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اللواء عّباس إبراهيم يجري جردة العام:
• 2018 عام النهوض والتنظيف اإلداري واطالق "رؤية 2021"

• األمن واإلستقرار ال يصنعهما اال اللبنانيون
• األنفاق عند إسرائيل جاهزة غب الطلب، وهي ال تبحث عنها

• تريد إسرائيل تعديل مهمات اليونفيل، وهذا مستحيل

حوار
العميد منير عقيقي 

قبل ان تطوي روزنامة عام 2018 
سنة،  كل  يف  كام  االخرية،  ايامها 
العام  لالمن  العام  املدير  تحدث 
جردة  يف  ابراهيم  عباس  اللواء 
املديرية  انجازات  عن  شاملة 
واالمنية  االدارية  صعدها  عىل 
باملهامت  ناهيك  والتنظيمية، 
ينتظر  عام  تحدث  االستثنائية. 
العام  لالمن  العامة  املديرية 
وبرنامجها  الجديدة  السنة  يف 

والتطوير للتحديث 

عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  يرتدد  ال 
التي  االعوام  عىل  وصف  اضفاء  يف  ابراهيم 
امضاها يف املديرية. لكل عام ما يستحقه ومييزه 
"عام  العام 2017  اعترب  بعدما  سبقه.  الذي  عن 
االنجازات الصامتة والوحدة الوطنية"، رأى العام 
2018 يستحق ان يكون عام "النهوض والتنظيف 
االداري" يف الطريق اىل مرشوع "امن عام بال ورق" 
يف العام 2021، موضحا انه "شكل محطة الطالق 
عىل  الحصول  منها  االلكرتونية  الخدمات  برامج 

يف  ترغب  الذي  العنوان  هو  ما   ،2016 الرئايس 
اطالقه عىل العام 2018؟

عام  هو   2108 عام  املديرية،  مستوى  عىل   □
العنوانان  هذان  االداري".  والتنظيف  "النهوض 
االساسيان اللذان ميكنني ان اطلقهام. ال ارغب يف 
القول انه كان عام "مكافحة الفساد" فهذا العنوان 
بات مبتذال. اعتقد اننا، واىل درجة متقدمة، نجحنا 
يف عملية التنظيف. يك اكون واضحا، ال يعني ذلك 
ان ما قمنا به محصور بالتوقيفات والعقوبات او 
ما يشبههام من القرارات االدارية التي اتخذناها. 
هناك الكثري من الضباط والعسكريني الذين احيلوا 
اىل املحاكم او اتخذت يف حقهم عقوبات مسلكية. 
كام احيل البعض اىل  املجلس التأديبي. تصنيفهم 
ارتكبها  التي  املخالفة  ومضمون  شكل  اىل  يعود 
كل منهم. اما عىل املستوى االداري، فقد اطلقنا 
الوصول اىل  االداري اىل  برنامجا يهدف يف سياقه 
مرحلة امن عام بال ورق. وهو موضوع شكل عنوانا 
لندوة نظمناها الشهر املايض بالتعاون مع رشكة 
املرشوع  هذا  تنفيذ  التزمت  التي   ”Everteam“
بكامل مراحله ومقتضياته يف مهلة اقصاها العام 
2021، اي خالل 3 سنوات. بذلك ميكننا القول ان 
العام 2018 شكل محطة الطالق برامج الخدمات 
االلكرتونية، منها الحصول عىل "التأشريةـ  اونالين". 
او  الجهد عىل اي مواطن  كل ذلك بهدف توفري 

مقيم من طالبي خدماتنا.

امنية  هيكلية  عن  املايض  العام  تحدثت   ■
وعسكرية جديدة لالمن العام. ما الذي تحقق منها 

وما هو املتبقي؟ 
□ انجزنا الهيكلية االمنية عام 2018 لجهة ترشيقها 
التي  العسكرية  الهيكلية  اىل  باالضافة  وتفعيلها، 
تشكل ذراعها االساسية. اصبحت لدينا قوة ضاربة 

قادرة عىل ان تقوم بكل املهامت املطلوبة منها، 
تنفذ  التي  االستثنائية  االمنية  املهامت  وتحديدا 
من  املستقاة  االستباقية  املعلومات  اىل  باالستناد 
هناك  اصبح  بذلك  املعلومات.  شؤون  مكتب 
ومل  املديرية،  يف  الوحدات  مختلف  بني  تكامل 
نعد يف حاجة اىل اي جهاز امني اخر ملساعدتنا يف 
تنفيذ اي مهمة، باستثناء تلك الكربى التي تحتاج 

اىل مؤازرة الجيش او قوى االمن الداخيل.

