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اتفاق تعاون بين األمن العام والجامعة اللبنانية

اللواء إبراهيم :جعلنا شعار لبنان اآلمن واقعًا

تواصل املديرية العامة لالمن العام تعزيز قدراتها البرشية وتوسيعها ،السيام يف املجال العلمي ،من خالل فتح االفاق امام
ضباط االمن العام وعنارصه للتخصص يف املجاالت التي من شأنها ان ترفع مستوى االداء ،وتواكب التطور عىل قاعدة
التالزم بني العلم واالمن
هذه املرة كانت الوجهة الجامعة اللبنانية
وهي الجامعة الوطنية االم ،حيث زار املدير
العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم مبنى
االدارة املركزية للجامعة ،وو ّقع اتفاق تعاون بني
املديرية العامة لالمن العام والجامعة اللبنانية
ممثلة برئيسها الربوفسور فؤاد ايوب لتدريب
الضباط يف مجال املعلوماتية واالتصاالت.
عند وصول اللواء ابراهيم اىل االدارة املركزية،
كان يف استقباله الربوفسور ايوب حيث عقدا
اجتامعا يف مكتب رئيس الجامعة بحثا يف خالله
االمكانات االضافية للتعاون ،كام تم التطرق اىل
اوضاع الجامعة واهمية املحافظة عىل ريادتها
وكل ما ميكن ان يقدم اللواء ابراهيم من
مساعدة يف سبيل تحقيق ذلك.
بعدها انتقل اللواء ابراهيم والربوفسور ايوب اىل
قاعة مجلس الجامعة ،وكان يف انتظارهام عمداء
كليات الجامعة اللبنانية واعضاء مجلس الجامعة
وكبار املوظفني ووفد من كبار ضباط املديرية
العامة لالمن العام ،وعدد من ممثيل اكادمييا
سيسكو (.)CISCO
النشيد الوطني ثم نشيدا الجامعة اللبنانية
واالمن العام .بعدها القى الربوفسور ايوب
كلمة قال فيها" :يرسنا ان نجتمع اليوم مع
سعادة اللواء عباس ابراهيم ،املدير العام لالمن
العام ،والوفد املرافق ،لتوقيع اتفاق تعاون بني
الجامعة اللبنانية واملديرية العامة لالمن العام
بهدف تبادل الخربات واملعلومات العلمية
والتقنية ،ووضع الدراسات واالبحاث العلمية
والفنية املشرتكة ،وتبادل برامج التأهيل املختلفة
واالستفادة من املختربات واملراكز البحثية القامئة
لدى الفريقني الجراء ابحاث مشرتكة سعيا اىل
التكامل بني املؤسسات العامة ،واعداد كوادر
علمية متخصصة تعمل عىل خدمة الوطن
واملواطن تحقيقا لالمن والتطور العلمي".

اضاف" :الجامعة اللبنانية تحرص عىل ان يكون
هذا التعاون مثمرا ،يشتمل عىل محارضات
وورش عمل وتدريب للضباط والعنارص يف االمن
العام ،تعزيزا للقدرات العلمية والتقنية لديهم،
تبعا للربامج االكادميية الحديثة املتوافرة لدى
الجامعة ،واالنفتاح عىل التطور العاملي يف مجال
التعليم العايل ،عرب اتفاقات التعاون القامئة مع
الجامعات االجنبية واملؤسسات البحثية ،املحلية
منها او الدولية ،من اجل افادة اساتذتها وطالبها
من الربامج الحديثة التي تواكب التطور العلمي
والعاملي".
اضاف" :يف الواقع ،استكامل مسرية النهوض
بالوطن ،يستوجب العمل الدؤوب واملشرتك
بني مؤسسات القطاع العام .من هنا يربز الدور
الريادي للجامعة اللبنانية ومؤسسة االمن العام
يف اعالء شأن الوطن وحاميته وتحصينه علميا
وامنيا ،وهام خري من حرص عىل العلم واهله

