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هذا  يف  للتدخل  مانعا  للبلد  عاليا  جدارا 
االستحقاق  هذا  يصبح  وعندها  االستحقاق، 
داخليا رصفا مه بلغ حجم التناقضات، اال اننا 
قادرون عىل الوصول اىل حل يريض الجميع، وانا 
ال أؤمن باملواصفات النها تتغ� بحسب الظرف 
واملصلحة الوطنية. وانا اؤمن بشخصية تؤِمن 
بلبنان وبقيامته ووحدته، اي شخصية مؤهلة 
اقول  القادمة. لذلك،  لبنان يف املرحلة  لقيادة 
للمصالح  وفقا  تتغ�  النها  ثابتة  مواصفات  ال 
هو  الوحيد  والثابت  واملعطيات،  والظروف 
الشخص بوحدة واستقالل وسيادة  ا²ان هذا 
لبنان، مع الحفاظ عىل عالقاته الخارجية وبكل 
جرس  دور  تاريخيا  لعب  ولبنان  االتجاهات، 
التواصل ب¹ الرشق والغرب، وهذا ما تعلمناه 
منذ الصغر يف مدارسنا، وعىل لبنان ان يلعب 
هذا الدور مجددا وبامتياز النه االقدر واالمثل 
تكون  ان  ويجب  به،   القيام  عىل  واالجدر 
اولوية رئيس الجمهورية املقبل اعادة التواصل 
يف  حتى  ولبنان  تناقضاته.  بكل  الخارج  مع 

تناقضاته الداخلية يف امكانه ان يكون حافزا 

حل العيد السابع والسبعون لالمن العام، يف ظل ازمة خانقة تزداد حدة يف ظل غياب املعالجات الجذرية، ما يضع 
البقاء والنهوض من جديد  النجاح بتحدي  لبنان بكل مؤسساته، ال سي� االمنية منها، امام امتحان صعب يتمثل يف 
كطائر الفينيق الذي ينبعث من تحت الرماد، وهذه ص¡ورة هذا الوطن الذي سار مرارا يف درب الجلجلة وكان عىل 

الدوام يخرج اصلب عودا وأشد قوة.

اللواء عّباس إبراهيم في جردة سياسية 
في العيد ٧٧ لألمن العام:

• لبنان لن يموت وسينهض من جديد 
• اذا حصل شغور رئاسي فلن يستمّر لفترة طويلة

• ال أؤمن باملواصفات النها تتغّير بحسب الظرف واملصلحة الوطنية
• بمتابعاتنا ومالحظاتنا ألكثر من ٧٠٪ من النازحني هم مع النظام 

• منذ ٨٠ سنة نرفض توطني الالجئني الفلسطينيني املكّرس نصًا 
  دستوريًا ميثاقيًا 

• في الترسيم نعمل مع العدو اإلسرائيلي على تسوية وليس تنازالت
• تلويح املقاومة بورقتها يدفع العدو االسرائيلي ومعه املجتمع 

   الدولي إلى اعادة حساباتهما

متشائما  لست 
واذا انجز ملف الترسيم 

البحري سيعود لبنان 
الى ايام االزدهار

نكون  املجلة  من  العدد  هذا  صدور  مع   ■
قد دخلنا يف املهلة الدستورية النتخاب رئيس 
الفراغ  ان  عن  حديث  ظل  يف  للجمهورية، 
حتمي، هل يستطيع لبنان تحمل شغور رئايس  

مع كل االزمات الخانقة؟
النتخاب  الوقت  من  متسع  لدينا  يزال  ال   □
واضح  والدستور  للجمهورية،  جديد  رئيس 
االستحقاق  هذا  اÉام  كيفية  تحديد  يف  جدا 
قد  يكونوا  ان  باملعني¹  وُيفرتض  الدستوري، 
دخلوا يف ورشة عمل داÍة النجازه يف موعده، 
الن انجازه هو الذي سيضع لبنان عىل السكة 
الدستورية، ويحدد الطريق التي سيسلكها عىل 
مدى ست سنوات، ويستأهل هذا االستحقاق 
 Ñوايجا بّناء  جهد  يف  االرادات  كل  تتجند  ان 
قادر  وكل  جديد،  رئيس  انتخاب  اىل  للوصول 
ساعديه  عن  يشّمر  ان  عليه  املساعدة  عىل 
ويعمل بروح ايجابية، النه اذا Ô يحصل توافق 
لبنا× عىل االستحقاق الرئايس ضمن املهلة التي 
قبل  الشهرين  مهلة  وهي  الدستور،  يحددها 
فإن  عون،  ميشال  العد  الرئيس  والية  نهاية 

