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اللواء ابراهيم مستقب ًال من جمعية متخرجي املقاصد الخريية االسالمية.

حاضر بدعوة من "جمعية متخ ّرجي املقاصد اإلسالم ّية"
• اللواء إبراهيم :لبنان ليس فقيرا
• اإلستنجاد باملحاور أوصلنا إلى ما نحن عليه
• دخلنا اإلستحقاق الرئاسي من بابه العريض
• ال اعتقد أن للعسكر دورا في املرحلة املقبلة
• ال ارادة دولية العادة النازحني السوريني

الدكتور محمد مازن رشبجي ،الذي
رحب باسمه وباسم الهيئتني االدارية
واالستشارية لجمعية متخرجي املقاصد
االسالمية يف بريوت بـ"اللواء عباس
ابراهيم املدير العام لالمن العام ،يف
هذا اللقاء مع رجل املهامت الشائكة يف
الداخل والخارج".
وقال" :يف الحقيقة ،ال ينحرص دور اللواء
ابراهيم عىل مساحة 10452كلم مربعا،
بل يتعدى اىل ادوار خارجية من شأنها ان
تعزز مكانة لبنان بني الدول ،اذ هو اقدم
عىل معالجة قضايا راهبات دير معلوال،
ومخطويف اعزاز ،واستعادة العسكريني
املختطفني من جبهة النرصة وداعش يف
جرود عرسال والسلسلة الرشقية ،وايضا
املساعدة عىل االفراج عن الطحني يف
مرحلة سابقة واستقدامه حاليا ،كام عمل
عىل ملف املحروقات والفيول اويل،
وساهم يف االفراج عن رجل االعامل
قاسم تاج الدين من السجن االمرييك،
واالفراج عن معتقلني امريكيني يف ايران
واالفراج عن نزار زكا ايضا الذي اصطحبه
شخصيا من االعتقال يف ايران ،كام عمل
عىل مساعدة الروس عىل تثبيت الهدنة
يف ريف ادلب يف سوريا .واخريا يعمل

قليلون اىل حد الندرة القيادات اللبنانية التي تنفتح لها كل االبواب عىل تناقضاتها يف بعض االحيان ،لتقول الحقيقة
كام هي وتلقى ثناء الجميع املغتبطة بهذا الضيف الذي صار من اهل كل بيت ،ليست لسبب ،امنا ألنه كان وال يزال
وسيبقى هو الذي مل يغري يف لبنانيته ومل يبدل يف عروبته تبديال
من الجنوب اىل الشامل اىل الجبل والبقاع
ودامئا من بريوت التي هي قلب لبنان
النابض ،انطلق املدير العام لالمن العام
اللواء عباس ابراهيم ،ملقيا عىل الناس ما
يهدىء من روعهم ويطمئنهم اىل القادم

من االيام ،وليذكرهم باقانيم الخالص
وركيزتها الوحدة الوطنية ،فكانت محطته
الجديدة يف بريوت هذه املرة املدينة
االحب عىل قلبه ،حيث نظمت "جمعية
متخرجي املقاصد االسالمية" يف بريوت

لقاء حواريا معه بعنوان" :لبنان يف مسار
االستحقاقات الحالية محليا وخارجيا".
النشيد الوطني ونشيد االمن العام
استهالال ،ثم كانت كلمة رئيس جمعية
متخرجي املقاصد االسالمية يف بريوت

محارضا.

عىل ملف االفراج عن معتقلني امريكيني
يف سوريا ،وعىل ملف ترسيم الحدود
البحرية الجنوبية".
اضاف "هو االملعي واسع االفق الذي
له مساهامت فاعلة مع وزراء الخارجية
والطاقة واالقتصاد ،بحيث بات معروفا
بادواره يف حلحلة املشاكل من بريوت اىل
دمشق وبغداد والدوحة وانقرة وصوال
اىل الكويت ومسقط وطهران ،وليس
انتهاء بباريس وبرلني وواشنطن .امام كل
هذه القضايا وامام ما يواجه لبنان من
ازمات وما عليه من استحقاقا من تشكيل
الحكومة واقرار موازنة  2022وانتخاب
رئيس للبالد ،فان جمعية متخرجي
املقاصد االسالمية يف بريوت تدعو كل