وعىل االمن فيه ،واخلص من حافظ عىل االمانة
التي سلمت اليهام .وبعد ،فان جنود العلم
وجنود االمن يف كال املؤسستني هم جنود املعرفة
محبتهم له واميانا منهم بقدسيته ،واستكامال
لتاريخ عريق من الثقافة والحضارة والتطور،
بدءا من تاريخ تصدير التواصل واالنفتاح الدائم
عىل العلم والرقي واالبداع".
ورأى "ان الجامعة اللبنانية ومؤسسة االمن
العام تحمالن دوما هذه الراية ،وتساهامن
عرب تعاونهام يف استكامل مسرية تطوير العلم
واملعرفة مبا يعزز القدرات التقنية املتطورة".
وكرر الرتحيب بهذا التعاون ،امال يف "اتساع افاقه
تجسيدا لالهداف املشرتكة التي جمعت بني
املؤسستني ،وتحقيقا ملا نرتجي من خري لوطننا
ولالنسان فيه".
ثم القى اللواء ابراهيم كلمة قال فيها" :عندما
اقف يف مبنى االدارة املركزية للجامعة اللبنانية،
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تأخذين الذاكرة اىل مرحلة بدايات تأسيس هذا
الرصح الكبري الذي اقرتن اسمه باسم الوطن،
فكانت الجامعة اللبنانية جامعة لكل االجيال
من الشامل اىل الجنوب ومن بريوت وجبل لبنان
اىل البقاع ،فكانت بالفعل والقول الجامعة التي
تصهرالشباب وتعزز مهاراتهم وتصقلهم ليكونوا

االتفاق

نص االتفاق يف املادة الثانية منه عىل تبادل الخربات والنشاطات العلمية املشرتكة:
"• تفعيل تبادل الخربات واملعلومات العلمية والتقنية.
• وضع الدراسات العلمية والفنية املشرتكة.
• املشاركة يف املحارضات والندوات وورش العمل.
• تبادل برامج التأهيل املختلفة.
• االستفادة من املختربات ومراكز االبحاث القامئة لدى الفريقني الجراء الدراسات املشرتكة.
• املشاركة يف التدريب العلمي والتقني واعداد الخرباء واملهارات العلمية املتخصصة".
ونصت املادة الرابعة عىل اآليت:
"توافق الجامعة اللبنانية عىل قبول طلبات من املديرية العامة للتسجيل يف االختصاصات
املتوافرة لديها ،وبناء عىل طلب املديرية العامة وحاجتها ،وفقا للرشوط واالنظمة املعتمدة
لدى الفريقني.
كام ميكن الجامعة ان تنشئ اختصاصات مكملة وذات االهتامم املشرتك ،بناء عىل طلب
املدير العام للمديرية ،لناحية االختصاصات املطلوبة وعدد الطالب املقبولني ،ومبا يتالءم
مع االنظمة املعمول بها لدى الفريقني".

اللواء ابراهيم متكلام.

بناة املستقبل وحامة البالد .تذكرين هذه املناسبة
ايضا بكالم وزير الخارجية االسبق حميد بك
فرنجية عام  1948خالل حفل اختتام مؤمتر
االونيسكو الثالث يف بريوت ،حني قال "ان لبنان
يأمل يف ان يرى يف هذا املكان جامعة لبنانية تكون
روحها االونيسكو" .فتحققت هذه الرغبة ابتداء

