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هو  وما  الحكومة  هذه  مثل  عن  تحدثنا 
اىل  لجأنا  ان  طويلة.  لفرتات  منها  مطلوب 
هذه الخطوة سنخرج من االزمة، ومن بعدها 
ميكن العودة اىل ما يسمونه حكومات سياسية 
صافية. عندها لن تعود هناك مشكلة. لذلك 
وضعنا  يف  اليه  نصل  ان  ميكن  ما  اقىص  فان 
الراهن حكومة من "السياسيني االختصاصيني" 

املتحررين من التأثريات السياسية. 

حسان  حكومة  مع  عشناها  تجربة  لدينا   ■
دياب وقيل ان فكرة حكومة االختصاصيني قد 

فشلت؟
□ الفشل الذي يتحدث عنه البعض قد يكون 
حكومة  عن  الحديث  مستوى  وعىل  نسبيا، 
املتتالية طمست  اختصاصيني. لكن االحداث 
كل ما قامت به هذه الحكومة. فام ان شكلت 
كان الحراك يف بدايته، وما ان تراجعت حدته 
نسبيا جاء انفجار املرفأ الذي هو حدث يطيح 
عملها  واصلت  استقالتها  رغم  حكومة.  اي 
بجهد، وهي تعمل كحكومة ترصيف اعامل، 
للعالج،  قابلة  غري  ازمة  ورثت  انها  ولنعرتف 
االمور  ووضعت  لتعالجها  مقاربتها  وبدأت 
عىل السكة. لذلك ال ميكننا القول انها فشلت.

■ التحديات االستثنائية القت عليكم مهامت 
متعددة دفعتكم اىل زيارات خارجية الهداف 
فهل  والعراق  الجزائر  اىل  اخرها  متعددة. 

ميكن االضاءة عليها؟ 
عن  نتج  ما  ملعالجة  الجزائر  زيارة  كانت   □
"سوناطراك"  رشكة  عىل  املرفوعة  الدعوى 
ملعالجة نتائجها غري القانونية، وميكن اعتبارها 
تزويد  استمرار  اجل  ومن  وتقنية  لوجستية 
حصتنا  عىل  الحصول  الستكامل  النفط  لبنان 
التي مل تنفذ بعد. وهو ما دفعنا اىل معالجة 
املعنية.  الجزائرية  السلطات  الوضع مع  هذا 
وهذا امثر استئنافا للعمل يف ما بيننا من دون 
رميون  الطاقة  وزير  ابلغني  كام  جديد  عقد 
غجر. فهو كشف بأن التواصل حصل يف انتظار 
غريه.  او  العراق  من  البديلة  املصادر  توفري 
مع العلم ان زيارة العراق امثرت ايضا توفري 
للكهرباء  نحتاجه  الذي  الفيول  كام  املازوت 
 GRADE"و "GRADE A" لسنة من صنفي

العراق  زيارة  ان  قوله  استطيع  ما   ."B

نجاح حكومة دياب 
نسبي، فانفجار املرفأ 
حدث يطيح اي حكومة

اقصى ما يمكن 
ان نصل اليه حكومة 

اختصاصيني"  "سياسيني 
سياسيا متحررين 

زيارة الجزائر اثمرت 
استئناف العمل مع 
سوناطراك من دون 

عقد جديد

عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  رأى 
"يضع  جديدة  حكومة  تشكيل  ان  ابراهيم 
والتعايف، واال ستبقى  للنهوض  االول  املدماك 
يستطيع  لبنان  بأن  مؤمنا  تتفاعل"،  ازماتنا 
استعادة  بعد  واحدة  سنة  خالل  يف  النهوض 
نسبة  بلغته  ما  مخاطر  من  ونبه  الثقة. 
الفقر  خط  تحت  يعيشون  الذين  اللبنانيني 
"مخافة ان ينعكس ذلك عىل الوضع االمني". 
"مواجهة  حكومة  بفشل  القول  رفض  بعدما 
اي  يطيح  املرفأ  انفجار  ان  اعترب  التحديات"، 
حكومة. ولفت اىل ان جذور االزمة "سياسية 
تكمن يف فقدان الثقة بني السياسيني". وقال 
احد  ليس ألي  "سيادي  الحكومة  تشكيل  ان 
التدخل فيه"، ورأى ان اقىص ما ميكن ان نصل 
اليه حكومة من االختصاصيني املتحررين من 
امليول  ذوي  وبالطبع  السياسية،  التأثريات 

