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الغالف
بقرادوني :األمن القومي في خطر
واستهداف اللواء إبراهيم بداية وليس نهاية
داود رمال

aborami20@hotmail.com

الالفت ان مصادر قريبة من املحقق العديل نفت
هذه املعلومات ،علام ان الكالم نقل عن املحقق
العديل وبالتايل النفي ال يصدر عن مصادر امنا
يجب ان يصدر عنه شخصيا .لقد صدر عن لسان
املحقق العديل خرب بأن اللواء ابراهيم يهرب
نيرتات اىل سوريا بالتنسيق مع شبكة ضباط
سوريني ،وهذه الحملة تكمل قصة النيرتات
واستكملت باالموال يف الخارج وااليت اعظم ،ما
اضطر مصادر قريبة من املحقق العديل اىل نفي
هذه املعلومات نظرا اىل اهميتها وخطورتها،
علام انه ليس ملزما عادة اصدار ترصيحات يف
القضية او القضايا التي ينظر فيها.

تعددت االسباب والهدف واحد ،وهو التصويب عىل كل شخصية مضيئة يف لبنان تعمل بجهد متواصل بال كلل وال ملل،
ملتزمة سقف القوانني املرعية االجراء المتام مهامها عىل اكمل وجه ،ولدرء املخاطر املاثلة امام الجميع .كأن املطلوب
دفن اي امل يف الخروج من االزمات التي وقع لبنان تحت ثقلها

ليس استهداف شخصية امنية ذات صالحيات
تتصل باالمنني السيايس واملجتمعي هي
املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم
باالمر العابر او العريض الذي ينتهي مع انتهاء
االستهداف ،امنا ال ميكن قراءته اال من خالل
خطة ممنهجة ومربمجة تعتمد تكتيكات مختلفة
ووسائل متعددة ،وتتوسل كل الطرق البشعة
من اجل النيل من شخصه ،باعتبار ان تهشيم
هذا الشخص هو املمر االلزامي لتهديم البنيان
االمني بتفرعاته املتعددة يف لبنان .الحملة
سبقت انفجار مرفأ بريوت بسنوات طوال ،اذ مل
يسلم اللواء ابراهيم يف اي موقع شغله او مهمة
انجزها او خطر منع وقوعه وتحوله اىل مأساة،
من السهام والتشكيك واخرتاع السيناريوهات
املضللة بهدف التعمية عىل اي انجاز ،هو انجاز
وطني بامتياز .وألنه مل يهتز رغم كل الصعاب
واالستهدافات ،النه مؤمن بأن ما يتعرض له
هو رضيبة النجاح ،اكمل مسريته من دون ان
يلتفت اىل الخلف ،ألن قطار النجاح ال بد من ان
تعرتضه بعض العوالق التي لن تؤثر يف مسريته.
اال ان االخطر يف االستهداف االخري ،انه جاء بعد
سلسلة من املهام الكربى التي اوكل اىل اللواء
ابراهيم التصدي ملسؤولية امتامها وانجازها،
حائزا ثقة املراجع الدستورية وتفويضها ،من
رأس الهرم اىل كل املواقع االخرى .فسلك طريق
املشقة والصعاب ،واستطاع انجاز ما مل يستطعه
االخرون ،السيام لجهة دخوله عىل خط معالجة
القضايا التي متس االساسيات يف حياة الناس يف
ظل االزمة املعيشية الخانقة ال بل املرعبة .من
هذه االنجازات ،امتام اتفاق تزويد لبنان النفط
العراقي البقاء معامل انتاج الطاقة الكهربائية
تعمل وعدم دخول لبنان يف ظالم دامس ،يبدو
ان قلوب البعض اكرث ظلمة وسوادا منه .وألن
اسم اللواء ابراهيم صار رقام صعبا يف معادلة

