4

الخميس  22كانون الثاني  2015العدد 2499

سياسة
في الواجهة

ابراهيم :إشارات إيجابية لكن التفاوض بطيء جدًا
كيف يرى المدير العام لالمن
العام اللواء عباس ابراهيم مشهد
االستقرار االمني الذي يختلط بالسياسة؟
ّ
يعول على الحوارات ويجدها مستمرة
ما يجعل الهدوء على الصورة التي
يتوخاها المتحاورون متى اختلفوا او
تفاهموا
نقوال ناصيف
ال يـ ــزال م ـلــف ال ـت ـف ــاوض ف ــي خطف
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــن ل ـ ـ ـ ــدى الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم ــات
ال ـت ـك ـف ـيــريــة ب ــن اي ـ ــدي امل ــدي ــر ال ـعــام
لــامــن الـعــام ال ـلــواء عـبــاس ابــراهـيــم،
اال ان التفاوض يسير بطيئًا .يكشف
عـ ــن وج ـ ـ ــود وسـ ـي ــط ج ــدي ــد وجـ ــدي
سـ ــوى اولـ ـئ ــك ال ــذي ــن ي ـن ـس ـبــون ال ــى
انـفـسـهــم ه ــذا ال ـ ــدور ،وي ـنــاقــش معه
اقتراحات وشــروط متبادلة ،يالحظ
ان فـ ــي وس ـ ــع ال ــوسـ ـي ــط االضـ ـط ــاع
باملهمة .بيد ان اللواء ابراهيم يبدي
قلقه مــن ب ــطء حــركــة ال ـت ـفــاوض ،من
دون ان يخفي ان ال ضمانات لحياة
العسكريني املخطوفني.
ل ــاس ـت ـق ــرار االم ـ ـنـ ــي دوافـ ـ ـ ــع م ـب ــررة
تدعه يستمر ثمرة تالحق تطورات
امنية اخـيــرة مــن طرابلس الــى جبل
محسن الى سجن رومية الى الخطة
االمـنـيــة فــي الـبـقــاع الـشـمــالــي .يقول:
ً
«االمـ ــن سـيــاســي اوال واخـ ـيـ ـرًا .على
ص ـ ـ ــورة امل ـ ـنـ ــاخ الـ ـسـ ـي ــاس ــي تـتـضــح
مـعــالــم االمـ ــن وع ـن ــاص ــره ،فينعكس

هناك وسيط جدي يعرف
نفسه جيدًا ،يجلس معنا ونسمع
منه اقتراحات وطلبات
عـ ـل ــى االرض ،عـ ـل ــى االق ـ ـ ـ ــل ف ـ ــي مــا
ي ـت ـصــل ب ـم ـش ـكــات ـنــا ال ــداخ ـل ـي ــة مــن
دون ان ي ـ ـكـ ــون ن ـت ـي ـج ــة ارتـ ـ ـ ـ ــدادات
خــارجـيــة .ذه ــب وزي ــر الــداخـلـيــة الــى
ج ـبــل م ـح ـســن ث ــم غ ـب ـطــة ال ـب ـطــريــرك
الـ ـ ــراعـ ـ ــي .لـ ــو لـ ــم يـ ـك ــن ه ـ ـنـ ــاك م ـن ــاخ
سـيــاســي م ــؤات ملــا ك ــان فــي االم ـكــان
ابصار هاتني الزيارتني .كذلك االمر
بــالـنـسـبــة ال ــى املـنـطـقــة نفسها التي
اظـهــرت اسـتـعــدادهــا ،مــن ضمن هذا
املناخ ،الستقبال هــذه الشخصيات.
االم ــن اذًا س ـيــاســي .يستقر الــوضــع