السياسية، وهذه حال جميع اللبنانيني". 
واكد اللواء ابراهيم "ان القانون الدويل حدد 
حقوقنا يف ترسيم  الحدود"، كاشفا "اننا سنشهد 
للنازحني  الطوعية  العودة  برامج  عىل  اقباال 
وجزم  واقتصادية".  امنية  السباب  السوريني 
زيارته واشنطن  اثناء  يناقشه يف  احدا مل  بأن 
يف موضوع "حزب الله" كام حصل يف زيارات 
املنتخب  الرئيس  ان  صح  "ان  وقال:  سابقة. 
جو بايدن سيعود اىل مقولة حل الدولتني، فان 

لبنان سيكون من اول املستفيدين".

هنا نص الحوار: 
وكيف   ،2020 العام  احداث  تقرأ  كيف   ■
الداخلية  االزمات  ظل  يف  لـ2021  نستعد 

والخارجية املقبلة؟ 
املالية كانت يف  □ من دون شك فان االزمة 
ما  كل  عىل  انعكست  التي  وهي  االساس، 
يجري يف البلد والسيام يف القطاع املرصيف بعد 
تراجع سعر رصف اللرية  وتقلص فرص العمل، 
فارتفعت نسبة البطالة يف صفوف اللبنانيني. 
واقتصادية،  مالية  ازمة  بوجود  نقول  عندما 
رغم  امنية.  ازمات  تنتج  انها  املؤكد  من 
سياسية،  اسبابها  فان  االزمات  هذه  ضخامة 
شهدنا عليها فقدانا لالستقرار السيايس الناجم 
البلد.  يف  السياسيني  بني  الثقة  فقدان  عن 
بكل رصاحة ورغم ما تحمله هذه املؤرشات 
يستطيع  لبنان  بان  مؤمن  فانني  السلبية، 

مع دخولنا العام 2021، يكون لبنان عرب عاما كان االصعب يف مئويته االوىل. مل يشهد مثيال لالزمات التي عاشها يف ظل حصار 
متعدد الوجه. من تلك، املالية والنقدية واالقتصادية واالجتامعية رافقت جائحة الكورونا. كان ذلك قبل ان تتوجها نكبة 
املرفأ يف 4 آب برتدداتها الخطرية. عليه ال بد من قراءة املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم العام 2020 وتداعياته 

الحارضة واملستقبلية واإلستحقاقات التي تنتظرنا  

اللواء عّباس إبراهيم في جردة العام 2020:
• مؤمن بنهوض لبنان في خالل سنة واحدة بعد استعادة الثقة

• تأليف الحكومة سيادي ليس ألي أحد التدّخل فيه
• األزمة السياسية رأس املعاصي جّراء فقدان الثقة 

• األزمة املالية واالقتصادية تنتج أزمات أمنية أسبابها سياسية
• حقنا سيادي وليس نفطيًا في حدودنا البحرية

• القانون الدولي حّدد حقوقنا ولذا نحتاج إلى مفاوضات ترسيم القرار الحق
• أقصى ما قد نصل اليه حكومة سياسيني اختصاصيني 