اللبناني¹، ويف  املناسبة عزيزة عىل قلوب  الن 
العامة  املديرية  رأس  عىل  هو  من  طليعتهم 
اعتاد  فانه  ابراهيم،  عباس  اللواء  العام  لالمن 
اتجاه  لتحديد  اساسية  منها محطة  ان يجعل 
البوصلة يف لبنان عىل كل املستويات والصعد، 
البوح  عىل  العصية  االرسار  يكتنز  الذي  وهو 
اىل حد االستحالة والنهي، اال Ûا يخدم املسار 
انه  عنه  املعروف  وهو   ،Ñااليجا ببعده  العام 
الوطنية،  الحوائج  داÍا ما يستع¹ عىل قضاء 
او تلك التي تعزز موقع وموقف لبنان دوليا، 

بالكتن. 
والتطمينات  والرسائل  املعطيات  هي  كث�ة 
يف  بامتياز  االنسانية"  "لواء  عنها  افرج  التي 
حوار مع "االمن العام" يف عيد التأسيس الـ77، 
ابرزها قناعة راسخة لديه اىل حد اليق¹ ونتيجة 

حاوره العميد منير عقيقي

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

مسار االمور واضح جدا والجميع يعلم اىل اين 
ستتجه االمور يف حال الفراغ الرئايس، واعتقد اذا 
حصل شغور يف سدة الرئاسة، ال سمح الله، فانه 

لن يستمر لفرتة طويلة. 

تحديد  حول  الدائرة  السجاالت  هل   ■
مواصفات رئيس الجمهورية املقبل ستؤدي اىل 

فراغ حتمي يؤدي اىل تدخل ما؟
نبني  ان  وعلينا  الكايف،  الوقت  لدينا  ابدا،   □

لبنان عائد اىل ازدهاره  بأن  معطيات حاسمة 
وسيقوم من ازمته وسيكون افضل م كان.

■ ما هو تقييمكم ملا تعيشه البالد راهنا وهل 
نحن عىل وشك االرتطام الكب�؟

هذه  يف  معطيات  وهناك  متشاÍا،  لست   □
الصورة  هذه  من  الخروج  اىل  تدفعنا  االيام 
صورة  اتجاه  يف  والذهاب  للبلد،  الضبابية 
افضل واكà وضوحا، وهناك الكث� من االمور 
البلد،  انقاذ  يف  عليها  يراَهن  التي  الواعدة 
وأهمها ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، 
لبنان من  انجازه سينقل  عند  املوضوع  وهذا 
حالة صعبة اىل حالة واعدة، ويعيده اىل ايام 
االزدهار، ال بل يف االمكان ان يغّ� واقع الشعب 

اللبنا× ويقلب االوضاع رأسا عىل عقب.

او  تعب� عن حدس  التفاؤل هو  ■ هل هذا 
بناء عىل معطيات ملموسة؟

معطيات،  عىل  مبني  التفاؤل  هذا   □
جامعة  ارادات  وجود  يف  االمل  ويحدو× 
تحاول مللمة االوضاع من وقت اىل آخر، مع 
للبلد،  مساعدات  عىل  الحصول  اىل  السعي 
وا²ا× كب� جدا وعميق يف ان لبنان ال ²وت، 
هي  واملتنوعة  الفريدة  الحالية  صيغته  وان 
حاجة  وايضا  فيها،  جدال  ال  داخلية  حاجة 
للعاÔ اجمع لتعميم åوذج التعايش والتنوع 
التجربة  سقوط  الن  الوحدة،  عىل  القائم 
انسا×  مرشوع  اي  سقوط  ستمثل  اللبنانية 
نحسن  ان  علينا  لذلك،  العاÔ؛  مساحة  عىل 
والظروف  جديد،  من  قيامته  عىل  العمل 

الراهنة متوافرة جدا.

