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اللواء عّباس ابراهيم في حوار 
مع إذاعة مونت كارلو الدولية:

توقع املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم الوصول اىل الحقيقة يف انفجار مرفأ بريوت، مؤكدا ان االجهزة االمنية 
كام القضاء لن يعدما وسيلة للتوصل اليها، وقال: "اي واحد منا ميلك معلومات يجب ان يقدمها اىل املحقق العديل ويجب 
ان يقدمها اىل القضاء، وهذا واجب وطني"، مشريا اىل ان الوصول اىل الحقيقة "ليس مستحيال". والحظ ان "كل ملف يف 
لبنان يتم تلويثه بلوثة السياسة". واكد ان لبنان "مير يف ظروف صعبة جدا، لكن ليك ال نجعل من االمر كارثة املوضوع 
سهل جدا، وتوافق اللبنانيني عىل الحل السيايس هو الوصفة السحرية للخروج من االزمة غدا"، مشددا عىل "التوافق عىل 

تأليف حكومة ألنه املفتاح السحري لحل جميع املشاكل التي منر فيها". 

نقطف حاليا 
مثار العمل 
االستباقي 

الذي قمنا به.

لست خائفا على مستقبل 
لبنان رغم ان االزمة هي االكثر 

حدة في تاريخه

االنفجارات  او  العمليات  من  النوع  هذا  لكن 
باظهار  الكفيل  والوقت هو  اىل وقت،  يف حاجة 
الحقيقة. الترسع والرسعة والضغط لن تؤدي اىل 
الحقيقة املطلوبة، لذلك عىل الجميع ان يتحلوا 
بالصرب اذا كانوا يريدون الوصول اىل الحقيقة. اما 

اذا كان املطلوب غري ذلك فالعجلة مهمة جدا.

■ االمن العام مسؤول عن تنظيم تنقل االشخاص 
تقع  املرفأ. هل  يف  وجود  وله  معروف،  كام هو 
عليه اي مسؤولية تجاه ما حدث يف 4 آب من 

العام املايض؟
□ صالحياتنا كمديرية عامة لالمن العام محددة 
جدا يف قانون صدر سنة 1959 وهذا القانون مل 
لالمن  صالحية  وال  العام  لالمن  عالقة  ال  يتغري. 
العام بالتعاطي مع البضائع يف املرفأ. االمن العام 
وبالتقيص عن  االشخاص،  معني بدخول وخروج 
امتداد  وعىل  وخارجه  املرفأ  داخل  االشخاص 
انطالقا من سؤالك، ليس  اللبنانية. اذن،  االرايض 
لالمن العام صالحية ابدا يف التعاطي مع البضائع 
اذا كانت خطرة او غري خطرة. هذا املوضوع له 
اجهزة مختصة به اضافة اىل ادارة واستثامر املرفأ.

اجرت اذاعة مونت كارلو الدولية حديثا مع املدير 
العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم، حاوره فيه 
الزميالن رئيس تحرير االخبار اندره مهاوج ومراسل 
تداعيات  تناول  ناصيف،  نقوال  بريوت  يف  االذاعة 
انفجار مرفأ بريوت قضائيا وسياسيا ووطنيا، والوضع 
املرحلة  يف  العام  االمن  دور  اىل  لبنان،  يف  املتأزم 
الحالية عىل صعيد امن البالد. وكانت بعثة خاصة 
لالذاعة تابعت يف بريوت وقائع احياء الذكرى االوىل 

النفجار مرفأ بريوت يف 4 آب املنرصم.
مّهد الزميل مهاوج للحوار باملقدمة اآلتية:

رجل امن ارتقى بجهازه اىل الحداثة املنظمة أم انه 
وسيط اطفأ جمر ملفات انسانية مشتعلة. ال، انه 
ديبلومايس اجاد معالجة املهامت الثالث، فاصبح 
املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم رجل 
ادارة الشؤون املتعرثة يف وطن كرثت فيه املصاعب 

وقل فيه انتظام عمل املؤسسات.

هنا الحوار مع اللواء ابراهيم:
االوىل  اطاللتك  هذه  ابراهيم،  عباس  اللواء   ■
الدولية،  كارلو  مونت  اذاعة  مستمعي  عىل 
لكن يف هذه املناسبة سنبدأ لو سمحت بقضية 

■ سعادة اللواء ملاذا تم ترسيب اسمك عرب وسائل 
االعالم طبعا يف هذا امللف؟

□ يجب ان تسأل الذي رسّب ما هو السبب. يجب 
ان تسأل الذي مل يتبع االصول القانونية باستدعايئ 
كشاهد، ومن ثم القيام بالخطوة التالية. نحنا قمنا 
االوىل،  بالخطوة  نقوم  ان  قبل  التالية  بالخطوة 

وبالتايل يجب ان تسأل الذي قام بهذا االجراء.

