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خطت املديرية العامة لالمن العام نحو عقد رشاكة تربوية مع جامعة الحكمة، 
خدمات  تقديم  عليه  ينص  ما  اهم  من  بينهام.  تعاون  بروتوكول  توقيع  فتم 
اىل  العام وزوجاتهم واوالدهم. وهو يرمي يف مضمونه  االمن  لعنارص  اكادميية 
التطور  مستوى  يف  يكونوا  وان  العرص،  تحديات  جبه  عىل  العسكريني  تحفيز 

العلمي والتكنولوجي لخدمة املواطن بشكل افضل

توقيع بروتوكول التعاون بني جامعة الحكمة واألمن العام
األب لبكي: قّدم لنا فرصة لخدمة لبنان

تربية

الحكمة  كانت   1875 عام  تأسيسها  منذ 
لواء  تحمل  اطيافهم،  بكل  للبنانيني  جامعة 
تنب  مل  التاريخ  ذلك  منذ  والعلم.  الثقافة 
اللبنانيني  خدمة  عىل  الرتبوية  سياستها 
مؤسساتهم  خدمة  عىل  بل  كمواطنني، 
لبنان  بناء  يف  مساهمتها  اجل  من  الوطنية 

من خالل هذه املؤسسات. 

اذ ينظر  اليوم،  البعيد كذلك  كام كان االمس 
بروتوكول  اىل  الحكمة  جامعة  يف  املسؤولون 
العام  لالمن  العامة  املديرية  مع  التعاون 
لبنان من خالل هذه  لخدمة  فرصة  انه  عىل 
املؤسسة االمنية، وعىل انه وسام عىل صدرهم.

بروتوكول  لتوقيع  مهدت  ظروف  اي 
التعاون هذا؟ 

رئيس  نائب  العام"  لـ"االمن  يرويها  تفاصيل 
ولضامن  االدارية  للشؤون  الحكمة  جامعة 
االب  ـ  العايل  والتعليم  االدارة  ـ  الجودة 

دومينيك لبيك.

■ اي ظروف مهدت لتوقيع بروتوكول التعاون 
االكادميي بني جامعة الحكمة واملديرية العامة 

لالمن العام؟
□ ما قبل توقيع بروتوكول التعاون بني االمن 
خنيزير  شادي  قدم  الحكمة  وجامعة  العام 
العام( كطالب  االمن  متقاعد يف  اول  )مؤهل 
اقرتاح  القدامى  الحكمة  جامعة  طالب  من 
واىل  العام  لالمن  العامة  املديرية  اىل  مرشوع 
اىل  يرمي   ،2017 نيسان  يف  الحكمة  جامعة 

عنارص  اىل  اكادميية  خدمات  الجامعة  تقديم 
تولت  واوالدهم.  وزوجاتهم  العام  االمن 
بتوجيهات  االقرتاح  درس  والجامعة  املديرية 
عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  من 
خليل  االب  الحكمة  جامعة  ورئيس  ابراهيم 
شلفون اىل ان انجز وتم توقيعه يف اذار املايض.

■ عىل ماذا ينص هذا الربوتوكول؟
□ ينص عىل حسم 25% من القسط الجامعي 
اما  املاجستري.  لطالب  و%20  االجازة  لطالب 
بالنسبة اىل ابناء الشهداء ويتامى العسكريني، 
عىل  كامل  حسم  عىل  الربوتوكول  فنص 
استثناء  هناك  ان  علام  الجامعية.  اقساطهم 
منحة  بتقديم  وذلك  املتميزين،  للطالب 
دراسية شاملة تحمل اسم "التميز االكادميي" 
يختاره  متميز  طالب  اىل  املاجستري  لدرجة 

اللواء ابراهيم شخصيا.

عنارص  فيها  يرغب  االختصاصات  من  اي   ■
االمن العام؟

ادارة  ثم  ومن  الحقوق،  االوىل  املرتبة  يف   □
االعامل واالقتصاد. فهام كاختصاصني من اكرث 
االمن  عنارص  لدى  املرغوبة  العلمية  املواد 

نائب رئيس 
جامعة الحكمة 
للشؤون االدارية 
ولضامن الجودة 
ـ االدارة والتعليم 
العايل ـ االب 
دومينيك لبيك.

من احتفال توقيع 
بروتوكول التعاون بني 

االمن العام وجامعة 
الحكمة، وبدا 

املدير العام اللواء 
عباس ابراهيم يوقع 

الربوتوكول.

دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com

بروتوكول  ان  التوضيح  املهم  من  لكن  العام. 
العامة  املديرية  تسّلم  ان  عىل  ينص  التعاون 
الحكمة تحدد  اىل جامعة  العام الئحة  لالمن 
اىل  سينضمون  الذين  العنارص  اسامء  فيها 
طالبها كل سنة. علام ان اي طالب من عنارص 
االمن العام مل يرد اسمه ضمن هذه الالئحة، 

لن يطاوله الحسم عىل قسطه الجامعي.

■ ماذا عنى للمسؤولني يف جامعة الحكمة ان 
يكون طالبهم عنارص من االمن العام؟

مع  التعاون  بروتوكول  توقيع  قبل  ما   □
املديرية العامة لالمن العام كنا نستقبل طالبا 

العام  االمن  الثالث،  االمنية  املؤسسات  من  
توقيع  بعد  لكن  الداخيل.  واالمن  والجيش 

الربوتوكول بات امامنا امران مهامن: 
االول، االهتامم بالحسم عىل القسط الجامعي 
عن  التخفيف  بهدف  العام   االمن  لعنارص 
من  توفريه  يتم  فام  االمنية،  املؤسسة  كاهل 
الفاتورة التعليمية لعنارصها يعترب دعام ماديا 

لتطوير ادائها االمني. 
الثاين، ما نريده كمسؤولني يف جامعة الحكمة 
من خالل توقيع بروتوكول التعاون مع االمن 
يكونوا  ان  عىل  العسكريني  تحفيز  العام، 
والتكنولوجي  العلمي  التطور  مستوى  يف 
خالل  من  افضل.  بشكل  املواطن  لخدمة 
االمن  عنارص  نساعد  نعد  مل  الفقرتني  هاتني 
اليهم  النظرة  ألن  مستقلني،  كافراد  العام 
املؤسسة  اىل  النظرة  ضمن  من  اصبحت 
ما  كل  تقديم  هو  االن،  يهمنا  ما  عموما. 
االكادميية  الرشوط  امكانات ضمن  منلك من 
الحكمة  جامعة  يف  املعتمدة  واالدارية 
العلمي.  باملعدل  اسايس،  بشكل  واملرتبطة، 
الجامعي،  الحسم  يطاوله  ال  مثال،  الراسب، 
الخطوة  هذه  نعترب  معايرينا  وبحسب  الننا 

للطالب. تحفيزا 

الحسم على االقساط هدفه 
التخفيف عن االمن العام

     
مساعدتنا تربوية لكن 

العناصر وجهنا ومرآتنا
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■ مباذا متتاز جامعة الحكمة عن الجامعات 
االخرى؟

وتحديدا  الوراء،  اىل  العودة  من  بد يل  ال   □
املعهد  الحكمة.  اىل عام 1875 يوم تأسست 
العايل للحقوق، كأول معهد وطني تأسس يف 
اجنبية.  ارسالية  انشائه  وراء  تكن  بريوت، مل 
يف املرحلة نفسها تأسست  املدرسة الوطنية 
االوىل يف لبنان، مدرسة الحكمة يف االرشفية، 
اجنبية  ارسالية  انشائها  وراء  يكن  مل  والتي 
ايضا. هذا من الناحية التاريخية. اما الناحية 
جامعة  تأسيس  يف  متثلت  فقد  املعارصة 
الحكمة عام 2000 حيث ضمت اربع كليات 
السابق  يف  كانت  التي  الحقوق  كلية  هي 
الدينية  للعلوم  آخر  معهدا  تضم  كمعهد 
الجامعة عام 2000 اىل كلية  بافتتاح  ل  فتحوَّ
الرشع  كلية  اليها  يضاف  الكنسية،  العلوم 
ادارة  كلية  اخرى هناك  الكنيس. يف مجاالت 
وادارة  السياحة  كلية  واالقتصاد،  االعامل 
العامة،  الصحة  السياسية،  العلوم  الفنادق، 
جامعة  متيز  عن  اما  الهندسة.  كلية  واخريا 
العريقة  الكربى  الجامعات  عن  الحكمة 
لبنان،  انها جامعة وطنية صنعت يف  فاقول، 
اي مل تنشأ بجهود ارسالية امريكية كالجامعة 
االمريكية، وال بجهود ارسالية فرنسية اوروبية 
تأسست  عندما  اليسوعية.  كالجامعة 
للبنانيني  جامعة  كانت   1875 عام  الحكمة 

