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مقابلة

مادته االوىل عىل ان املديرية العامة لالمن العام
مهمتها جمع املعلومات للحكومة ،وباالخص
املعلومات السياسية واالقتصادية واالجتامعية.
انطالقا من هذه املادة اتعاطى يف االمن
السيايس ،وبالتايل يف السياسة يف معناها االوسع.

ألن الحوار يف التوقيت والظروف
جاء بعد مخاضات كثرية امثرت
يف النهاية استقرارا سياسيا نتيجة
تشكيل الحكومة ،فان املدير العام
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم
مل يرتك تفصيال ،وال ملفا له طابع
االستمرارية اال طرقه مبنطق املص ّوب
والدال عىل الحقيقة كام هي بال
زيادة او نقصان

اللواء ع ّباس إبراهيم في حوار شامل
مع إذاعة "لبنان الح ّر":

• جاهز للمثول امام القاضي البيطار وفق املسار القانوني
• الحكومة صامدة وستتصرف على انها باقية الى امد طويل
• التقرب من حزب الله ليست تهمة وانا قريب من جميع االطراف
• سأفتح ملف املفقودين في السجون السورية القفاله نهائيًا
• اذا لم نساعد انفسنا ذاهبون الى قعر االنهيار وبسرعة كبيرة
• غياب التنسيق اللبناني ـ السوري منع اغالق املعابر غير الشرعية
• ال سيناريو لتطيير االنتخابات وهي قائمة في موعدها

اي شيء يطلب مني
في ملف تحقيقات انفجار
املرفأ انا جاهز له

يف برنامج "استجواب" عرب اذاعة "لبنان الحر"،
حاورته فيه الزميلة روال حداد ،شدد املدير العام
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم عىل انه "تحت
القانون يف ملف تفجري مرفأ بريوت ،وانه يف حال
اعطاء وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي االذن
مبالحقته سيمثل يف اليوم الثاين" ،الفتا يف الوقت
نفسه اىل انه اذا كان هناك من احد يرغب يف
تصفية الحسابات معه فهو جاهز .واعترب ان
املنطقة "يرسم لها مستقبل جديد ،لذلك الوحدة
رضورية ليك ال نكون ضحايا عىل مذبح السياسيني".
ورأى ان "ال استقرار امنيا من دون استقرار
سيايس" ،مشريا اىل ان الحكومة "صامدة وما من
حاجة اىل التشاؤم ،النها ستنطلق يف العمل عرب
التواصل مع صندوق النقد الدويل ،وستترصف
عىل انها باقية اىل امد طويل وليس لثامنية اشهر".
عن طموحه السيايس ،قال" :انا يف موقع املدير
العام لالمن العام ولدي سنة ونصف سنة يف
الخدمة ،وال اسعى اىل الدخول اىل السلطة" .وعن
امكان ترشحه ملجلس النواب ،لفت اىل ان هناك
"فرقا بني التمني والتوقع واالرادة الشعبية"،

