقد معها ووقعنا بروتوكالت تعاون ،لكن
جائحة كورونا واالقفال العام ومن ثم الحراك
الشعبي يف  17ترشين االول  ،2019حالت دون
تطبيق االتفاق ألن هذه االختصاصات يف حاجة
اىل حضور .لكننا سنعمل هذه السنة ،ان شاء الله،
عىل تفعيل االتفاقات مع هذه املعاهد لتحصيل
خربات فنية وتقنية ومهنية لدى العنارص الراغبني
من حملة الشهادة املتوسطة ،مبا يوفر لهم تطوير
ادائهم يف العمل عرب ورش عمل ودورات تدريب.
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