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المقابلة
اال  الحايل  الوقت  يف  بها  للعسكري  يسمح 
ببلوغه السن القانونية، كام ان القانون مينع 
يف  العسكرية  القوى  يف  والترسيح  التطويع 
اال  فارا  يتحول  ال  العسكري  الراهن.  الوقت 
يف حالة عدم التزامه املدة القانونية الجازته 
االمن  يف  جدا  قليلة  الحاالت  هذه  ولكن 

العام.

لتقديم  العام  االمن  يف  امكان  من  هل   ■
خدمات اضافية للعنارص ملواجهة الصعوبات 

املعيشية؟
من  العديد  لتقديم  امكان  هناك  نعم   □
يف  وخصوصا  واملساعدات  الخدمات  انواع 
فنحن  واالدوية.  والطبابة  الصحية  املجاالت 
وهناك  نقدا،  االدوية  اسعار  فروقات  نؤمن 
دول صديقة تؤمن بدورنا وباملؤسسة، توفر 
وفرنا  كام  املهمة.  االدوية  من  انواعا  لنا 
صندوق  من  للعسكري  شهرية  مالية  مبالغ 
االحتياط يف املديرية وهو ال يقل عن %30 

من راتبه.

واوضاع  لحاجات  تفهم  هناك  هل   ■
دعام  تتلقون  وهل  العام.  االمن  عسكريي 

كام الجيش اللبناين؟
تصلنا  ولكن  امواال،  نتلقى  ال  طبعا   □
مساعدات طبية كاملستلزمات واالدوية وهي 
اولوية يف عملنا. وقد وصلتنا اخريا دفعة من 

االدوية من احدى الدول االوروبية.

■ هل انعكست االوضاع الداخلية سلبا عىل 
املامثلة  واملؤسسات  بينكم  القائم  التواصل 
يف الخارج وخصوصا لجهة تبادل املعلومات 

االستخبارية؟ 
املستوى  عىل  قامئة  زالت  ما  عالقاتنا   □
السابق نفسه، ولكن همنا االسايس واولويتنا 
عىل  صامدين  وبقاؤهم  عسكريينا  رعاية 

قاعدة ضامن االمن واستمرار الحياة.

■ هل انعكس تردي الوضع االقتصادي عىل 
ظل  يف  واجهتم  وكيف  العام،  االمن  اداء 
اللبنانيني  تهافت  التجهيزات،  ونقص  االزمة 

للحصول عىل جوازات السفر؟

اللبناني انه  اثبت 
ال يريد ان يعيش مرة اخرى 

تجربة الحرب االهلية

الكبرى  الضمانة 
هي في االمن واالستقرار 

السياسي وهو ما يلجم اي 
تفلت امني

ما اخشاه ان ترتفع 
نبرة الخطاب السياسي ربطا 

النيابي باالستحقاق 

االنهيار  ذروة  يف  انه  مصادفة  هي  هل   ■
امني  استقرار  لدينا  واالجتامعي  االقتصادي 
بثقلها  تلقي  معادلة  انها  ام  واجتامعي، 
وكلفتها عىل االجهزة االمنية وخصوصا االمن 

العام؟ 
تتحّمل  االمنية  االجهزة  اوال  معا.  االثنان   □
لتثبيت  محمول  وغري  مسبوق  غري  ضغطا 
ال.  ام  مكلف  انه  القول  استطيع  وال  االمن، 
من  تعّلم  اللبناين  ان  ما  مكان  يف  اعترب  فأنا 
التفّلت  السابقة يف ان يصل اىل حد  تجاربه 
يريد  ال  اللبناين  الوراء.  اىل  يعود  ثم  االمني 
ان يعيش مرة اخرى تجربة الحرب االهلية، 
واملآيس التي خربها، وال يجب عليه التفريط 
السبب  لهذا  عليه.  ينعكس  لئال  بأمنه 
محصورة.  تبقى  لكنها  تفلت  حاالت  تحدث 
لذلك  ضبطها.  عىل  قادرة  االمنية  فاالجهزة 
يقوم  الذي  الجهد  معا.  الحالتني  نعيش 
قناعة  يالقي  االمنية  واالجهزة  الجيش  به 
املايض  تجارب  اىل  العودة  بعدم  املواطنني 

الذي مل ينس بعد.