مؤكدا انه موضع فخر اذا كان الشعب اللبناين
يراه يف موقع رئاسة مجلس النواب.
يف ما ييل النص الكامل للحديث:
■ ملاذا يتعاطى اللواء عباس ابراهيم السياسة؟
وكيف استطاع "الدوزنة" بني العمل االمني يف
الداخل ومع الخارج ،وبني العمل السيايس الذي
تتعاطى فيه من موقع الجمع وليس التفرقة؟
□ من خاللكم اتوجه اىل اللبنانيني يف هذه
الظروف الصعبة والعصيبة القول لهم :يجب
ان نلتفت اكرث اىل وحدتنا الوطنية .فاملنطقة
متر يف مخاض عسري ،ويرسم لها مستقبل يف
هذه اللحظة .وحتى ال نكون "فرق عملة" بني
الدول علينا ان نتوحد ،والوحدة هي اساس
نجاحنا حتى ال نكون ضحايا عىل مذابح املصالح
السياسية لالخرين ،هذه كلمتي اىل اللبنانيني .اما
يف العودة اىل السؤال ،فانا ال اتعاطى السياسة.
انا امارس صالحيايت املنصوص عليها يف القانون.
املديرية العامة لالمن العام تخضع للقانون رقم
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■ كيف "دوزنت" بني العمل االمني والعمل
السيايس؟ واشدد انك تتعاطى فيه من موقع
الجمع وليس من موقع التفرقة؟
□ طبعا .انا اؤمن انه ليس هناك من استقرار
امني يف اي دولة يف العامل اذا مل يكن هناك
استقرار سيايس .مفتاح االستقرار االمني يف اي
مكان هو االستقرار السيايس .للتأكيد عىل ثبات
االمن يف بلد ما يجب علينا ان نذهب اىل االستقرار
السيايس الذي هو االساس يف االستقرار االمني.
اما عن موضوع املامرسة الديكتاتورية او غري
الديكتاتورية ،فاعتقد ان قمع الحريات واملامرسة
الديكتاتورية يف اي مجال يختزن يف داخله تأجيل
انفجار محتوم .نحن يف دولة حرية الرأي والتعبري
فيها مصانة يف الدستور ،وعىل الجميع ان يدلوا
برأيهم بكل حرية .لكن حريتهم تقف عند حدود
حرية االخرين .االمن اصبح يف مفهومه الجديد
امنا علميا ،تكنولوجيا ،قامئا عىل التواصل مع
االخرين .كلام ازدادت قدرة رجل االمن عىل
التواصل مع االخرين ،ازدادت نسبة نجاحه.
■ اهنئك بتأليف الحكومة ،واقول لك مربوك
صار للبنان حكومة بعد مخاض عسري ،وبعد
مجهود كبري قمت به شخصيا ،لكن ال اعرف
ملاذا مل يشكرك االطراف املعنيون عىل مجهودك
وتحديدا يف االيام العرشة االخرية التي تعبت
فيها حتى تتشكل حكومة .هل تنكروا ام نكروا
مجهودك وتعبك ،وفضلوا ان يعطوا رصيدا
للصهرين مصطفى الصلح وجربان باسيل؟
□ الصورة ليست كذلك ،وسأوضح .دخلت عىل
موضوع التواصل بني الرئيسني او الوساطة وسمها
ما شئت ،يف الفرتة االخرية ،وكان قبيل اناس
يعملون عىل املوضوع ووصلوا اىل ما وصلوا اليه.
انا اكملت يف هذا املوضوع ،ووصلت اىل مكان
كانت الحكومة عىل وشك ان تولد ،وكان قد بقي
موضوع واحد عالقا ،فاكملوه .يف النهاية انا راض
مبا قمت به ،وراض مبا قدمته اىل بلدي.
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■ هل ميكننا التصديق بأن هذه الحكومة
هي "شغل لبناين" بحت ام انها "شغل خارجي"
بني ايران وفرنسا ومرص ،وبضوء اخرض او مباركة
امريكية؟
□ اؤكد لك من خالل العمل الذي قمت به ان
هذه الحكومة مل تكن لتولد لو مل يكن هناك ارادة
داخلية .هذا الضغط الدويل او التسهيالت كانت
قامئة منذ  13شهرا اىل اليوم .نحن مررنا يف فرتة
ترصيف اعامل  13شهرا وكانت هناك ضغوط
دولية ،توجت بحضور الرئيس الفرنيس ماكرون
واعطائه مهلة لوالدة الحكومة ،واعلن انه سيعود
اىل بريوت يف تاريخ معني ومل تشكل الحكومة.
هل هناك ضغط اكرث من ذلك؟ من املمكن انه
مل يكن هناك انسجام بني فخامة الرئيس والرئيس
الحريري ،فلم يصال اىل مرحلة التوافق النضاج
الطبخة الحكومية .مع الرئيس ميقايت مل تأخذ
الحكومة فرتة شهرين لتؤلف.
■ ملاذا نجحت والدة الحكومة مع الرئيس ميقايت
ومل تنجح مع الرئيس الحريري طوال  11شهرا؟
□ عندما يريد رئيس الحكومة تأليف حكومة،
عليه ان يعود اىل الكتل النيابية ويشاورها ويطلع
عىل رأيها .هذا يشء اعتيادي ،وهذا هو الطبيعي
لوالدة الحكومة .الرئيس الحريري يف فرتة ما ،كان
قد قطع عالقته مع رئيس اكرب كتلة نيابية يف
مجلس النواب هو الوزير جربان باسيل .وهذه
املسألة شكلت عائقا اساسيا .كان يتواصل مع
كل االطراف اللبنانيني باستثناء الوزير باسيل ،ال
باملبارش وال بغري املبارش .االمور مل تكتمل ،الن
هذه الدورة من املشاورات مل تكتمل.
■ عىل اي اشارات انطلقت بالوساطة ،وملزيد
من التوضيح االشارات الخارجية ،وانت عىل
تواصل دائم مع الخارج ،رداراتك تلتقط كثريا
االشارات االمريكية خصوصا انهم ضغطوا كثريا يف
الفرتة االخرية ،ام ان االشارة التي جعلتك تنطلق
بالوساطة كانت داخلية ،وتحديدا كالم السيد
حسن نرصالله قبل اربعة اسابيع عندما اعلن انه
يجب تشكيل حكومة وقريبا جدا؟
□ ال هذه وال تلك .برصاحة ،كلفت وطلب
مني دولة الرئيس ميقايت تحديدا ان اساعد
يف املوضوع ،وهذا الطلب لقي قبوال لدى
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فخامة رئيس الجمهورية ،وانطلقت يف
عميل .من املؤكد ان كل الذين اتواصل
معهم يف الخارج كانوا مرصين عىل ان يكون
للبنان حكومة ،وهذا الضغط استمر منذ
اليوم االول لتكليف دولة الرئيس الحريري
بتشكيل الحكومة ،كان هناك ارادة دولية
ضاغطة لتشكيل الحكومة.
■ ملاذا نجحت بعد  13شهرا وليس قبل  6اشهر؟
□ يف النهاية ستنجح .يف العودة اىل كالم السيد
نرصالله ،فالرئيس ميقايت كان يحاول تشكيل
الحكومة منذ شهرين ،والرئيس الحريري اخذ
اشهرا ومل ينجح النه كان هناك نقص يف التواصل
يف مكان ما ،لكن الدول الصديقة كانت دامئا
تقول لنا :ا ّلفوا حكومة لنساعدكم يف الخروج من
املأزق.
■ ما هو املنتظر من الحكومة ،وهل هي قادرة
عىل الصمود حتى االنتخابات النيابية؟
□ ال اعرف .ملاذا انت متشامئة؟
■ "انفخ عىل اللنب ألنو الحليب كاويني"؟
□ اعتقد ان الحكومة صامدة وقادرة عىل
الصمود ،وهي ستبدأ من االسبوع التايل لنيلها
الثقة بالكشف عن سواعدها واالنطالق مبسرية
انقاذ لبنان .ستقوم ببعض االصالحات يف بعض
مؤسسات الدولة ،وستفاوض البنك الدويل،
وصندوق النقد الدويل ،وستنطلق بعد ذلك يف
موضوع الدعم.
■ االصالحات ليست فقط مفاوضات مع
صندوق النقد ،هناك التهريب ومنعه ،وضبط
الحدود وعدد كبري من املواضيع ،هل الحكومة
قادرة عىل ذلك؟
□ الحكومة ليست قادرة عىل فعل كل يشء
خالل فرتة مثانية اشهر ،وستترصف كام اعرف وكام
يعرف الرئيس ميقايت عىل انها تعيش ابدا ،وتعترب
نفسها باقية اىل االبد وتترصف عىل هذا االساس.
■ اللبنانيون يسألون :ملاذا ستقوم هذه الحكومة
بعمل ما مل تقم به كل الحكومات السابقة ،رغم
انها تشكلت بالطريقة نفسها؟

الحكومة باقية
وستشرف على االنتخابات
ولديها الكثير لتنجزه

□ ألن حس املسؤولية االن هو اكرب نتيجة
االوضاع التي يعيش فيها البلد .فهو يعيش يف
اوضاع مل تعد تحتمل ترف التأجيل والتأخري
والنكد .يجب ان نعمل ،وكل لحظة من عمر
الحكومة يجب ان تكون منتجة.
■ متفائل؟
□ لست متفائال بل انا واقعي .اردك اىل الضغوط
الدولية .لن يساعدنا احد اذا مل نساعد انفسنا،
واذا مل نساعد انفسنا ومل يساعدنا احد فنحن
ذاهبون اىل قعر االنهيار وبرسعة كبرية.
■ مهامت هذه الحكومة بغض النظر عن
التفاوض مع البنك الدويل ،هل متنع االنفجار
يك نذهب اىل االنتخابات ام تقوم بخطوات يك
تهدئ الناس وتعطيهم نفسا؟
□ ارتفاع سعر اللرية اللبنانية عىل الدوالر
مؤرش جيد مبجرد والدة الحكومة ،واذا
قامت الحكومة بخطوات وان متواضعة
اتوقع ان يرتاجع الدوالر اكرث .ال نريد ان
نبقى نعيش ظالمية املشهد ،يجب ان
نتفاءل النه يقال "تفاءلوا بالخري تجدوه".