العيد
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ايجابيا للتواصل مع الخارج املتناقض، وعلينا 
فرصة  اىل  تحويله  عرب  التناقض  استغالل هذا 

ايجابية إلعادة عالقات لبنان مع الجميع.

ان  تعتقدون  هل  الخارج،  تأث�  اىل  ارشت   ■
الدول املؤثرة يف لبنان القريبة والبعيدة، جاهزة 

ì تساعد لبنان يف انجاز االستحقاق الرئايس؟
□ اعتقد ان تأث� هذه الدول ينطلق من ان 
عالقات  له  اللبنا×  الشعب  من  مكون  كل 
ويجب  وبعدا،  قربا  تتفاوت  الدول  هذه  مع 
ان  واعتقد  املوجود،  التناقض  نستفيد من  ان 
ب¹  العالقة  يف   Ñايجا اتجاه  يف  ذاهبة  االمور 
عىل  االيجابية  هذه  وستنعكس  الدول،  هذه 
ان  وجوب  عىل  التأكيد  اكرر  لكنني  لبنان، 
قائم  بعيدا م هو  الرئايس  االستحقاق  ننجز 
يف املنطقة، وعلينا عدم الركون اىل الحسابات 
االقليمية، اåا ان تكون حساباتنا داخلية، النها 
داخل  يف  يوجد  وÛا  جمهورية،  رئيس  تنتج 
هذا  جعل  عىل  قادرة  تناقضات  من  لبنان 
ويكون  وقدرات  مواصفات  ²لك  ان  الرئيس 

مقبوال من الجميع يف الخارج.

■ وجهتم اكà من انتقاد اىل الطبقة السياسية 
يف اكà من مناسبة، هل هذا يعني انكم اعتزلتم 
دور الوسيط السيايس املسهل ب¹ املرجعيات 

السياسية والدستورية عندما تقع املآزق؟
الخطأ  وتحديد  الدور،  بهذا  اقوم  زلت  ما   □
مساعد  هو  ارتكابه  عىل  االرصار  وانتقادي 
لتسهيل هذا الدور، وعىل الرغم من انتقادي 
العلني للسلطة السياسية، لكنني حافظت عىل 
الجميع،  مع  العالقة  وحسة  نفسها  الوت�ة 
وهذا املوضوع ال يعيق الطرق الستمرار لعب 
لألمن  عام  كمدير  دوري  من  انطالقا  الدور 
العام. ويف االجل ال اواجه مشاكل مع احد، 
وانتقاد البعض من وقت اىل اخر يسهل املهمة 

وال يعيقها وهذا اليشء رضوري.

وتنازع  سجاالت  االخ�ة  الفرتة  يف  شهدنا   ■
الذين  الوزراء  ب¹  واختصاص  صالحيات 
النازح¹  بإعادة  معني¹  انفسهم  يعتربون 
السوري¹، عل ان االمن العام نجح يف وضع 
خطة اعادة طوعية آمنة واعطت نتائج وôارا 

جيدة، كيف السبيل اىل حسم هذه الخالفات 
خصوصاً وان الدولة اللبنانية ال سي الرؤساء 
اىل  النازح¹  عودة  وجوب  عىل  أكدوا  الثالثة 