من العام  1951حتى صدور املرسوم التنظيمي
للجامعة اللبنانية عام  ،1959فتطورت تباعا حتى
اضحت ست عرشة كلية من كل االختصاصات
باالضافة اىل ثالثة معاهد عليا للدكتوراه ،تنترش
يف مختلف املحافظات اللبنانية ،وتعد اليوم من
اكرب الجامعات يف الرشق االوسط واهمها".
اضاف" :يرسين باسم املديرية العامة لالمن العام
اعالن توقيع اتفاق تعاون مع الجامعة اللبنانية
التي تقدم دورات تدريبية يف مجايل املعلوماتية
واالتصاالت للمؤسسات من ضمن منهاج اكادمييا
سيسكو ( .)CISCOهذا االتفاق الذي نتمنى ان
ميتد اىل وقت طويل ليتمكن طالبنا من االمن
العام يف املستقبل من االستفادة من مضمون
هذا الربوتوكول مهنيا وتقنيا اىل اقىص الحدود،
ما ينعكس ايجابا عىل تطوير عمل االمن العام يف
حقول التدريب وتعزيز املهارات البرشية".
واشار اىل "ان اتفاق التعاون يشمل اجراءات
تدريبية متعددة ،منها :تفعيل تبادل الخربات
واملعلومات العلمية والتقنية ،وضع الدراسات
الفنية وتبادل برامج التأهيل املختلفة ،االستفادة
من املختربات ومراكز االبحاث الجراء الدراسات
املشرتكة ،عىل ان توافق الجامعة اللبنانية
مشكورة عىل قبول طلبات االمن العام
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للتسجيل يف االختصاصات املتوفرة لديها .كام
ميكن للجامعة ان تنىشء اختصاصات مكملة
وذات االهتامم املشرتك بناء عىل الرضورات
واستنادا اىل الحاجات".
ولفت اىل ان "اهمية هذا االتفاق انه يشكل
خطوة نوعية واضافية عىل طريق تطوير اداء
املديرية ومنتسبيها ،وذلك يف ترجمة مبارشة
وعملية لخطط التطوير التي وضعتها املديرية
العامة لالمن العام منذ العام  2011وعىل
املديني املتوسط والطويل ،وهو يأيت ليكون لبنة
اساسية يف بناء الهيكلية التكنولوجية ،كام انه
يشكل عنرصا حيويا لتعزيز مهارات االمن العام
وجعله مؤسسة رائدة تلبي طموحات اللبنانيني،
وتساهم يف ضامن االمن للبالد .فالتكنولوجيا
واملعلوماتية مل يعودا خيارا بل صارا رضورة
للحارض واملستقبل .وما يزيد من قيمة االتفاق
انه مع الجامعة اللبنانية العريقة ،خصوصا انه
سبق لنا ونظمنا اتفاقات تعاون مع كثري من
الجامعات الخاصة التي نجدد الشكر لها عىل
حسن التعاون يف صقل قدرات ضباط ورتباء
وافراد االمن العام".
واكد "ان توسع املديرية يف اتفاقات التعاون
مع الرصوح االكادميية يأيت انفاذا لقرار رفع
مستوى االداء والكفاية يف شتى املجاالت التي
ناطها القانون باملديرية العامة لالمن العام ،التي
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والربوفسور ايوب.

صارت ركيزة يف مجايل االمن واالدارة عىل الرغم
من محدودية االمكانات ،وقد ظهرت جودة
االداء ومتيزه يف شتى املرافق والنقاط الواقعة
ضمن صالحيات االمن العام ،ناهيك مبا تحقق
من انجازات نوعية يف املجال االمني وجعلت من
شعار لبنان االمن واقعا شهد له القايص والداين".
وختم اللواء ابراهيم" :اخريا ،باسمي وباسم
املديرية العامة لالمن العام ،اتوجه بالشكر اىل

رئيس الجامعة اللبنانية والعاملني فيها ،اضافة اىل
مسؤويل اكادمييا سيسكو واعضاء اللجنة املشرتكة
الذين كان لهم الدور االساس يف اخراج هذا
الربوتوكول اىل النور ،وتنظيم هذا االحتفال ،امال
يف ان يحقق ما نطمح اليه عىل مستوى تعزيز
القدرات التقنية يف املديرية".
يف الختام ،توقيع االتفاق ثم تبادل الدروع
التذكارية.

مشاركون.
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