■ بات لدى املديرية عقل امني وذراع عسكري. 
هل يشكل ذلك بداية تحول اىل جيش؟ 

□ هذا السؤال يطرح علينا من وقت اىل اخر. اذا 
وماهية   - القانون  اي   - الكتاب  وراجعت  عدت 
صالحيات االمن العام، ستجد بوضوح هذا الجزء 
تؤخذ يف  ومل  مهملة  كانت  التي  الصالحيات  من 
االدارية  املهامت  عىل  دامئا  كان  الرتكيز  االعتبار. 
للمديرية من دون الدور االمني. نحن مل نستعد 
او نقتنص اي صالحية، بل مارسنا صالحياتنا كام 
يجب وعىل اكمل وجه تنفيذا للقانون. مل نكن ولن 

نصبح جيشا بل سنصبح امنا عاما كام يجب.

العام عددا من املراكز  ■ افتتحت املديرية هذا 
يف مناطق عدة، واعادت فتح اخرى حدودية. هل 
اكتملت خطة االنتشار عىل خلفية االمناء املتوازن 

والالمركزية؟
خطة  وضعنا  املديرية  مقاليد  تسلمنا  منذ   □
عنوانها تعزيز الالمركزية االدارية وتخفيف االعباء 
ان  مبعنى  يريدها.  خدمة  اي  لقاء  املواطن  عىل 
نذهب اليه بالخدمة التي يطلبها باقل كلفة. هذه 
خطة قررنا اعتامدها رغم العوائق التي تؤخرها، 
واالدارية،  واللوجستية  املادية  تلك  وخصوصا 
والتي نسعى اىل تقليصها اىل الحد االدىن بالتواصل 
والتعاون والتكامل مع بعض البلديات وجمعيات 
لتحقيق  منها  الكثري  وفرت  التي  املدين  املجتمع 
من  عددا  ان  القول  استطيع  لذلك  الغاية.  هذه 
اعباء  الدولة  نكبد  ان  دون  من  افتتحت  املراكز 
وقدرات  قدراتنا  من  االدىن  بالحد  انشئت  مالية. 
هذا املجتمع. قرارنا امليض يف توسيع وتطوير ونرش 
هذه املراكز من ضمن  مرشوع الالمركزية االدارية 
الذي مل يكتمل بعد. طموحنا ان تصل مراكز االمن 
وخصوصا  لبنان،  يف  ودسكرة  قرية  كل  اىل  العام 
العوامل  من  تعاين  التي  وتلك  النائية،  االماكن 

الطبيعية التي تلقي اعباء اضافية عىل املواطن. 

لم نستعد او نقتنص 
اي صالحية، بل مارسنا 

صالحياتنا كما يجب

املواطن شريكنا االخر،
ومن دونه ليس لدينا عمل

املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم: مارسنا صالحياتنا كام يجب وعىل اكمل وجه تنفيذا للقانون.

التأشرية ـ اونالين". وقال: "الرتكيز كان دامئا عىل 
املهامت االدارية للمديرية من دون الدور االمني. 
نحن مل نستعد او نقتنص اي صالحية، بل مارسنا 
تنفيذا  وجه  اكمل  وعىل  يجب  كام  صالحياتنا 
للقانون. مل نكن ولن نصبح جيشا بل سنصبح امن 
تصل  ان  "طموحنا  ان  واوضح  يجب".  كام  عام 
مراكز االمن العام اىل كل قرية ودسكرة يف لبنان، 

وخصوصا االماكن النائية".
وبينام اكد ان املديرية انجزت هيكليتها االدارية 

الجديدة، لفت اىل امتام هيكليتها العسكرية يك 
تتالزم معها، وتجعل املديرية يف موقع ال تحتاج 
اىل اي دعم يف بعض العمليات االمنية، ما عدا 
او  الجيش  من  دعام  تستلزم  التي  الكربى  تلك 
الداخيل. وقال: "لدينا خطة ليصبح  قوى االمن 
الخطة  وهذه  عنرص،   12000 املديرية  عديد 
رفعت اىل مجلس الوزراء ونحن يف انتظار بتها يف 