■ اىل متى ميكن ان تتحمل االجهزة االمنية 
عىل  قدرتها  حدود  هي  وما  الضغوط  هذه 

لضبط الوضع يف ظل االنهيار الحاصل؟
انهار  تقول  عندما  املفارقة.  هي  هذه   □
ان  يعني  اللرية  قيمة  وتراجعت  االقتصاد 
اليس  فقدت.  العسكري  اسباب صمود هذا 
االعجوبة  فان  السبب  لهذا  الناس.  من  هو 
نجهد  ونحن  صامدا،  زال  ما  العسكري  ان 
لضامن ذلك. انا ال اعرف ما يقوم به الزمالء 
الباقون من قادة االجهزة االمنية، وما اعرفه 
صمودهم  لتعزيز  كبريا  جهدا  ابذل  انني 
مسؤوال  ليس  العسكري  واملايل.  االقتصادي 
واوالد  وعائلة  اهل  فله  نفسه وحسب،  عن 
وحليب  طعام  من  االساسية  حاجاته  وله 
الطبية  التغطية  وطبابة.  مدرسية  واقساط 
وبات  قبل،  من  كانت  كام  متوافرة  تعد  مل 
ما  الفروقات  يغطي  ان  العسكري  عىل 
تتامىش  تعد  مل  التي  الرسمية  التسعرية  بني 
ذلك  عن  عدا  املستشفيات.  تسعرية  مع 
عىل  فرضت  اخرى  معيشية  ضغوط  هناك 
يقوم  فهو  ذلك  من  وبالرغم  العسكري، 

عىل جاري العادة كل سنة، اجرى املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم جردة عام 2021 رغم االزمات الخانقة التي واجهتها 
البالد واللبنانيون، وال تزل تلقي باثقالها عليهام. اال انه اكد مجددا ثقته باالجهزة االمنية "التي تتحمل كلفة ضامن االمن يف لبنان"، 
ألن اللبنانيني "ال يرغبون يف تكرار تجربة الحرب". وقال انه يجهد من اجل تعزيز الصمود االقتصادي واملايل للعسكريني يف مواجهة 

االزمة، ولن يوفر سبيال اىل هذه الغاية. 
واكد اللواء ابراهيم ان "الضامنة الكربى هي يف االمن واالستقرار السيايس، وهو ما يلجم اي تفلت امني"، لكن ما يخشاه ان  "ترتفع 
نربة الخطاب السيايس ربطا باالستحقاق النيايب". وبعدما لفت اىل املساعي املبذولة لتعزيز انتاج الطاقة الكهربائية، توقع انه سيكون 

لدينا قريبا ما يوفر حواىل 10 ساعات يومية من التغذية الكهربائية. واكد ان االنتخابات النيابية يجب ان تجري يف موعدها.

اللواء عّباس إبراهيم في جردة السنة:
• ال وجود لإلستقرار املالي واالجتماعي قبل اإلستقرار السياسي

• أخشى ارتفاع نبرة الخطاب الطائفي ربطًا باإلستحقاق النيابي
• االنتخابات النيابية يجب ان تجري في موعدها

• اللبنانيون ال يريدون مجددا العودة الى الحرب األهلية

ترددات  بعض  عىل  نشهد  لذلك  بواجبه. 
حاالت  ومنها  االقتصادي  الوضع  وتداعيات 

االنقطاع عن العمل.

االمنية  ■ هل من حاالت فرار من االجهزة 
االمن  نصيب  هو  وما  الوضع  هذا  نتيجة 

العام منها؟
حاالت  نتيجة  معاناة  عن  الحديث   □
فيه.  مبالغ  توصيف  العمل  عن  االنقطاع 
صحيح انها موجودة، ونحن نعالجها بطريقة 
ال تستدعي من العسكري الوصول اىل مرحلة 
الفرار. نحن مقتنعون ان عىل العسكري ان 
يفتش عن سبل اخرى للعيش ونؤكد انه لن 
تركنا  لذلك  وسيعود.  عمله  من  بديال  يجد 
له باب العودة مفتوحا. مبعنى ان العسكري 
الذي يطلب اجازة لشهر او شهرين او اكرث 
مع  حظه  ليجرب  فرصة  ونعطيه  له  نوافق 
وعدم  لعودته  مفتوحا  القانوين  الباب  ترك 
استطيع  العسكرية.  للمحاكمة  خضوعه 
استجد،  ما  استيعاب  يف  نجحنا  اننا  القول 
به  يقول  مام  ونستفيد  الوضع  مع  وتأقلمنا 
معا.  واملؤسسة  العسكري  ملصلحة  القانون 
ال  القانون  ألن  استقالة  طلبات  توجد  ال 

املدير العام لالمن اللواء عباس ابراهيم يتحدث اىل "االمن العام".

