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اللواء إبراهيم في واشنطن: نخوض محاولة 
وساطة حول املفقودين األميركيني

ليس للعدو إستخراج النفط أو التصرف بشمال الخط 29
عندما تصل طائرة امريكية خاصة اىل مطار رفيق الحريري الدويل، لتقل املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم من بريوت 
اىل واشنطن، فان املهمة عىل قدر عال من االهمية، وهي مهمة استثنائية بامتياز من ضمن املسار االسايس الذي اختطه يف 

عمله االمني، واضعا نهجا جديدا ملقاربة كل امللفات املطروحة تحت عنوان "انسنة االمن"

ليست املرة االوىل يزور فيها اللواء عباس 
ابراهيم الواليات املتحدة االمريكية  بدعوة 
البيت االبيض وبطائرة خاصة مرسلة  من 
هي  الحقيقة  ففي  واشنطن.  اىل  لنقله 
دول  كام  عامني،  من  اقل  يف  الثانية  املرة 
ابعاد  له  بهدف  وعربية،  واقليمية  غربية 
سامية تتصل بتحرير ارسى واماطة اللثام 
عن مصري مفقودين. اال ان زيارته االخرية 
اتجاه،  من  اكرث  يف  فّست  واشنطن  اىل 
متالحقة  تطورات  جاءت يف خضم  كونها 
امتام  بعد  جاءت  وهي  وخارجيا،  داخليا 
االستحقاق االنتخايب النيايب، والذي متكنت 
تأمني  من  واالمنية  العسكرية  االجهزة 
لذلك  تذكر.  حوادث  دون  من  سالمته 
لطبيعة  والتفسريات  التحليالت  كرثت 
اللواء  االمني"  "الديبلومايس  سيبحثه  ما 
وبعضها  اصاب  بعضها  ابراهيم.  عباس 
التجني.  تعّمد  االخر  والبعض  اخفق، 
الجواب  هي  والنتائج  الوقائع  ان  اال 
استفهام  عالمات  من  طرح  ما  كل  عىل 
الصحافة  وتصف  الزيارة.  بطبيعة  تتصل 
يقود  انه   عىل  ابراهيم  اللواء  االمريكية 
الجيش،  بعد  لبنان  يف  أمني  جهاز  اقوى 
ماهر  كمفاوض  طيبة  بسمعة  ويتمتع 
املقيمني  عن  االفراج  تأمني  عىل  ساعد 
غودوين  سام  مثل  االمريكيني  واملواطنني 
سوريا،  يف  محتجزا  كان  الذي  السائح 
لبناين حاصل  اعامل  زكا وهو رجل  ونزار 
عىل اقامة دامئة يف الواليات املتحدة خيل 
ايران عام 2019. كام نجح يف  سبيله من 
الكندي  السائح  عن  االفراج  يف  التوسط 

كريستيان يل باكسرت يف عام 2019 بعدما 
كانون  يف  السورية  السلطات  احتجزته 

االول 2018 يف اثناء اجازته.
اللواء  من  استطلعت  العام"  "االمن 
والنتائج  الزيارة  ابراهيم طبيعة واهداف 

املحققة.

اىل  لزيارتكم  االسايس  الهدف  ما   ■
الواليات املتحدة االمريكية؟

السلطات  من  تلقيتها  لدعوة  بناء   □
االمن  مستشارية  من  وتحديدا  االمريكية، 
القومي، وانطالقا من موقعي كمدير عام 
محادثات  اجريت  اللبناين،  العام  لالمن 
مع كبار املسؤولني االمريكيني يف واشنطن، 

مع  املفاوضات  استئناف  يف  البحث  وتم 
مصري  معرفة   شأن  يف  سوريا  الشقيقة 
اوسنت  فيهم  مبن  االمريكيني،  املفقودين 
تايس، حيث التقيت كبار مسؤويل البيت 
واملخابرات،  الخارجية  ووزارة  االبيض 
توىل  ان  منذ  يل  االوىل  الزيارة  وهي 
كانون  يف  منصبه  بايدن  جو  الرئيس 
االمريكيني  املسؤولني  ان   .2021 الثاين 
يريدون مني استئناف جهودي لحل هذه 
ناسهم، هذا ما  املشكلة، ويريدون عودة 

اليه. يهدفون 

يف  عقدمتوها  التي  اللقاءات  ابرز  ما   ■
واشنطن؟

□ التقيت يف خالل زياريت منسق الرشق 
االوسط  وافريقيا يف البيت االبيض وكبار 
واالمن  الخارجية  وزارة  يف  املسؤولني 

واالستخبارات. كام  استضافتني منظمة
وهي   ،Hostage Aid Worldwide
مصري  عن  بالبحث  تعنى  منظمة 

االمريكيني. املفقودين 

مع  بحثتموها  التي  املواضيع  اهم  ما   ■
الذين عقدتم معهم  االمريكيني  املسؤولني 

متتالية؟ لقاءات 
املستقل  الصحايف  تايس،  اطالق رساح   □
يف  فقد  الذي  البحرية  مشاة  يف  والسابق 
عام  يف  سوريا  يف  الحرب  تغطيته  اثناء 
التي  املواضيع  رأس  عىل  كان   ،2012
ملفه  ناقشنا  املحادثات.  خالل  يف  بحثت 
االتفاق  وتم  املفقودين يف سوريا،  وباقي 
عىل انه يجب احراز تقّدم، لكن علينا ان 
نرى اوال كيف ميكننا سد الفجوة، وكيفية 
واشنطن  بني  النظر  وجهات  تقريب 

ودمشق.

