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تجديد البروتوكول مع نقابة املحامني في طرابلس
اللواء إبراهيم :لبنان سينهض واألمل كبير في الغاز والترسيم

اقامت نقابة املحامني يف طرابلس ،يف قاعتها الكربى ،ندوة حوارية مع املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم تحت
عنوان" :االمن يف خدمة الحق واالنسان" ،تالها تالوة الربوتوكول القديم واعادة توقيعه الذي يتضمن اتفاقا للتعاون والتنسيق
والتفاهم عىل آليات اجرائية تسهل التعامل بني املديرية والنقابة وتضمن حصول كل ذي حق عىل حقه
تم توقيع الربوتوكول القديم بني املدير العام
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم ونقابة
املحامني يف طرابلس ممثلة بالنقيب فهد
املقدم يف  27ايلول  2016وبدأ العمل مبضمونه
بعد شهر ،وذلك بهدف تسهيل عمل املحامني
ومهامهم لدى جميع مكاتب ودوائر ومراكز
االمن العام عىل االرايض اللبنانية كافة ،من
حيث الدخول اىل املباين او متابعة معامالتهم
مبا ال يتعارض مع الدور االمني الذي تؤديه
املديرية .وجرى التوقيع الثاين يف  14متوز
 2022بني اللواء ابراهيم ونقيبة املحامني يف
طرابلس ماري تراز القوال.
حرض الحفل الوزيران السابقان رشيد درباس
وسمري الجرس ،مفتي طرابلس والشامل
الشيخ محمد امام ،مرتوبوليت طرابلس
للروم االرثوذكس املطران كرياكوس ،رئيس
اساقفة طرابلس وسائر الشامل للروم امللكيني

من االحتفال.

املطران ادوار ضاهر ،رئيس اساقفة ابرشية
طرابلس املارونية املطران يوسف سويف ممثال
باملونسنيور نبيه معوض ،رئيس بلدية طرابلس
الدكتور رياض ميق ،رئيس اتحاد بلديات جبيل
فادي مرتينوس ،مفتي طرابلس والشامل السابق
الدكتور مالك الشعار ،قايض الرشع الجعفري
الشيخ محمد زغيب ممثال بالحاج حمد حسن،
رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة يف

العالقة بني االمن
والحق واالنسان يجب
ان تكون محكومة
بالدستور والقوانني

طرابلس والشامل توفيق دبويس ،الرئيسة االوىل
ملحاكم االستئناف يف الشامل سنية السبع ،قايض
التحقيق االول يف الشامل الرئيسة سمرندا نصار،
النائب العام االستئنايف يف الشامل زياد الشعراين،
وعدد من النقباء السابقني للمحامني واعضاء
مجلس النقابة ونقباء املهن الحرة ،وحشد من
القضاة واملحامني والضباط واملدعوين.
النشيد الوطني ،تاله نشيدا النقابة واالمن
العام ،والوقوف دقيقة صمت عن روح
النقيب االسبق للمحامني املرحوم بسام الداية،
ثم مهد للحفل امني رس النقابة نشأت فتال
بكلمة اكد خاللها عىل التعاون االيجايب البناء
ملصلحة الحق واالمن واالنسان ،فقال" :نحن
هنا لنشهد عىل ان التكاتف بني املؤسسات
يبني الوطن وان تنابذها يهدمه ،ولنعلن ان
االنسان اللبناين جدير يف وطنه بالحياة الكرمية
التي يحقق فيها حريته وامنه وسالمه وينال
حقوقه املادية واملعنوية".
نقيبة املحامني يف طرابلس ماري تراز القوال
القت كلمة استهلتها باالشارة اىل انه "رمبا كان
االجدى تغيري عنوان الندوة قليال فيصري "االمن
والحق يف خدمة االنسان" ألن القيم جميعها
من حرية وعدالة وكرامة وحق وامن وسالم
ورفاه وسواها ،اشبه باالنهار العديدة املتشعبة
التي مصبها يف بحر واحد واسع يدعى االنسان،
حتى االديان وجدت من اجله ،فهو القيمة
واملقصد االمثن عىل هذه االرض".
واعتربت اننا "يف رشق كثريا ما اعتاد ان يقيم
االمن حاجزا ثابتا بني االنسان وحقوقه ،الن
طبائع االستبداد التي اتسمت بها االنظمة
املتعاقبة عىل حكمنا منذ قرون اىل االمس
القريب ،بل اىل اليوم يف بعض املطارح ،جعلت
االنسان مسحوق الكرامة ،رمبا كان لبنان متميزا
شيئا ما عن سائر البلدان يف االقليم ،لكن