الحكومة املقبلة".
زعمت  التي  االنفاق  بأن  ابراهيم  اللواء  وجزم 

ارسائيل انها لحزب الله "قدمية،  موجودة منذ 
سنوات اثارها الجانب االرسائييل يف هذا التوقيت 
سعيا اىل انتصار وهمي"، قائال: "االنفاق جاهزة 
غب الطلب، وارسائيل ال تبحث عنها". واضاف: 
لكننا  نريدها  ال  نحن  الحرب.  وقوع  "نستبعد 
مستعدون لها، بينام ارسائيل ان ارادتها فهي غري 

مستعدة لها".
ولفت اىل "تراجع خطر الخاليا االرهابية اىل حدود 
كبرية، لكنه احتامل موجود"، وقال: "نحن ال نفرق 
الذي  التكفريي واالرهاب االرسائييل  بني االرهاب 
هو يف اي حال اىل انحسار كام باقي الخاليا". واكد 
ميض روسيا يف خطتها اعادة النازحني السوريني اىل 
بالتعاون مع  العقبات   ازالة بعض  بعد  بالدهم، 
املجتمع الدويل. ولفت اىل ان االمن واالستقرار يف 
ان  اللبنانيون"، مشددا عىل  اال  يصنعه  "ال  لبنان 

الرعاية الدولية ما زالت قامئة. 

"االنجازات  عام  كان  العام 2017  ان  اذا صح   ■
الصامتة والوحدة الوطنية" بعد عام انهاء الشغور 
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حتى اليوم افتتحنا 46 مركزا جديدا. يف العام 
والجنوب  البقاع  يف  مراكز  اربعة  افتتحنا  االخري 
مبنى  انشاء  صدد  يف  ونحن  وبريوت،  والضاحية 
جديد بالقرب من املبنى املركزي يف املتحف ليكون 
بديال من مركز  يف غضون عام ونصف عام مقرا 
بريوت املوقت يف منطقة السوديكو. هناك مركز 
جديد قيد االنشاء يف محلة الطيونة، ومراكز اخرى 

يف قانا الجنوبية وجديتا والنبي شيت يف البقاع.

■ هل يعني ذلك انك تريد فتح مراكز يف اي مكان 
من لبنان حيث يتوافر العقار والدعم البلدي؟  

□ ال نستطيع ان نتمدد بشكل يفيض عن حجم 
نبقى من ضمن  ان  مقرر  ما هو  الجهاز.  وقدرة 
حجم  بني  املطلوب  التوازن  ضمن  ومن  قدراتنا، 
لتسهيل  املراكز  اىل  وحاجتها  وقدراتها  املديرية 

الخدمة العامة.

سلسلة  عىل  توقيعا   2018 العام  شهد   ■
بروتوكوالت تعاون مع الجامعات اللبنانية الخاصة 
الكربى. ما الذي يضيفه هذا االنفتاح عىل قدرات 

وكفايات العسكريني وانجازات املديرية؟
ان  يجب  رتبته  تكن  ايا  العام  االمن  عنرص   □
يتحىل مبستوى تعليمي عال. هذا ما اعتمدناه 
الدورات  يف  فرضنا  االخرية.  التطوع  دورات  يف 
مستوى  عىل  املتطوعني  حصول  رشط  االخرية 
ـ  البكالوريا  عىل  الحصول  ادناه  معني،  علمي 

القسم الثاين. املفاجأة كانت ان تقدم اىل بعض 
ماجستري.  او  دكتوراه  الوظائف حملة شهادات 
العلم  االبواب عىل  من  املزيد  فتح  قررنا  لذلك 
واملعرفة القتناعي انه كلام زاد العسكري علام، 
زاد حضارة وانضباطا. نحن يف حاجة اىل هاتني، 
املواطنني.  التعاطي مع  الحضارة واالنضباط، يف 
املستوى  عىل  اما  االداري  املستوى  عىل  هذا 
االمني فليس هناك امن من دون علم. النجاح 
يف الحرب االمنية ومكافحة االرهاب والتجسس 
فحسب.  عضالت  وليس  ادمغة  وجود  يستلزم 
الكربى،  الجامعات  مع  االتفاقات  عقدنا  لذلك 
وكان آخرها الجامعة االمريكية يف بريوت بهدف 
تحسني مستوى التعليم لدى عنارص االمن العام 
من كل الرتب، رفعا ملستواهم االداري واالمني .