الحلول الوطنية الكربى ،مل يرق للبعض هذا االمر
من ضمن مرشوع هدم بنيان الدولة السباب
او احقاد شخصية ورمبا غري شخصية ،فكانت
محاوالت وضع اسافني يف عالقات اللواء ابراهيم
العابرة لبنانية وعربيا ودوليا ،وصوال اىل محاولة
الباسه ثوبا بشعا يشبه نياتهم وهو املال الناتج
من مأساة عرب ترسيبات ستوقع مطلقيها يف رش
افعاله .هذا االمر اضاء عليه بالتفصيل الوزير
السابق املحامي كريم بقرادوين الذي اوكل اليه
اللواء ابراهيم متابعة هذه القضية.
■ كيف تنظرون اىل الحملة املربمجة التي
تستهدف املدير العام لالمن العام اللواء عباس
ابراهيم؟
□ هذه الحملة ليست عىل اللواء ابراهيم
كشخص فقط ،بل الحملة عىل االمن يف لبنان
ايضا ،كون موقع اللواء ابراهيم هو موقع امني
بامتياز ،وألن االمن يف لبنان بني االمن العام
والجيش وتحديدا مخابرات الجيش ،والجهازين
(االمن العام واملخابرات) يشكالن االمن القومي.
هذا االستهداف هو استهداف لالمن القومي
بشخص اللواء ابراهيم .اما ملاذا شخص اللواء
ابراهيم؟ ،فاعتقد كونه االقدم يف موقعه املستمر
فيه منذ  ،2012واكرث من ميتلك عالقات خارجية،
وبالتايل مسه هو مس عمود فقري لالمن يف
لبنان ،وايضا انه اهون من مس قائد الجيش.
لذلك اتوقع يف االشهر املقبلة ان يحصل اكرث
من اهتزاز عىل املستوى االمني ،واول مؤرش
عىل اهتزاز االمن هو استهداف الشخص الذي
يعترب واحدا من اثنني ميسكان االمن يف لبنان.
هم يحاولون التشهري باللواء الضعاف شخصيته
بشكل محرتف ،اذ فجأة ينرش عىل وسائط
التواصل االجتامعي خرب يستند اىل شخص يقول
فيه ان حساب اللواء يف احدى الدول العربية

صار  3,8ماليني دوالر ،وهذا يعني ان اللواء
يه ّرب امواله ،وهذا استهداف ورضر واضحان
عىل املستوى الشخيص .لكن ارتكبت اخطاء
يف ما نرش يف هذا الخصوص ،ألن يف فربكة هذا
الخرب واملستند املزعوم ،ثغرا كبرية ابرزها :عدم
كتابة اسم اللواء بشكل صحيح ،عدم معرفة
هوية الرشكة او املرصف .لدى سؤايل عنها
بوسائل متعددة مل يعرف احد شيئا ،وما زلت
ابحث عنها .ليس االسم خطأ امنا العنوان ايضا،
اذ ما هو مكتوب يف املستند املزعوم ليس عنوان
اللواء ابراهيم بل هو عنوان يف ديب .عندما سألت
اللواء عام اذا كان يعرف املرصف ،اكد يل بالنفي.
وسألته اذا كان يعرف املدعو خالد الشيخ ،اجاب
ايضا بالنفي .كام سألته اذا كان لديه حساب يف
هذا املرصف ،فاكد يل ان ال حساب له فيه ومل
يسمع به ال يف املايض وال يف الحارض ،ومل يتعامل
مع مرصف كهذا .من هنا اقول ان الهدف
من هذا املستند املزعوم ونرشه ،بداية عملية
تشهري بصورة ناجحة يف لبنان تتعلق باالمن،
ما يدل بالنسبة ا ّيل عىل انها بداية اهتزاز امني
سيتالحق .فحتى لو ارتكب من وراء الحملة
كل هذه االخطاء يبقى الهدف القول ان هذا
الشخص يف هذا املوقع املسؤول يخرج امواله
اىل الخارج .اي لبناين يسمع ان هذه الشخصية
تخرج اموالها من لبنان يقول فورا ان البلد وقع
يف الخراب .يف رأيي االمن القومي يف خطر وهذه
بداية وليست نهاية ،كام ان هذا االستهداف
ستتبعه استهدافات مامثلة بطرق مختلفة ويف
االتجاه ذاته.
■ يف اي خانة تضعون الترسيبات التي سبقت
ورافقت وتلت طلب املحقق العديل االستامع اىل
اللواء ابراهيم؟
□ اعتقد ان من نرش الكتاب املزعوم عىل وسائط

الوزير السابق املحامي كريم بقرادوين.

التواصل االجتامعي ،يريد ايصال رسالة اىل اللواء
ابراهيم مفادها ان عيننا عليك وانك تحت
الرقابة ،وتشجع من يريدون املس واالساءة اىل
شخص اللواء ابراهيم داخليا باالستناد اىل سبب
خارجي وتدفع القضاء للشك به .كام اعتقد ان
نرش هذا الكتاب املزعوم الهدف منه الدفع
يف اتجاه محاكمة اللواء ابراهيم ،اي من حيث
يقصدون او ال يقصدون ،يدفعون اىل خلق قناعة
لدى املحقق العديل ملحاكمة اللواء .هناك ارادة
مبيتة للوصول اىل هذه النتيجة اي املحاكمة،
وكل ما حصل مع املحقق العديل لجهة ما صدر
عنه وما بورش به من حملة مربمجة ،هو فتح
موضوع كبري يف وقت دقيق ،حيث ال توجد
حكومة ،والرئيس املكلف اعتذر وبورش التفتيش
عن رئيس حكومة جديدة ،مع استمرار التحدي
الصحي نتيجة كورونا وانفجار مرفأ بريوت الذي
هو رابع انفجار يف العامل .مجموع هذه املسائل
تعني انهم يريدون جعل لبنان وبخاصة نهاية
عهد الرئيس العامد ميشال عون يف حالة كارثية،
كام ان هناك انتخابات نيابية قبل نهاية العهد،
وبالتايل ما يحصل قد يدفع يف اتجاه خسارة
االكرثية الحالية لالنتخابات النيابية املقبلة.
هناك شخص اسمه اللواء عباس ابراهيم عالقاته
عابرة لكل الطوائف واملذاهب واالحزاب.
هذا الشخص بهذا الحجم من العالقات مع