مقدار استقرار الخطوات السياسية
وت ـقـ ّـدم ـهــا .لــم يـكــن فــي االم ـك ــان قبل
اآلن اي ـجــاد حــل لسجن روم ـيــة على
غ ـ ــرار م ــا ح ـصــل أخـ ـيـ ـرًا .ك ــذل ــك حــال
ط ــراب ـل ــس .ل ــو ل ــم ي ـكــن ه ـن ــاك تــوافــق
سـيــاســي مل ــا ن ـفــذت الـخـطــة االمـنـيــة،
وطويت صفحة جوالت االشتباكات
بني احياء املدينة مع دخول الجيش
َ
الى باب التبانة .لو لم يحظ الجيش
بغطاء سياسي من االطــراف جميعا
ملا اقدم على خطته االمنية .موضوع
ع ــرس ــال وج ــروده ــا م ـمــاثــل ،مرتبط
ب ـ ـ ــدوره ب ــال ـت ــواف ــق ال ـس ـي ــاس ــي .ب ــرز
اخيرًا الكالم على مخيم عني الحلوة
والوضع فيه ،وكشف وزير الداخلية
أن املـعــالـجــة ليست فــي نـطــاق خطة
امنية ،وانـمــا بالتواصل والتنسيق
مع القوى الفلسطينية التي يقتضي
ان تضطلع ،هي قبل سواها ،بدورها
وواج ـبــات ـهــا داخ ــل امل ـخ ـيــم .وه ــو ما
كنا باشرناه ألشهر خلت ،وأوجدنا
نـ ــواة ق ــوة ام ـن ـيــة فـلـسـطـيـنـيــة داخ ــل
املخيم مــن  150عسكريًا فلسطينيًا
مـ ــن ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــات امل ـخ ـت ـل ـف ــة ،طـبـعــا
باستثناء الــذيــن يصنفون انفسهم
خارج هذا االجماع ،وهم املتطرفون
االسالميون ،تتولى مهماتها داخل
املخيم بالتنسيق مع الدولة اللبنانية
واالج ـهــزة االمـنـيــة .نــأمــل فــي تعميم
هــذه التجربة على سائر املخيمات،
اال ان املطلوب تفعيله واثبات جدواه
داخل مخيم عني الحلوة بداية .وهو
ما نعمل عليه .كلما تقدم االستقرار
السياسي واكـبــه االسـتـقــرار االمني،
ما خال ارتدادات ما يجري في سوريا
وال ـعــراق وتــداعـيــات اح ــداث املنطقة
علينا .في هذه املسألة بالذات نحن
متلقون اكثر منا فاعلني ،في موقع
رد ال ـف ـعــل ول ـي ــس ال ـف ـع ــل ،ون ـح ــاول
املــواجـهــة بالجهد االقـصــى املتوافر
ل ــدي ـن ــا .ام ـ ــا ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى الـخـلــل
االمني في الداخل فهو مسؤوليتنا
املباشرة ويسهل كلما ظلله التوافق
الـ ـسـ ـي ــاس ــي .س ـن ــة  2015لـ ــن ت ـكــون
افضل من سنة  ،2014لكنها لن تكون
أسوأ .الوضع سيراوح مكانه».
هــل يـثــق بـمـتــانــة االس ـت ـقــرار االمـنــي
وثباته؟
يجيب« :ليس ثابتا ولكنه متني الى
حد مــا ،ومرتبط بالتوافق والحوار
ّ
الـسـيــاســي ال ــدائ ــر ،مــا قــلــل مــن وطــأة
التشنج .علينا اوال تعريف املشكلة
الـ ـق ــائـ ـم ــة ،وه ّـ ــي بـ ـص ــراح ــة مـشـكـلــة
سـيــاسـيــة ســن ـيــة ـ شـيـعـيــة تنعكس
عـ ـل ــى االرض اضـ ـ ـط ـ ــراب ـ ــات ام ـن ـي ــة.

االمن في لبنان سياسي اوال واخيرا

ّ
تــالـيــا كـلـمــا ت ـق ـ ّـدم ال ـت ـقــارب ال ـســنــي ـ
الشيعي وجدنا ّ
تقدما في االستقرار
االمـنــي وتــراجــع حظوظ التفجيرات
واالض ـ ـطـ ــرابـ ــات .بـ ــاب ال ـ ـحـ ــوار فـتــح
ولـ ـ ـ ــن ي ـ ـق ـ ـفـ ــل ،وسـ ـيـ ـسـ ـتـ ـغ ــرق وقـ ـت ــا
طويال ،والجلسات لن تتوقف سواء
انتجت ام ال في املدى القريب ،لكنها
ستستمر واعتقد انها تحرز تقدما
وم ـفــاع ـيــل ع ـلــى االرض .ألجـ ــل ذلــك
سيظل االم ــن مستقرا مــا دام ــوا الى
طــاولــة ال ـحــوار .اال ان احــدا ال يعرف
كيف ستكون خواتيم هذا الحوار».
هـ ــل ان مـ ــا يـ ـج ــري فـ ــي م ـخ ـي ــم عــن