ما زال وطننا ساحة
يتصارع فيها الجميع
وصندوقة بريد في كل
االتجاهات ولكل االتجاهات

السلطات املعنية اىل احرتام مواعيد
كل االستحقاقات والعمل الفوري عىل
تخفيف ضيق العيش عىل املواطنني لجهة
الغالء املسترشي وانقطاع الكهرباء واملاء،
مع رضورة اجراء الالزم لعودة املوظفني
والعاملني يف القطاع العام اىل العمل.
نستقبل اللواء ابراهيم يف بيته وبني
اهله ،وكلنا مثقل باسئلة نود االستعالم
عنها ابتداء بالوضع االمني وجوازات
السفر ،وما يتعلق بحل مشكلة النازحني
السوريني ،باالضافة اىل اوضاع الالجئني
الفلسطينيني ومستقبلهم ،مرورا باالزمات
املستفحلة وكل قضايا االستحقاقات
الداخلية والخارجية ،وايضا قضايا ترسيم
الحدود ومالبسات االستفادة من الرثوة
البرتولية اللبنانية".
والقى املدير العام لالمن العام اللواء
عباس ابراهيم كلمة استهلها بالقول
"سالم للمقاصد التي تزرع الخري وتحصد
النجاح .سالم لهذه املدينة ،حاضنة
التنوع وعنوان وطننا لبنان ،بريوت،
ام الرشائع ومصدرة الحرف اىل العامل،
بريوت مدينة اختبار املحن واالزمات ،كام
هي واحة سالم وصانعة امجاد ،منها كان
لهذا الرشق مرصف ومستشفى ومطبعة
وجامعات واعالم .نرثت االنوار عىل كل
هذه املنطقة ،بريوت التي تعطي بال
مقابل ،بريوت الشعراء واملثقفني والعامل
والحداثة والتنوع ،بريوت الصمود
االسطوري عام  ،1982بريوت التي لفها
الحزن يف  4آب  ،2020تنتظر ان تستعيد
دورها وبهجتها".
اضاف" :عمليا ،يغامر كثريا من يعترب
ان لبنان الذي كان يف وعينا ،ويف نظر
العامل كله ،ال يزال قامئا .هذا اللبنان
الذي عرفناه صار من املايض ،وعىل
اللبنانيني ان يعرفوا ذاتهم الوطنية
وبالتحديد هويتهم ،ليعرفوا من بعدها
اي لبنان يريدون ،ويحددوا دوره يف
عامل يتغري برسعات برقية ،وترتسم
حوله احالف متقابلة ،سياسية وامنية
واقتصادية وتجارية".
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وسأل" :ماذا عن لبنان امام هذا الواقع
املحيل واالقليمي والدويل املتداخل
مع بعضه البعض؟" ،ليجيب" :البداية
الصحيحة توجب علينا االعرتاف بأننا
فقدنا كل بطاقات التعريف السابقة .مل
نعد جامعة الرشق ووجهته السياحية .مل
نعد مستشفى الرشق واعالمه ومطبعته.
مل نعد مرصف الرشق ،ومل نعد موضع ثقة
املودعني .ويالالسف ،ما زال وطننا ساحة
يتصارع فيها الجميع ،وصندوقة بريد من
كل الجهات واىل كل االتجاهات .والنه
هكذا ،فهو مرشح للتدهور اكرث فاكرث.
وبالرغم من صالبة ارضه ،واصالة شعبه،
لكننا يف وطن يطوف عىل رمال متحركة
هذا الكم والنوع من الخطر نواجهه
حاليا".
واعترب اللواء ابراهيم ان "نجاح ندوتنا
يبدأ من تعيني دقيق للوضع الداخيل،
لقراءته بشكل سليم يف متعلقاته
االقليمية والدولية .الصورة العامة
توحي وكأن البلد ينهار عىل اللبنانيني.
هل هذه حقيقة ام وهم؟ الواقع ان
الدولة تسقط بشكل متسارع ،مل يبق
منها اال املؤسسات العسكرية واالمنية،
يقاتل افرادها باللحم الحي دفاعا عن
الشعب وكيان لبنان ووحدته وامنه مبا
استطاعوا اىل ذلك سبيال .وابلغ دليل عىل
ذلك ما جاء يف قمة جدة ،اذ مل يحرض
لبنان سياسيا عىل خارطة هذه القمة
االقليمية ـ الدولية .واالهتامم به كان من
مدخل التداعي ملساعدة قواه العسكرية
واالمنية حرصا ومن دون البحث يف كيفية
مساعدته الجتياز محنته واملصاعب التي
تواجهه .هذا االمر بالتحديد يوجب علينا
كلبنانيني ان نقف مع انفسنا لبلورة رؤية
عاجلة لالنقاذ والنهوض".
ورأى ان "الحديث عن سقوط الدولة
يعني يف ما يعني ان كل ناظم للبنان
صار مطروحا عىل طاولة البحث.
وصار مستحيال ايضا امليض قدما من
دون مواجهة الوقائع بشجاعة وبعقل
منفتح .لقد بلغنا هذه النقطة الننا
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نفتقد لوجود رجال دولة يفكرون يف
املستقبل ويعملون من اجله ،بينام يف
الحقيقة نحن محاطون برجال مهمومني
بالحواصل االنتخابية وليس بالحواصل
الوطنية .ان الذين قالوا بان االنتخابات
النيابية هي املدخل للتغيري ،صاروا االن
كالنعامة التي تدفن رأسها يف الرمل.
حسنا ،اجريت االنتخابات مبعايري من
الشفافية واالمان ،لكن ماذا بعد؟ ما الذي
يستطيع ان يفعله النواب املنتخبون االن
فيام االدارات واملؤسسات تسقط تباعا؟.
الجميع معه حق ،والجميع عىل حق يف
مطلبه بتعديل الرواتب التي ما عادت
قادرة عىل توفري فاتورة الخبز والدواء
واالستشفاء والكهرباء .وما مر عىل لبنان
منذ ثالثني شهرا حتى الساعة ال ينبئ
بخري ،وال يبرش بأمل آت .لقد راينا كيفية
تفاعل العامل كله معنا .هل من داع القول
ان النتيجة كانت صفرية ،الن جديدا مل
يولد وقدميا قد رحل ،فيام نحن ،شعبا
وسياسيني ،ال نقوم مبسؤولياتنا وواجباتنا".
واشار اللواء ابراهيم اىل انه "حاليا ال
مؤرشات عىل ان لبنان ومكوناته قادرون
عىل الفكاك من تشابك التعقيدات
الداخلية مع الخارجية .ليس الن ذلك
قدرا ،بل الن الجميع له مدد وسند
خارجي يستدعيه اىل الداخل ،وهنا
ال يستثنى احد .تاريخنا القريب منه
والبعيد يقول ذلك بوضوح .الحقيقة
الساطعة التي ال نريد مواجهتها هي ان
لبنان يف مسار االستحقاقات الخارجية
ال يرى اال من موقعه "الجيو -بولتيك"
وليس من امكاناته الفعلية التي انتهت،
وكلنا شاهد نهايتها املأساوية وساهم بها
مبعرفة ومن دون معرفة .واالكرث وضوحا
يف هذا السياق هو اننا دخلنا االستحقاق
الرئايس من اعرض االبواب ،والكل انخرط
او هو يف صدد االنخراط يف السباق اىل
سدة الرئاسة االوىل ،فيام يبدو ان تشكيل
الحكومة صار مؤجال بسبب عوامل
االستعصاء السيايس التي دخلت عليه".
ولفت اىل "ان قوس االزمات احاط بكل