لكل  خالفا  واحدة،  سنة  خالل  يف  النهوض 
البعض بني ما  التي يجريها  ما يقال. املقارنة 
جرى عندنا وما شهدته دول اوروبية احتاجت 
ليست  للنهوض  سنوات  ست  او  خمس  اىل 
يف  املرحلة  هذه  تجاوز  نستطيع  محلها.  يف 
والسبب  الثقة،  استعادة  بعد  واحدة  سنة 
اقتصادنا.  حجم  قياس  عىل  يحتسب  بسيط 
البلد  ليقوم  كبرية  مبالغ  اىل  نحتاج  ال  نحن 
تشكل  مل  اذا  لالسف  ويا  لكن  جديد.  من 
الحكومة التي ستضع املدماك االول للنهوض 
والتعايف، ستبقى ازماتنا يف تفاعل دائم. %50 
من الشعب اللبناين بات فقريا ويعيش تحت 
خط الفقر، وهو امر نتوقع ان ينعكس وضعا 
الوضع  عىل  انعكس  ورمبا  صعبا،  اجتامعيا 
االمني. لذلك ما زلنا نعترب ان االزمة السياسية 
اما كيف نواجه هذا  تبقى يف رأس املعايص. 
الوضع؟ خريطة الطريق واضحة، وهي تقول 
بتشكيل حكومة متجانسة من االختصاصيني 
اين  من  لنا  قيل  ان  به.  وتنهض  بالبلد  تقوم 
وجود  ال  حيث  لبنان  يف  باالختصاصيني  نأيت 
السياسية،  امليول  واصحاب  املسيسني  لغري 
او  الفرنسية  الورقة  يف  جاء  ما  اىل  ندعوهم 
اىل  ترشدنا  التي  هي  الفرنسية.  املبادرة 
جديد.  يشء  فيها  وليس  املقبلة  الحكومة 

املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم.

حاوره العميد م. منير عقيقي، جورج شاهني

جردة 2020
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الصناعي  التبادل  من  لحجم  ايضا  اسست 
الخربات  بعض  العراق  وسنزود  والتجاري 
اقتصادية  قطاعات  يف  للمساعدة  اللبنانية 
املنتجات  العراق  ولتزويد  عدة  عراقية 
وفق  اللبنانية  الغذائية  والصناعات  الزراعية 

برنامج طويل االمد.

تكن  مل  والنقدية  االقتصادية  االزمة  كأن   ■
كافية، فجاءت نكبة املرفأ، فام هي املعطيات 

بحسب اخر التحقيقات؟
□ طاملا هناك محقق عديل يتابع القضية، لن 
اتحدث عن مسار هذه القضية ولن استنتج 
يتصل  يقول كلمته. ما ميكن مقاربته  ان  اىل 
ايا  وتضميدها.  الجراح  ومّل  االنفجار  بنتائج 
هو  اليه  اوصل  فام  االنفجار،  سبب  يكن 
ان  القول  ميكن  ارصح  كنت  وان  االهامل. 
يف  الصالحيات  تحديد  عدم  يف  تكمن  العلة 
ما  وهو  فيه،  ضائعة  هناك صالحيات  املرفأ. 
للمجلس  اجتامعني  آخر  يف  معالجته  بدأنا 
اجتامع  سيعقد  ايام  خالل  للدفاع.  االعىل 
برئاسة وزير االشغال النشاء ما ميكن تسميته 
أمن  "جهاز  غرار  عىل  املرفأ"  أمن  "جهاز 
املطار" سيكون متاحا اعادة النظر يف تحديد 
فال  املرجعية،  وتوحيد  جهاز  كل  صالحيات 

تبقى الحال عىل ما هي عليه يعود فيه كل 
جهاز مبارشة اىل قيادته.

■ أمل يكن هناك تنسيق بني مجموعة االجهزة 
االمنية يف املرفأ؟

ما  لرمبا  التنسيق  مثل هذا  كان هناك  لو   □
كان قد حصل ما حصل. كل جهاز يعود اىل 
قيادته وال يتلقى االوامر اال منها. قياسا عىل 
الجميع  بقي  الصالحيات،  يف  محدد  هو  ما 
يعمل منفردا برؤوس متعددة من دون وجود 
رأس واحدة. القانون حدد لنا صالحيات االمن 
العام. الجميع يعرف انه مكلف مراقبة حركة 
ومتابعة  املرفأ  واىل  من  والخروج  الدخول 
دور  للجامرك  حرصا.  داخله  يف  االشخاص 
لكل جهاز  البضائع.  مراقبة  ايضا يف  معروف 
آخر دور. ان بقيت االدوار متفرقة من دون 
تنسيق سيؤدي ذلك اىل ضياع املسؤولية وهو 

امر ينعكس عىل التحقيق.

