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العام  لالمن  العامة  املديرية  وقعت 
عباس  اللواء  العام  مبديرها  ممثلة 
ابراهيم يف 7 كانون االول 2018 اتفاق 
تعاون اكادميي مع الجامعة االمريكية يف 
بريوت )AUB( ممثلة برئيسها الدكتور 
ضباط  مبوجبه  يستفيد  الخوري،  فضلو 
متابعة  الراغبون يف  وعنارصها  املديرية 
االختصاصات  كل  يف  العليا  الدراسات 
املعتمدة يف الجامعة من حسومات عىل 

االقساط السنوية مبعدل %50

احتفال توقيع االتفاق الذي جرى يف "قاعة 27 
آب" يف املبنى املركزي للمديرية العامة لالمن 
اساتذة  من  عدد  حرضه  املتحف،  يف  العام 

الجامعة االمريكية وضباط االمن العام.
العامة لالمن  املديرية  الوطني، نشيد  النشيد 
القى  ثم  االمريكية.  الجامعة  فنشيد  العام، 
كلمة  الخوري  فضلو  الدكتور  الجامعة  رئيس 
قال فيها: "يرسين وزماليئ يف الجامعة االمريكية 
يف بريوت ان نزور املديرية العامة لالمن العام، 
ابراهيم  عباس  اللواء  العام  مديرها  ونلتقي 

إتفاق تعاون بني األمن العام والجامعة األميركية
اللواء إبراهيم: العلم مدماك أساسي لألمن

نشاطات

والضباط والعنارص الكرام يك نشهد سويا عىل 
توقيع اتفاق تعاون يف مجال الدراسات العليا 
والجامعة  العام  لالمن  العامة  املديرية  بني 

االمريكية يف بريوت".
االيجايب  الدور  احد  عىل  يخفى  "ال  اضاف: 
واملفصيل الذي لعبه ويلعبه االمن العام وعىل 
رأسه اللواء عباس ابراهيم، كام االجهزة االمنية 
االخرى، لحفظ امن لبنان ومؤسساته يف هذا 
لكم  لنقول  هنا  نحن  لذلك  الصعب.  الوقت 
لدعم  خاص  حسم  تقديم  خالل  من  شكرا 

الراغبني  اللبناين  العام  االمن  وعنارص  ضباط 
االختصاصات  عليا يف كل  متابعة دراسات  يف 
بريوت.  يف  االمريكية  الجامعة  لدى  املعتمدة 
مشرتك  واحد  هدف  نتيجة  االنجاز  هذا  يأيت 
والجامعة  العام  لالمن  العامة  املديرية  بني 
املستوى  رفع  هو  بريوت،  يف  االمريكية 
الذين  العام  االمن  وعنارص  لضباط  العلمي 
لهم  الفرصة  واتاحة  الفعلية،  الخدمة  يف  هم 

باالنتساب اىل الجامعة االمريكية يف بريوت".
العام  املدير  لحرضة  شكري  "اجدد  وختم: 

لالمن العام اللواء عباس ابراهيم وجميع الذين 
عملوا عىل انجاز هذا االتفاق، عىل امل يف ان 
نبقى جميعا يف خدمة لبنان والرتبية والتعليم 

العايل من اجل ضامن استمرار لبنان".
ثم القى اللواء ابراهيم كلمة: "عندما احرض يف 
كل مرة الوقع عىل اتفاق تعاون بني املديرية 
العامة لالمن العام ورصح تربوي كبري، اشعر 
تأسيس  عىل  اشهد  انني  خاصة  عظيم  بفرح 
رشاكة ثقافية - امنية محورها خدمة االنسان 

واملجتمع".
من  مينع عسكرييه  القادة  احد  "كان  اضاف: 
الجامعات.  يف  علمهم  تحصيل  يف  االستمرار 
املتعلم  "ان  قال:  السبب  عن  سئل  عندما 
يصعب ضبطه". الجواب عىل هذا الكالم الذي 
يتناقض مع الحرية الفردية وحقوق االنسان، 

من االحتفال.

توقيع االتفاق.

واللواء عباس ابراهيم.الدكتور فضلو الخوري متكلام.

ميكن تلخيص ابرز البنود التي نص عليها اتفاق التعاون بني املديرية العامة 
لالمن العام والجامعة االمريكية يف بريوت، كااليت:

مدة االتفاق: خمس سنوات قابلة للتجديد، تبدأ اعتبارا من بداية عام 2019 
ومتتد حتى نهاية عام 2023  ضمنا. مع االشارة اىل انه مبجرد تسجل الطالب يف 
اي برامج الدراسات العليا يف الجامعة االمريكية يف بريوت، ولو حصل ذلك يف 
اخر يوم من تاريخ نفاذ هذا االتفاق عىل سبيل املثال، يستمر العمل ببنودها 

ورشوطها وانتفاع الطالب منها حتى تخرجهم من الجامعة.
املستفيدون: ضباط وعنارص املديرية العامة لالمن العام الذين هم يف الخدمة 

الفعلية وازواجهم.
يف  املعتمدة  العليا  الدراسات  برامج  جميع  بها:  املشمولة  االختصاصات 
الجامعة االمريكية يف بريوت، اضافة اىل الربنامج املكثف يف اللغة االنكليزية 