فهل هناك حكومة انجزت البيان الوزاري
خالل اسبوع يف تاريخ لبنان؟
هم الحكومة عىل املوضوع
■ ينصب كل ّ
االقتصادي؟
□ صحيح ،هذا بيت القصيد.
■ البلد ليس متوقفا فقط عىل املواضيع
االقتصادية ،فالسياسة تعارض االقتصاد ،وهناك
ضبط الحدود ومنع التهريب والكهرباء .هل
تريد ان تقول يل ان هذه ليست ملفات خالفية،
ومن املمكن ان يعود االطراف السياسيون اىل
الخالف حولها؟
□ اعتقد ان الرئيس ميقايت ،واتكلم معه دامئا،
لديه خطط جاهزة للرد عىل كل هذه التساؤالت.
عليه ان يعرضها فقط عىل مجلس الوزراء الن
يف النهاية القرار ملجلس الوزراء .فخامة الرئيس
عنده خطط جاهزة وارادة صلبة الخراج لبنان
من النفق املوجود فيه خالل السنة املتبقية من
عهده .هذه االرادة وهذه الخطط الجاهزة من
فخامته ودولته ،سترسع بوضع لبنان عىل سكة
الخروج من هذا النفق.

■ يعني ما مل ينجز خالل خمس سنوات من
املمكن ان ينجز خالل السنة املتبقية من العهد،
هل يجب ان نصدق؟
□ يجب ان نصدق ،ويجب ان نتفاءل.
■ اقول لك مربوك وصول الفيول العراقي ،وابتداء
من شهر ترشين سيكون هناك مناقصة شهريا،
االمر يلزمه كلمة مربوك؟
□ صحيح ،هذا االمر يلزمه كلمة مربوك ،والضوء
اىت صدفة مع والدة الحكومة؟
■ َمن طلب من اللواء ابراهيم ان يتوجه اىل
العراق ويقوم مبفاوضات ناجحة جدا ،ويأيت
بالفيول يك يساعد الناس يف موضوع الكهرباء،
خصوصا وان هذا املوضوع ليس من عمل االمن
العام؟
□ هذا جزء من االمن االجتامعي ،وساروي لك
الرواية كام حصلت .هذا االمر يدخل ضمن
االمن االقتصادي واالمن االجتامعي .بداية،
واعب عن محبة
اتوجه واتقدم بالشكر الكبري ّ
كبرية وامتنان كبري لدولة الرئيس مصطفى
الكاظمي عىل هذه الخطوة االيجابية التي قام