يحتويه  مبا  علم  املديرية عىل  كانت  هل   ■
العنرب رقم 12 ومخاطره؟ وما الذي قامت به؟ 

وما هو مصري ضباط االمن العام املوقوفني؟
صالحيايت  اعرف  جهاز  كرئيس  انا   □
ومسؤوليايت. اما بالنسبة اىل ضباطنا املوقوفني، 

ما كان مطلوبا منهم قاموا به عىل املستويني 
االداري واالمني. قاموا بفروضهم ومل يقرصوا 
ال  نظرية  هناك  صالحياتهم.  ضمن  من 
قدر  املسؤولية عىل  ان  تقول  تجاهلها  ميكن 
املرفأ  يف  طبقناه  عام  مبدأ  هذا  الصالحية. 

واملراسالت اىل السلطات املعنية تثبت ذلك.

ان  ميكن  هل  موقوفني؟  يزالون  ال  ملاذا   ■
يكون ذلك لضامن سالمتهم؟

اسبابه.  فلديه  القضاء،  اىل  يوجه  السؤال   □
من  يوجد  ال  لسالمتهم  ذلك  كان  وان 
القايض  اىل  تعود  توقيفهم  فلسفة  يهددهم. 

املعني ونحن ال نريد التدخل يف عمله.

■ ادعى املحقق العديل يف جرمية املرفأ عىل 
وزراء  و3  االعامل  ترصيف  حكومة  رئيس 
ميكن  ما  اىل  اليهم.  االستامع  وطلب  سابقني 
الفعل  ردود  ظل  يف  اإلجراء  هذا  يؤدي  ان 

السياسية والطائفية؟
ما حصل  احدا.  يحمي  احدا  ان  اعتقد  ال   □
كان خالفا دستوريا بني املجلس النيايب وقايض 
الصالحة  املرجعية  حول  العديل  التحقيق 
للمحاكمة، وهو ما يحل يف االطر الدستورية 
ما  هناك  وليس  مايش،  التحقيق  والقانونية. 

الصالحة  املرجعية  تحديد  انتظار  يف  يعطله 
ملالحقة املتهمني او املدعى عليهم. هل سيكون 
االعىل  املجلس  امام  ام  التحقيق  قايض  امام 
دستوريا  لست  والوزراء.  الرؤساء  ملحاكمة 
وال قانونيا. مجلس النواب يقول انه ال ميكن 
مالحقة اعضائه خالل الدورة العادية، ويعترب 
ان االدعاء مخالف للدستور. من هنا انطلقت 

مبادرة املجلس لوضع يده عىل امللف. 

■ ما الذي حال دون تشكيل "حكومة املهمة" 
العقوبات  هل  الفرنسية؟  املبادرة  ظل  يف 
زيارتك  يف  فيها  بحثت  هل  سبب؟  األمريكية 

االخرية اىل واشنطن؟
اىل  زياريت  يف  العقوبات  ملف  نتناول  مل   □
واشنطن ال من قريب وال من بعيد، ولست 
ان ملف  اعتقده  ما  امللف.  مطلعا عىل هذا 
تشكيل الحكومة يجب ان يبقى بعيدا من كل 
عندما  داخيل.  شأن  النه  الخارجية  املسببات 
الحكومة  تشكيل  ملف  عن  هناك  سئلت 
سيادي  انه  قلت  االعالم،  وسائل  بعض  يف 
اعتقد  لذلك  احد.  فيه  يتدخل  ال  ان  يجب 
التأليف  وعملية  العقوبات  بني  ربط  كل  ان 
التي  والضغوط  املناورات  من  كونه  يعدو  ال 
ميارسها اطراف داخليون، وميكن ان ال يكون 

من  هناك  هل  انتظاره.  علينا  اساس  اي  لها 
ابلغ الرئيس املكلف بأن توزير فالن او فالن 
سيتسبب بعقوبات؟ اعتقد انها عملية لعرقلة 
تشكيل الحكومة او لفرض هذا او ذاك فيها. 

