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 لألمن العام اللواء عباس ابراهيمحضرة المدير العام 

 

  ،ها الحضور الكريمي  أ

 

نلتقي اليوم مع جار لنا، في الجغرافيا، حيث تتجاور جامعة القديس يوسف والمديري ة العامة لألمن العام، 

 وفي الروح االنساني ة، حيث تلتقي رسالتا المؤسستين على صناعة الخير العام.

في األسرار خلف جدران  في المجال األمني رجالً بعيدًا عن الناس، غارقًامل في العادة يكون المدير العا

ه، يهتم  بالتضييق على الخصوم، ومحاربة المعارضين. وهي حالة موجودة في غالبي ة الدول والبلدان.   مقر 

ي يشغلها طابعًا ظيفة األمني ة التعطى الوأسعادة اللواء عباس ابراهيم،  ،ضيفنا اليوم، المدير العام لألمن العام

 ، فيه انفتاح وروح انساني ة وتفاعل مع اآلخرين وحداثة في العمل والرؤية. مختلفًا

لإلدارة العامة الناجحة، البعيدة عن الروتين، بعدما  عامة لألمن العام بإدارته نموذًجاصبحت المديري ة الأ

 صارت الخدمة فيها أفضل وأسهل وأسرع. 

لت مع اللواء ابراهيم ب المسافات مهما كانت بعيدة، تسعى إالى  وتحو  لى الحلول مهما كانت إدارة مبادرة تقر 

 صعبة، تعمل للمصالحة ونشر لغة الحوار مهما كانت الجدران عالية. 

لى إعادتهم أكل نا يذكر، الوساطات والمساعي التي قام بها اللواء ابراهيم لإلطالق األسرى والمخطوفين و

ات شبه المستحيلة، كاإلفراج عن راهبات معلوال والعسكريين هاليهم ومحب يهم. وبعأ ُضها كان من المهم 

األسرى لدى الجماعات االرهابي ة في جرود عرسال. ونجاُحه فيها يدل  على مهني ة عالية وتحم ل للمسؤولية 

 الوطنية بشجاعة. 

لى وصل ما انقطع بين اللبنانيين وال سي ما في طرابلس، واالستقبال الشعبي الذي اُقيم له عند إكما نذكر سعيه 

 زيارته المدينة. 

لى ارساء إنساني سلك ضيفُنا درب االنفتاح على اآلخر واالبتعاد عن الفئوي ة الضي قة. وقاده هذا النهج اإل

 نائس المحلي ة، ومع المسؤولين في الفاتيكان.عالقة جي دة مع المسؤولين الروحي ين المحلي ين في الك
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وقات أتمر  المنطقة، ومعها لبنان، بأوقات مصيري ة تاريخية ستكتب مستقبلنا في العقود المقبلة. وهي 

 تستدعي من الجميع العمل لترسيخ الصيغة اللبنانية الفريدة، القائمة على العيش الواحد، واللقاء المشترك

ف والموت. هذه الصيغة التي تستند أوتعزيز الحياة، في مواجهة سياسة  ليها جامعة إهل الجهل والتطر 

 القديس يوسف في سياستها التربوية منذ تأسيسها. 

ر. وهي من دون شك  العالج المطلوب أن التجربة اللبنانية القائمة هي إ عجوبة حقيقية في هذا المحيط المتفج 

 دة، من اجل تحقيق اللقاء حول المشترك بينها. للمجتمعات المتعد  

من ونشر التسامح نعمل ونجهد كرهبانية يسوعية لتحقيق خير الناس وتنمية المجتمع، وتعزيز التضا

 عن كل اشكال التمييز والفئوية.  واالنفتاح بعيدًا

 ن الغرض من كل شريعة هو الخير العام " .إيقول القديس توما األكويني : " 

وجاء في الحديث الشريف : " ال يؤمن احدُكم حتى يحبَّ ألخيه ما يحبُّ لنفسه "  . وفي هذا، منتهى الحب  

 والسعي لخير اآلخر. 
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