يشء يف لبنان الذي صار بلد العدادات،
وصارت خارطته كلها عبارة عن اشارات
حمر تحذر من املخاطر .الكوارث
السياسية تصاحب مثيالتها املالية
لتلف لبنان .االدارات العامة مقفلة
واللبنانيون يختنقون .السلع االساسية
مفقودة مبعظمها وما يتوفر نحصل عليه
بشق االنفس .ال نعرف بعد متى يحني
االستسالم ،ونحن نعاين قيمة اللرية عىل
خط االنهيار املتامدي .ويالالسف ،هذا هو
حال لبنان الذي يتقابل مع رشق اوسط
يعيش لحظة اصطفافات جديدة عنوانها
االمن االقليمي والدويل ،وتنازع رهيب
عىل املوارد .وال اخفيكم ان لبنان ليس
حارضا عىل طاولة املجتمعني االقليمي
والدويل اال من كونه يكاد يكون ملجأ او
وطنا بديال لالجئني والنازحني ،وهذا ما
يرفضه اللبنانيون جميعا ،وتوافقوا عليه
يف دستورهم بنص رصيح يحسم بنهائية
الكيان اللبناين لبنيه".
ويف معرض مقاربة الوضع يف الرشق
االوسط ،قال اللواء ابراهيم" :ان االهم
هو الوقوف مليا امام الوقائع االقليمية،
حيث انطلق حصان التطبيع عىل مساحة
دول الخليج .وقد صارت ارسائيل حارضة،
وقوة تأثريها تتعاظم اكرث فاكرث مستفيدة
من ازمات لبنان وسوريا والعراق واليمن،
وعرب تصوير ايران عىل انها هي العدو،
وليس هي الكيان الغاصب يف فلسطني
املحتلة .لكن ما يجب ان يعلمه الجميع
هو ان ايران تجري حوارات ولقاءات
مع دول عربية عدة كالسعودية ومرص
واالردن واالمارات ،وتعطي التفاهم
وحسن الجوار مع دول املنطقة اولوية
قصوى تتقدم احيانا حتى عىل اعادة
احياء االتفاق النووي .لهذا كله آثار
مبارشة عىل الواقع اللبناين السيايس
واالقتصادي واالجتامعي ،ويجب ان
يتنبه اليه اللبنانيون بدال من ان يذهبوا
يف مسار العداوات املجانية التي سرتتد
الحقا عليهم خسارة سياسية صافية.
اما عىل املستوى الدويل فيجب االخذ