الحدود  ترسيم  ■ هل ستستأنف مفاوضات 
وما  توقفها  بعد  لبنان وارسائيل  بني  البحرية 

الذي تتوقعه منها؟
ما  هناك  وليس  املفاوضات،  ستستأنف   □
اىل  يحتاج  الرتسيم  بأن  اعتقادي  مع  يعيقها، 
دويل  قانون  هناك  حقنا.  القرار  مفاوضات 
وهو  البحرية،  والحدود  املياه  يف  حقنا  حدد 
قانون واضح وضوح الشمس. عىل ارسائيل ان 
تسلم بهذا الحق، وبعدها ينتهي املوضوع. ان 
وجد بيننا والعدو االرسائييل وسيط يجب ان 
القانون هذا حقكم  انه ومبوجب هذا  يقول 
مكرس  حقنا  لتسوية.  يخضع  ال  واملوضوع 
يف رشعة االمم املتحدة كام يف قانون البحار، 
انه  حقنا.  عىل  تؤكد  اجنبية  دراسات  ولدينا 
حق سيادي وليس حقا نفطيا. عملية ترسيم 
الحدود البحرية اللبنانية مع فلسطني املحتلة 
الناقورة  رأس  من  برية  نقطة  من  تنطلق 
اسمها B1 وتكاد تكون النقطة الوحيدة التي 
ال خالف حولها منذ ترسيم الحدود عام 1923 

استمرار  من  تأكدنا  نقطة  هي  اليوم.  حتى 
املبارشة،  باملعاينة  حمراء  كعالمة  وجودها 
رغم املحاولة االرسائيلية للعبث بها وتحريكها 
بحجة انها مطلة عىل ساحل فلسطني املحتلة، 
امر مل  امن ارسائيل. وهو  تأثريا عىل  لها  وان 
يسمى  ما  ظل  يف  جغرافية  اهمية  له  يعد 
متأثرا  االمن  بات  بعدما  السيرباين"  "االمن 

بالصواريخ العابرة للقارات.

ستكون  املتحدة  الواليات  ان  تعتقد  هل   ■
وسيطا نزيها، وهل ميكن ان نراها اىل جانب 

لبنان عند التمسك بحقوقه؟
□ مل يتدخل االمريكيون حتى اللحظة وما زالوا 
بعد  سيتدخلون  انهم  اعتقده  وما  وسطاء، 
وقف املفاوضات من اجل اعادة الفريقني اىل 
طاولة املفاوضات من دون التثبت من النتائج 
حتى اآلن. نحن من جهتنا متمسكون بحقوقنا 
وثوابتنا استنادا اىل ما تكرسه القوانني الدولية 
السقف  هذا  تحت  وسنبقى  البحار  وقانون 
املوقف  اىل  بالنسبة  اما  لحقوقنا.  ضامنا 
"خط  اقرتاح  منذ  انه  الواضح  فمن  االمرييك، 
هوف"، كان يسعى اىل تسوية اعطانا مبوجبها 
املتنازع عليها، وترك  املنطقة  ثلثي حقنا من 

ثلثها اىل العدو االرسائييل. وهو ما رفضناه 

مل يناقشني احد يف واشنطن يف موضوع "حزب الله" كام حصل يف زيارات سابقة.

يحاوره العميد 
منري عقيقي 
وجورج شاهني.

زيارة العراق انتهت 
الى اتفاقات لتبادل الفيول 

بصناعاتنا  واملازوت 
الغذائية

ايا يكن سبب انفجار املرفأ، 
االهمال اوصل اليه كما 
عدم تحديد الصالحيات 
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وما زلنا. موقف يحظى باجامع لبناين من 
السياسية  واالتجاهات  الطوائف  مختلف 
اللبنانيون  الوطنية.  الثوابت  من  وبات 
كان  خطه  بأن  اقر  نفسه  هوف  ان  يدركون 

مجرد اقرتاح مل يقبل به لبنان. 