الجواز  عىل  الحصول  بقرب  سابقا  وعدت   ■
نفذ  الخارج. هل  لبنان يف  البيومرتي يف سفارات 
هذا الوعد؟ ما الجديد الذي اضافته هذه الخدمة؟ 

- نعم انا وعدت بهذه الخطوة، والعمل جار عىل 
تحقيقها. هناك لجنة مشرتكة من وزارة الخارجية 
واالمن العام تعمل عىل قدم وساق لتحقيق هذا 
الوعد. وزارة الخارجية رشيك اسايس لنا، ونأمل 
يف ان يتحقق ذلك يف اقرب وقت ممكن. ولنئ 

اآلخر  الشق  فان  جاهزا،  االداري  الجانب  كان 
صدد  يف  ونحن  النجازه  مالية  اعباء  اىل  يحتاج 

البحث عن مصادرها.

■ اال ترى ان هذا االنفتاح عىل املجتمع الجامعي 
اطار خدمته  العام قد خرج من  االمن  ان  يعني 
العادية، ليتحول اىل رشيك فاعل يف بناء املجتمع 
لهذه  تصورك  هو  ما  واهتامماته.  مشاغله  بكل 

الخطوة؟
املديرية  صالحيات  عىل  االطالع  بعد   □
واختصاصاتها، تبدو انها االقرب اىل الحياة اليومية 
اىل  والدته  منذ  بها  صلة  عىل  فهو  للمواطن. 
ساعة وفاته، ويف مختلف مناحي الحياة مبا فيها 
معامالت  او  والوثائق  باملستندات  املتصلة  تلك 
العاملة االجنبية وما شابه. لذلك، منذ ان تسلمنا 
مقاليدها، قلنا عن قناعة بان املواطن ليس طالب 
خدمة بل هو صاحب حق، ويستحق ان تتعامل 
االخر. من  املواطن رشيكنا  بنظرة مختلفة.  معه 
له  تتوافر  لن  لدينا عمل، ومن دوننا  ليس  دونه 
مطالبه وحاجاته وحقوقه. لذلك نحن رشكاء نكمل 
بعضنا بعضا، فيتحول التكامل يف ما بيننا اىل رشاكة 
تباعا عن  التي تصلني  تؤكدها االصداء االيجابية 

كيفية تعامل املوظف او العنرص مع املواطن.

■ اىل جانب مبارشة تعيني ملحقني اقتصاديني يف 
السفارات اللبنانية، هل هناك نية او التزام لتعيني 

مندوبني لالمن العام؟
□ املوضوع ال يقف عند حدود النيات. ما تسأل 
 ،2012 العام  يف  عنها  اعلن  خطة  يف  ادرِج  عنه 
وقد رشحنا للمرجعيات املعنية خططنا يف هذا 
االنتشار  امن  عىل  ومردودها  واهميتها  الصدد 
اللبناين. ال اخفي انه كان لها مردود ايجايب بعدما 
ما  لكن  السياسيني.  املسؤولني  برتحيب  حظيت 
يعيق نرش هؤالء امللحقني يعود اىل االعباء املالية 
املرتتبة عىل مثل هذه الخطوة عىل خزينة الدولة، 
انتشار  توسيع  دون  اليوم  حتى  تحول  والتي 
يف  وخصوصا  الخارج،  يف  العسكريني  امللحقني 
الدول الصديقة. لذلك نستعيض عن هذه املواقع 
بعالقاتنا التي بنيناها يف نطاق االنتشار يف الخارج. 
هم رسل حقيقيون بيننا وبني هذه الدول التي 

نتعاون معها عىل كل املستويات.

■ وفق اي آلية تبنى هذه العالقات؟
□ هناك اكرث من مثال، آخرها املؤمتر الذي نظمناه 

"اندحار  عنوان  تحت  املايض  الشهر  املديرية  يف 
االرهاب يف املنطقة وتأثريه عىل القارة االفريقية"، 
بالتعاون مع املجلس القاري االفريقي الذي لعب 
وهذه  بيننا  التواصل  جرس  دور  يلعب  زال  وما 
واقتصادي.  سيايس  مستوى  من  اكرث  عىل  الدول 
والتعاطي  التواصل  امكان  علينا  يسهل  ما  وهو 

معها.