استهداف اللواء
ابراهيم استهداف لالمن
القومي بشخصه

القوى الحزبية وغري الحزبية ،فان استهدافه
وهزه يعنيان التأثري عىل نهاية العهد من جهة،
وبالتأكيد عىل االنتخابات النيابية.
■ كيف قرأتم ابعاد الكتاب املوقع من املدعو
صالح الشيخ الذي قال انه واحد من كبار مدراء
املصارف يف ديب وزعم امتالك اللواء ابراهيم
مبلغا يفوق  3ماليني دوالر؟
□ ترافقت الحملة عىل اللواء ابراهيم السيام
املستند املزعوم ،مع كالم صدر يف بعض وسائط
التواصل االجتامعي ،اذ يقولون ان املحقق
العديل استطاع االستنباط من التحقيقات التي
اجراها بأن اللواء ابراهيم كان مع شبكة سورية
هربت النيرتات اىل لبنان ،ومن لبنان تم نقل
جزء منها اىل سوريا ،اي ان هذا االمر ليس مجانا.

■ طلب منكم اللواء ابراهيم متابعة هذا
املوضوع ما هي الخطوات التي لجأتم اليها؟
□ اول ما حرض يف ذهني هو التأكد من اصحاب
هذا الكتاب عرب ارسال انذار باسم خالد الشيخ
اىل الرشكة التي يعمل فيها ،واالمر الثاين قمنا
يف مكتب املحاماة باجراء بحث عن هذا االسم
وهذه الرشكة ومل نعرث عىل يشء .لكن البحث
مستمر للحصول عىل معلومات منشورة واخرى
خاصة ،ونحن نستعني ايضا مبكتب محاماة يف
ديب .فاذا عرفنا ان الرشكة او املرصف والشخص
غري موجودين نصبح امام امر معني ،واذا تبني
وجودهام علينا البحث والتفتيش عمن يقف
وراءهام .كذلك ارسلت كمحامي رسالة تكذيب
وطلبت تصحيح هذا الخرب تحت طائلة اقامة
دعوى تشهري ضدهم ،ونقوم كمكتب باتصاالت
مع مكاتب اخرى ومحامني يف ديب ملعرفة
هذا الشخص وانتامئه وهوية هذه الرشكة او
املرصف.
■ هل من املمكن ان يحصل تواصل مع دولة
االمارات العربية املتحدة وخصوصا مع امارة ديب
حول هذا املوضوع؟
□ هذا االمر ممكن ،السيام عرب السفارة االماراتية
يف بريوت بشخص السفري او القائم باالعامل،
التي يف امكانها املساعدة يف تبيان حقيقة الرشكة
او املرصف والشخص ،وهناك اتصاالت ستتم مع
الجانب االمارايت للتأكد من كل هذه االمور.
■ هل يكفي نفي اللواء ابراهيم لهذه املزاعم
التي وردت يف الكتاب املزعوم؟
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□ الرضر وقع ويجب مالحقة املتسبب به
ملعاقبته .يف اعتقادي هناك جانب سيايس يجب
مقاربته ،ألن اللواء هو يف موقع امني سيايس،
وبالتايل هناك جانب امني سيايس سنتعاطى
فيه ،ألن هذا االمر ليس موجها فقط اىل اللواء
ابراهيم والوضع االمني ،امنا له انعكاسات
سياسية اكيدة ،وبالتايل يجب النظر فيه من
منظار سيايس والقيام باتصاالت انطالقا من
هذا املعنى.
■ اذا مل يصدر النفي الذي طلبتموه يف املراسلة،
ما هي االجراءات القانونية الالحقة؟
□ الذهاب اىل تقديم دعوى عرب مكتب محاماة
يف ديب الن األمر جدي ،وستكون دعوى قدح
وذم وتشهري ومالحقة املتسبب .واذا كان ممكنا
مالحقته جزائيا سنقوم بذلك ،خصوصا وان دولة
االمارات تعترب من الدول املتقدمة عىل مستوى
القوانني ،السيام القانون االنغلو  -ساكسوين.
يجب ان نقيم دعوى لوقوع الرضر ،وايضا نحن
عىل اقتناع بأن املحاكم االماراتية هي محاكم
عادلة ومنفتحة ومستقلة متاما ،هناك استقالل
قضايئ يف االمارات.
■ حيك عن استنسابية شابت قرار املحقق
العديل ماذا تقولون؟
□ ال شك انه يف لبنان ،نظرا اىل القوانني
املتطورة ،اعطيت حصانات اىل بعض املواقع
بحيث ال يتحكم اي كان مبوظف ،ووضعت
رشوط القامة الدعوى عىل موظف النه يقوم
بعمل عام ،كام اعطيت حصانات للنائب
كونه ميثل االمة .هذه الحاميات املعطاة
للنواب واملوظفني هي حاميات طبيعية
موجودة يف كل انحاء العامل ويف معظم الدول،
لحامية املوظف يف حال رد طلبا ما ملواطن
ان ال يدعي املواطن عليه اال بعد االستحصال
عىل اذن من الوزير .بالنسبة اىل الحصانات
النيابية التي اقرت يف اول قانون فرنيس اذا
ادىل بترصيح ال يسجن ،والحصانات تضمن
حرية النائب يف الذهاب يف أي اتجاه حتى يف
معارضة اي نظام.
■ كيف تقرأون قرار وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي الذي استند اىل رأي الهيئة القانونية