تحملتم  ترشين،   17 انتفاضة  منذ   ■
اي  فاىل  ونفطية.  مالية  قضايا  مسؤوليات يف 

مدى هذه املهمة قامئة؟ 
تولد  "القلة  ان  يقول  الذي  املثل  صدق   □
النقار". عندما شحت العمالت الصعبة  فرض 
جمعية  مع  باتصاالت  القيام  الواجب  علينا 
يف  ننجح  ان  وهاجسنا  والصيارفة،  املصارف 
الجميع  انفجاره.  ومنع  الوضع  تفاقم  منع 
مهمة  الرصف  موضوع ضبط سعر  ان  يدرك 
العرض  ما يحسمه هو حجم  مستحيلة، الن 
وال  يحدده،  من  انا  ال  السوق.  يف  والطلب 
له  االمر  آخر.  احد  وال  املركزي،  البنك  حاكم 
املواطن  عند  النفيس  وبالعامل  بالثقة  عالقة 
الكميات  من  الدوالر  بشح  يتصل  ان  قبل 
اىل  نعيده  ان  ميكننا  انه  نعتقد  ال  الكافية. 
1500 لرية او تثبيته عىل السقف الذي حدده 
الحاكم بـ3900 لرية لبنانية. هناك دول سنت 
قوانني لضبط سعر العملة االجنبية ومل تنجح 
بالحد من ارتفاعه. لذلك كله فان مهمة من 

هذا النوع ليست مهمة امنية.

القانون  بتجاوزكم  جهات  اتهمتكم   ■
والصالحيات؟ 

هذه  مبثل  نسمع  االوىل  املرة  ليست   □
ادعو مطلقيها  كنت  مرة  االتهامات، ويف كل 
العام،  االمن  ينظم  الذي  القانون  قراءة  اىل 
ومهامت  دوره وصالحياته  عن  به  يقول  وما 
عميل  يف  اخرج  مل  اليوم  حتى  العام.  مديره 
عن مامرسة القانون، ومن يشعر باملفاجأة او 
ذلك،  اىل  عليه.  يطلع  مل  فهو  ذلك  يستغرب 
او دولة  الجمهورية  رئيس  كلفني فخامة  ان 
اىل  اسعى  مهمة،  اي  الوزراء  مجلس  رئيس 
بواجبايت  القيام  يف  يوما  اتردد  مل  انجازها. 
ثانيا  العام اوال وكعسكري  كمدير عام لالمن 
يف  عليها  املنصوص  صالحيايت  اتجاوز  ومل 
القانون. عليه فان استهداف املديرية ال معنى 
له، وعىل من يرص عىل ذلك ان يكون مطلعا 

انتقاد  بأي  الدائم  ترحيبي  مع  القانون،  عىل 
موضوعي وقانوين. 

■ ما الذي يعيق عودة النازحني السوريني اىل 
بالدهم، وهل من خطة لتزخيم برامج العودة 

الطوعية؟
الطوعية  العودة  برامج  خالل  من  نجحنا   □
اآلالف  مئات  باعادة  املديرية  نظمتها  التي 
جائحة  لكن  سوريا،  اىل  طوعا  السوريني  من 
اعدنا  اخريا  بعضها.  جمدت  الكورونا 
من  املعنية  السورية  السلطات  مع  التواصل 
اسامء  تسجيل  بدأنا  لذلك  احيائها.  اجل 
املرحلة  ان  نعتقد  نحن  مراكزنا.  يف  الراغبني 
املقبلة ستشهد اقباال ملحوظا بسبب الوضع 
االقتصادي واملايل يف لبنان. مل يعد افضل من 
يف  البقاء  يف  يرغب  من  بالدهم.  يف  الوضع 
من  بات  مالية،  او  اقتصادية  السباب   لبنان 
االفضل له العودة اىل بيته. ان نجحنا يف اقناع 
مؤسسات االمم املتحدة بان توفر مساعداتها 
افضل.  سيكون  السورية،  االرايض  عىل  لهم 

قيمتها مضاعفة هناك.

من  املطلوب  التجاوب  وجدتم  هل   ■
السلطات السورية للعودة؟

□ مل نقرر لوحدنا عندما بدأنا برامج العودة 
الطوعية، بل بالتفاهم مع السلطات السورية. 
هذا التفاهم قائم ومقبول منهم، وهو يضمن 

تسهيل عودة الراغبني اىل بالدهم.