حاوره العميد منير عقيقي وجورج شاهني 
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□ نجهد لنستطيع االستمرار يف العمل يف 
انا  الصعبة. وبالتأكيد،  الحالية  الظروف  ظل 
اضمن ان ال  تتوقف الخدمات االدارية. اما 
االقبال عىل جوازات السفر فامر آخر. هناك 
يف  ان  تصور  قبل.  من  نشهدها  مل  ظاهرة 
من  سفر  جواز   7000 حواىل  اليوم  املديرية 
بينها حواىل 1200 جواز سفر يف دائرة بريوت 
وحدها مل يحرض اصحابها لتسلمهام بعد. كام 
انجزت  التي  الجوازات  من   %90 حواىل  ان 
ظاهرة  وهي  اآلن.  حتى  استخدامها  يتم  مل 
تؤكد ان هناك  فئة من الناس تخوفت من 
الجواز  عىل  الحصول  رسم  ارتفاع  امكان 
غري  سبب  انه  رغم  اصدراه  اىل  فسارعت 
االموال يف  منطقي. فلامذا رصفت كل هذه 
امر مل يستخدم بعد، وخصوصا انه ال مشكلة 
ما  متوافرة.  فهي  الجوازات،  بوجود  لدينا 
التي  االرباك  وحال  االخرية  باالزمة  تسبب 
السفر  جوازات  طلبات  عىل  الهجمة  عربت 
الجوازات.  طبع  يف  امكاناتنا  تجاوزت  التي 
جواز   3500 عن  يقل  ال  ما  توفر  فقدرتنا 
طلب   8000 نلبي  ان  ميكننا  فكيف  يوميا، 
كل  يف  الـ1000  دون  كانت  ان  بعد  يوميا 
لبنان وهو ما اجربنا عىل زيادة ساعات دوام 
وعطلة  واالحد  السبت  ايام  فيها  مبا  العمل 

الطلبات  االعياد ملواجهة ما حصل، ولتجاوز 
جواز.  الف   50 من  اقرتبت  التي  املرتاكمة 
القيود والضوابط عىل  اىل ذلك فرضنا بعض 
الطلبات لتتناسب وقدراتنا ومواجهة االقبال 
مثل  ملحة  حاجة  لديه  ومن  املنطقي.  غري 
او  ما،  بلد  يف  "اقامة"  صالحية  تجاوز  عدم 
ميكنه  سفر،  وتذكرة  دخول  سمة  يحمل  انه 
ان يتقدم عرب دائرة العالقات العامة ليحصل 

عىل جوازه يف وقت وجيز. 

ورق،  بال  عام  امن  خطة  اصبحت  اين   ■
نتيجة  املراكز  بعض  اقفال  تفكرون يف  وهل 

تردي االوضاع؟
عىل  الصعب  االقتصادي  الوضع  اجربنا   □
خطة  من  املقررة  املراحل  بعض  تأجيل 
اىل  تحتاج  النها  الورق  عن  االستغناء 
قطعنا  بعدما  الستكاملها  اللريات  مليارات 
شوطا بعيدا يف الخطة. نحن نعاين اليوم من 
النقص يف العديد لالسباب التي ذكرتها انفا. 
انتشارنا  مساحة  من  وسعنا  ان  سبق  فقد 
البلد قبل االزمة ولن يكون هناك اغالق  يف 
عن  سنعلن  وقريبا  حاليا،  اقليمي  مركز  ألي 
عام  امن  "مركز  باسم  منوذجي  مركز  افتتاح 
يف  االقليمي"  حدرج  الكريم  عبد  الشهيد 

ويغطي  القديم  املركز  مكان  ليحل  الغبريي 
الجنوبية. الضاحية  مناطق 

الوضع  يتسبب  بأن  يخىش  من  هناك   ■
املجتمعية  املناعة  وضعف  االقتصادي 
تدخال  يسهل  وقد  امني  تفلت  او  بتدهور 
فهل  الخارجي.  لالرهاب  تسلال  او  ارسائيليا 

هناك ما يربر ذلك؟
□ نعود اىل النظرية او املعادلة التي نتكلم 
يوجد  ال  انه  فطاملا  ثابتة.  وهي  دامئا  عنها 
عىل  مفتوحة  االمور  تبقى  سيايس  استقرار 
هو  الكامل  االمن  ضامن  االحتامالت.  كل 
وهام  االجتامعي  وبالتايل  السيايس،  الضامن 
يف  هي  الكربى  الضامنة  االمني.  االمن  قبل 
يلجم  من  وهو  السيايس  واالستقرار   االمن، 
اي تفلت امني  ويعزز االستقرار االجتامعي 

ايضا.