■ مثة مسؤولية يتحملها احد ما او اكرث من احد 
عام حصل يف مرفأ بريوت، هل سيكون يف وسع 
او  باملسّيس  البعض  يصفه  الذي  اللبناين  القضاء 
املتأثر بالتبعية السياسية، الوصول اىل حقيقة ما 
املبارشين  املسؤولني  عىل  القبض  ويلقي  حدث 

واالقتصاص منهم؟
□ بالتأكيد، اذا ارصرنا عىل الوصول اىل الحقيقة، 
حتى  القضاء.  وال  نحن  ال  وسيلة.  نعدم  فلن 
كأجهزة امنية نحن يف ترصف القضاء للوصول اىل 
الحقيقة، واعترب ان اي واحد منا ميلك معلومات 
ان  ويجب  العديل  املحقق  اىل  يقدمها  ان  يجب 
يقدمها اىل القضاء، وهذا واجب وطني للوصول 
اىل الحقيقة. ليس باملستحيل الوصول اىل الحقيقة، 

وليس باملستحيل ان يعرف اهايل الشهداء وعموم 
اللبنانيني الذي جرى وكيف وصلنا اىل ما وصلنا 
املطلوب  لكن  الحجم.  هذا  يف  كارثة  واىل  اليه 
تقنيا  امللف  مع  والتعاطي  والرتوي  الهدوء 
تولوز  بانفجار  واستشهد  اعود  اال.  ليس  فقط، 
واالنفجارات املامثلة، حتى ان هناك انفجارا حصل 
سابقا يف امريكا واخذ من الوقت ما اخذ للوصول 

اىل الحقيقة.

■ لكن املوضوع يأخذ يف لبنان جدال سياسيا اكرث 
من كونه ملفا قضائيا محصورا؟

□ نعم ويالالسف، كل ملف يف لبنان يتم تلويثه 
بلوثة السياسة.

العام  ■ يف اطار اوسع من االطار االمني، االمن 
كام هو معروف وكام ذكرت موجود يف كل املرافق 
الراهن  الوضع  والبحرية والجوية. يف ظل  الربية 
اخطار من  املنطقة، هل مثة  لبنان ويف  اليوم يف 

اخرتاقات امنية عىل الداخل اللبناين؟
□ طبعا. سبق وقلت يف مناسبات عدة وآخرها 
الفرنسيني،  النظراء  مع  اجتامعي  لدى  فرنسا  يف 
ان هناك اعادة نهوض لداعش يف املنطقة إن يف 
سوريا او يف العراق بشكل خاص، وهذا املوضوع 
اىل  وامتدادات  تداعيات  له  تكون  ان  من  بد  ال 
لبنان. من هذا املنطلق، اتخذنا اجراءات ورفعنا 
تكون  ال  حتى  االستعالم،  ودرجة  التأهب  درجة 
تحدث  وقد  لبنان،  داخل  كبرية  اخرتاقات  هناك 
يف اي وقت. لكن ما نقوم به نحن هو الحد من 
نتأثر مبا يجري  اننا  املؤكد  هذه االخرتاقات. من 
حولنا يف الدول الشقيقة، ومن الطبيعي ان يكون 
هناك تنسيق امني بيننا وبني هذه الدول لتخفيف 

املخاطر عىل لبنان والشعب اللبناين.

االوىل. السنوية  الذكرى  يف  ونحن  املرفأ   تفجري 
□ اوال، اتوجه من خاللكم بأحر التعازي اىل اهايل 
حجم  اعرف  للجرحى.  الشفاء  وامتنى  الشهداء، 
املّت  الحقيقة  بهم، وهي يف  املّت  التي  املصيبة 
بكل الوطن وليس باهل الشهداء فقط. نحن يف 
االمن العام جزء من اهل الشهداء، ألن لدينا ثالثة 
شهداء سقطوا يف محاولة اخامد الحريق الذي ادى 
اىل انفجار املرفأ. لذا فان وجعهم وجعنا وأملهم 
املنا، وخسارتهم خسارتنا، واعتقد يف النهاية انها 
خسارة وطنية ليس لها عالقة مبؤسسة وال بأفراد.