بها تجاه الشعب اللبناين ،الن الرئيس الكاظمي
كام اعرفه ـ وليس مجاملة ـ يكن للبنان كل
احرتام وتقدير ،وهو مستعد للمساعدة يف كل
املجاالت .ليلة انفجار الرابع من آب املشؤوم
كنا مجتمعني يف املجلس االعىل للدفاع؛ اذ عقد
اجتامع طارىء ليال ،ويف ذلك االجتامع تلقيت
اتصاال منه ،وكنت موجودا عىل الطاولة يف
االجتامع ،وقال يل" :احب ان تبلغ فخامة الرئيس
واملوجودين ان العراق عىل استعداد منذ هذه
اللحظة لتقديم اي مساعدة تطلبونها" .الرئيس
الكاظمي هو زميل سابق ،صاحب مهنة مثلنا،
وكنت عىل عالقة اكرث من جيدة معه خالل توليه
مديرية املخابرات يف العراق ،وقمنا باعامل امنية
كبرية جدا وغري معلومة ملا فيه امن العراق وامن
لبنان ،وتوطدت هذه العالقة .عندما انتخب
رئيسا لحكومة العراق كان ال بد من تهنئته -
رغم ان التواصل بيننا كان قامئا ومل ينقطع  -ويف
تلك اللحظة قال يل اريد منك املجيء اىل بغداد
ليك نراك ،وحددنا يوم الجمعة النه يصادف يوم
عطلة يف العراق ،ذهبت اىل منزله وهنأته .قال
يل ،وكنا مبفردنا :لواء ماذا ميكنني ان افعل لكم
يف لبنان؟ .كنت قد ذهبت من بريوت اىل العراق
وكانت الكهرباء مقطوعة ،فقلت له :دولة
الرئيس اريد منك خدمة؟ قال يل :ما هي؟ قلت
له :اريد فيول لزوم الكهرباء يف لبنان .قال يل:
تريد الفيول؟ .قلت له :نعم .قال يل :دعنا نتناول
طعام الغداء .وقبل ان ننتهي وصل وزير النفط
العراقي ،وكان قد ارسل يف طلبه .فسأل الرئيس
الكاظمي وزير النفط :هل تعرف هذا الشاب؟.
قال له الوزير :طبعا اعرفه ،اكيد .قال له الرئيس
الكاظمي :من هذا؟ فقال له الوزير :هذا اللواء
عباس ابراهيم .قال له الرئيس الكاظمي :ال ،ال
تعرفه .فقال له الوزير من هو دولة الرئيس؟
اجابه :انه مصطفى الكاظمي ،اجلس واسمع
ماذا يريد .جلس وزير النفط العراقي وسألني
ماذا ميكننا ان نفعل؟ قلت له :نريد فيول لزوم
الكهرباء يف لبنان الننا ذاهبون اىل وضع اصعب
يف هذا املوضوع .يف نهاية الجلسة اتفقنا عىل
الحصول عىل  500الف طن من الفيول لصالح
كهرباء لبنان .بعد فرتة طرأ امر ما ،اضطررت
لزيارة الرئيس الكاظمي ،ويف اثناء مغادريت قال
يل :مل تخربين اذا كنت تريد شيئا .فقلت له:
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اريد مليون طن وليس  500الف .فقال يل:
اريد ان اراجع االوبيك ألن حصتنا يف االستخراج
مستهلكة ،انت ذاهب اىل بريوت وعند املساء
اتكلم معك .يف املساء اتصل يب ،وقال يل :مليون
طن ،مربوك ،مليون طن.
■ هل تستطيع من خالل عالقاتك القيام بامر
آخر بخصوص موضوع النفط من العراق او من
دول اخرى منتجة للنفط؟
□ ال احبذ ان اعد بيشء بغض النظر عام اذا كنت
قادرا ام ال ،لكني اسعى وسأسعى.
■ سعادة اللواء ماذا حصل وملاذا التأخري؟ وقد
سأل املسؤولون العراقيون عن سبب التأخري،
وكان يلمحون اىل وزارة الطاقة ووزير الطاقة
واملسؤولني اللبنانيني؟
□ اتوجه بالشكر اىل الوزير غجر الذي عمل
عىل هذا امللف بكل مصداقية وبكل شفافية.
املسؤولون العراقيون او اللبنانيون الذين غمزوا
عن حصول سمرسات ال يعلمون شيئا عن هذا
املوضوع .نحن قصدنا مرص يف هذا املوضوع،
فالفيول الذي نستقدمه اىل رشكة الكهرباء له
خصائص ،واملصايف يف مرص ال تنتج هذا النوع من
الفيول ،هذا املوضوع يجب ان يكون معلوما.
معايل الوزير تواصل مع وزير الطاقة املرصي،
وطلب منه هذا املوضوع ،وارسل له خصائص
الفيول ،فقال له :ال ننتج هذا النوع من الفيول.
■ امل تحصل سمرسات؟
□ ابدا .كان هناك اتصال شبه يومي بني الوزير
غجر ووزير املال العراقي عيل عالوي .واتفقا
ان يكون هناك  standardللرشكات التي تريد
الدخول عىل املناقصة عىل ان تكون رشكات
دولية غري محلية ال عراقية وال لبنانية ،البعاد
الشبهات عن املوضوع ،والرشكات الخمس التي
تم التوافق عليها تم التوافق عليها بني وزارة
الطاقة اللبنانية ووزارة املال العراقية .بقي يف
املناقصة ثالث رشكات قدمت اسعارها ،والرشكة
التي ربحت املناقصة قدمت سعرا هو ثلث عرض
سعر الرشكة االوىل ،ونصف عرض سعر الرشكة
الثانية ،وال اريد البوح عن سعر الطن النه رس،
واخذنا كلفة الطن باسعار زهيدة جدا.
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■ هناك َمن "يضارب عليك" يف لبنان .السيد
نرصالله اىت باملازوت من ايران اىل لبنان ولكن
هناك فرقا ،الفرق انك قمت مبفاوضات ،وذهبت
اىل العراق مع وزير الطاقة ،يعني الدولة رسميا،
وهو الذي وقع مع نظريه العراقي ،يف وقت
ادخل السيد نرصالله صهاريج املازوت اىل لبنان
عرب معابر غري رشعية وكأن الدولة غري موجودة،
مل تفحص ،مل تأخذ رضائب ،مل تعلم مدى جودته،
واين خزّن ،االمن العام مسؤول عن املعابر ،ما
رأيك يف التهريبة التي حصلت ولو عرب معابر
غري رشعية؟
□ االمن العام مسؤول عن املعابر الرشعية ،وال
اح ّمل املسؤولية الحد ،ويف اخر رحلة يل اىل
موسكو سئلت هذا السؤال ،وقلت قبل ان يأيت
النفط :سامحة السيد حسن نرصالله مشكور
اذا كان يسعى اىل سد حاجة لبنان من اي
مادة من املواد ،وعىل جميع االفرقاء اللبنانيني
بدل ان يلعنوا الظالم فليضيئوا شمعة بغض
النظر عن اآللية.
■ النفط االيراين عليه عقوبات ،وكان من املمكن
ان يعرض لبنان اىل عقوبات؟
□ من االفضل ان ال تدخل الدولة يك ال تتعرض
اىل عقوبات .كل مسؤول سيايس له عالقات مع
الخارج قادر عىل مساعدة لبنان عليه ان يكرس
هذه العالقات لصالح لبنان .افالطون يقول:
"املعدة الخاوية ال تهضم الفلسفة" ،فعندما
يجوع الناس ال يبقى يشء محرم.
■ ما ذنب كل اللبنانيني املحارصين حتى اليوم،
هل ترى هذه الخطوة عادية؟
□ اوجه سؤاال اىل عامة الشعب اللبناين ايهام
افضل :ان يأتيكم النفط من اي دولة يف
العامل او تبقون  24ساعة من دون كهرباء؟
منذ اسبوعني زارين احد الزوار االجانب وهو
ضد حزب الله ،وفتح معي هذا املوضوع،
فقلت له :اذا كنت يف موقع اللبنانيني يف هذا
الوضع املزري ،واتت باخرة ال تعرف من
اين هويتها ،وتشكل لك فرصة تنفس ،ماذا
تفعل ،قال يل :اقف عىل الشاطىء ،واطلب
منها االستعجال يف الوصول .كل شخص
يستطيع املساعدة فليساعد.

■ اخذ منك كالم رسمي انه لن تكون هناك اي
عرقلة يك تأخذ سوريا مكاسب يف املقابل؟
□ مل متتنع سوريا وال مرة عن تقديم املساعدة
املطلوبة من اللبنانيني ،ولكنها كانت تشرتط ان
تكون هذه املساعدة هي نتيجة تواصل سيايس
بني الحكومتني وهذا حقها .ويك ال نفلسف االمور
ماذا يعني ان يذهب اللواء ابراهيم ويتكلم
مع السوريني عن الغاز والنفط واملخطوفني
واملفقودين .هناك مؤسسات.