املناطق اآلمنة يف سوريا؟
كان  السابقة  الحكومة  يف  سأكون رصيحا،   □
هذا امللف من مهام وزارة الشؤون االجتعية، 
وكان الوزير رمزي مرشفية هو الذي يتابع هذا 
املوضوع يف الداخل ومع سوريا، وشهدنا الكث� 
الذي  مرشفية  للوزير  الناجحة  الزيارات  من 
الروسية يف  القيادة  اقامته  الذي  حرض املؤÉر 
املهجرين  وزارة  اما  النازح¹.  العادة  دمشق 
صلب  من  الن  امللف،  بهذا  معنية  غ�  فهي 
يف  خارجي  النزوح  الداخيل.  التهج�  مهامها 
الخارج.  اتجاه  يف  لبنا×  نزوح  او  لبنان  اتجاه 
كلمة نزوح لها تفس� وكلمة لجوء لها تفس�. 
هذا امللف يف املطلق يجب ان يكون لدى وزارة 
الوزير  يكمل  ان  االجتعية، ويجب  الشؤون 
الوزير مرشفية، وهذا  هيكتور حجار ما بدأه 
للحكومة  اجتع  حصل  اåا  الطبيعي،  االمر 
املهجرين،  وزير  افاد×  ك  قرارا،  واتخذت 
ان  وقال  الحكومة،  من  امللف  هذا  بتكليفه 
لديه مستندات تؤكد عىل هذا التكليف. اذا، 
من يكلف هذا املوضوع عليه ان ينجز املهمة 

املكلف بها.

يجري  جديدة  آلية  عن  الحديث  يدور   ■
السورية،  الحكومة  مع  بالتعاون  اعدادها 
الجانب  مع  عليها  املتفق  الخطوات  هي  ما 

السوري لتأم¹ اعادة النازح¹؟
□ وزير املهجرين عصام رشف الدين يف زيارته 
هذا  ناقشنا  زار×،  وعندما  اىل سوريا،  االخ�ة 
من ضمن صالحياتنا،  معني  كجهاز  املوضوع 
وأطلعني عىل نتائج زيارته االخ�ة اىل سوريا، 
وما اكده يل نقال عن الوزراء السوري¹ الذين 
التقاهم يف دمشق، ان سوريا جاهزة الستقبال 
النازح¹  الراغب¹ يف العودة، وتكلم عن اعادة 
15 الف نازح شهريا، ولكن حفاظا عىل صدقيتنا 
فتحنا  نحن  الدين  للوزير رشف  قلت  كدولة، 
17 مركزا لتسجيل اسء الراغب¹ يف العودة اىل 
الطوعية  العودة  اّمنت  املراكز  وهذه  سوريا، 
 Ô سنت¹  منذ  اåا  السوري¹،  آلالف  واآلمنة 
يتقدم اي نازح سوري لتسجيل اسمه، فكيف 

نستطيع اعادة الف نازح وليس 15 الفا اذا هم 
غ� راغب¹، وطاملا ان الرشط االول للعودة هو 
العودة الطوعية، ونحن عندما كنا نقوم بهذه 
تكون  حتى   UNHCRالـ معنا  ارشكنا  املهمة 
عودة هؤالء  الطوعية يف  الرغبة  شاهدة عىل 
النازح¹  من  اي  يدعي  ال  وحتى  سوريا،  اىل 
وايضا  ذلك،  عىل  أرغم  انه  طوعا  العائدين 
عمدنا اىل تغطية العودة دوليا، اما االن ال احد 
من النازح¹ يتقدم لتسجيل اسمه،  فاذا كان 
فانني  للعودة،  آلية  الدين  الوزير رشف  لدى 
الجانب  ان  اياه  ابلغني  وما  عليها،  اطلع   Ô
السوري أّمن كل مستلزمات العودة، وان العفو 
العام الذي اصدره الرئيس السوري بشار االسد، 
من احد اهدافه تشجيع السوري¹ عىل العودة 
اىل سوريا، وابلغني ايضا ان هناك مراكز ايواء 
 200 عن  يزيد  ما  الستقبال  سوريا  يف  جاهزة 

الف سوري فورا اقامتها الدولة السورية.

