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حوار

اللواء ع ّباس إبراهيم :ال رابط
بني عودة النازحني والح ّل السياسي
بني "عودة آمنة" و"عودة طوعية" ،يتح ّول النازحون
السوريون اىل سبب اضايف النقسام داخيل ال يفيض
سوى اىل خالصة يتيمة :ال االنقسام سيتبدد ،وال
النازحون سيعودون .اال ان املدير العام لالمن
العام اللواء عباس ابراهيم اكد ان املطلوب "عودة
طوعية للنازحني ال ترتبط بالحل السيايس للحرب
السورية" ،مؤكدا ان التعاون مع سوريا مكّن من
مواجهة االرهاب
اجرت جريدة "االخبار" حوارا مع املدير العام لالمن العام
اللواء عباس ابراهيم تناول الجدل السيايس الذي يحوط
بالخالف عىل "العودة اآلمنة" و"العودة الطوعية" ،والتواصل
مع السلطات السورية لتسهيل عودة النازحني السوريني،
واملراحل التي قطعتها العودة والضامنات املرافقة لها.
عزا اللواء ابراهيم التنسيق االمني مع سوريا اىل ابعد من
املرحلة الحالية" :منذ ما قبل الحرب السورية ،مل ينقطع ما
بني االمن العام واالجهزة االمنية املوازية يف سوريا ،لكنه
صار الحقا اكرث الحاحا بعد اندالعها ،وصعود موجة االرهاب
والتطرف .مل يبدأ التنسيق االمني مع النزوح ،بل يصعد اىل
سنوات طويلة .طبيعة عملنا آلت اىل استمرار هذا التنسيق
ومضاعفته بعد تدفق اعداد هائلة من النازحني السوريني
قاربوا نحو مليونني .نحن مسؤولون عن العبور من سوريا
واليها ،وكذلك هو دور االجهزة السورية .هذا التنسيق
اداري يختص بالعبور ،وامني مبكافحة اي اخالل باالمن او
ارهاب .ز ّودنا السوريون معلومات وفرية عن اعداد كبرية
من االرهابيني عربوا الحدود اىل الداخل اللبناين ،وبفضلها
سمى البعض ذلك تطبيعا او فتح قنوات .ما
نجحنا سواء ّ
يهمنا هو ما توصلنا اليه من نتائج اساسية يف املواجهة مع
االرهاب ،فارتدت ايجابا مع لبنان .الخالف السيايس حيال
ملف النازحني لست معنيا به ،ألن عميل تقني محض.
كلفني فخامة الرئيس املهمة ،واملسؤولون اآلخرون جميعا
عىل علم بهذا التكليف .مل يعرتض احد يوماً عىل قناة
التواصل االمنية التي اقودها".