■ هل تعتقد ان الطبقة السياسية  الحاكمة 
ما زالت قادرة عىل انقاذ الوضع؟

ذلك.  عىل  قادرون  هم  بالتأكيد،  نعم   □
لالنقاذ. هم  االرادة  تتوافر  وخصوصا عندما 
الذي  ما  وعليه  السابق،  يف  نجحوا  انفسهم 
ازدياد  يف  السبب  ان  ميكن  تغري؟  او  طرأ 

التنسيق  من  مزيد  اىل  والحاجة  الضغوط 
والتعاون يف ما بينهم وتصحيح الخلل القائم 

بني املسؤولني. 

ورمبا  الحكومة،  اجتامعات  جمدت   ■
دورة  تفتح  مل  ان  النواب  مجلس  يشل 
استحقاقات  ابواب  عىل  ونحن  استثنائية، 
من  تخىش  هل  النيابية،  كاالنتخابات  مهمة 

انعكاسات ما يجري؟
□ ما اخشاه ان ترتفع نربة الخطاب السيايس 
سريتفع  وعندها  النيايب،  باالستحقاق  ربطا 
داخل  كل  العصب  لشد  التشّنج  مستوى 
بشكل  ذلك  سينعكس  وبالتايل  محازبيه، 
سلبي جدا عىل البلد، وستتعبأ الناس بشكل 

طائفي وهذا ما يثري خويف.

■ هل ُفقد االمل يف ان يكون هناك وسيط 
بني القوى السياسية التي ال ميكن ان تلتقي، 
الوزراء، واعاقت  فالخالفات جمدت مجلس 
التحقيق العديل، كام حول مسائل عدة وكأنه 
مل يعد هناك من وسيط يغرّي املعادالت بني 

املتخاصمني؟
االمور  هذه  كل  يعيق  ما  اهم  من   □
والتي  النيابية،  االنتخابات  موعد  اقرتاب 
فان  ولذلك  الرئاسية.  االنتخابات  تليها 
الداخيل  وضعه  ترتيب  يحاول  طرف  كل 
يف  املقبلة،  املرحلة  يف  استمراريته  لضامن 
بحثا  باملنطقة  تعصف  التي  املتغريات  ظل 
توجهاته  خدمة  يف  يستغله  ان  ميكن  عام 
السياسية. لذلك الجميع يعيش حالة ترقب، 
الرهانات  تسود  الحالة  هذه  مثل  ويف 
نعيش  نحن  ولالسف  الخيارات.  وتتقلص 

اليوم يف مرحلة الرهانات.

االنتخابات  اجراء  عدم  من  تخىش  هل   ■
النيابية يف موعدها؟

ان تجري يف موعدها  انه يجب  اقول  انا   □
وهذا جوايب. لكن ال ميكننا ان نغفل الظروف 
التي قد تطرأ، وال اعرف من اليوم ما الذي 
تحصل  ان  يجب  اقول  انا  يحصل.  ان  ميكن 
ولكن ال استطيع ان اضمن ذلك. فام اخشاه 
موجود،  غري  فهو  امني  بتهديد  يرتبط  ال 

وانعكاسه  املايل  الوضع  من  الخشية  ولكن 
اىل  الدوالر  وصل  اليوم  الناس.  حياة  عىل 
االخطر  التهديد  هو  وهذا  لرية.  الف   28
قد  االنتخابات  ان  قوله  ميكن  وما  واالكرب. 
فاالنتخابات  الطبقة،  هذه  رشعية  تكرّس 
يراهن  الذي  بالتغيري  االرجح  عىل  تأيت  لن 
عليه البعض وخصوصا الجو الدويل، فام هو 

ممكن ان يحصل تغيري طفيف اىل درجة ال 
يؤثر عىل اعادة تثبيت رشعية املوجودين.