الحضور يف خالل الندوة.

بالحسبان مجريات الحرب الروسية ـ
االوكرانية وتأثريها عىل لبنان والعامل كله
يف مجاالت االمن الغذايئ واالقتصادات
العاملية .واوىل النتائج تجلت باسعار
القمح ومن ثم بتأجج الرصاع عىل املوارد
والرثوات الغازية االسرتاتيجية ،وهذا ما
اوقع لبنان عىل خط التوترات االقليمية
والدولية وزاد من تعقيدات عنارص
االزمة الوطنية".
وسأل مجددا "هل من بصيص امل؟"،
ليجيب "الندم ليس يف قاموسنا،
واالستسالم ليس يف ثقافتنا الوطنية.
الرضوري اليوم هو املسارعة للبحث عن
كيفية النهوض .وهذا يستحيل ان يكتب
له النجاح اذا ما كان بادوات املايض.
هناك جديد يجب ان نذهب اليه
بروح وطنية مشرتكة ،فنحن امام فشل
رهيب يف كل يشء .والجديد يجب ان
يكون صناعة لبنانية ،يتكيف مع تبدل
املسارات الداخلية والخارجية .كام سبق

الدولة تسقط
بشكل متسارع ولم يبق
منها اال املؤسسات
العسكرية واالمنية

وقلت ،ال القديم قادر عىل االستمرار،
والجديد مل يولد بعد ...ال ليشء اال ألن
اللبنانيني يرفضون مواجهة واقعهم
وما الت اليه االمور من تفتت وتاكل
وانحالل .ال اخفيكم ان ما اخشاه ان
يستمر الحال عىل ما هو عليه ،خصوصا
لجهة االستمرار يف العقلية السائدة ،او
يف االستقواء بالخارج واستدعائه من
هذا الفريق او ذلك ليتصارع مع ذاك
او ذينك".