واهايل  عموما  اللبنانيني  ان  القول  ميكن  هل   ■
الضحايا واملترضرين خصوصا ميكن ان يصلوا يوما 
اىل ان يعرفوا حقيقة ما حصل يف مرفأ بريوت قبل 

سنة؟
□ ال تضيع حقيقة وراءها متابع. لكننا ال نريد ان 
نستعجل االمور. ساعطي مثال هنا مبا اننا يف حرضة 
الذي  املامثل  االنفجار  وهو  كارلو،  مونت  اذاعة 
االنفجار  هذا   .2001 عام  تولوز  مدينة  يف  وقع 
انه  التحقيق فيه حتى عام 2012 مبعنى  استمر 
استمر 11 سنة. انا ال اقول ان الحقيقة لن تظهر، 

مقابلة

• نعم سنصل إلى الحقيقة في انفجار املرفأ

• كل ملف في لبنان ُيلّوث بلوثة السياسة

• التوافق على تأليف حكومة هو املفتاح السحري

• لبنان يمّر في ظروف صعبة جدا
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ما  اللواء،  حرضة  االمر  هذا  عىل  للتأكيد   ■
العام  االمن  كان  الذي  االستباقي  االمن  اهمية 
سّباقا اىل اعتامده ومتقدما فيه عىل سائر االجهزة 
االستباقي  االمني  اعطاكم  ماذا  اللبنانية،  االمنية 

وماذا منع وكيف اّمن الحامية للبنانيني؟
االستباقي  االمن  هو  ما  ارشح  بداية  دعني   □
اليه؟ االمن االستباقي هو  وكيف ان ميكن نصل 
السباق يف الحصول عىل معلومة ليك تتخذ تدابري 
كتنفيذ  املعلومة،  لهذه  السلبية  التداعيات  متنع 
اي عمل ارهايب ينوي االرهابيون القيام به او غري 
امن وقايئ،  االستباقي هو  االمن  اكيد  االرهابيني. 
ويخفف  وصوله  قبل  الحدث  مع  يتعامل  فهو 
هدف  اي  عن  اللبناين،  الشعب  عن  االرضار 
رسمي او غري رسمي لبناين. االمن االستباقي هو 
ان تصل اىل القاء القبض عىل الذين يفكرون يف 
بها، واعتقد  القيام  قبل  ارهابية  بعمليات  القيام 
بها  التي قمنا  االستباقية  العمليات  ابرز  احد  ان 
وكانت فاتحة االمن االستباقي يف لبنان هي عملية 
عنارص  دهم  عندما  الروشة،  يف  روي  دي  فندق 
االمن العام غرفة يقيم فيها ارهابيون قاموا بتفجري 
القيام بعملية يف احدى  انفسهم. كانوا يف صدد 

املناطق اللبنانية.

■ ما هو وضع املؤسسات االمنية يف لبنان؟ نعرف 
االزمة  تعاين من صعوبات ومشاكل يف ظل  انها 
موضوع  عن  وسمعنا  ورأينا  الراهنة،  االقتصادية 
ادخال  العام  االمن  استطاع  املقابل،  يف  الجيش. 
تحسينات كبرية عىل طريقة التعامل وقام بتسهيل 
ما  وهو  ذلك،  اىل  وما  املواطنني  مع  املعامالت 
وضع  هو  ما  املطار.  اىل  وصولنا  خالل  الحظناه 
يف  ادارتها  توليكم  ظل  يف  اليوم  املؤسسة  هذه 

العام 2011؟
ووضعنا  تحديثها  بدأنا  املديرية  صعيد  عىل   □
خطة خمسية. منذ اليوم االول لتسلمنا منصب 
تقدميات  هناك  كانت  العام  لالمن  العام  املدير 
سعودية يف ذلك الوقت، من حسن حظنا، ملساعدة 
االجهزة االمنية اللبنانية. بفضل هذه املساعدات 
تم تحديث الربامج االلكرتونية عىل الحدود لضبط 
الحدود، كام انه تم اطالق الجواز البيومرتي. نحن 
نقطف حاليا مثار هذا العمل الذي قمنا به ايضا 
استباقيا، فقد كنا نرى ان االمور ذاهبة يف اتجاهات 
احتياجاتنا،  تلبي  ان  معها  الدولة  تستطيع  لن 

فاتكلنا بشكل كبري عىل املساعدات او عىل الهبة 
السباقني يف  كنا  االمنية، وقد  السعودية لالجهزة 
الحصول عىل حصتنا من هذه الهبة. لكن بالنسبة 
اىل االجهزة االمنية االخرى، ويالالسف، قد يكون 
الجيش منها ال اعلم، تأخروا عن تقديم ما يلزمها 
من هذه الهبة، وتوقفت الهبة عند حد مل تستطع 
بقية االجهزة ان تحصل عىل ما هو لزوم قيامها 
متطلباتنا  تقديم  يف  السّباقني  كنا  نحن  بالعمل. 
للقيمني عىل هذه الهبة، لذلك نحصد االن نتيجة 

هذا العمل.