عودة  ²انع  الدويل  املوقف  يزال  ال  هل   ■
ترتبط  ألسباب  سوريا  اىل  السوري¹  النازح¹ 
االسد،  للرئيس  ورقة  اعطاء  يف  الرغبة  بعدم 
وهل ال يزال املوقف الدويل عائقا امام عودة 
ملنع  لبنان  عىل  ضغوطا  و²ارس  النازح¹ 

اعادتهم؟ 
□ هو ال ²ارس ضغوطا عىل لبنان ملنع اعادتهم 
اåا ال يقدم تسهيالت لعودتهم، وبالتايل اود ان 
اطرح هذا السؤال: من يعرف نسبة السوري¹ 
ومن  للنظام؟  املؤيدين  لبنان  يف  املوجودين 
يستطيع القول ان املليون ونصف املليون نازح  
Ûتابعاتنا  نحن  النظام؟  ضد  جميعهم  سوري 
ومالحظاتنا الكà من 70% من النازح¹ فانهم 
مع النظام، وهذا االمر الحظناه واعددنا تقارير 
السورية،  الرئاسية  االنتخابات  بعد  حوله 
وشاهدنا اندفاع السوري¹ املوجودين يف لبنان 
عىل مراكز االقرتاع  للتصويت، ومن حرض اىل 
مركز االقرتاع صّوت للرئيس االسد واال ما كان 
ليحرض، واعيد قول ما سبق وقلته يف لقاء مع 
النزوح،  احد سفراء الدول الكربى حول ملف 
"سيادة  ويقول   ûيأ الذي  السوري  ان  من 
يقول  ومن  موال،  انه  يعني  األسد"  الرئيس 
ان  نالحظ  ونحن  معارض،  فهو  األسد"  "بشار 
يكاد  لبنان،  املوجودين يف  اكà من 70% من 

يقف احرتاما عند ذكر الرئيس االسد، وبالتايل 
ال ²كن الحد ان يقول ان هؤالء ضد النظام، 
تصوير  يحاول  او  احد  يفكر  ال  أن  وانصح 
النازح¹ السوري¹ عىل انهم ضد النظام، نحن 

نتحدث عن واقع وال اتحدث يف السياسة.

■ اذا هل الهدف من ابقاء النازح¹ السوري¹ 
هو لتوطينهم يف لبنان؟

□ بعد نحو ôان¹ سنة ما زلنا نرفض توط¹ 
رفض  اي  االمر،  وهذا  الفلسطيني¹،  الالجئ¹ 
لذلك،  ميثاقيا.  التوط¹، كرّسناه نصا دستوريا 
لن نقبل توط¹ احد يف لبنان. والشعب السوري 
مثل اي شعب يحب وطنه ويريد العودة اىل 
بلده سوريا لتنتهي االزمة، اåا، لألسف، هناك 
الدويل  املجتمع  بها  يقوم  ان  يجب  خطوات 
كرامتهم ال  الحفاظ عىل  مع  ليسهل عودتهم 
يقوم بها، و نحن بادرنا مع القّيم¹ عىل رعاية 
اقرتاحات،  وقدمنا  لبنان،  يف  السوري¹  شؤون 
السبب،  بها. رب سائل عن  يؤخذ   Ô ،لألسف
فلن  التوط¹  اما  النيات.  ما هي  اعرف  ال  انا 

ليس  خصوصية،  لدينا  لبنان،  يف  واقعا  يصبح 
لبنان،  يف  بهم  وسهال  أهال  بالسوري¹،  بغضا 
وك ساعدونا ايام االزمات من واجبنا ان نرد 
لبنان  واقع  عن  نتحدث  نحن  لذلك  الجميل، 
الذي Ô يعد يحتمل ال اجتعيا وال ماديا وال 

اقتصاديا هذا الكم من اللجوء والنزوح.

■ هل نستطيع القول ان املوقف اللبنا× موحد 
حول رفض ادماج السوري¹ يف املجتمع اللبنا×؟
□ بالتأكيد، ليس عىل خلفية عنرصية، اåا عىل 

من  مزيد  استيعاب  عىل  لبنان  قدرة  خلفية 
السكان باملطلق.