سوريا لم تعرقل يوما
اي طلب يساعد اللبنانيني
وهناك تساهل اميركي
في هذا الخصوص

■ حتى من طريق التهريب ومن معابر غري
رشعية؟
□ بغض النظر عن التفاصيل.
■ قلت يل االمن العام مسؤول عن املعابر الرشعية،
واملعابر غري الرشعية ،فحدودنا سائبة اصال ،ملاذا
بهذا القدر ال اعلم؟ من هو املسؤول عن اقفال
املعابر غري الرشعية؟ الحدود فالتة وكلفت لبنان
مليارات الدوالرات تهريب من لبنان اىل سوريا؟.
□ العكس كذلك ،فلنتكلم بواقعية .عندما نريد
توصيف امر ما علينا توصيفه بصورة كاملة ،هناك
تهريب من سوريا اىل لبنان كام هناك تهريب
من لبنان اىل سوريا ،وعندما ازور سوريا تشكو
السلطات كثريا من املهربني عىل جانبي الحدود،
موضوع التهريب ليس يف اتجاه واحد.
■ اتكلم عام يخصنا ،فلبنان عاىن واستنزفه هذا
املوضوع ،من املسؤول عن اغالق املعابر غري
الرشعية؟
□ املسؤول عن اغالق املعابر غري الرشعية السلطات
اللبنانية والسلطات السورية ،وهذا التنسيق اليوم
غائب لالسف نتيجة هذه العالقة بني البلدين.

■ قرار سيايس؟
□ طبعا قرار سيايس.
■ هناك ضوء اخرض امرييك سمح لوفد وزاري
لبناين كنت من ضمنه ان تزوروا سوريا الول
مرة ،وتم تخطي قانون قيرص ،وحصلت موافقة
سورية عىل استجرار الغاز من مرص ،والكهرباء
من االردن هل ستكون الزيارة يتيمة ،ام
ستستتبع بتواصل اخر؟
□ نحن اليوم امام حكومة الرئيس ميقايت،
وهي االوىل بالجواب عن هذا املوضوع .ولكن
يف املنطق ليس هناك من نصف عالقة او ربع
عالقة بني الدول .اما ان تكون هناك عالقة او
ان العالقات مقطوعة .اعترب ان هذه الزيارة
سيليها زيارات لوزراء اخرين يف مجال عملهم،
يعني الوفد الوزاري زار سوريا نتيجة مشكلة
الكهرباء ،وكان العنوان استجرار الغاز من مرص
اىل دير عامر مرورا باالردن فسوريا ،واستجرار
الكهرباء االردنية عرب سوريا اىل لبنان ،وبالتايل
سوريا هي ممر اجباري للخيارين القامئني.
■ الزيارة من قبل اىل سوريا كانت تسبب

مشكلة ،افهم منك ان الضوء االحرض االمرييك
سيكون مفتوحا؟
□ اردك اىل جوايب السابق يف موضوع الفيول.
"الرضورات تبيح املحظورات" .لن نرتك شعبنا
واهلنا ،شئنا ام ابينا .نحن يف سدة املسؤولية،
ويجب ان نقرع جميع االبواب حتى نؤمن لهم
سبل العيش ،ان مل يكن بالحد االقىص فبالحد
االدىن .ماذا فعلنا يف سوريا؟ الجغرافيا لن تتغري.
هل نعادي سوريا ام تعادينا؟
■ بدأنا نسمع احاديث ان هناك اعطاال كثرية
وكلفة ووقتا ،وال يقدر الغاز او الكهرباء ان ميرا
يف سوريا .هل تنتظر سوريا لتحصل عىل مكاسب
اكرث وتقول ال ميكنني اصالح خط الغاز؟
□ هذا املوضوع يشبه موضوع السمرسة بالنفط
العراقي .فعندما يتكلم احد عن ما ال يعلم يزرع
الشكوك يف عقول الناس ،زرت سوريا مع الوفد
الوزاري ،وكان النقاش تقنيا بحتا برئاسة وزير
الخارجية السوري من جهة ووزيرة الخارجية
اللبنانية من جهة اخرى .مل يتطرق البحث اىل اي
مواضيع اخرى .االنبوب من مرص اىل دير عامر
جاهز االن ،وتم ضغطه للتأكد من عدم التهريب.

■ البعض يتخوف من ان تسقط هذه الحكومة
قبل االنتخابات يك يتم تطيري االنتخابات ،هل
هذا السيناريو ممكن ،وال تقل يل هناك ضغط
دويل الجراء االنتخابات الن الضغط الدويل اخذ
 13شهرا حتى توصلنا اىل تشكيل الحكومة ومل
ميش الحال لوال التسهيل االيراين ،هل هناك من
سيناريو من املمكن ان يطري االنتخابات؟
□ ال اعتقد ان هناك سيناريو سيطري االنتخابات
وهي قامئة مبوعدها ،جميع اللبنانيني واالحزاب
اللبنانية تريدها ،ال بل هناك احزاب تريد
انتخابات مبكرة قبل االستحقاق الدستوري،
وفخامة الرئيس مرص عىل اجرائها يف وقتها.
■ قصص كثرية ارص عليها الرئيس مل تحصل؟
□ االرادة يشء ،والصالحيات يشء آخر.
■ هل هذا االمر يطمئننا اىل ان هذه االنتخابات
ستحصل؟
□ نعم ،سمعت ان الرئيس ميقايت مرص عىل
اجراء االنتخابات يف وقتها.
■ حتى لو حصلت االنتخابات سنذهب اىل
حكومة ترصيف اعامل ،وهذه الحكومة لن
تكمل ،وابتداء من اول حزيران نعود اىل املوضوع
نفسه ،تكليف وتأليف وعرقلة ،مع فارق انه
يف  31ترشين االول  2022تنتهي والية رئيس
الجمهورية .هناك دراسة تقول انه ال ميكن
لحكومة ترصيف االعامل ان تستلم صالحيات
رئيس الجمهورية ،وبالتايل عىل رئيس الجمهورية
ان يبقى يف موقعه حتى تتشكل حكومة يك يسري
شؤون البلد ،ما رأيك يف هذه الدراسة؟
□ اذا كان العريس واهله راضني بالعروسة،
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والعروسة غري راضية ماذا يحصل؟ هل يحصل
زواج؟ من االن اوقع لك عىل ورقة ان فخامة
الرئيس  -وانا اسمع منه بشكل دائم ،ويل رشف
رؤيته بشكل دائم  -لن يرىض بهذا املوضوع،
فخامة الرئيس ال يسمح بالتمديد ملوظف يف
وظيفته ،وهو ضد مبدأ التمديد باملطلق.