■ كنت تشكو دامئا من النقص يف عديد املديرية. 
ما الذي تغري يف العام 2018، وهل انتهت الشكوى 

وهل مثة خطة ما للعام 2019؟
□ ويا لالسف مل نحقق ما اردناه يف العام 2018، 
فبقيت الخطوات املحققة خجولة، ودون املطلوب 
لنحقق الهدف الذي رسمناه لجهة انتشار مراكزنا 
الخطة  يف  نشارك  نحن  اللبنانية.  االرايض  عىل 
استخدام  علينا  فرضت  التي  الضاحية  يف  االمنية 
قوة من 200 عسكري من االمن العام، وعلينا ان 
نوفر العدد البديل. لذلك نسعى اىل تطويع عنارص 
بديلة يف اقرب فرصة لنستمر يف  تأمني الخدمات 
املديرية  عديد  ليصبح  خطة  لدينا  للمواطنني. 
مجلس  اىل  رفعت  الخطة  وهذه  عنرص،   12000

الوزراء ونحن يف انتظار بتها يف الحكومة املقبلة.

العام  االمن  اداء  عىل  النقص  هذا  يؤثر  هل   ■
ودوره؟

يقوم  العام  االمن  ذلك.  نلمس  مل  اليوم  حتى   □
نألو  لن  وجه.  اكمل  وعىل  يجب  كام  بدوره 
جهدا رغم ضعف االمكانات اىل ان ننفذ الخطط 
يحتاج  التي  واالمن  للخدمات  تعزيزا  املوضوعة 
اليهام املواطنون واملقيمون عىل االرايض اللبنانية.

■ اثارت ارسائيل يف الفرتة االخرية مسألة االنفاق 
انها  اكدَت  ان  لك  سبق  الجنوبية.  الحدود  عىل 
قصة هذه  ما  الضجيج.  هذا  تستأهل  وال  قدمية 

االنفاق وملاذا اثريت اليوم؟

لم نكن يوما ولن نصبح 
جيشا، بل سنصبح امنا عاما 

كما يجب

اقتناعي انه كل ما زاد 
العسكري علما زاد حضارة 

وانضباطا

اخطر ما يف النزوح ان معظم النازحني فقراء وانه يؤسس لبيئة صالحة لنمو التطرف واالجرام.

يتحدث اىل 
رئيس التحرير 
العميد 
منري عقيقي.
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□ بات معروفا ان العدو االرسائييل اثار ملف 
االنفاق يف وقت يحتاج فيه اىل انتصار وهمي او 
لفظي. بعد حرب غزة وما انتهت اليه، يعيش هذا 
العدو ضائقة عسكرية واخرى سياسية وحكومية 
نتيجة استقالة وزير الدفاع افيغدور ليربمان التي 
اثارت خضة داخل مجلس الوزراء. اضف ان رئيس 
الحكومة بنيامني نتانياهو يحاول رصف االنظار عن 
االتهامات التي وجهتها اليه السلطة القضائية ومعه 
زوجته بالتسبب يف الفساد. لذلك يسعى اىل ايهام 
الشعب االرسائييل ان دولته حريصة عليه وعىل 
امنه. لكننا نعرف جيدا ان موضوع االنفاق ليس 
جديدا، وقد مر عليه اكرث من 10 سنوات. ارسائيل 
عىل علم بهذه االنفاق منذ ما قبل هذه الفرتة، وان 

الستعاملها يف هذه اللحظة ابعادا سياسية.

■ كل يوم تتحدث ارسائيل عن نفق جديد اىل ان 
الرابع. اىل اين ميكن ان تستمر هذه  وصلت اىل 

املرسحية؟
املوضوع  طرح  يف  االستثامر  تحاول  ارسائيل   □
عىل جلسة مجلس االمن للتصعيد. ال تتفاجأوا اذا 
وجدت انفاقا اخرى. االنفاق جاهزة غب الطلب، 

وهي ال تبحث عنها.

■ هل ميكن ان يؤثر ذلك عىل دور القوات الدولية 
واالمم املتحدة ومهامتها؟

□ ال ابدا. هذا موضوع قديم. ارسائيل بإثارته يف 
هذه اللحظة، لديها الكثري من االهداف احدها رمبا 
العمل عىل تعديل مهامت القوات اليونيفيل. يف 

رأيي هذا مستحيل. 