الحدود  ترسيم  ملف  يف  اسايس  دور  لكم   ■
حتى  انه  طاملا  اصبح  اين  الجنوبية،  البحرية 
الجواب  حامال   ìاالم� املوفد  يعد   Ô االن 

االرسائييل عىل املقرتح اللبنا×؟ 
 ìاالم� املوفد  سيعود  الخاص  تقديري  يف   □
حوة  ستشتد  واالمور  ب�وت،  اىل  قريبا 
اذا  اåا  ايلول،  بدايات  مع  الحسم  اتجاه  يف 
سئلت عن رأيي وفق املعطيات التي املكها، 
الدخول يف  التفاؤل، من دون  اميل اىل  فانني 
التفاصيل، الن االمور ما زالت يف اطار الرسّية 
ومجريات املوضوع رسية، اåا هناك ما يبعث 

عىل التفاؤل بشكل جّدي. 

■ هل وارد ان يقدم لبنان املزيد من التنازالت 
من اجل الوصول اىل  حسم ملف الرتسيم؟ 

□ سبق وقلت، نحن مع العدو االرسائييل نعمل 
تسوية،  هذه  تنازالت.  وليس  تسوية  عىل 

اولوية رئيس الجمهورية املقبل يجب ان تكون اعادة التواصل مع الخارج بكل تناقضاته.

التجربة  سقوط 
اللبنانية سيمثل فشال 

الي مشروع انساني على 
العالم مساحة 
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والتسوية تقتيض ان يتنازل كل من الطرف¹. 
االمور ك هي تس� تدعو اىل التفاؤل، وان شاء 

الله ينتشل  هذا امللف لبنان من أزمته.  

الوسيط  دور  يلعب  هوكشتاين  هل  لكن   ■
النزيه؟ او هل ال يزال مياال داÍا اىل املوقف 

االرسائييل؟
الوسيط  بها  قام  التي  األخ�ة  الزيارة  يف   □
واضحة،  االمور  كانت  لبنان،  اىل  هوكشتاين 
اجوبة  ويتلقى  اللبنانية  االجوبة  يتلقى  وهو 
بنقل  يقوم  انه  اي  وينقلها،  االرسائييل  العدو 
االجوبة ب¹ الطرف¹ ويحاول تدوير الزوايا، اما 
عن  نياته، فانا ال احكم عىل النيات، لكن ك 
االقرتاحات  ينقل  هوكشتاين  فان  واضح  هو 

بكل امانة.

■ كانت الفتة وحدة املوقف اللبنا× من ملف 
 àاك السابقة حيث كان  الفرتة  الرتسيم عكس 
املوقف  هذا  مدى  اي  اىل  نظر.  وجهة  من 
اللبنا× جدي Ûا يحصن موقف لبنان، خصوصا 
وان هناك ما يشبه عصا املقاومة التي تساعد 
املوقف السيايس اللبنا× عىل تحص¹ رشوطه؟

التقدم  هذا  حقق  الذي  رصاحة،  بكل   □
الجنوبية  البحرية  الحدود  ترسيم  ملف  يف 
موقف  ووحدة  اللبنا×  املوقف  وحدة  هو 
لجهة  جميعهم،  اللبنانية  واالطراف  الرؤساء 
التفاوض غ� املبارش وتوحيد الرد اللبنا× عىل 
وحدة  وهناك  اإلرسائييل،  العدو  مقرتحات 
يف  امللف.  هذا  حول  مسبوقة  غ�  لبنانية 
كان   ،ìاالم� للوسيط  االخ�ة  قبل  ما  الزيارة 
هناك موقف لبنا× واضح جدا، واكà ما عكس 
هذه الوحدة هو لقاء هوكشتاين مع الرؤساء 
تتويج  بعبدا، وهذا  الثالثة مجتمع¹ يف قرص 
يف  حارضا  كنت  حيث  الوحدة،  هذه  لتظه� 
هذا االجتع، وعاد الوسيط االم�ì من لبنان 
Ûوقف واحد وموّحد واضح جدا نقله يف اليوم 
التايل اىل الجهات االرسائيلية، والتي ك علمت 
تدرس هذا االقرتاح بجدية. صحيح انني لست 
مطلعا عىل النيات اåا هناك جدية يف الجواب.

