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اللواء ابرهيم  يف جامعة القديس يوسف:
لن نضحي بحقوق اإلنسان على مذبح األمن

أكد المدير العام لألمن العام اللواء 
أن��ه لن يكون هناك  ابرهيم  عباس 
تضحية بحقوق اإلنسان على مذبح 
األم���ن، م��ؤك��دًا أن "ال��ق��وان��ي��ن التي 
ت��ح��ك��م ع��م��ل��ن��ا ان��م��ا ه���ي م���ن صميم 
التي  الدولية  المواثيق واالتفاقات 

وقعها لبنان". 
ابرهيم أمس في جامعة  وحاضر 
القديس يوسف بدعوة من رئيسها 
األب البروفسور سليم دكاش، عن 
ال��ق��ض��اي��ا ال��ت��ي ت��ع��ن��ي األم����ن ال��ع��ام 
ف���ي األم����ن وال��س��ي��اس��ة واالق��ت��ص��اد 
وحقوق اإلنسان ومواجهة اإلرهاب، 
ف��ي ح��ض��ور ع���دد م��ن الشخصيات 

األكاديمية والثقافية واألمنية.
بداية القى دكاش كلمة، فرحب  
"أصبحت  وق��ال:  الضيف"  ب�"اللواء 
المديرّية العامة لألمن العام بإدارته 
ن��م��وذج��ًا ل�����إدارة ال��ع��ام��ة ال��ن��اج��ح��ة. 
أضاف: تمّر المنطقة، ومعها لبنان، 
بأوقات مصيرّية تاريخية ستكتب 
مستقبلنا في العقود المقبلة. وهي 
اوقات تستدعي من الجميع العمل 
لترسيخ الصيغة اللبنانية، القائمة 
على العيش الواحد. وهذه الصيغة 
ال��ت��ي ت��س��ت��ن��د ال��ي��ه��ا ج��ام��ع��ت��ن��ا في 
سياستها التربوية منذ تأسيسها.

ث��م ت��ح��دث ال���ل���واء اب��ره��ي��م، فقال 
إن االن��س��ان ف��ي االم���ن ال��ع��ام أضحى 
مميزة،  تدخل  ب��ل  ال  قيمة مضافة 
اليومي،  عسكرييه  عمل  صلب  ف��ي 
عمليًا  تجسدت  ب��إن��ج��ازات،  ُمَحّصنا 
وم��ي��دان��ي��ًا ب��ت��دش��ي��ن ب���ن���اء ج���دي���د ل�
وإنشاء  االحتياطي،  التوقيف  نظارة 
دائ�������رة ح���ق���وق االن�����س�����ان، وإص������دار 
العسكري"  السلوك  قواعد  "م��دون��ة 
المتحدة  االمم  بالتنسيق مع مكتب 

في لبنان.
األمرين  بلدنا يعاني  إن  أض��اف، 
امتداد ح��دوده، وفي داخله،  على 
ج��راء اإلره���اب المنظم ال��ذي تقوم 

ب��ه ج��م��اع��ات ت��ت��م��دد ع��ل��ى مساحة 
أوروب��ا  إلى  وتجاوزته  العربي  العالم 
وال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة األم��ي��رك��ي��ة. 
ك��م��ا ان ن��ت��ائ��ج ه����ذا اإلره�������اب في 
األق��ل��ي��م ك��ان��ت ك��ارث��ي��ة ع��ل��ى بلدنا 
ال����ذي ت��ح��ل ف��ي رب��وع��ه مجموعات 
بين  المليونين  ت��ع��داده��ا  تخطى 
واف����د والج�����ىء، وال��م��ؤس��ف ان من 
بينهم من يريد بلبنان شرًا سنقف 

بوجهه أيا تكن التضحيات.
وق��ال ان��ه على رغ��م االع��ب��اء التي 
بالقول  يومًا  نغامر  لم  تستنفذنا، 
على  اإلن���س���ان  ب��ح��ق��وق  بالتضحية 
بمهماتنا  وسنستمر  األم��ن،  مذبح 
المشرعين،  وم��ه��ارة  ال��ج��ّراح  ببراعة 

لقيام  انطالقا من قناعتنا وسعينا 
ال���دول���ة اآلم��ن��ة ول��ي��س دول���ة األم��ن 
ال��ت��ي ت��ص��ادر ال��ح��ري��ات وال��ح��ق��وق. 
ف���ال���ق���وان���ي���ن ال����ت����ي ت���ح���ك���م ع��م��ل��ن��ا 
ان����م����ا ه����ي م����ن ص���م���ي���م ال���م���واث���ي���ق 
وقعها  التي  الدولية  واالتفاقيات 

لبنان، ومنها السجون والسجناء. 
وب������ع������د م���������داخ���������الت وأس����ئ����ل����ة 
ل���ل���ح���ض���ور، ت����ب����ادل ال����ل����واء اب��ره��ي��م 
تقديرية  دروع���ًا  الجامعة  ورئ��ي��س 
البروفسور دك��اش كتاب "  وق��دم 
le Portrait De Luniversite

" ورد اللواء ابراهيم باهدائه كتاب 
"سر الدولة" عن تاريخ األمن العام. 
كما قدم لمكتبة الجامعة مجموعة 
م���ج���ل���دة ع����ن اع�������داد "م���ج���ل���ة األم����ن 

العام".

اللواء ابرهيم يتسلم درعًا من دكاش.
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