الحلوة مصدر قلق لالجهزة االمنية؟
يقول الـلــواء ابراهيم« :ال شك في ان
الـخــارجــن على الـقــانــون والـهــاربــن
مــن الـسـلـطــة يتجمعون فــي املـخـيــم،
مــا يتسبب بـقـلــق ال ــدول ــة واالج ـهــزة
االم ـن ـيــة .ارتـ ــداداتـ ــه ال تـقـتـصــر على
اف ـت ـعــال اض ـطــرابــات امـنـيــة فحسب،
بل ايضا على القضية الفلسطينية
ف ــي ذاتـ ـه ــا ،ألن ـنــا ن ـعــرف جـمـيـعــا ان
املـ ـخـ ـي ــم هـ ــو ع ــاصـ ـم ــة الـ ـشـ ـت ــات فــي
الـعــالــم ،وارتـبــط ايـضــا بحق الـعــودة
للفلسطينيني .ما دامــوا في ظل هذا
ال ــواق ــع ،ي ـطــال ـبــون ب ــا ت ــوق ــف بحق
الـ ـع ــودة .أم ــا ان ي ـكــون ه ـنــاك تفكير
ب ـت ـكــرار تـجــربــة نـهــر ال ـب ــارد وضــرب
املـخـيــم ،وتـشـتـيــت الـسـكــان املقيمني
فيه وادخالهم من ثم في قلب النسيج
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ،فـ ـ ــإن ذل ــك
ي ــؤدي حتما الــى اه ــدار حــق الـعــودة
وال ـق ـض ـي ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ال ـت ــي هــي
ّ
يحول
بوصلتنا .املؤسف ان املخيم
نفسه ملجأ للخارجني على القانون.
بعض الفلسطينيني يقولون انهم ال
يملكون ال ـقــدرة .قــد يـكــون صحيحًا
انـ ـه ــم ال ي ـم ـل ـك ــون الـ ـ ـق ـ ــدرة ع ـل ــى ان
ي ـك ــون ــوا ف ــي م ـنــزلــة الـ ــدولـ ــة ،لكنهم
ي ـم ـل ـك ــون ـه ــا ل ـت ـن ـظ ـي ــف املـ ـخـ ـي ــم مــن
الخارجني على القانون واملطلوبني.
اذًا ل ــم ي ـكــن ف ــي وس ـع ـهــم تسليمهم
ال ــى الـسـلـطــات الــرسـمـيــة ،واالحـ ــراج
ال ــذي يتسبب بــه انـسـجــام بعضهم
مع االفكار التي يقول بها املطلوبون
والهاربون من العدالة ،في امكانهم
في احسن االحوال عدم السماح لهم
باللجوء الــى املخيم وتحويله بؤرة
لهم .أعرف ان لديهم القدرة على منع
دخولهم اليه .على اي حال التواصل
الـلـبـنــانــي ـ ـ ـ ـ الفلسطيني قــائــم على
املستويات كلها للحيلولة دون اي
توتر».
ُي ـســأل املــديــر ال ـعــام لــامــن ال ـعــام عن