وذكر قائال "لقد انفجر لبنان مرارا وتكرارا
جراء هذه املغامرات املقامرة ،وكذلك
جراء اعتبار هذا املكون او ذاك ان
ضامنة الوطن ،وبطاقة تأمينه ،تتحصل
من االرتباطات االقليمية والدولية ،ولكن
كل ذلك كان رهانات غري صائبة دفعنا
كلنا مثنها غاليا وال نزال .املطلوب خيارات
لبنانية تنبع من تاريخ بريوت وكل مدينة
وبلدة عىل مساحة الجغرافيا اللبنانية
التي حضنت شعبا عاش وترعرع يف
بوتقة تعددية حضارية وثقافية ودينية
ال مثيل لها يف العامل ،وسيبقى رهاننا عىل
هذا الشعب االيب لنعيد بناء وطننا".
اضاف" :صدقا اقول ،ان الذين ينادون
فريقا او يتهمونه بالتبعية ،امنا يفعلون
ذلك الستبدال التبعية باخرى تناسبهم
لتأمني مصالحهم وليس ألي سبب اخر،
وال الختزالهم كل يشء برؤية وطنية
صافية وواضحة .فلتجمعنا املواطنة
الصحيحة لنستحق لبنان ونخرج من
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عباءة الطوائف واملذاهب كمدماك
اول العادة بناء الدولة".
واكد ان "لبنان بلد غني وليس بلدا
فقريا ،وانا مقتنع بذلك ،فلنبحث معا عن
مصادر غناه ونخرجها من عباءة التقاتل
والتنابذ والتناحر .فنجد غناه بوحدة
ابنائه وبرؤية اقتصادية تنموية انتاجية
واضحة تعيد اىل لبنان وشعبه مرحلة
االزدهار الذي كنا ننعم بها قبل الحرب
املشؤومة".
ثم اجاب عن اسئلة الحضور التي
توزعت بني الداخيل واالقليمي والدويل،
وقال ردا عىل سؤال عن الحلول لالزمة
اللبنانية الحالية" :لبنان بلد ليس فقريا
امنا هو بلد غني ،والدليل انه كلام كان
يدخل يف ازمة يتعاىف منها بعد فرتة
قصرية .االساس يف العودة اىل لبنان
الغني هو وحدتنا ،النه كلام تفرقنا
ازددنا فقرا وكلام ازددنا لحمة واتحادا
ازددنا غنى وقوة ،واساس قوتنا وحدتنا،
وعندما صار كل طرف يستنجد مبحور
خارجي وصلنا اىل ما نحن عليه وال
استثني احدا .علينا العودة اىل عروبتنا
فهي هويتنا وانتامؤنا ،وتجربة رئيس
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
هي تجربة رائدة عىل الرغم من كل
املصاعب التي يواجهها ،اال انه استطاع
وضع العراق يف مصاف الدول الذي
تلعب دورا رائدا يف املنطقة .واعتقد
بالعقل الراجح وبوحدتنا نستطيع
اجتياز كل هذه املرحلة".
وعن ارضاب موظفي القطاع العام
وخاصة وزارة املال ودوائرها التي تجبي
من املواطنني ،قال "هذا االرضاب نتيجة
الوضع الذي وصل اليه املوظفون .زرت
رئيس الحكومة نجيب ميقايت وقلت له
وزارة املال هي ام الوزارات وال يجب
ان تبقى مقفلة ،واقرتحت عليه ان تقوم
االجهزة االمنية مبامرسة مهام املوظفني
وتحديدا يف وزارة املال وكل االجهزة
لديها العنارص الكفية للقيام بهذا
الدور ،مع تأكيدي عىل انني مع مطالب
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املوظفني وحقوقهم املرشوعة ،لكن ال
يجب ان يكون االرضاب عىل حساب
مالية الدولة".
وقال يف رده عىل سؤال عن امكان ان
يكون هناك دور للجيش والقوى االمنية
يف املرحلة املقبلة "نحن نتباهى ونفتخر
بنظامنا الدميوقراطي .ال نريد عسكرة
وال نحن نطمح ليك يحكم العسكر،
لدينا فائض يف السياسيني ونستطيع ان
نوزع عىل كل دول املنطقة ،وال اعتقد
ان يكون هناك دور للعسكر يف املرحلة
القادمة .نحن متمسكون بنظامنا
الدميوقراطي الحر ونحن اول دولة
دميوقراطية يف الرشق االوسط ،ونحن
منارة الحرية وسنبقى كذلك .وضع
لبنان لن يبقى عىل ما هو عليه ،ونحن
تأثرنا كثريا بازمات املنطقة ،واعتقد ان
املنطقة صارت يف املراحل االخرية من
هذا النزاع وهذا التقاتل".
وطرح عليه سؤال عن ازمة جوازات
السفر والتسجيل عىل املنصة وموضوع
الرشاوى ،فاوضح انه "يف متوز 2021
طلبنا من وزارة املال فتح اعتامد بقيمة
 15مليون دوالر لتأمني مليون جواز سفر
واملتعهد قدم  100الف جواز هدية.
استمررنا نصارع بني الحكومة ومرصف
لبنان لفتح االعتامد حتى شهر حزيران
املايض حني تم فتح االعتامد .من املهم
ان يعرف املواطن ان االمن العام ليس
هو من يفتح االعتامدات امنا يجبي مثن
الجوازات ويرسل االموال اىل وزارة املال،
ولو اننا من نفتح االعتامد ملا وصلنا
اىل هذه االزمة ،والطبعة الفرنسية
التي رست عليها املناقصة عرب رشكة
لبنانية بدأت بانتاج الجوازات بعدما
تأكدت ان االعتامد املعزز قد فتح .يف
خالل ثالثة اشهر تسلك ازمة الجوازات
طريق الحل .اما موضوع املنصة فاننا
اعتمدناها لهدف وحيد وهو رفع الذل
عىل اللبنانيني الذين كانوا ميضون الليل
حتى الصباح ليأخذوا دورا للتسجيل
للحصول عىل موعد المتام الجواز ،ولدينا