■ يستعد الرئيس االمرييك املنتخب جو بايدن 
الفرتة  بانتهاء  ايذانا  االبيض  البيت  لدخول 
االنتقالية بني عهدين. فهل تعتقد ان شيئاً ما 

سيتغري يف لبنان واملنطقة؟   
بايدن،  الرئيس  سياسة  نتلمس  زلنا  ما   □
الواقع.  ارض  عىل  بعد  شيئا  منه  نر  فلم 
لتخفيف  توجها  هناك  بأن  وسمعنا  قرأنا 
الضغط بشكل عام عن املنطقة، وفتح اقنية 
فان  عليه،  فيها.  االساسية  الدول  مع  حوار 
دولة  أي  مع  املقبلة  املرحلة  يف  تقارب  اي 
وخصوصا ايران، ال بد من ان ينعكس ايجابا 
نأمل  املنطقة، ونحن جزء منها. لذلك  عىل 
يف ترجمة ما قرأنا وما سمعنا به، فرناه امرا 
واقعا. سياسة الضغوط التي مورست مل تؤد 
العقوبات  من  سنوات  اربع  نتيجة.  اي  اىل 
مل  والعراق  وايران  وسوريا  لبنان  عىل 
حجم  من  فاقمت  بل  ال  منها.  الغاية  تؤد 
العودة اىل لغة  االزمات، وهو ما يستدعي 

الحوار، وهو ما امتناه.

االخرية  االمريكية  زيارتك  يف  تلمست  هل   ■
ارتبطت  اللبنانيني  بعض  عىل  العقوبات  بأن 

بتحالفاتهم مع "حزب الله" تحديدا؟
□ يك اكون رصيحا مل يناقشني احد يف لقاءايت 
الرسمية يف واشنطن يف موضوع "حزب الله" 
كام حصل يف زيارات سابقة. كانت مخصصة 
للبحث يف مصري املفقودين االمريكيني يف العامل 
وتحريرهم، وان عددا منهم يف سوريا ودول 
كانت  اللقاءات  هذه  هامش  عىل  اخرى. 
هناك لقاءات سياسية اقترصت عىل رغبة من 
التقيتهم يف االطالع عىل رؤيتي ونظريت اىل ما 
ميكن ان يقوموا به يف لبنان، ويف حل مشاكل 
نحن  علينا.  ينعكس  فيها  يجري  ما  املنطقة. 
لسنا نقطة انطالق، بل نقطة تلقي. يف النهاية 
نحن كدولة صغرية ميكن ان تستفيد من اي 

توجه ايجايب يف املنطقة والعكس صحيح.

بني  التطبيع  من  موجة  فرتة  منذ  نعيش   ■
انعكاساتها  هي   فام  عربية.  ودول  ارسائيل 
الفلسطينية  والقضية  لبنان  مصالح  عىل 

تحديدا؟
مستوى  عىل  يجري  ما  يؤثر  ال  ان  نتمنى   □
دولة  كل  لبنان.  عىل  ارسائيل  مع   التطبيع 
حرة يف سياستها الداخلية والخارجية. ما امتناه 

هناك  بقي  ان   - العربية  الجامعة  تعيد  ان 
حيال  قدراتهم  وتوحيد  العرب  ـ جمع  جامعة 
التطبيع  حصل  ان  رأيي  يف  املشرتكة.  الهموم 
عريب  اجامع  هناك  يبقى  ان  املهم  العكس،  او 
عىل مقاربة الهموم العربية املشرتكة وخصوصاً 
القضية الفلسطينية. ليس حبا بفلسطني، ولكن 
حبا ببالدنا ايضا. تداعيات القضية الفلسطينية 
علينا اكرب من قدرتنا عىل االحتامل. فان وجد 
الدول  اول  من  سنكون  القضية  لهذه  الحل 
جو  املنتحب  الرئيس  ان  صح  وان  املستفيدة. 
فان  الدولتني"،  "حل  مقولة  اىل  سيعود  بايدن 
التوجه. ال  اننا مع هذا  لبنان سيستفيد ملجرد 
عبد  الراحل  السعودي  امللك  مبادرة  ان  ننىس 
ولدت  الخصوص  هذا  يف  العزيز  عبد  بن  الله 
زلنا  وما  كنا  لذلك،  عام 2002.  بريوت  قمة  يف 
سقف  تحت  املشرتك  العريب  العمل  اىل  ندعو 
واال  لنا  الوحيد  املتنفس  فهي  املبادرة.  هذه 
سيبقى هناك يشء ناقص. بعيدا من اي فرز بني 
من يؤيد التطبيع ومن يرفضه، نحن مع الحل 
العادل للقضية الفلسطينية، ومن بعدها لتقم 