مع  لقاءاتك  خالل  من  تلمست  هل   ■
يرون  انهم  والسفراء  االجانب  املوفدين 

الصورة القامتة كام يراها اللبنانيون؟
□ السفراء يحرضون الينا إلخبارنا بانه علينا 
ويقولون  ليساعدوننا،  االصالحات  انجاز 
تقوموا  ان  ويجب  البيت  اهل  انتم  لنا 
عليهم  ان  لهم  نقول  ونحن  بواجباتكم. 
قد  ما  وهو  بواجباتنا،  لنقوم  مساعدتنا 
ام  الدجاجة  قبل:  "من  القول  عليه  ينطبق 
مرهونة  االمور  كل  ان  رأيي  يف  البيضة". 
معجب  غري   الخارج  االقليم.  يف  بالتطورات 
مع  تعاطينا  وبطريقة  للبلد  ادارتنا  بطريقة 
بعضنا البعض، ويرص عىل ان نتواصل لنتفق 

عىل االصالحات.

ابذل جهدا كبريا لتعزيز صمود العسكريني االقتصادي واملايل.

يحاوره العميد 
منري عقيقي 
وجورج شاهني.

سيكون لدينا قريبا 
ما يوفر حوالى 10 ساعات 

الكهربائية  التغذية  من 
يوميا
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 - اللبنانية  االزمة  مصري  هو  ما   ■
ام  ابواب تصعيد  الخليجية، وهل نحن عىل 

حلحلة؟
الشقيقة  الخليج  دول  مع  التواصل   □
فتح كوة يف  اىل  السعي  بد من  مستمر، وال 
هذه  ففي  املأزومة.  العالقات  هذه  جدار 
ودول  للبنان  مشرتكة  مصلحة  الخطوة 
الخليج معا بغض النظر عن العالقة االخوية 
العربية،  الجامعة  اىل  وانتامئنا  بيننا  ما  يف 
ولغتنا ووحدة الدم واحدة. نحن ال نتجاهل 
وال  لبنان  وكان  بيننا  مشرتكة  مصالح  وجود 
يزال درة بالنسبة اليهم، ولذلك ال اعتقد اننا 

سنذهب نحو األسوأ.

■ ماذا يف آخر تطورات التحقيق يف انفجار 
مرفأ بريوت؟

القايض  □ ال يوجد يشء جديد، وحاليا عاد 
ولكن  ماشية  االمور  عمله.  ليستأنف  بيطار 
او  ارتياب  دعوى  يقدم  ومن  تتوقف  متى 
طلب رد ال اعلم. وما حصل ان مسار العمل 
عاد اىل طبيعته والقايض يقوم بعمله. ما هو 
ثابت انه ال توجد نية لدى اي من االطراف 
كافة ال يريد الحقيقة، او ال يريد الوصول اىل 
النتائج املرجوة ولكن هناك خالفا ال يتعدى 

االختالف عىل تفسري القانون.
 

لالمم  الخاص  املبعوث  زيارة  احيت   ■
لبنان  اىل  بيدرسون  غري  سوريا  إىل  املتحدة 
فام  السوريني،  النازحني  ملف  عن  الحديث 

هو الجديد الذي يقوم به االمن العام؟
بيدرسون  غري  االممي  باملوفد  التقيت   □
وتكلمنا  بريوت،  اىل  اخريا  زيارته  اثناء  يف 
التي  العودة  آلية  وعن  املوضوع  هذا  عن 
لدى  ان  والالفت  العام.  االمن  ينفذها  كان 
املتطورة  االفكار  من  مجموعة  بيدرسون 
والعملية الستئناف هذه العودة، وسنتعاون 
يف ترجمة ما يؤدي اىل استكامل برامجها مع 

املعنيني اينام وجدوا. 