االن حجز عىل املنصة وصل اىل 370
الف طلب للحصول عىل جواز سفر.
لكن ويا لالسف ،اضطررنا ان نعطي
مواعيد لسنة  ،2025النه لدينا قدرة
انتاجية عىل اعطاء الجوازات ومخزون
يكاد ان ينفد ،ووضعنا اولويات للناس
االكرث حاجة وهم الطالب واملرىض ومن
لديهم عروض عمل يف الخارج .من هو
يف حاجة اىل الجواز فليتوجه بكتاب اىل
املدير العام لالمن العام اوقعه شخصيا،
وبعد ثالثة اشهر عندما نبدأ يف استالم
الجوازات بني شهري  10و 12تكون
االزمة قد حلت كليا .اما يف خصوص
الرشاوى ،فادعوكم لزيايت لرتوا كم
موظف يف السجن نتيجة ذلك".
وعن زيارته االخرية اىل العراق ولقائه
الرئيس مصطفى الكاظمي ،اوضح ان
"محور الحديث كان عن تأمني النفط
النه يف نهاية شهر ايلول نستهلك كمية
املليون طن التي سبق واستحصلنا عليها
من العراق وتصبح الكهرباء صفرية
االنتاج ،وال بديل لدينا من ذلك ألن
موضوع الغاز املرصي والكهرباء االردنية
ال يزال عالقا عىل وصول االستثناء
االمرييك من قانون قيرص .وقد سألني
الرئيس الكاظمي اذا كنت ساجدد
العقد ،فقلت له ال اريد تجديد العقد
ذاته بل مضاعفته ليصبح مليوين طن او
ان نحصل عىل  3ماليني طن وندفع مثن
مليونني والثالث مجانا .وتبني ان العراق
قادر عىل تأمني مليوين طن فقط،
وطلبت الحصول عىل الطحني فقال
الرئيس املاليك لدينا قمح وطلب من
وزير التجارة العراقي ان يتصل بوزير
االقتصاد اللبناين لتحديد الكمية .ولدى
عوديت طلبت من الوزير سالم ان يرسل
ملفا اىل العراق بحاجة لبنان من القمح
لسنة كاملة عىل ان اتابعه يف السياسة".
وعام اذا كنا نحتاج اىل كاظمي لبناين،
قال"الشعب اللبناين يستحق امثال
الرئيس الكاظمي ومبعظمه يشبهه يف
انفتاحه وعروبته واعتداله".

منحه درعا تكرميية.