كل دولة مبا يناسبها.

لتغطي  التي رسمت  الخطة  اكتملت  ■ هل 
املراكز االقليمية لالمن العام االرايض اللبنانية؟ 

ال  الخطة،  هذه  تكتمل  مل  ويالالسف   □
اىل  تقليصها  عن  البحث  اىل  اضطررنا  بل 
الحد الذي ال يؤثر عىل خدماتنا للمواطنني 
تدركون  انتم  االقتصادية.  االزمة  نتيجة 
صعبة.  مالية  اقتصادية  ظروف  يف  منر  اننا 
التي  الدولة  مؤسسات  من  هي  املديرية 
ما  وهو  جدا،  صعبة  مادية  ظروفا  تعيش 
اللوجستية.  الحاجات  تأمني  دون  يحول 
اضف اىل ذلك لدينا مشكلة العديد، فنحن 
مل نطوع احدا منذ ثالث سنوات، وعمليات 
الترسيح عند بلوغ عنارصنا السن القانونية 
كثرية  عوامل  مثة  بديل.  دون  من  مستمرة 
توجب علينا اعادة النظر يف انتشارنا الذي 
عملنا من اجله مثاين سنوات وقد نصل اىل 

اقفال بعض مراكزنا.

عملية  اكتشاف  عن  فرتة  قبل  اعلنتم   ■
فساد يف قلب املديرية. ما الذي انتهت اليه 

التحقيقات؟ 
نحن  القضاء.  عهدة  يف  بات  امللف   □
اكتشاف  بعد  املطلوبة  التحقيقات  انجزنا 
القضاء،  اىل  امللف  واحلنا  حصل.  ما 
املديرية  بني  متابعة  موضوع  اآلن  وهو 
من  موضوع  وهو  العسكرية.  واملحكمة 
العسكرية  املحكمة  تتابعه  االول  شقني: 
والثاين املتصل بالشق املايل نحن من يتوىل 
املحاسبة.  ديوان  مع  بالتنسيق  معالجته 
وهو ما يفرضه القانون. ويف انتظار اكتامل 
ما  سنعمل  خواتيمها،  اىل  املسارات   هذه 
يف  قانونية  اجراءات  من  به  القيام  يجب 
حق هؤالء املرتكبني. ما تحقق يدفعني اىل 
توجيه  التحية اىل الضباط وعنارص مكتب 
بكل  القضية.  كشفوا  الذين  املعلومات 
علام  االعالم.  اىل  اظهرناها  وبفخر  جرأة 
انه ليس امللف االول وقد ال يكون االخري. 
حتى اليوم احيلت قضايا عدة اىل املحكمة 
وطرد  وعنارص  ضباط  واوقف  العسكرية، 
االكرب  يعد  قد  اليوم  ملف  لكن  آخرون. 
رغم اننا مل نحتسب حجم االموال املختلسة 
يأخذ  ان  اىل  دفع  ما  وهو  اللحظة.  حتى 
هذا البعد يف االعالم، علام ان هناك ملفات 
القضايئ  اهمية عنه عربت مسارها  تقل  ال 

يف املحكمة العسكرية كام يجب. 

ان صح ان بايدن سيعود اىل مقولة حل الدولتني، فان لبنان سيستفيد.

سنشهد اقباال على برامج 
للنازحني  العودة الطوعية 

السباب امنية واقتصادية