املجتمع  نظرة  يف  تغيريا  تلمست  هل   ■
عقدة  تجاوز  وهل  العودة،  اىل  الدويل 

االعرتاف بنظام الرئيس بشار االسد؟

□ ال اريد ان تناول املوضوع يف السياسة. ما 
اعتقده ان موضوع بقاء الرئيس بشار االسد 
اصبح خلف ظهر الناس، وبالتايل اذا تأمنت 
عودة  ضد  ليس  فالغرب  معينة  رشوط 

السوريني. النازحني 

برامج  الستئناف  خطط  اي  لديكم  هل   ■
العودة الطوعية العام املقبل؟ 

الطوعية  العودة  خطط  نجمد  مل  نحن   □
زالت  ما  فهي  لبنان،  يف  السوريني  للنازحني 
وجائحة  االقتصادية  الظروف  ولكن  قامئة، 
العودة  هذه  عىل  االقبال  جعلتا  كورونا 
تصل اىل مستوى الصفر. لكن هناك نازحني 

املستقبل  ويف  انفسهم.  تلقاء  من  يعودون 
بني  تنسيق  قام  اذا  تستأنف  ان  ميكن 
جهة  من  السورية  والدولة  الدويل  املجتمع 
من  يجهد  ما  وهو  للنازحني،  االيواء  ودول 

اجله السيد بيدرسون.

■ ما هو الجديد عىل مستوى انتاج الطاقة 
والكهرباء  املرصي  الغاز  استجرار  جراء 

االردنية؟
نقاط  من  اليه  النظر  ميكن  امللف  هذا   □
يصل  الذي  العراقي  الفيول  ان  ومنها  عدة، 
الغاز  بت  ننتظر  اتفقنا.  كام  بانتظام  الينا 
البنك  باجراءآت  رهنا  بات  الذي  املرصي 
قريبا.  منه  سينتهي  انه  واعتقد  الدويل 
من  جزء  هناك  املرحلة  هذه  والستكامل 
اللبنانية يف حاجة  االرايض  االنابيب يف  خط 
اعطال  وهناك  قريبا،  وستنجز  صيانة  اىل 
االردنية  االرايض  بني  الطاقة  نقل  خط  عىل 
العام  نهاية  جاهزا  وسيكون  والسورية 
حتى  الخط  ليصبح  علمت،  كام  الجاري 
وصوله اىل لبنان صالحا لنقل ما يقارب 250 
ميغاواط من الكهرباء االردنية. كام ان الغاز 
املرصي فور استجراره سيؤمن 450 ميغاواط 

لدى بيدرسون 
مجموعة افكار متطورة 
وعملية الستئناف عودة 

النازحني

االرقام الخاصة بالهجرة ما زالت يف املستوى نفسه كام يف السنوات املاضية.

توجه املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم اىل عسكريي االمن العام، يف عيدي امليالد 
املجيد ورأس السنة املباركة باملعايدة التالية: 

"ايها العسكريون،
اتوجه اليكم واىل عائالتكم يف شهر ميالد السيد يسوع املسيح الذي حملت والدته ومسريته 
انبل معاين االنسانية والفداء، بالتهنئة وانا كيل ثقة بانكم تحاولون بجهد كبري رسم هذه املعاين 
بصربكم ومسؤوليتكم وتفانيكم يف وطن مير يف اصعب الظروف، ويعيش مرحلة حساسة عىل 

املستويني السيايس واالقتصادي.

ايها العسكريون، 
بكل  الوضع  سوء  انعكاسات  وطأة  تحت  وترزحون  معه  تعانون  املجتمع،  هذا  صلب  انتم 
االمن  تأمني  وهي  وكبرية  حساسة  مسؤوليتكم  ألن  واشد  اكرث  اعباء  تتحملون  بل  مقاييسه، 
والخدمات. هذه املرحلة تتطلب جهدا مضاعفا، لذا يجب ان تبقوا عند اعىل درجات االستنفار 
العيش املشرتك،  الحرية والكرامة والعدالة، النها ركائز اساسية تصون  لحامية اهلكم وضامن 

هذه الصيغة التي ميزت حضارة لبنان وقوة وجوده ودميومته.

ايها العسكريون، 
يف مناسبة االعياد املجيدة، عليكم ان تكونوا العني الساهرة لحامية وطنكم، والصمود والصرب 
لتجاوز االزمة بكل تجلياتها وسلبياتها مهام كانت ومهام طالت، فانتم العامد االساس يف كل 
املفاصل ويف كل االتجاهات ويف كل املحطات. فكام ساهمتم يف حامية لبنان من االرهاب انتم 
قادرون عىل احتضانه واملساعدة يف تخفيف وطأة الصعوبات عرب تطبيق القانون الذي طاملا 

عملتم بهديه والتزمتم به.