واملواد التمهيدية.
مقدار الحسومات: هو خمسون يف املئة )50%( عىل قيمة االقساط حرصا، 

من دون املصاريف االخرى التي يبقى عىل الطالب تسديدها بالكامل.
لجنة متابعة وارشاف: مبوجب االتفاق، تم تأليف لجنة متابعة وارشاف تضم 
ممثلني عن الطرفني، مهمتها التنسيق بينهام والسهر عىل حسن تطبيق احكام 

االتفاق، ومعالجة اي ثغرة او مشكلة قد تطرأ خالل التنفيذ العمالين له.
الرشوط العامة: عىل الطالب

ـ ان يكون حائزا شهادة البكالوريوس او ما يعادلها كشهادة االجازة الجامعية 
يف العلوم العسكرية )كشهادة الكلية الحربية يف الجيش اللبناين(.

ـ ان يستويف رشوط القبول يف الربنامج كام هي محددة يف الجامعة.
تجدر االشارة اىل ان ليس لهذا االتفاق مفعول رجعي، مبعنى انه ال ميكن ملن 
سبق ان بارش دراسته يف الجامعة يف اي مرحلة من مراحل الدراسات العليا، 
ازواجهم  او  والعنارص و/  الضباط  احكامه. كام عىل  التقدم لالستفادة من 
الراغبني يف االستفادة منه اعالم املديرية العامة لالمن العام مسبقا، اي لجنة 

املتابعة واالرشاف الخاصة بتنفيذ هذا االتفاق.

ابراهيم  عباس  اللواء  وقع 
اتفاق  الخوري  فضلو  والدكتور 
وتال  الحارضين،  امام  التعاون 
تقديرية.  دروع  تبادل  التوقيع 
اىل  الجامعة  رئيس  قدم  كام 
تذكارية،  هدية  ابرهيم  اللواء 
الجامعة  تاريخ  كتاب  عن  عبارة 
بالصور  بريوت  يف  االمريكية 

واالسامء. 
بكوكتيل. االحتفال  واختتم 

توقيع ودروع حسومات 50% على االقساط
تكريمية

بروتوكول  لتوقيع  اليوم  هنا  وجودنا  يف  هو 
االمريكية  والجامعة  العام  االمن  بني  التعاون 
املقولة،  نسقط هذه  ان  اجل  بريوت، من  يف 
وننتقل اىل الفكر املتنور، وندشن مسارا مضيئا 
العام  االمن  لعسكريي  زاهر  جديدا ملستقبل 
محورها  لرشاكة  يؤسس  مسارا  وعائالتهم، 
الثقافة وتعزيز املهارات البرشية، انطالقا من 
املشرتكة  االنسانية  واملبادئ  االخالقية  القيم 

التي تأسست عليهام الجامعة واالمن العام".
االمريكية  الجامعة  عن  تحدثت  "مهام  وتابع: 
تناوبوا  من  وحق  حقها،  افيها  لن  بريوت  يف 
عىل رئاستها اوالذين عملوا فيها. هذا الرصح 
من  الكثريين  خّرج  الذي  الكبري  االكادميي 
 3 يف  تأسس  ان  منذ  والعامل  لبنان  رجاالت 
كانون االول عام 1866، اضحى قيمة مضافة 

والتخصص  التعليم  مجاالت  يف  اشعاع  ومركز 
والخدمات. ان االستقرار العام، داخل البلدان 
ويف العامل، مل يعد يقترص فقط عىل ما يسمى 
االمن االمني، بل تخطاه اىل االمن االجتامعي 
اىل  وصوال  والصحي،  واالقتصادي  والسيايس 
االمن الرتبوي الذي يشكل مدماكا قويا يف بناء 
مفهومه  يف  االمن  ألن  وسالمتها،  املجتمعات 
وكل  والرتبية  والثقافة  املعرفة  هو  املعارص 
انواعها.  عىل  والتقنيات  بالعلوم  عالقة  له  ما 
التي  الوطنية  املبادئ  مجمل  دمجنا  ما  اذا 
منها  يتشكل  التي  وتلك  االمن،  منها  يتكون 
يف  تساهم  معادلة  عىل  فنحصل  التعليم، 
بناء سليم ملجتمع حضاري، مستقر ومنتظم. 
املبني  فكرنا  هو  وهذا  رسالتنا،  هي  هذه 
والعادلة  القوية  الدولة  بلبنان  االميان  عىل 
ومؤسساتها  الدميوقراطي،  بنظامها  واملتطورة 
من  املتفلتة  واالمنية،  والقضائية  الرسمية 
مجتمع  يواكبها  والرتهل،  والرشوة  الفساد 
ونقله  وطننا  نهضة  يف  يساهم  متفاعل  مدين 

اىل مصاف الدول الحديثة".
ادارة  الشكر  املناسبة  هذه  "اغتنم  وختم: 
بالذكر  واخص  بريوت،  يف  االمريكية  الجامعة 
رئيسها الدكتور فضلو الخوري، واعضاء مجلس 
امنائها والحارضين بيننا، وضباط االمن العام، 
وكل من ساهم يف اعداد هذا االتفاق، متمنيا 
ان تكون هذه الرشاكة الرتبوية اساسا الطالق 

مبادرات تعاون جديدة".