وسئل اللواء ابراهيم عن موضوع
النازحني السوريني فقال" :ويالالسف
االرادة الدولية ليست موجودة العادة
النازحني اىل سوريا ،علام ان ظروف
االمان يف سوريا صارت تشبه لبنان،
والنازح يستطيع ان يعود ،وسبق
وقدمت عرضا لالمم املتحدة العادة
النازحني بطريقة منظمة وطوعية.
نحن يف االمن العام بارشنا يف ذلك عام
 2017واستطعنا اعادة عدد كبري من
النازحني طوعا وسهلنا للمخالفني تسوية
اوضاعهم من دون اعباء مالية وعاد
حواىل  400الف نازح .نحن لسنا عىل
املستوى الشخيص منزعجني من النازحني
ونحن والسوريون ضحية مؤامرة عىل
املنطقة كلها ،وعندما واجهتنا ظروف
صعبة كانت سوريا يف مساعدتنا،
امنا ضيق العيش يجعلنا نفكر بسبل
العادتهم بكرامتهم اىل سوريا ،وطلبنا
من املجتمع الدويل ان يساعد السوريني
العائدين يف سوريا بدل ابقائهم يف لبنان،
يومها تذرعوا بعدم امكان الوصول اىل

نفتقد الى رجال دولة
يفكرون في املستقبل
ويعملون من اجله

كل املناطق يف سوريا ولديهم مخاوف
من تعرض النازحني للخطر ،ذهبت اىل
سوريا واتيت لهم بضامنة حاسمة وانني
شخصيا اتوىل ايصالهم اىل اي بقعة يف
سوريا يعود اليها النازحون .ويالالسف
من فاوضتهم ذهبوا ومل يعودوا ،وكل
نازح عاد عىل مسؤوليتنا نتحدى ان
يثبت احد من العائدين انه تعرض ألي
مالحقة يف سوريا ،علام ان السوريني
التزموا ما وعدوا به عىل هذا املستوى،
واؤكد انه ليس هناك ارادة دولية العادة
النازحني".

وعن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية،
اكد ان "هذا امللف معني به مبارشة،
والول مرة يكون لبنان موحدا حول
طرح واحد سلمه اىل الوسيط االمرييك
الذي وعد بالعودة باالجوبة خالل
اسابيع ونحن ننتظر ،وقبل ايلول يجب
ان لدينا جواب وكيل امل ان يكون
ايجابيا ،وموضوع النفط والغاز قد ينقل
لبنان من ضفة اىل اخرى عىل املستوى
املايل واالقتصادي".
وحول االسرتاتيجية الدفاعية ،قال ان
"هذا املوضوع مطلوب ورضوري،
وهناك امكانات لدى املقاومة يجب ان
كون عنرص قوة لكل لبنان ويف خدمته،
وهذا املوضوع سيايس ويحتاج اىل
توافق سيايس ونحن لسنا بعيدين عن
ذلك ،نحن عرب وسنبقى عرباً وستبقى
ارسائيل عدوة ،وال حل اال بحل للقضية
الفلسطينية وهي بوصلة الحلول يف
كل املنطقة وكل االزمات التي نعيشها
سببها احتالل فلسطني ولن يكون هناك
حلول قبل حل هذه القضية".
وردا عىل سؤال عن مكافحة الفساد
قال "انه معاناة لكل الدول اما يف
لبنان منسوبه مرتفع جدا يف لبنان
اوصلنا اىل ما وصلنا اليه ،والقوانني التي
يرشعها مجلس النواب مع ادارة حسنة
سنستطيع الحد من الفساد".
واشار ردا عىل سؤال عن الفرار من
االجهزة العسكرية واالمنية اىل انه "ملف
يوجعنا جميعا ،علام ان نسبة الفرار
من االمن العام هي االدىن بني االجهزة
السباب عديدة ،وهذا موضوع يدرس
ليك تكون الحلول عادلة يف حق الفارين
ومكافأة من صمد يف االزمة ،وعندما
نقول اننا نريد انجاز تسوية للعسكريني
الفارين نكون نشجع االخرين عىل
الفرار ،وارتفاع نسبة الفرار سرتفع نسبة
التفلت االمني يف البلد ،ونحن همنا
االسايس الحد ال بل القضاء عىل هذا
التفلت ،واالجهزة صامدة وليس لدينا
خيار اال الصمود".
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