اللواء عباس ابراهيم متكلام.

نقيبة املحامني يف طرابلس ماري تراز القوال.

مئته االوىل مل تخل من حاالت كثرية وصادمة
استعانت فيها السلطة باالمن من اجل مامرسة
القمع وسلب الحقوق".
وتابعت "ان يصبح االمن يف خدمة الحق
واالنسان يعني تثبيت ركائز الخري يف املجتمع
واضاءة املستقبل باليقني الوطني .وما تقوم
به مؤسسة االمن العام اللبناين ،قيادة وضباطا
وعنارص ،خالل تأدية الواجبات الوظيفية يف

مختلف النشاطات التي اوالها اياها القانون،
بدءا من االعامل االدارية اليومية وصوال اىل
االمن االستباقي وكشف شبكات العمالء
ومكافحة الجرائم املنظمة ،تشكل تعبريا ح ّيا
عن كيفية بناء الدولة التي تخدم االنسان
وامنه وحقوقه ،سيان اكان مواطنا ام اجنبيا
مقيام .هذه الحقيقة تشهد لها الوقائع
واالحداث التي مررنا بها".

وقالت" :اليوم نحن واياه ههنا لنجدد عهدا
ونبدأ آخر .لقد آمنا معا ان التجارب الناجحة
ينبغي لها ان تستمر وتنمو وتتسع ،وان االيادي
الوطنية ان مل تتشابك لتصري ساعدا واحدا فلن
يكون البنيان متينا .التعاون الذي بدأ منذ بضع
سنني بني النقابة واالمن العام ،علينا ان نثبته
ونطوره ،ال من اجل الطرفني فحسب بل من
اجل اللبنانيني اجمعني ولبنان كله".
والقى اللواء ابراهيم كلمة قال فيها" :يتصل يف
ندوتنا هذه سعي متامد بارشناه يف املديرية
العامة لالمن العام ونقابة املحامني يف طرابلس،
منذ توقيع الربوتوكول االول للتعاون يف -27
 ،2016-9واالن نشهد التوقيع الثاين لهذا
الربوتوكول الجديد .ميزة هذه الندوة ،التي
نحن يف صددها ،انها غري مقطوعة الصلة مبا
راكمناه سوية وامثر خريا يف تطوير العالقة بني
نساك االمن ونساك الحق والعدالة ،فكالنا
بذل جهدا حثيثا ومتعاقبا للوصول اىل االفضل
عىل طريق السعي لتعزيز فكرة الدولة االمنة
وليس االمنية ،وجدلية الحق واالمن كانت منذ
ان تبلورت فكرة الدولة .بهذا املعنى وبقدر
ما يحمل عنوان الندوة من معان جدلية قد
يتحفظ البعض عنه .لذا ارى ان سلوك جادة
الصواب يقتيض معالجة هذه الجدلية يف لحظة
احتدامها ،اي عند املحطة التي ترى اىل "العنف
املقونن" الذي متارسه الدولة عرب اجهزتها خطرا
عىل الحقوق .يف هذه املحطة بالذات يجب ان
ال يسقط من الوعي الحقوقي وبالتايل السيايس،
ان الدولة عندما تلجأ اىل فرض االمن ،فهي
تفعل ألنها هي املخولة استخدام العنف من
دون ان تكون قادرة عىل انكار رشعيتها ،وبالتايل
هو حق من حقوقها منحها اياه املواطنون
من خالل العالقة التعاقدية .لكن هذا استثناء
يحصل يف لحظة تكون الدولة يف خطر التحلل
والزوال".
اضاف" :االصل ان كل عنف منبوذ .لكن عندما
تستهدف الدولة ويتهدد استقرارها فهذا يعني
تلقائيا ان امن كل من عليها من جامعات
وافراد صار مهددا ،وبالتايل فان وظيفتها
ودورها يحتامن عليها اللجوء اىل حقها يف اعادة
االستقرار وتثبيت االمن من دون ان يعني ذلك
عىل االطالق تحويلها اىل دولة امنية .فعىل
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املستوى الشخيص ،انا من املقتنعني بشدة مبا
قاله كبري من لبنان ،عنيت به شارل مالك اذ
يرى ان "ارفع حرية هي العبودية للحق .كن
للحق عبدا فعبد الحق حر" .اما عىل املستوى
الوطني وما يفرضه املوقع االمني ال يخطئ ناظر
اىل االمر يف اعتبار ان الحق هو عام وخاص يف
آن معا ،عام عند الحديث عن حقوق يف الدولة
وعليها ،ويصبح حساسا جدا عندما يتعلق االمر
بوطننا لبنان الذي يتشكل من جامعات تتنافر
بني بعضها البعض ،وغري خجلة مبا تفعله وهي
ترضب الدولة .هذا حصل من الجميع وعند
الجميع ،وال يستثنى منه احد".
واشار اىل انه "يف كل مرة كانت ترتاجع فيه
الروح الوطنية املشرتكة التي توجبها فكرة
املواطنة اساسا كان الحق يصبح وجهة نظر
ويؤول تأويالت ما انزل الله بها من سلطان.
التسييس كان فعله ،وايضا استدعاء الخارج
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تقديم درع تكرميية اىل املدير العام لالمن العام.