مصير العسكريني املخطوفني لدى
ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات ال ـت ـك ـف ـيــريــة ،ال ـعــال ـقــن
ت ـقــري ـبــا ب ــن ال ـس ـم ــاء واالرض ،بني
الحياة واملوت؟
يـقــول« :مشكلتهم ال تتطلب توافقا
ع ـل ــى ح ـل ـهــا ـ ـ ـ ـ ـ وهـ ـ ــذا ح ــاص ــل ـ ـ ـ ـ ـ بــل
تــوافــق على عــدد مــن الـنـقــاط .اعتقد
انها في جزء كبير منها على السكة
الـصـحـيـحــة لـحـلـهــا ،ان ـمــا خطواتها
بطيئة ج ــدا .وه ــي ح ــال املـفــاوضــات
ال ـتــي اج ــده ــا بـطـيـئــة ،ب ــل أب ـطــأ مما
ي ـجــب .ق ــد ُي ـع ــزى االمـ ــر ال ــى الطقس
وال ـظــروف املناخية الصعبة ،وعــدم
ت ـم ـك ــن ال ــوسـ ـط ــاء مـ ــن الـ ـت ــوج ــه ال ــى
الـ ـج ــرود والـ ـت ــواص ــل م ــع املـسـلـحــن
هـ ـ ـن ـ ــاك .اذ م ـ ــن غـ ـي ــر املـ ـمـ ـك ــن ادارة
ال ـت ـفــاوض عـبــر ال ـهــاتــف ،ب ــل يـجــري
م ــع وس ـط ــاء يـتـنـقـلــون ب ــن االف ــرق ــاء
املعنيني».
أيـ ـ ـ ــن أصـ ـ ـب ـ ــح املـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاوض ال ــرسـ ـم ــي
الفعلي؟
يـ ـضـ ـي ــف« :ه ـ ـن ـ ــاك ت ـك ـل ـي ــف واض ـ ــح
ورسمي وصريح من مجلس الوزراء،
وعلى لسان رئيس الحكومة وكذلك
الوزراء املعنيني بدءًا بوزير الداخلية،
ان املفاوض الرسمي هو املدير العام
لــامــن ال ـع ــام .ام ــا الــوس ـطــاء ،فهناك
ك ـث ـي ــرون ي ـ ّـدع ــون هـ ــذا ال ـ ـ ــدور .نحن
غير معنيني بتحديد الوسيط .ثمة
وس ـطــاء ي ـت ــرددون علينا ونـتـحــدث
م ـع ـه ــم ف ـ ــي االم ـ ـ ـ ــر ،وهـ ـ ــم امل ـع ـن ـي ــون
باملهمة .لسنا فــي طــور الــدخــول في
ن ــزاع او منافسة مــع اح ــد .الوسيط
يعرف نفسه جيدا ،وهو الذي يجلس
معنا ونسمع منه اقتراحات وطلبات
ويحمل منا اليهم اقتراحات وطلبات
ايضا.
هل هناك وسيط حقيقي جــدي غير
احمد الخطيب الذي تنحى؟
يقول الـلــواء ابراهيم« :طبعًا ،طبعًا.
ان ــه م ــوج ــود .ال ــى اآلن ال ي ــزال ق ــادرًا
ع ـل ــى االض ـ ـطـ ــاع بـ ــالـ ــدور امل ـط ـلــوب
مـ ـن ــه .اال ان الـ ـنـ ـت ــائ ــج رهـ ـ ــن ت ـط ــور
املفاوضات».
مــاذا عن زيارته دمشق اخيرًا ،وهي
الثانية في فترة وجيزة؟
يـ ـق ــول« :الـ ــزيـ ــارة ال ـســاب ـقــة ارتـبـطــت
بـمـلــف الـعـسـكــريــن امل ـخ ـطــوفــن .امــا
الـ ـ ــزيـ ـ ــارة االخـ ـ ـي ـ ــرة فـ ـك ــان ع ـنــوان ـهــا
اجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـعـ ـب ــور ال ـ ـجـ ــديـ ــدة عـنــد
الـ ـح ــدود ال ـت ــي ات ـخــذت ـهــا الـسـلـطــات
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة .اسـ ـتـ ـطـ ـي ــع ال ـ ـ ـقـ ـ ــول ان
ال ـ ــزي ـ ــارة ك ــان ــت اي ـج ــاب ـي ــة الي ـض ــاح
هــذه االج ــراءات للسلطات السورية،
بـتـكـلـيــف م ــن ال ـح ـكــومــة الـلـبـنــانـيــة.
ش ــرح ــت ل ـهــم االجـ ـ ـ ـ ــراءات ،وال ــوض ــع
يشق طريقه الى حل املشكلة التي لم
تحل جذريا بعد .اعــربــوا عن وجهة
نـ ـظ ــره ــم ،وه ـ ــم م ـت ـف ـه ـمــون امل ــوق ــف،
لـكـنـهــم تـحـفـظــوا ع ــن الـطــريـقــة الـتــي
اتخذت فيها االجراءات ويرون فيها
مشكلة».
هــل يـخـشــى عـلــى ح ـيــاة العسكريني
املخطوفني؟
ي ـ ـض ـ ـيـ ــف« :م ـ ـ ـ ــن امل ـ ـ ــؤك ـ ـ ــد ان ـ ـه ـ ــم ف ــي
خـ ـ ـط ـ ــر بـ ـ ـع ـ ــدم ـ ــا ن ـ ـ ـفـ ـ ــذت تـ ـ ـه ـ ــديـ ــدات
ســاب ـقــة .املـشـكـلــة مـفـتــوحــة ع ـلــى كل
االحتماالت ،اال اننا نقوم بواجباتنا
بما يحفظ امن العسكريني ،وال يفرط
ب ـس ـيــادة ال ــدول ــة .ال ض ـمــانــات بـعــدم
الـتـعــرض لـهــم .مــا يقلقني فــي ملف
العسكريني التنافس واملزايدة عليه
في ما بني الخاطفني انفسهم .نحن
جـ ــاهـ ــزون ل ـل ـم ـقــاي ـضــة ت ـح ــت سـقــف
الـ ـق ــان ــون ،ويـ ـب ــدو ان ث ـم ــة اشـ ـ ــارات
ايجابية مــن جــانــب الخاطفني لحل
امل ــوض ــوع .لـيـســت اشـ ـ ــارات جــديــدة،
ون ـع ـم ــل ع ـل ــى اق ـ ـتـ ــراحـ ــات وش ـ ــروط
وشروط مضادة ،ونأمل في ان تبلغ
خــواتـيـمـهــا ال ـس ـع ـيــدة .ال ت ـمــت هــذه
االقتراحات والشروط بصلة الى كل
مــا ك ــان اث ـيــر ســاب ـقــا .ال ـش ــروط رهــن
تكتم املفاوضني».