من  اللبناين  املوقف  اليونيفيل  تفهمت  هل   ■
موضوع االنفاق ام تبنت وجهة النظر االرسائيلية؟

□ اخربنا اليونيفيل ان هذه االنفاق قدمية وليست 
مستعدون  اننا  ايضا  ابلغناهم  العهد.  حديثة 
ارسائيل  زودتنا  اذا  معها  بطريقتنا  للتعامل 
احداثياتها، وهو ما عرّب عنه دولة رئيس مجلس 
النواب نبيه بري علنا. لكن مل نتسلم شيئا اىل اآلن.

ارسائيل  شن  اىل  املواقف  هذه  ستقود  هل   ■
عدوانا عىل لبنان لتعديل قواعد االشتباك املحددة 

يف القرار 1701؟
لكننا  نريدها  ال  نحن  الحرب.  وقوع  نستبعد   □
غري  لكنها  تريدها  وارسائيل  لها،  مستعدون 

مستعدة لها وال قدرة لها عىل شنها. لذلك، استنادا 
اىل هذا التحليل، نستبعد وقوع حرب.

■ مىض العام السابع عىل االزمة السورية ونحن 
عىل وشك ان ندخل العام الثامن. ما الذي تغري يف 

تداعيات هذه الحرب عىل لبنان؟ 
الحرب  اندالع  منذ  االمنية  التداعيات  كانت   □
السورية هي االكرب واالخطر التي كنا نتحسب لها 
بشكل كبري، وقد اصاب لبنان من هذه التداعيات 
وسيارات  ارهابية  عمليات  من  اصابه  مام  الكثري 
مفخخة. ما تبقى منها هو التداعيات الناجمة عن 
ازمة النزوح ملا لها من اعباء اقتصادية واجتامعية 
وامنية وهي التي نواجهها االن. تعلمون ان هناك 
حواىل مليون ونصف مليون سوري نازح، او اقل 
بقليل، يشكلون عبئا اقتصاديا واجتامعيا ضاغطا 
الوضع  هذا  ظل  يف  وخصوصا  لبنان،  عىل  وكبريا 
االقتصادي املرتدي. لذلك فإن التداعيات االساسية 

املتبقية هي التي تتصل بأزمة النزوح.

لهذه  واالجتامعية  اإلقتصادية  التحديات  بعد   ■
االزمة، هل تعتقد ان العبء االمني ما زال االخطر  

بالنسبة اىل املؤسسات االمنية والعسكرية؟
او  الوجود  ان اخطر ما يف هذا  السبب  اكيد.   □
ان  ميكن  وهو  فقري.  وجود  انه  الضخم  النزوح 
يف  واالجرام  التطرف  لنمو  صالحة  لبيئة  يؤسس 
هذه التجمعات، تتدرج من التداعيات االرهابية 
واالمنية واالغتياالت، التي تراجعت، اىل االجتامعية 
منها. ما نعيشه اليوم يف معظمه يتصل بالرسقة 
من  رفع  ما  وهو  االجتامعية،  واملشاكل  والسلب 

عدد املوقوفني يف السجون اللبنانية.

■ هذا يعني انه مل تعد هناك خاليا ارهابية تخرج 
من رحم النزوح؟

□ ال استطيع ان اؤكد او انفي  هذا الخطر. تراجع 
نعمل  وموجود.  احتامل  ولكنه  كبرية،  حدود  اىل 
ان  امامنا  كخطر جدي، علام  ماثال  زال  ما  كأنه 
بالتعاون  توفريه  نجحنا يف  الذي  االستباقي  االمن 
مع الجيش وباقي القوى االمنية وضع حدودا له 

وللكثري من هذه املخاطر.

■ انطلقت يف مطلع عام 2018 حمالت ما يسمى 
العودة الطوعية للنازحني السوريني. اين اصبحت 

وهل حققت ما كان يؤمل منها؟

- استطيع ان اؤكد ان العدد تجاوز حتى اللحظة، 
بني  ما  عائد  الف  مئة   ،2018 العام  بداية  منذ  
من  سواء  افرادي  بشكل  او  منظم  بشكل  عائد 
من  ام  الالجئني  شؤون  مفوضية  لدى  املسجلني 
الكثري  انجزنا  العودة  لعمليات  تسهيال  سواهم. 
من التسهيالت يف الداخل وعىل الحدود السورية 
ـ اللبنانية، واعفينا العائدين من الرضائب املرتتبة 
عليهم، كام بالنسبة اىل املالحقة القانونية نتيجة 
فرض هذه الغرامات، وهو ما شجع حوايل  85000 
عىل االقل عىل العودة مببادرات افرادية. الباقون، 
اي حواىل 15000، عادوا بشكل منظم بالتنسيق 

بيننا وبني السلطات السورية.