اىل الداخل ،وارتكبه ايضا وايضا كل متعهدي
املشاريع االقليمية .فكان ما كان من خراب
عميم راح يرضب الدولة التي سقطت عىل
الدوام جراء سقوط االمن ،وليتسيد "الحق
املدعى" من هذه الجامعة او تلك .فكان ما
كان عند اليسار واليمني وكذلك عند املسلمني
واملسيحيني".
وجزم اللواء ابراهيم بناء عىل كل ما تقدم ان
"العالقة بني االمن والحق واالنسان يجب ان
تكون محكومة بالدستور والقوانني الضامنة
للحقوق والحريات السياسية واملدنية ،وعىل
هذا يكون حسن مقاربة العالقة بينهم .ويرتتب
عىل ما ورد اعتبار االمن والحق صنوان تحت
سقف الدستور والقوانني ،وكذلك اعتبارهام
عنوانا واحدا لحفظ مبدأ العدالة الذي يضمن
استقرار الدولة وحامية االنسان ،فمتى سقط
االول ترنح الثاين .والضامنة هنا هي يف القضاء

املستقل عن السلطة لصالح الدولة العادلة
والحديثة من جهة ،واملستقل عن التسييس
لصالح احقاق الحق لذويه من جهة اخرى،
وهذا اكرث ما تحتاجه الدولة اللبنانية يف ظل
الوضع الراهن البالغ السوء الذي وصلنا اليه يف
كل يشء :االمن واالقتصاد والعدالة واملجتمع".
وشدد عىل رضورة "االخذ يف االعتبار متطلبات
االمن مبا ال يتعارض مع احرتام حقوق االنسان،
مع التشديد عىل ان مقتضيات االمن تهم
جميع مكونات الدولة وليس فقط االجهزة
االمنية ،الن تهديدات االمن هي ايضا
تهديدات لحق االنسان يف العيش بامان،
وحقه يف الحياة الذي يشمل الحريات الفردية
والعامة املنصوص عنها قانونا".
وقال" :متطلبات االمن يف لبنان بنظامه
الجمهوري  -الربملاين  -الدميوقراطي ال تتعارض
اطالقا مع حق االفراد والجامعات ،واذا حصل