ان  تستطع  امل  كوسيط،  دورك  اىل  بالنسبة   ■
تلعب دور الوسيط ايضا من اجل االجهزة االمنية 

االخرى؟
□ اعتقد ان االجهزة االمنية تقوم بواجبها واكرث 
يف محاولة للحصول عىل ما تحتاج اليه من الدول 
الصديقة والشقيقة. ونحن بدورنا نقوم مبا يلزم 
اذا  العسكريني.  وصمود  املؤسسة  لتأمني صمود 
سرنحب  الوسيط  دور  لنلعب  الينا  احد  احتاج 
طبعا، ألن من املؤكد ان الوساطة ستؤّمن حصة 

للمديرية.

■ تحدثت عن دورك يف املديرية العامة منذ عام 
2011، لكن هناك دورا آخر مهام تضطلع به وقد 
اسالفك، وهو  اي من  اكرث من  برزت من خالله 

الدور الذي قد يكون وسيطا سياسيا وامنيا واحيانا 
بعيدا او يف معزل عن وظيفة املدير العام لالمن 
العام. يف امثلة عىل ذلك، تبادل االرسى ومخطوفني 
من  طويلة  سرية  هناك  لبنانيني،  جنود  واطالق 
عربية  دول  مع  اجريتها  التي  الوساطات  اعامل 
اللبناين. من اين استمديتم  واجنبية ويف الداخل 
دور الوسيط يف هذه امللفات االمنية والسياسية، 

هل كنتم البديل من اصيل غائب او فقد دوره؟
احيان كثرية كنت بدال من ضائع، وقمت  □ يف 
من  العمل  هذا  اعترب  لكني  مببادرات،  شخصيا 
صلب عمل اي شخص يريد ان يعمل يف االمن. 
فهذا العمل من صلب دوره ومن صلب واجباته. 
استعادة  خالل  من  املضامر  هذا  بدأنا  نحن 
مخطويف اعزاز، واستعادة جثامني القتىل يف تلكلخ. 
بدأ املوضوع لبنانيا  ـ لبنانيا، او بدأ يف مكان ما 
لبنانيا ـ سوريا ـ تركيا ـ قطريا. كانت له تشعبات 
كثرية، لكن يف النهاية كان لخدمة اللبنانيني. نتيجة 
الخربة التي اكتسبناها يف هذا املوضوع، اصبحت 
الوساطات،  بدور  للقيام  بنا  تتصل  دول  هناك 
الدولة  نطاق  عن  خارجة  االمور  تصبح  وعندما 
اللبنانية ال بد من استئذان السياسيني للقيام بهذه 
االدوار. الحمدلله نجحنا يف الكثري من هذه املهام. 
داخيل،  موضوع  فهذا  السيايس  املوضوع  يف  اما 
واعتقد ان مدير االمن العام كان يلعب تقليديا 
هذا الدور من اساليف، وكل منهم بنسبة متفاوتة. 

الدول تنوي معاقبة اللبنانيني ألنها عىل ثقة بانهم قادرون عىل صناعة الحلول.اللواء عباس ابراهيم يحاور الزميلني يف اذاعة مونت كارلو الدولية اندره مهاوج ونقوال ناصيف.

ميكن القول انني اتيت يف ظروف سياسية صعبة 
تظهر هذا الدور اكرث، ألن الظروف تقتيض هذا 

التدخل وهذه الوساطات.

■ آخر الوساطات هي موضوع الرعايا االلبان يف 
سوريا؟

الجزء االكرب  املهمة وانتهى  انتهت هذه  □ نعم 
منها. امتدت هذه املهمة عىل مدى سنتني ومتت 
استعادة 25 امرأة وطفال، وكان عدد آخر يف دفعة 
19 شخصا )5 نساء و 14 طفال( اعيدوا يف االمس 
يف طائرة خاصة اىت بها دولة رئيس مجلس وزراء 
البانيا الصديق ادي راما واصطحب فيها الجميع 

اىل البانيا.