ايها العسكريون، 
تأيت االعياد هذا العام  مثقلة بالهموم  اىل حد اليأس، عدا عن الخوف من الحارض واملستقبل، 
لكن املطلوب منكم  تحديدا االميان بهذه االرض التي هي امانة يف اعناقنا وضمرينا وقسمنا. هي 
ارض اجدادنا وابائنا، ألن التحدي الكبري يف املحافظة عىل هذا االرث، يكون بالتشجيع عىل البقاء 
فيها وبناء دولة حديثة تضمن االمن والعيش الكريم البنائها. اما العوامل الضاغطة، خارجية 
كانت ام داخلية، فال يجب ان تثنيكم عن االميان بوجودكم وحقكم يف هذا الوطن. فثقوا بأن 

ابن االرض االصيل ميكنه ان يهزم اي عدائية، ويتخطى اي صعوبة من اية جهة اتت.

ايها العسكريون،
املستقبل سيكون افضل، سيكون لصالح كل اللبنانيني بفضل تضحياتكم انتم املنترشون يف كل 
الدوائر واملراكز، حيث تقومون بكل تفان والتزام مبا يتطلبه الواجب والصالحيات القيام به، 
وعىل رأس االولويات ان تكونوا حامة للوطن، وسندا ملجتمعكم ومواطنيكم والسهر عىل تسيري 

اعاملهم وتسهيل طلباتهم بكل عناية وشفافية.
"الخدمة واجب واالمن امانة"، هو عنوان مسريتنا للعام املقبل. كيل ثقة بكم، فاعملوا لتجسيد 

مضمونه عىل ارض الواقع.
 كل عام وانتم بخري
عشتم وعاش لبنان".

معايدا عسكرّيي األمن العام بعيدي امليالد ورأس السنة
اللواء إبراهيم: الخدمة واجب واألمن أمانة

إضافية. وان اضيف ما يؤمنه الفيول العراقي 
بـ450 ميغاواط سيكون لدينا ما يوفر حواىل 
10 ساعات من التغذية اليومية. للوصول اىل 
ادارية ومالية  اجراءات  ننتظر  املرحلة  هذه 
عرب البنك الدويل لتكتمل هذه الخطوة. فام 
يطمنئ ان القرار السيايس موجود يف الداخل 

والخارج وال نقاش فيه.

هو  او  الدميومة  صفة  القرار  لهذا  هل   ■
والغاز  الكهرباء  استجرار  ان  وهل  موقت؟ 
معامل  بناء  وحتى  محددة  ملرحلة  سيكون 

االنتاج الجديدة؟ 
وطويل  مستدام  مرشوع  انه  بالتأكيد   □
للكهرباء  معامل  بناء  تم  وان  حتى  االمد، 
ألنه  متدفقا  سيبقى  املرصي  الغاز  لبنان.  يف 
دير  معمل  يف  الطاقة  سينتج  الذي  الوقود 
لتأمني  دويل  خط  هو  االنابيب  خط  عامر. 
قامئة  حاجة  وهو  والدميومة  االستمرارية 
اىل  سنحتاج  االنتاج  محطات  بناء  وبعد 

كميات اكرب يف املرحلة املقبلة. 

■ هل ان الدولة اللبنانية قادرة عىل تحمل 
تكاليف ما يبنى؟ 

الدويل سيمول هذا املرشوع بنسبة  البنك   □
90%، هو تكّفل بالتكاليف والباقي من الدولة 

اللبنانية ومبوجب قرض طويل االمد.

الهجرة  نسبة  عن  املتداولة  االرقام  هل   ■
صحيحة ام انها مضخمة؟ 

كام  نفسه  املستوى  يف  زالت  ما  االعداد   □
ترتفع  ان  طبيعيا  وكان  املاضية.  السنوات  يف 
يف فرتة االعياد، ولكن ما هو الفت ان حركة 
فاملغرتبون  معكوسة.  هي  العام  لهذا  السفر 
هم  حيث  اليهم  عائالتهم  دعوة  فضلوا 
االعياد.  فرتة  خالل  لبنان  اىل  القدوم  بدل 
رقم.  اي  اتبنى  وال  متوافرة  غري  االحصاءات 
توجد  بكاملها،  لعائالت  هجرة  هناك  فكام 
ايضا حركة رجوع مامثلة. الظروف يف الخارج 
ليست مريحة وما تسببت به جائحة كورونا 
تعد  مل  العمل  وظروف  عدة،  مفاهيم  غرّيت 
كام كانت ومل يعد يعطى اللبناين، بكل اسف، 

الرواتب التي كان يتقاضاها من قبل.