اللواء إبراهيم :لبنان ليس بلدا فقيرا
بل هو منهوب
دار حوار بني اللواء ابراهيم والحضور ،فكان السؤال االول من
الوزير السابق رشيد درباس حول ازمة جوازات السفر وتجديد عقد
النفط العراقي ،فاجاب اللواء ابراهيم" :ازمة الجوازات استمرت فرتة
طويلة ،لكن احب ان اضعكم يف سياق تسلسلها الزمني ،اصل االزمة
ان االمن العام اجرى مناقصة وطلب فتح اعتامد يف متوز  ،2021هذا
تم
االعتامد استغرق سنة بني الحكومة وحاكم مرصف لبنان حتى ّ
فتحه ،لكن الرشكة االجنبية صاحبة الحق طلبت ان يكون االعتامد
معززا باعتبار ان لبنان دولة مفلسة .هذا االمر استغرق شهرا اضافيا
لتأمني املطلوب عرب مجلس النواب الذي اصدر قانونا يجرب اصحاب
العالقة بفتح هذا االعتامد ،وال بد من االشارة اىل ان الخالف وقع
عندما اراد حاكم مرصف لبنان فتح االعتامد عىل سعر املنصة،
والحكومة تريد فتحه عىل سعر  1500لرية لتخفيف ارقام ديونها،
علام ان الجواز السفر يضاعف ارباحه خمس مرات ،مبعنى اننا
طلبنا  300مليار لرية لرندها اىل خزينة الدولة تريليون وخمسامئة
مليار لرية ،فالعقول النرية مل توافق ،وال اعرف اذا كان املقصود هو
اذالل هذا الشعب ،حتى وصلنا اىل االزمة فكنت امام خيارين :اما
االستمرار يف اعطاء جوازات سفر ملدة شهرين حتى ينفذ املخزون
وال يتمكن احد من اللبنانيني من السفر مهام كانت الحاجة اىل ذلك

رضورية وملحة ،وتكمن املشكلة الكبرية يف انقطاع املليارات التي
تأيت اىل لبنان من املغرتبني والتي تشكل اليوم املصل الوحيد للبلد
يف هذه الظروف الصعبة .املهم قمت بربمجة كيفية اعطاء الجوازات
وفق ثالثة معايري هي حاجة اللبناين اىل الطبابة او التعليم او ملن
لديه اقامة يف الخارج ويرغب يف تجديدها .اعرف ان هناك مواطنني
مترضرين وميكن تأجيل سفرهم .لكن اؤكد ان هذه االزمة كام هو
منتظر ومعلوم ستدوم  3اشهر ،ألن الرشكة املنتجة ستسلمنا يف اواخر
الشهر العارش  200الف جواز ،وبني الشهر العارش والشهر الثاين عرش
ستسلمنا  800الف جواز ،وتحل االزمة عىل ما هو مأمول كليا .اود
ان اذكر ان هناك حجوزات عىل املنصة لغاية العام  ،2025وهناك
ايضا  370الف طلب جواز عىل املنصة ،وهذا ما يؤرش اىل مستوى
الضغط الذي حصل بسبب تأخري فتح االعتامد".
عن موضوع النفط العراقي ،قال" :مع حلول الشهر املقبل يكون
لبنان قد استورد من العراق مشكورا مليون طن نفط من دون ان
نسدد له لرية واحدة من مثنهم البالغ  450مليون دوالر نتيجة ارتفاع
اسعار املشتقات النفطية .هناك محاوالت لتجديد العقد من دون
الوصول اىل نتائج ،والتفاؤل بتجديد هذا العقد ليس له اساس علمي
او منطقي .لقد جرى اتصال االسبوع املايض بيني وبني دولة الرئيس

من الحوار بني اللواء ابراهيم والحضور.