قوة املترضرين يف القانون وليست يف الشارع.

يف عدم اعطاء االذن مبالحقة اللواء ابراهيم؟
□ هذا امر طبيعي .يف معظم الدول يتم حامية
قرار املوظف من سهولة االدعاء عليه ،وعند
توافر سبب لالدعاء عليه املرور مبوافقة الوزير،
علام ان كل مجالس النواب لها حصانات نيابية.
نحن امام ازمة انسانية غري مسبوقة ،وهناك
تعاطف كبري من الرأي العام مع اهايل الشهداء
والجرحى واملترضرين ،ومثة شعور مبارش بالحزن
واالمل ،لذلك يجب التعاطي بكثري من العاطفة
مع هؤالء والتأكيد لهم انه عىل الرغم من كل
يشء التحقيق مستمر.
■ ماذا تقولون عن الشعبوية التي تستغل
قدسية قضية شهداء ومترضري مرفأ بريوت؟
□ هذه املأساة مل يشهد لبنان مثيال لها من
قبل ،حتى يف الحروب والزالزل الطبيعية التي
رضبته .هناك  200شهيد و 6االف جريح و300
الف مواطن بال سكن وبال عمل وخرسوا كل
مدخرات اعامرهم .ال شك ان هناك كارثة
مأساوية حصلت يف لبنان ،مل تحصل من قبل
وقد ال تحصل من بعد ،وهي رابع كارثة يف
العامل .لذلك يجب التعاطي معها بالقانون
وبكثري من الحوار والكالم مع املترضرين لجهة
حتمية تطبيق القانون والذهاب اىل املحاكمة،
وان ما يجري حاليا ليس تعطيال للمحاكمة ،كام

ان مسألة اعطاء اذن او رفع حصانة ال يوقفان
عمل املحقق العديل او مينعانه من اكامل عمله
يف انتظار بت الناحية القانونية لبعض الذين
تم استدعاؤهم ولهم وضعية قانونية يجب
احرتامها .هناك بعض الذين يستفيدون السباب
سياسية والسباب شخصية من هذه املأساة
الستخدام املترضرين السباب شخصية ،وقد
تكون واحدة من االسباب هو اقرتاب االنتخابات
النيابية التي ستحصل يف خالل اشهر قليلة.
لذا ننبه اىل ان هذا االمر خطري جدا ،ونطلب
من املحقق العديل عدم االخذ بلعبة بعض
املستفيدين السباب سياسية او انتخابية او
شخصية .كل عمل عىل االرض قد يرض وال ينفع،
ويجب ان ال نحفظ يف اذهاننا ان هناك قرارات
نفذت تحت ضغط الشارع ،ألن معنى ذلك انها
غري صحية ،وليس ملصلحة املترضرين الظهور
مبظهر انهم يتحركون يف الشارع الخذ حقوقهم
يف الشارع ،ألن قوتهم بالقانون وليست يف
الشارع ،ومن يزايدون عىل املترضرين يخطئون
تجاه الشهداء .اقول للقضاء ان يطبق القانون
اىل اقصاه ،وان ال يعمل تحت الضغط ،وان يركز
عىل سبب انفجار مرفأ بريوت كون ذلك املدخل
لكشف كل االمور االخرى .يف اعتقادي ان اسوأ
ما يحصل هو تسييس القضية ،واالسوأ انه يتم
تسييسها يف آخر العهد.