بالنسبة اىل الرئيس بري وكام اعرفه فهو اكرب من
هذه الصغائر وال ينظر اىل االمور بهذا الشكل.
الرئيس بري اكرب من ان يتحسس .وهل يعترب
الرئيس بري رئاسة مجلس النواب ملكا له ،هل
هو اشرتاه؟ هو ال يعترب االمر كذلك ،وال يتعاطى
مع املوضوع بهذه الطريقة.

■ تتوقع االكرثية الساحقة من اللبنانيني ان
رئيس املجلس النيايب بعد الرئيس نبيه بري
سيكون اللواء عباس ابراهيم ،ما مدى دقة هذا
التوقع عند اللبنانيني ،ومتى سيتحقق؟
□ عىل كل شخص ان يتوقع ما يشاء .االن انا
يف موقع مدير عام االمن العام ،وما زال لدي
سنة ونصف سنة او اكرث بقليل يف هذا املوقع.
ومن االن وحتى انهي وظيفتي يخلق الله ما ال
تعلمون.

■ الضوء مسلط بقوة عليك يف هذا املوضوع؟
□ من املمكن ان يكون نتيجة حركتي السياسية
التي تتجىل عندي اكرث من غريي والتي كونت
هذه الفكرة عند الناس.

■ يقولون ان املؤرش الحقيقي لحصول انتخابات
نيابية هي استقالة اللواء عباس ابراهيم من
منصبه النه يكون يف وارد الرتشح اليها .هل انت
يف هذا الوارد خاصة ان هناك معلومات تم
تداولها انك فاتحت حزب الله يف هذا املوضوع،
وطلب منك الرتيث؟
□ هذا املوضوع فتح باب جهنم عيل يف وقتها
وهو بعيد من الواقع .انا ال ارد ،وتعودنا ان
ال نرد ،ولو اردنا ذلك فاننا سنقيض اليوم كله
نبحث عىل استهداف ونحرض ردودا ،وبالتايل لن
نستطيع متابعة العمل.
■ هل انت يف وارد االستقالة من منصبك للرتشح
لالنتخابات النيابية؟
□ ممكن .لكن يف وقتها .االن ال افكر يف هذا
املوضوع ،ومل اتخذ قرارا ماذا سافعل .انت تشكني
يف حصول االنتخابات ،هل تريدين مني االستقالة
والجلوس يف املنزل؟
■ اىل اي مدى يثري حساسيتك ،وانت تقول انك ال
تسعى اليه ،ولكن يحىك ويتم التداول عنه كثريا؟
□ ال يثري يل اي حساسية ،وموضع فخر يل اذا
كان اللبنانيون يثقون يب اىل هذه الدرجة ،ويرون
يل هذا املوقع يف املستقبل ،ويكون فأل خري.
فاالمر موضع فخر يل اذا كنت موضع ثقة .ولكن

كان الحجز قانونيا ام ال ،هذا سؤال كبري ،الن
البضاعة اذا كان يراد ادخالها املرفا يلزمها
مرسوم جمهوري ،وما يعنينا بهذا املوضع انه
راسلنا السلطات القادرة عىل اتخاذ القرار
وقلت لهم هناك باخرة اسمها روسوس.

■ يف ملف جرمية تفجري مرفأ بريوت ،طرح
اللبنانيون الكثري من عالمات االستفهام حول
اللواء عباس ابراهيم ،من املمكن النك محل ثقة،
فاملحقق العديل طارق البيطار قرر االدعاء عىل
عباس ابراهيم ،ملاذا احتميت خلف قرار وزير
الداخلية محمد فهمي الذي رفض اعطاء االذن
مبالحقتك؟
□ كنت امتنى عدم الخوض يف هذا املوضوع.

ال يوجد مفقود لبناني
اال وقضيته حية في
ضميري وكل قضية لها
عدّة الشغل الخاصة بها

■ سنتكلم عنه كثريا؟
□ قلت لك يف بداية الحديث حرية الرأي
والتعبري مصانة يف الدستور ،واحرتم هذه املادة.
ال احب الخوض فيه النه ما زال يف عناية املحقق
العديل ،ولو كان منتهيا واسدل الستار عليه
لتكلمت فيه كثريا.

التعاطي معه .مل اب ّلغ بشكل رسمي ،والقايض
البيطار مشكورا احرتم القانون ،واحرتم مجرى
التحقيق ،وطلب اذنا ملالحقة اللواء عباس
ابراهيم ،وهذا مسار قانوين  %100يشكر
عليه القايض البيطار ،ولكن الوزير فهمي
جاوبه قانونا.

هم الذهاب اىل التحقيق ولو
■ هل تحمل ّ
بصفة مدعى عليه ،اال تستطيع اثبات براءتك؟
مم تخاف؟
□ ال اخاف اال من الله بداية ،وثانيا انا خريج
املدرسة الحربية.

■ ماذا ميسك عليك يف امللف يك يرص عىل
التحقيق معك كمدعى عليك؟
□ هل املسار الذي ذكرته قانوين ام ال؟ هذا مسار
قانوين ،والقانون مل يسمح للواء عباس ابراهيم ان
ميثل امام القايض البيطار.