الكاظمي وساقوم بزيارة العراق خالل  10ايام للبحث بهذا املوضوع،
واعدكم بعدم قطع الكهرباء اىل الصفر".
ردا عىل سؤال ما اذا كان هناك من امل يف نهوض البلد يف ظل
االنهيارات التي يشهدها عىل الصعد كافة ،اجاب" :االمل كبري يف
نهضة البلد لكن بتكاتفنا جميعا ،خصوصا وان لبنان ليس بلدا
فقريا بل هو منهوب ،وعلينا ان نبدأ من االن وصاعدا ببنائه بشكل
صحيح .لبنان سينهض ويقف عىل رجليه ويبقى موضوع الغاز
وترسيم الحدود البحرية هو االمل االكرب وكلنا امل يف ان يصل هذا
املوضوع اىل خواتيمه قريبا كام نحن نتمنى".

اي تعارض فالحل يكون باالحتكام اىل املؤسسات
والعمل الدميوقراطي ،ال اىل التأويالت الصادرة
عن هواجس جامعة دون اخرى ،ذلك ان
املواطنة تعني بلورة وعي جامعي عن الروح
الوطنية املشرتكة ،عىل هذا يصبح االمن صونا
للحق وخدمة له ،فينترص االنسان يف ضامن
الحصول عىل االثنني معا".
وخلص اىل انه "ميكن التسليم ان االمن هو
يف خدمة الحق ،لكن ضامن الحق وتأمني
العدالة املنبثقة منه يخففان من وطأة االمن
لصالح االنسان يك ينعم بحياة مستقرة متكنه
من مامرسة دوره بحرية تامة ومسؤولة
يصونها القانون".
ختاما ،قدمت النقيبة القوال واعضاء
مجلس النقابة والنقباء السابقون درعا
تقديرية للواء ابراهيم الذي قدم بدوره
درعا مامثلة اىل النقابة.

واوضح ردا عىل سؤال يتعلق بالنازحني السوريني ،بأن املديرية العامة
لالمن العام "وضعت منذ ثالث سنوات خطة متكنت خاللها من اعادة
 400الف نازح سوري طوعيا اىل بالدهم وبالتنسيق مع السلطات
السورية ،هذا املوضوع شائك وله بعد دويل ويبدو ان دول العامل
ال تريد عودة السوريني اىل بلدهم ،علام ان هناك مساحات واسعة
وآمنة يف سوريا تستوعب جميع النازحني .لكن ويا لالسف ليس
هناك ارادة دولية العادتهم ،لقد قدمت عرضا للمنظامت الدولية
يقيض باعادة النازح السوري اىل بلده ودفع املساعدة االجتامعية
له يف موطنه وليس يف لبنان ،لكن هذه املنظامت اعتربت ان هناك
مناطق يف سوريا غري آمنة وال ميكن الوصول اىل الذين عادوا من
النازحني .وعندما حصلنا عىل ضامنة من السلطات السورية مبواكبة
هذه املنظامت وتأمني وصولهم اىل اماكن سكن السوريني العائدين
ليك يتمكنوا من دفع مستحقاتهم ،راحت هذه املنظامت ومل ترجع.
عىل االثر اطلقت اشاعات مفادها ان السوري العائد اىل بالده يتعرض
للمالحقة واالعتقال والتعذيب .اؤكد لكم ان هذا املوضوع غري صحيح
عىل االطالق ،ومتت اثارته بهدف عدم تشجيع السوريني من العودة اىل
ديارهم .لقد وضعنا آلية لعودتهم تضمن امنهم ،لكن هذه االشاعات
كانت ملنعهم من العودة السباب مل تعد خافية عىل احد .اعلن اننا
والشعب السوري ضحية مؤامرة دولية كبرية تشمل ايضا دول املنطقة
كلها" .ردا عىل سؤال يتعلق بوجود ارادة دولية النتخاب رئيس جديد
للجمهورية من خلفية عسكرية ،اجاب" :ليس هناك ارادة دولية ابدا،
بل هناك ظروف يف لحظة انتخاب رئيس جمهورية تحتم ان يكون
الرئيس مدنيا او عسكريا".
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