بكل اطيافهم، وكان همَّ ويل الحكمة انذاك، 
جامعة  تأسيس  الدبس،  يوسف  املطران 
انطالقة  كانت  لذا،  الخارج.  اىل  منتمية  غري 
ضم  االوىل  ركيزتني،  عىل  مبنية  الحكمة 
وصوال  والعلم  الثقافة  لواء  تحت  اللبنانيني 
الحكمة يف  ان ال تكون  الثانية  اىل وحدتهم. 
خدمة  يف  بل  كمواطنني،  اللبنانيني  خدمة 
يف  مساهمتها  اجل  من  الوطنية  مؤسساتهم 
بناء لبنان من خالل هذه املؤسسات، وذلك 
العام.  الداخيل واالمن  الجيش واالمن  بدعم 
جامعة  بني  التعاون  بروتوكول  توقيع  بعد 
كأول  العام  لالمن  العامة  واملديرية  الحكمة 
بروتوكوالت  وقعنا  لبنان،  يف  امنية  مؤسسة 

تعاون اخرى مع الجيش واالمن الداخيل.

عليها  اقدمت  التي  الرتبوية  الخطوة   ■
لك  عنت  ماذا  العام،  لالمن  العامة  املديرية 

شخصيا؟

العام  لالمن  العامة  املديرية  ان  اعتقد   □
جامعة  اهداف  مع  تتقاطع  اهدافا  حققت 

الحكمة التي احددها بثالثة: 
• تطوير القدرات البرشية انطالقا من وعيها 
بأن ال مجال الداء امني وخدمايت للمواطنني، 
وكفايات عىل  قدرات  عنارصها  امتلك  اذا  اال 

شتى املستويات.
عىل  العام  لالمن  العامة  املديرية  تعمل   •
رفع  عىل  لتشجيعهم  لعنارصها  حوافز  خلق 
العلمي، هم وزوجاتهم واوالدهم،  مستواهم 

ويف املستوى العلمي نفسه.
مواجهة  عىل  عنارصه  العام  االمن  يساعد   •
من  اذ  التطور.  وتحديدا  العرص،  تحديات 
املعلوم ان املؤسسات االمنية يف كل دول العامل 
لعنارصها،  العلم  من  االدىن  بالحد  تكتفي  ال 

ألن تطوير املؤسسة من ضمن مسؤولياتها.

ماذا  العام  االمن  مع  الرتبوية  الرشاكة   ■
اضافت اىل رصيد جامعة الحكمة وتاريخها؟

الحكمة  صدرها.  عىل  وساما  اضافت   □
الرشاكة  بهذه  الوطن  تخدم  وطنية  كجامعة 
اتوجه  االمنية.  مؤسساته  بناء  من  بناءه  الن 
العام  لالمن  العامة  املديرية  اىل  بالشكر  هنا 
وكبار ضباطها وعنارصها مع توجيه التحية اىل 
املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم 
لتطوير  وارادة  رؤية  من  به  يتحىل  ما  عىل 
املؤسسة التي يرتأسها. نحن، كجامعة الحكمة، 
العام  االمن  مع  التعاون  بروتوكول  لنا  قدم 
جانب  ومن  خالله.  من  لبنان  لخدمة  فرصة 
آخر دفعنا توقيع هذا الربوتوكول اىل فعل اي 
تخدم  عنارصه  نخدمه ألن  ان  اجل  يشء من 
كل الوطن. صحيح ان مساعدتنا لعنارص االمن 
العام هي تربوية واكادميية وثقافية، لكنهم يف 

ما يؤدونه نراهم وجهنا ومرآتنا.

الحكمة،  جامعة  يف  كمسؤولني  انتم،  هل   ■
التعاون  هذا  اطار  توسيع  نحو  متجهون 

ليشمل مؤسسات غري امنية؟
توقيع  هي  الينا  بالنسبة  االولوية   □
املؤسسات  مع  اكادميي  تعاون  بروتوكوالت 
املؤكد  فمن  االخرى  املؤسسات  اما  االمنية. 
لكن  املجال،  هذا  معها ضمن  تعاونا  مثة  ان 

بحسب العروض التي نتلقاها.

املؤسسات االمنية 
في العالم ال تكتفي بالحد 

االدنى من العلم 

ندوة حول تقدميات جامعة الحكمة لعنارص االمن العام حيال الحسومات عىل اقساطهم عقدت يف 12 حزيران 2018.