■ النك رجل؟
□ الين رجل واحرتم القوانني ،والين تحت
هم اي يشء .فحتى هذه
القانون ال احمل ّ
اللحظة مل اتبلغ بشكل رسمي انه مطلوب
االستامع ايل بصفة مدعى عليه .اتكلم بشكل
رسمي ،قرأت الخرب يف الصحف ،وتابعت
يف االخبار ،االمر يف هذه البساطة .علينا ان
نحدد او نوصف املشكل يك نعرف كيفية

■ هناك جرمية كبرية وضحايا ،وهناك اهايل
تبيك.
□ هذا الوصف ال يربر ان نظلم الناس .انا مع
تحقيق العدالة قبل القايض البيطار وقبل كل العامل،
لكن هذا الوصف للجرمية التي يجب ان نخشع
امامها ،ويف هذه املناسبة اتوجه بكل مشاعري
وجوارحي للتعاطف مع اهايل الشهداء واملترضرين
واملهجرين من االنفجار ،وانا اول شخص نزل اىل

املرفأ .اذا كانوا يريدون معرفة الحقيقة وهذا
حقهم ،يجب ان نتبع املسارات القانونية.
■ هل تحمل هام ان كنت تستطيع اثبات
براءتك؟
□ ابدا ،ابدا ،ابدا .ال احمل هام ،وعندما يسمح
يل القانون باملثول امام القايض البيطار سامثل.
انا مل َ
اتخط القانون للقيام ببطوالت وهمية.
■ اريد منك ان تحدد يل من هو الجهاز صاحب
الصالحية .اتكلم باسم  200ضحية ،انقل هذا
السؤال باسم  6000جريح ،باسم عاصمة
تدمرت ،اال يحق للناس ان تعرف من مل يقم
بعمله ويجب ان يحاسب .غري مقبول كلام
توجهنا ملسؤول يكون جوابه :ما خصني ،لست
مسؤوال ،من هو املسؤول عن هذه الكارثة؟
□ ليس انا من يحدد املسؤوليات ،من يحددها
هو املحقق العديل ،ويف ملف كهذا ال يعني انه
كلام اوقفنا اناسا نكون قد اقرتبنا من العدالة.
صالحيات االمن العام معروفة .وساذيع لك
رسا :زارين جزء من اهايل الشهداء ،وقالوا يل

سيادة اللواء نحن نعلم بالقانون ،ونعرف انه
ال دخل لك ،ونعرف ان هذه ليست صالحيات
االمن العام ،ولكن نريد منك خدمة ،وهي ان
تذهب اىل القايض البيطار النك اذا ذهبت لن
يجرؤ احد عىل عدم الذهاب .فحتى جزء من
اهايل الشهداء يك ال اشمل الجميع هذا رايهم
يف املوضوع .وقلت لالهايل :عندما يكتمل
املسار القانون انا جاهز للمثول امام القايض.
وما يقوله القانون سانفذه .القانون ثم
القانون ثم القانون .انا رجل دولة ،وتخرجت
من مدرسة اقسمت الوالء للوطن والذود
عنه ،فاذا ذهبت ومثلت االن اخالف القانون.
بالنسبة اىل املسؤولية يف املرفأ هناك صالحيات
منصوص عنها يف مراسيم اشرتاعية صادرة عام
 ،1959تحدد املهام التي نقوم بها وتحديدا
يف املراىفء ومرفأ بريوت .نحن ال دخل لنا
بالبضاعة .هناك اجهزة يف املرفأ مسؤولة عن
ادخال واخراج البضاعة ،هناك اجهزة مسؤولة
عن التعاطي مع املواد الخطرة اذا وجدت.
هناك ادارة واستثامر املرفأ .هناك القضاء
الذي وضع يده عىل البضاعة؟ وال اعرف اذا

■ لكن مل تتابع ،هذا املأخذ الذي يأخذه عليك
القايض البيطار؟
□ انا تابعت مبا يخص صالحيايت .نحن راسلنا،
ويف مقدمة املراسلة نقول هناك مواد خطرة
موجودة عىل منت الباخرة وليس عىل االرض،
وهذه البضاعة محجوزة بقرار قضايئ ،ورشحنا
وضع الطاقم ،وهم بحارة روس واوكرانيون.
فعندما تحجز باخرة او تتعطل يجب ان
يبقى عليها من الطاقم بالحد االدىن ثالثة
يقومون باالمور اللوجستية .السفارتان الروسية
واالوكرانية ضغطتا يك نرحل الطاقم وهذه
صالحياتنا .مل نقبل ،وقلنا يجب ان يبقى خمسة
او بالحد االدىن ثالثة ،فاتوا بقرار قضايئ يسمح
برتحيل جميع البحارة ،وبقيت الباخرة من دون
بحارة .فاذا يف ما خص صالحياتنا ومسوؤلياتنا
عن الطاقم اكملناها عىل اخر وجه.
■ هذه مواد خطرة؟
□ مواد خطرة اكيد ،ولكنها ليست متفجرات.
هناك خلط يف عقول الناس ،االمونيوم ليست
متفجرات ،ونيرتات االمونيوم تنفجر اذا وضعت
لها حوافز للتفجري ،واملشكلة بسالمة التخزين.
ويف موضوع الفيول بادرت ومل اوقع.
■ ملاذا اثريت الضجة ،وملاذا كان رد الفعل عند
الناس اكرث تجاهك ؟
□ هذا يطرح سؤاال هل هناك استهداف للواء
عباس ابراهيم .ففي اليوم الذي قيل فيه ان
اللواء ابراهيم مدعى عليه ،بعدها بست
ساعات انطلقت حملة عىل السوشيل ميديا
تتهم اللواء ابراهيم بتهم مل يسمع بها ،وان
لديه حسابات مرصفية يف االمارات ،ما استدعى
قيامي بدعوى عرب القضاء ،ونقلوا هذه االمور
عن القايض البيطار الذي وضح ان هذه االمور
غري صحيحة ،واستمرت الحملة .من يريد رأس
اللواء ابراهيم؟ انا ال اريد رأس احد .
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■ من يصفي حساباته مع اللواء عباس ابراهيم؟
□ عندما يسمح للقايض البيطار بالكالم يف ما بعد
من املمكن ان يتكلم.
■ ماذا لو اعطي االذن مبالحقتك هل متثل امامه،
ام سيضطر الصدار مذكرة توقيف يف حقك؟
□ ال اسمح الحد بالوصول معي اىل اصدار مذكرة
توقيف .فعندما يأيت قرار االذن مبالحقتي سامثل
يف صباح اليوم التايل .انا مل امثل امام القايض
البيطار الن هذا املثول يعترب مخالفا للقانون،
والقايض البيطار ال يرىض بهذا االمر ،الن الوزير
نهاد املشنوق ذهب اليه ،وقال له :تفضل واستمع
ايل .القايض البيطار رفض الن هذا املثول مخالف
للقانون ،هذا االمر حصل.
■ حصلت تحقيقات صحافية استقصائية لبنانية
اوصلت اىل رشكة "سافارو" التي ميلكها ثالثة
رجال اعامل سوريني مقربني جدا من نظام
الرئيس االسد من ضمنهم رجل اعامل يدعى
جورج حسواين لديك تواصل معه ،وشارك يف
اطالق راهبات معلوال .ما عالقتك معه ألن كرثا
سألوا عن العالقة معه؟
□ عندما اختطفت الراهبات الـ11يف معلوال كنت
اقود مفاوضات تحريرهن بالتواصل مع دول عدة
يف املنطقة ،اتصل يب رقم سوري ال اعرفه ،اجبت،
قال يل :انا جورج حسواين .قلت له :اهال ،من
تكون؟ قال يل :انا من معلوال ،والراهبات محتجزات
عندي يف املنزل .قلت له :عندك يف املنزل! قال
يل :نعم ،الراهبات محتجزات يف منزيل ،وسيادة
اللواء اذا اردت شيئا يف هذا املوضوع فانا جاهز.
شكرته وقلت له :اذا اردت شيئا منك ساتصل بك
وسأسجل رقمك عندي .هذا هو املوضوع .مخيلتنا
اصبحت واسعة اىل درجة مل تعد تحتمل.
■ اذا طلب منك اي مساعدة يف التحقيق ليعرف
من اىت بهذه املتفجرات ،ومن ركب الرتكيبة
وهندسها يك تبقى الباخرة ،وتفرغ البضاعة
وتصدر قرارات قضائية يك متنع ترحيل البضاعة،
هل انت جاهز؟
□ طبعا .واي يشء يطلب مني يف هذا االطار
ويساعد عىل كشف الحقيقة ،فانا جاهز له.
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الوحدة هي اساس
نجاحنا حتى ال نكون
ضحايا على مذابح املصالح
السياسية لالخرين