دعم  يف  اساسيا  دورا  املقاومة  تلعب   Ôأ  ■
املوقف اللبنا× السيايس؟

□ طبعاً، ما تقوم به املقاومة، ال سي إعالنها 
طول  عىل  التنقيب  لتعطيل  استعدادها  عن 
هذا  دور.  له  املحتل  الفلسطيني  البحر 
املوضوع سيايس، والتلويح الدائم للمقاومة يف 
استعل هذه الورقة، من املؤكد يدفع العدو 
اعادة  اىل  الدويل  املجتمع  ومعه  االرسائييل 
حساباته، الن هذا امللف اصبح ملفا دوليا يف 
ظل الحرب االوكرانية - الروسية. هذا املوضوع 
عنرص  وليس  قوة  عنرص  فهو  جدا،  يساعد 
ضعف، ونحن علينا ان نحاول داÍا استعل 
يساعدنا كدولة عىل  القوة. هناك من  اوراق 
 ûتأ مساعدة  واي  عليه،  توحدنا  ما  تحقيق 
جاءت  إذا  فكيف  بها،  مرحب  جهة  اي  من 
ومن  اللبنا×،  الشعب  من  االعم  االغلب  من 
مقاومة لبنانية اثبتت جدواها عىل مّر التاريخ 

يف الدفاع عن لبنان.

اوضاع  العام يف  العامة لالمن  املديرية  ■ Éر 
صعبة نتيجة ما اصاب القطاع العام والعملة 
واالجتعية،  االقتصادية  والضائقة  الوطنية 
كيف يواجه االمن العام هذه املتاعب لتأم¹ 
مقومات صمود العسكريì ¹ يستمروا يف اداء 

املهت وتفادي حاالت الفرار؟
املشكل  هو  الذي  املادي  املستوى  عىل   □
االسايس عىل مساحة املجتمع اللبنا×، اتخذنا 
بعض االجراءات، ونحن لدينا صندوق يسمى 
ومراسيم،  بقوان¹  اُملنشأ  االحتياط"  "صندوق 
لهذا   العام.  االمن  انشاء  منذ  موجود  وهو 
رصف  كيفية  تحدد  قانونية  آلية  الصندوق 
القانونية  البنود  واحد  فيه.  املوجودة  االموال 
ان  عىل  تنص  الرصف  كيفية  تحدد  التي 
اتخذنا  ونحن  العسكري¹،  مساعدة  تكون 
قرارا بتجميد العمل بكل البنود باستثناء بند 

الصندوق  هذا  اصبح  العسكري¹.  مساعدة 
مخصصا  االزمة  بداية  ومع  االخ�ة،  الفرتة  يف 
فقط لسد حاجات العسكري¹، وبالتايل نقوم 
Ûا يجب القيام به. اما موضوع الطبابة الذي 
يعترب اساسيا يف األمن العام ك يف كل االجهزة 
نسدد  نزال  ال  اننا  القول  نستطيع  االخرى، 
عسكري  وكل   .%100 العسكري¹  احتياجات 
الطبابة  فوات�  نسدد  املستشفى  اىل  يدخل 
كاملة، وال نرتب دينا عىل الدولة، وهذا االمر 

يساعد عىل صمود عسكريينا. 

■ ماذا عن املساعدات االجتعية؟ 
وعندما  شهريا،  ترصف  املساعدات  هذه   □
 15 العام  القطاع  يف  املوظف¹  رواتب  تأخرت 
املايض، Éكّنا من دفع  االول من آب  يوما يف 
قيمة رواتب العسكري¹ يف اليوم املحدد، وكأن 

االزمة غ� موجودة. وعند انجاز الرواتب بعد 
15 يوما قلنا لهم هذا حقكم، وبالتايل تقاضوا 
مؤسسة  من  جئت  انا  واحد.  شهر  يف  راتب¹ 
انها ال  كانت تعيش عىل املعنويات، واعتقد  
تزال كذلك، واملعنويات يف عمل العسكر هو 
يشعر  عندما  باالهتزاز  وتبدأ  عملهم،  عصب 
العسكري ان املؤسسة والقّيم¹ عليها ليسوا اىل 
جانبه عمليا، وال يستطيعون تأم¹ احتياجاته 
الطبيعية، من هذا املنطلق اتخذت قرارا يصب 
يف خدمة تعزيز معنويات العسكري¹؛ لذلك، 
تقاضوا راتب¹ وطبابتهم مؤمنة والنقل مؤمن 

اىل حد كب� الن لدينا اسطول نقل. 