■ هل توجد مخاوف من عودة هؤالء املغادرين 
مجددا اىل لبنان يف ظل االعفاءات التي تحدثت 

عنها؟
نالها  التي  واالعفاءات  تالزم  رشط  هناك  كان   □
الذي  جيدا.  الرشط  هذا  يعلم  منهم  كل  العائد، 
يذهب من دون ان يدفع الغرامات او يعفى من 
مينع  صارم  لتدبري  سيخضع  القانونية  املالحقات 

دخوله اىل لبنان لفرتة 5 سنوات.

ملغزى  تفهمه  عن  الدويل  املجتمع  عرّب  هل   ■
تعترب  وال  قرسية  ليست  وانها  الطوعية،  العودة 
طردا، وما الذي تبلغته وانت عىل صلة دامئة مع 

جهات اقليمية ومنظامت دولية وسفراء؟
الذين  واالجانب  الغربيني  املسؤولني  جميع   □
التقيهم يطرحون عيل هذا السؤال. سؤال مركزي 
يف  اعتمدناها  التي  اآللية  برشح  عليه  الرد  اتوىل 
واملعاهدات  املواثيق  بجميع  منا  التزاما  املديرية، 
فيخرجون   النازحني.  شؤون  تراعي  التي  الدولية 
متفهمني وراضني عن هذه الخطوة، خصوصا وانها 
تجري تحت عنوان العودة الطوعية وليس القرسية.

االرهاب  موجة  انحسار  عن  بثقة  تحدثت   ■
وتفكك العديد من الشبكات املنظمة. هل انتفى 

وجودها مع نهاية العام 2018؟
□ اعود واكرر ان ليس هناك امن كامل يف اي 
مكان يف العامل يف حارضنا . لكن  نحن راضون 
100 % عن مستوى االمن يف لبنان. ال ندعي 
ان هذه الخاليا  قد اختفت كليا، لكنني اجزم 
انها مل تعد بالفاعلية التي كانت عليها وهي 

تحت املراقبة الدامئة.

■ هل ينطبق هذا االمر عىل الخاليا االرسائيلية؟
□ عندما نتكلم عن االرهاب، ال نفرق بني االرهاب 
التكفريي واالرهاب االرسائييل الذي هو يف اي حال 

اىل انحسار كام باقي الخاليا.

■ للمرة االوىل يف تاريخ لبنان نظم االمن العام 
مؤمترا عن االرهاب ما بني لبنان وافريقيا. ما هو 
الدافع اىل هذه الخطوة وهل اثبتت جدواها ليك 

تتكرر مرة اخرى؟
التي  الدول  لهذه  الجميل  رد  هو  الدافع   □
اىل  سنة   100 من  اكرث  منذ  اللبنانيني  احتضنت 
ما يقارب 150 سنة، وفتحت لهم ابواب العمل 
الهتزازات  معرضة  نعتربها  دول  وهي  والرزق. 
فهي  منطقتنا.  يف  االرهاب  انحسار  بعد  امنية 

الذين  املقاتلني  من  العديد  حتام  ستستعيد 
انكفأوا عن املنطقة. لذلك رأينا ان من واجباتنا ان 
نؤمن او نوفر لهم ما نختزل من خربات وقدرات 
لحاميتها. وهذه ال نحتسبها مّنة وليست خدمة، 
انها  نعلم  ذلك  اىل  للجميل.  رد  مجرد  هي  بل 
تحتضن حوايل 400000 لبناين علينا توفري الحامية 
املؤمتر.  من  الهدف  هو  هذا  ومصالحهم.  لهم 
عن  جدا  راضون  اننا  القول  ميكن  املناسبة  يف 
النتائج التي تم التوصل اليها ملجرد اننا بتنا عىل 
تواصل دائم معهم كل دولة عىل حدة. ابلغناهم 
رصاحة اننا مستعدون لتأمني التدريب واستضافة 
ضباطهم وعنارصهم لندربهم يف لبنان ولنعطيهم 
عصارة خربتنا، وما تراكم لدينا من تجارب لتكون 
يف خدمة امن هذه الدول. وهو ما ادى اىل ابداء 

يف  عنارصهم  لتدريب  منهم  الكثريين  استعداد 
االمن العام اللبناين. 