كام   السياسة  مجال  يف  تجاربكم  خالل  من   ■
يف  االن  العلة  تكمن  اين  الوسيط،  كدور  ذكرت 
عمل او انتظام عمل املؤسسات يف الدولة اللبنانية، 
وهل ميكن القول انها اصبحت عىل حافة االنهيار؟

جدا،  صعبة  ظروف  يف  متر  اللبنانية  الدولة   □
لكن ليك ال نجعل من االمر كارثة املوضوع سهل 
هو  السيايس  الحل  عىل  اللبنانيني  وتوافق  جدا، 
الوصفة السحرية للخروج من االزمة غدا. واقول 
التوافق عىل تأليف حكومة ألن تأليفها هو املفتاح 
فيها.  منر  التي  املشاكل  جميع  لحل  السحري 
الوضع صعب جدا وهو عىل حافة االنهيار، لكن 

موضوع انقاذ لبنان واعادته للعب دوره التاريخي 
توافق  ما  اذا  املستحيل  باالمر  ليس  والطبيعي 

اللبنانيون عىل ذلك.

االنقاذ  هذا  اىل  الوصول  يف  امل  هناك  هل   ■
مع  مواجهة  يف  السياسية  الطبقة  وان  خصوصا 
الشارع، وقد اصبحت لها سمعة سيئة يف املجتمع 
التهديد بعقوبات عىل مسؤولني  الدويل والدليل 
وقيادات لبنانية، ويف ظل انهيار املؤسسات والنقد 

الوطني واالقتصاد وايضا تعرث تأليف الحكومة؟
مصالحها  من  انطالقا  معنا  تتعامل  الدول   □
انه  اعتقد  املسؤولني  ومعاقبة  مصالحنا،  وليس 
نتيجة اميان هذه الدول بأن هؤالء قادرون عىل 
لبناين  ـ  لبناين  اذن املوضوع هو  الحلول.  اجرتاح 
والحل لبناين، وعندما يقوم احد مبعاقبة احد كونه 
يدرك ان نتيجة هذه العقوبة ميكن ان تولد حال 
دون  من  مشكلتنا  نحل  دعنا  لذلك  للمشكلة. 
عقوبات وحلها يف يد السياسيني. الفجوة القامئة 
بينهم وبني رشائح كبرية من املجتمع سببها عدم 
الثقة املرتاكم من عرشات السنني. اعود واكرر ان 
الدول تنوي معاقبة اللبنانيني ألنها عىل ثقة بانهم 

قادرون عىل صناعة الحلول.

الدول  كبري من  تقدير عدد  ■ حصلتم عىل 
رأس  عىل  بها  قمتم  اعامل  عىل  االجنبية 

التي  االدوار  اىل  بالنسبة  وايضا  املديرية 
الواليات  يف  تكريم  لكم  وكان  بها،  اطلعتم 
حفاوة  فيها  واستقباالت  االمريكية  املتحدة 
يف فرنسا وبعض الدول. هل تتحرضون لدور 
دور  االمني،  العمل  اطار  خارج  مستقبيل 

سيايس ما؟
□ ال اريد ان افتح عىل نفيس باب املشاكل، علام 
او جزءا منه يف  اكرّس عميل  اتحرّض وال  انني ال 
اي  اىل  الوصول  اجل  من  صالحيايت  او  املديرية 
مركز سيايس. انا ال اتحرّض، لكن اعتقد انه اصبح 
معروفا يف لبنان، ان العسكريني بشكل عام لهم 
وانا  تقاعدهم،  بعد  الداخلية  السياسة  يف  دور 
لست شواذا عن هذه القاعدة. لكن اذا مل تطبق 

هذه القاعدة لن اكون حزينا.

■ هل انت خائف عىل مستقبل لبنان؟
□ بكل رصاحة كال. لبنان تعرض ألزمات كثرية وقد 
لكني  تاريخه،  االكرث حدة يف  االزمة  تكون هذه 
يف  يجري  ما  لبنان.  مستقبل  عىل  خائفا  لست 
لبنان هو نتيجة تجاذبات اقليمية ودولية والوضع 
هو  بل  الخارج  عن  مفصوال  داخليا  وضعا  ليس 
نتيجة تجاذبات. وهذه التجاذبات ال بد من ان 
تحط رحالها عاجال ام اجال. املطلوب هو الصمود 
والصمود فقط، وانا متأكد من أن لبنان سيخرج 

من هذا النفق.

انفجار املرفأ خسارة 
وطنية ليس لها عالقة 

بمؤسسة وال بأفراد