■ ماذا عن حاالت الفرار؟
بليونة  تعاطينا  ونحن  فرار،  حاالت  هناك   □
كب�ة مع موضوع السح للعسكري¹ بالعمل، 
حتى  العسكرية،  االسالك  كل  فعلت  ك 
يستطيع العسكري تأم¹ مصادر دخل اخرى، 
اåا نحن ومن خالل تأم¹ مساعدات شهرية ال 
يوجد عدد كب� من العسكري¹ الذين يعملون 
يف اوقات عطلهم، وكل عسكري يتقدم بطلب 
للحصول عىل مساعدة استثنائية، ُيدرس طلبه 

ويحصل عىل املساعدة.

ازمة جواز  انه تم تجاوز  القول  ■ هل ²كن 
السفر؟

□ استطيع القول ان االزمة وضعت عىل سكة 
شهرين  بعد  اي  الثا×،  ترشين  وخالل  الحل. 
تقريباً، تبدأ االزمة باالنحسار، وبعدها بشهرين 

تكون االزمة زالت كليا.

السنة  مطلع  مع  انه  القول  نستطيع  هل   ■
الجديدة تكون قد زالت االزمة كليا؟

مايل  موضوع  هو  االزمة  سبب  الن  صحيح،   □
اعتدات  فتح  وعدم  وماليتها،  بالدولة  يتعلق 
هذه  فاقم  جديدة  سفر  جوازات  رشاء  لتأم¹ 
االزمة. ويجب ان يعرف املواطن انه ليست من 
مسؤوليتنا فتح االعتدات، اåا نحن ما نتقاضاه 
السفر  جوازات  انجاز  مقابل  يف  رسوم  كقيمة 
الوقت  نطلب يف  ان  املالية، وواجبنا  اىل  ُنحّوله 
اåا  به،  قمنا  ما  وهذا  اعتدات  بفتح  املحدد 

تأخر فتح االعتد سنة كاملة م سبب االزمة.

هناك وحدة لبنانية غ¡ مسبوقة حول ملف الرتسيم.

يجب الدخول في ورشة 
عمل دائمة النجاز 

االستحقاق الرئاسي في 
الدستوري موعده 

توجه اللواء عباس ابراهيم اىل عسكريي 
االمن العام ضباطا ورتباء وافرادا معايدا 
"اتوجه  بالقول:  للمؤسسة،   77 بالعيد 
لهم  وا¼نى  العسكري½  اىل  باملعايدة 
وكيل  املاضية،  السنة  من  افضل  سنة 
وعىل  عليهم  افضل  تكون  ان  يف  امل 
البلد، وادعوهم  عائالتهم واهلهم وعىل 
ينجزوا  وان  العمل،  يف  االستمرار  اىل 
ال  وان  وجدية،  اخالص  بكل  مه�تهم 
النها  ادائهم،  عىل  الحالية  االزمة  تؤثر 
االداء  تراجع  الجميع.  عىل  ¼ر  ازمة 
اÂاننا Áؤسساتنا يجعل من هذه  وعدم 
بإخالص  عملنا  وكل�  تطول،  االزمة 
االزمة.  عمر  من  قّرصنا  كل�  وجدية، 
التي  بالروح  داÆا  التحيل  عىل  واحضهم 
وادعوهم  الفرتة،  هذه  طيلة  بها  تحلوا 
يتسلالن  واليأس  امللل  يدعوا  ال  ان  اىل 
Áا  كب¡   ÈاÂا Âوت.  لن  فلبنان  اليهم. 
املك من معطيات ومقومات بأن لبنان 

سيعود ليزدهر من جديد".

معايدة 
إلى العسكريني