الجديدة  الجارة  اىل  الفتة  زيارة  لك  كانت   ■
تناولت  وهل  رمت،  فإالم  العام.  هذا  موسكو 
ملفي االرهاب واالزمة السورية ام انها اقترصت 

عىل ملف النازحني؟
□ اكيد كانت لها عالقة بالتنسيق االمني اللبناينـ  
الرويس وتحديدا حول مكافحة االرهاب، وتناولت 
النازحني  العادة  الروس  اطلقها  التي  املبادرة 
السوريني اىل بالدهم. كانت مناسبة اطلعت من 
مسؤوليها عىل التنسيق االمني ورؤيتهم اىل  كيفية 
هناك  تزال  ال  انه  يل  ثبت  لألسف  ويا  العودة. 
عوائق تقف يف وجه هذه املبادرة. لكن ما يدعو 
تنجح  ان  عىل  مصممون  الروس  ان  التفاؤل  اىل 

بالتكامل مع املجتمع الدويل.

امن  تحفظ  دولية  مظلة  هناك  تزال  ال  هل   ■
واستقرار لبنان؟ 

□ اكيد هناك مظلة تحفظ امن واستقرار لبنان. 
لكن يهمني ان الفت اىل ان ال احد يحفظ استقرار 
املستوى  عىل  وتوافقهم  اللبنانيون  اال  لبنان 
مسؤولية  اخرى  جهة  ومن  جهة،  من  السيايس 
وكبري  رائع  بعمل  قامت  التي  االمنية  االجهزة 
االمن  يحفظ  الذي  االستباقي.  االمن  يف موضوع 
يضاف  اللبنانيني،  وارادة  اللبنانيون  هم  اللبناين 

اليهم حرص املجتمع الدويل عىل لبنان.

فرنسا جورج  املوقوف يف  ملف  بعدما وضع   ■
باالفراج  النجاح  تتوقع  هل  يديك،  بني  عبدالله 

عنه؟
□ جورج عبدالله مواطن لبناين محكوم يف الدولة 
متقدمة  مرحلة  العمر  من  بلغ  وهو  الفرنسية. 
وبات لزاما ان يعود اىل لبنان مهام كانت ظروف 
اطالق  اىل  بادر  الرئيس مشكورا  فخامة  توقيفه. 
ان  استطعنا عىل  اذا  نعمل  الفكرة، ونحن  هذه 

نرتجمها ونحولها اىل امر واقع.

■ ما هي الخطة االجرائية؟
□ لدينا برنامج محدد وخطة تحرك واضحة وقد 
هذه  يف  اتحفظ  ان  واجبي  من  تنفيذها.  بدأنا 
املرحلة. لنا رشكاء يف العملية، وقد ال تكون لديهم 

رغبة يف الكشف عنهام.

عدد النازحني العائدين تجاوز منذ بداية العام 2018 املئة الف. 

عشية عيدي امليالد ورأس السنة، وجه املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم، معايدة
عرب "االمن العام"، معايدة اىل العسكريني واملدنيني يف االمن العام، قال فيها: 

العام  االمن  عسكريي  اىل  الجديدة  السنة  وبدء  امليالد  عيدي  مناسبة  يف  "اتوجه 
ومدنييه باحر التهاين. امتنى لهم املزيد من النجاح والتألق يف املهامت امللقاة عىل 
عاتقهم لتحقيق املزيد من االنجازات. كام امتنى التحيل باملزيد من الصرب والتقدير 
للظروف التي تعيشها البالد. واراها مناسبة يك اتوجه اىل عائالتهم داعيا اياها اىل 
التقدير  من  واملزيد  ابنائها،  عاتق  عىل  امللقاة  املهامت  لحجم  التفهم  من  املزيد 
والتسامح للظروف التي جعلت وما زالت تفرض عىل الجميع من مختلف الرتب 
غيابهم عن منازلهم، ليتسنى لنا ولها وللمقيمني عىل االرايض اللبنانية، تأمني املزيد 

من االمن واالستقرار وتوفري الخدمات لهم  بصورة افضل". 