■ ال تزال تقود مفاوضات متشعبة الخطوط
حتى تقوم باالفراج عن ارسى ومعتقلني ،تكلمنا
عىل راهبات معلوال ولكن اخريا خضت بنجاح
عملية اطالق ارسى البان داعشيني من سوريا،
ما هذه الثقة ،نتكلم عىل لعبة اقليمية ودولية
معقدة دامئا اللواء عباس ابراهيم هو الوسيط،
ملاذا هو وليس غريه؟
□ املصداقية وعدم خداع الناس والتكلم معهم
بشفافية ،هذا رس نجاح اي رجل امن .االمن يف
مفهومه القمعي انتهى وذهب ،وولت ايامه .يف
موضوع االلبان هناك تنسيق امني بيننا وبني
اوروبا .ومن تم تحريرهم من مخيم الهول
يف منطقة االكراد هم نساء واطفال ازواجهم
داعشيون اما قتلوا واما فروا وتركوهم .ساهمت
يف اسرتجاعهم ،وانا ارسلت ضباطا من االمن العام
يف مهمة رسية اىل شامل رشق سوريا ،وذهبوا اىل
منطقة االكراد واستعادوا هؤالء االطفال والنساء.
■ كيف يثق بك االمريكيون والغربيون ويفتحون
لك ابوابهم ،وانت متهم من البعض انك مقرب
جدا من حزب الله ،اال تشعر ان هناك شيئا
"مش راكب"؟
□ التقرب من حزب الله ليست تهمة ،انا قريب
من جميع االطراف اللبنانيني وافتخر بذلك.
من املمكن ان يكون سبب قريب وقدريت عىل
التواصل مع حزب الله حمال الغرب عىل التكلم
معي .الدليل عىل انني لست محسوبا عىل احد،
انني اليوم عىل هواء "لبنان الحر".
■ تابعت ترصيحك بعد اطالق املختطفني
االلبان ،قلت انك جاهز ملتابعة ملف املعتقلني

اللبنانيني يف السجون السورية اذا ما تم تكليفك
سياسيا املوضوع ،وانقل باسم الكثريين من
اهايل هؤالء شكرك النه مبجرد لفت النظر لهذا
املوضوع يعني هذا امللف ما زال حيا ،ويجب
ان نواصل التكلم فيه .ممن تنتظر التكليف؟
□ ال يوجد مفقود لبناين اال وقضيته حية يف
ضمريي ،وكل قضية لها عدّة الشغل الخاصة
بها .العالقات اللبنانية السورية ليست
عالقات سوية يف هذه االيام ،وهذا االمر
يلزمه قرار سيايس يك يقفل هذا امللف .انا
جاهز بعد ان يتخذ القرار السيايس ،ومثل
كل ملف دخلته كان هناك توجيهات سياسية
لالكامل او عدم االكامل.
■ هل يجرؤ اللواء عباس ابراهيم عىل ان يفتح
هذا امللف مع املسؤولني اللبنانيني ،واالهم مع
املسؤولني السوريني؟
□ طبعا بكل تأكيد ،انا اجرؤ عىل كل يشء.
■ البعض استبرش بهذا الترصيح واعترب ان لديك
معلومات ومعطيات حول هذا املوضوع ،هل
االمر يف حاجة اىل تكليف سيايس وقرار سيايس
ام تكليف انساين من اهايل املعتقلني؟
□ ال احد يدعوين اىل القيام بالشق االنساين،
اقوم به من تلقاء نفيس .امنا الشق السيايس
يجب ان يكون هو املقدمة للعمل ،وليس
لتوعية الشق االنساين.
■ الخوف ان ال يبقى احد يف البلد اذا امتلك
الجميع جوازات سفر؟
□ اقول لهم :ابقوا يف البلد .لبنان ال يرتك ،واىل
اي دولة اتجهتم ستعودون اىل لبنان .لن تجدوا
مثله ،هذه نتيجة تجربة وليست شعرا.
■ هناك هروب للعسكر يف مختلف االجهزة،
ماذا فعلتم لضباط االمن العام وعنارصه يف هذه
الظروف يك يصمدوا؟
□ الهروب من االمن العام هو االقل نسبيا بني
االجهزة االمنية االخرى ،ومن املمكن ان ظروف
العمل اسهل والتقدميات اكرث ،علام اننا نؤ ّمن
للعسكر كل ما نستطيع تأمينه.
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