اضاف" :مثة توجهان حيال عودة النازحني الذي يريدها
االفرقاء جميعا ،لكنهم يختلفون عىل املقاربة .هناك َمن
يقول بالعودة اآلمنة ما دامت اضحت مناطق آمنة يف
بالدهم ما يحتم عليهم العودة اليها .العودة اآلمنة قد ال
تكون طوعية .كأن يقول اصحاب هذا الرأي ان دمشق
ومحيطها آمنان ،ما يوجب عىل النازحني منهام العودة
اليهام شاؤوا أم ابوا .الرأي اآلخر يتحدث عن عودة طوعية
وفيهم َمن يربطها بالحل السيايس للحرب السورية التي
ال يسع احد التك ّهن مبوعد الوصول اليه .قد يكون بعيدا،
لكنه حتام ليس قريبا يف ضوء املعطيات التي تحوط يف هذا
الوقت مبسار هذه الحرب .كام هو باد غري ناضج متاما .ذلك
هو مصدر اللغط القائم ،وتداخلت فيه املواقف السياسية.
انا استخدم عبارة العودة الطوعية التي هي ارادية ،تفاديا
الستفزاز املجتمع الدويل ،بل مراعاته والنازحني انفسهم.
هذا التعبري الذي اعنيه ـ ويرتبط حرصا بعودة طوعية
منبثقة من العودة اآلمنة لكن غري املرتبطة بالحل السيايس
ـ هو االكرث مالءمة ومرونة ويجنبنا اي انتقاد ،وهو ايضا
اكرث شموالَ .من ال يريد العودة اىل بالده ال ميكننا ارغامه
عليها .بل عليه ان يتيقن هو بالذات من زوال هواجسه
ومخاوفه ،من وفرة االشاعات الرائجة ،ويقتنع بأن رجوعه
اىل بلده وقريته ال يع ّرضه اىل اي اذى .يجب ان ال ننىس اننا،
يف االمن العام ،جعلنا املفوضية العليا لالمم املتحدة لشؤون
الالجئني  UNHCRشاهدا عىل القوافل العائدة اىل سوريا.
تجمع الباصات ويتحدثون
يحرض ممثلو املنظمة اىل اماكن ّ
مع النازحني ،ويتأكدون منهم انهم يريدون اراديا العودة
اىل بالدهم من دون اي ضغط ميارس عليهم .عندما نربط
العودة الطوعية بالحل السيايس ،يعني ان احدا من النازحني
لن يعود .وف ّرنا لهم  17مركزاً عىل كل االرايض اللبنانية
لتسجيل الراغبني يف العودة ،عىل االثر نتواصل مع السلطات
السورية التي تؤمن لهم باصات لنقلهم اىل الداخل السوري.
من هناك يتوجهون اىل مساقطهم وبلداتهم".
وميز اللواء ابراهيم بني املفهوم االمني للعودة الطوعية
واملفهوم السيايس ،ورأى ان الجدل الناشب من حولهام
مرتبط بخالفات سياسية يف ملف "يقتيض ان نقاربه عىل انه
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لالمن العام
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مسألة تقنية ـ وهو ما يفعله االمن العام ـ وليس سياسية لئال
نتسبب يف تعطيله .رمبا يأيت يوم ال يحرض اي نازح اىل مراكزنا
لتسجيل اسمه للعودة .ال يعني ذلك اننا سنذهب اليه
الرغامه عىل العودة .املسألة ارادية تقنية .ليست سياسية".
وتوقف عند االشاعات الرائجة عن "تخويف" يقوم به
النظام السوري ملنع عودة مواطنيه تحت طائلة ترهيبهم
ومالحقتهم ،واضاف" :سمعنا الكثري يف الفرتة االخرية اىل
حد القول بوجود اعتقاالت ،بل اعدامات وما سوى ذلك.
ال يسعني التأكيد وال النفي .طلبت من اصحاب هذه
املعلومات ان يزودنا معطيات حسية بذلك ،يك نراجع
السلطات السورية ما دام االمن العام هو الجهاز املكلف
تنظيم عودة هؤالء والتواصل مع دمشق .ال علم يل ،ومل
اتبلغ يوماً بحصول مالحقة او مضايقة او زج يف السجون
للعائدين من طريقنا.
يف الفرتة االخرية كان املفوض السامي فيليبو غراندي يف
سوريا .مكث هناك ثالثة ايام وتفقد عددا من السوريني
العائدين ،واخربين عندما زارين االسبوع املايض انه مل يسمع
شكاوى منهم عن مضايقات .االقبال عىل تسجيل االسامء يف

مراكزنا طلبا للعودة ،دليل اضايف عىل عدم صحة ما يشاع.
هو اقبال طوعي مرتبط ايضاً بالتواصل بني النازحني الذين
رجعوا اىل بالدهم وبني اولئك الذين ال يزالون يف مخيامت
لبنان .وهو ما ملسناه منذ الدفعة االوىل للنازحني يف شبعا
الذين قصدوا بيت جن ،وتواصلوا الحقا مع آخرين كانوا
ال يزالون يف شبعا ،ما ادى اىل تنظيم دفعة ثانية .ذلك هو
مقياس العودة الطوعية.
حتى اآلن نجحنا يف اعادة  13الف نازح خالل سنة عىل نحو
منظم ،يتواصلون مع املقيمني يف لبنان ،ومل نسمع شكوى
او تذمرا او مخاوف .العائدون يف مجملهم تجاوزوا 171
الف نازح ،بينهم الذين س ّوينا وضعهم القانوين يف لبنان،
كالذين ابدوا رغبتهم يف العودة وكانوا دخلوا خلسة او
مل يسددوا رسوم اقامتهم .سمحنا لهم بالعودة اىل سوريا
دومنا تسديدهم الغرامات ،يف مقابل رشط فرضناه عليهم
ـ بازاء تسوية اوضاعهم القانونية ـ هو ان ال يعودوا اىل
لبنان يف خالل خمس سنوات .هو السبب الرئييس الرتفاع
عدد العائدين اىل  171الفا خالل سنة واحدة .عندما نظمنا
يف املرحلة االوىل عودة  13الف نازح اىل سوريا ،حصلنا من
سلطاتها عىل ضامنات بعدم التع ّرض اليهم".
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