يف  حققتموه  الذي  التقدم  هو  ما   ■
زيارتكم اىل واشنطن عىل هذا الصعيد؟

□ ابرز ما تم تحقيقه هو ان هناك احتامال 
حيث  من  املفاوضات  تبدأ  بأن  قويا 
االمرييك  الرئيس  والية  نهاية  يف  توقفت 
الثاين  ترشين  يف  ترامب  دونالد  السابق 
خالل  كثريا  اقرتبنا  قد  كنا  بعدما    .2020
عملية  اطالق  من  ترامب  الرئيس  عهد 
حاسمة  نتائج  اىل  والوصول  التفاوض، 
حول مصري املفقودين. يومها شملت تلك 
مطالب  تايس  إطالق  شأن  يف  املحادثات 
بانسحاب  تتصل  السورية،  الحكومة  من 
واستئناف  الرقة  من  االمريكية  القوات 
العالقات الديبلوماسية االمريكية مع سوريا 
عىل  نعمل  ونحن  العقوبات،  بعض  ورفع 
ان تستأنف املفاوضات من حيث انتهت.

■ هل حملتم تطمينات اىل عائلة تايس؟
مرات  ثالث  تايس  والدة  مع  التقيت   □

ابنها  مصري  كشف  حتى  جهدا  ادخر  لن 
وانهاء هذا امللف.

عىل  ليس  تايس  ان  ذلك  يعني  هل   ■
قيد الحياة؟

□ لسنا متأكدين من ان اوسنت تايس عىل 
قيد الحياة، وال احد متأكدا من ذلك، وال 
تأكيد  وجود  عدم  ظل  يف  التأكد  ميكنني 
الحياة،  قيد  عىل  يزال  ال  بأنه  سوريا  من 
الزيارة  هذه  بعد  سوريا  بزيارة  وسأقوم 
نتائج  السورية يف  القيادة  ابحث مع  ليك 
زياريت اىل واشنطن وامكان تحقيق تقدم 

حاسم يف كشف مصري تايس.

التي  الشاقة االوىل  ■ هي ليست املهمة 
تخوضونها، هل تتوقعون نتيجة ايجابية؟
□ يف خالل الحرب السورية، توسطت من 
موقعي كمدير عام لالمن العام يف عمليتي 
عام  سوريا.  من  رئيسيتني  رهائن  تحرير 

مجموعة  إطالق  بتأمني  قمت    2013

يف خالل احد اللقاءات.

اللواء ابراهيم 
ووالدة اوسنت 

تايس.

اعمل على تقريب 
وجهات النظر بني واشنطن 

ودمشق

الرئيس االميركي يهتم 
بشكل خاص بقضية اوسنت 

تايس وباقي املفقودين 
في سوريا

الحدث

ايام،  التي استمرت ثالثة  يف خالل زياريت 
اجابات  االن  اىل  سوريا  تقدم  مل  ولكن 
ظروف  او  ابنها  صحة  حول  واضحة 
احتجازه. الجميع يريد اغالق هذا امللف، 
اما  ذلك.  تحقيق  اىل  تواقون  والكل 
بخصوص والدة تايس، فقد وعدتها بأنني 
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احتجزوا  الذين  اللبنانيني  الحجاج  من 
املتمردين  املعارضة  مجموعات  لدى 
عام  ويف  الرتكية،  الحدود  من  بالقرب 
من  مجموعة  إطالق  يف  توسطت   2014
اختطفهن  اللوايت  االرثوذكس  الراهبات 
من  سوريا  يف  االرهايب  "النرصة"  تنظيم 
ديرهم يف معلوال. االن ينصب العمل عىل 
كشف مصري تايس وباقي املفقودين. وما 
الرئيس  من  الخاص  االهتامم  هو  يشجع 
وما  تايس،  بقضية  بايدن  جو   االمرييك 
يف  رغبة  من  واشنطن  يف  ايضا  ملسته 
الحوار يجعلني متفائال بإنهاء هذا امللف.

■ هل تطرقتم اىل الشأن اللبناين يف خالل 
زيارتكم واشنطن؟

بالشأن  يتعلق  ما  يف  كبري  قلق  هناك   □
الداخيل اللبناين، وهذا القلق يرتّكز بشكل 
االجتامعي  االنهيار  مخاطر  عىل  اسايس 
الذي  والنقدي  االقتصادي  االنهيار  بسبب 
عدم  من  قلقون  ونحن  لبنان،  يرضب 
االستقرار االجتامعي يف لبنان اكرث من  عدم 
يف  الحق  له  فالشعب  السيايس.  االستقرار 
اللرية  انهيار  عىل  الصوت  ورفع  االعرتاض 
اللبنانية،  لكننا ال نريد ان يتحول االمر اىل 
ملنع  استثنايئ  بجهد  نعمل  ونحن  فوىض، 

دخول البالد يف فوىض مجتمعية.

■ كيف تقرأون نتائج االنتخابات النيابية 
وما افرزته من توازنات جديدة؟

جرت  التي  االنتخابات  اعقاب  يف   □
الشلل  خطر  ازداد  املايض،  ايار   15 يف 
اسفرت  التي  النتائج  وهذه  السيايس، 
كارثة،  ُتحدث  أن  ميكن  االنتخابات  عنها 
ألن لدينا تكتالت سياسية كبرية مع اتساع 
وال  القضايا،  مختلف  يف  بينها  الفجوة 

توجد اغلبية القرار القوانني.

البحرية  الحدود  ترسيم  عن  ماذا   ■
يف  ما  شيئا  سمعتم  وهل  الجنوبية 

واشنطن؟
البحرية  الحدود  ترسيم  موضوع  شأن  يف   □

يحاول  والذي  االرسائييل،  والعدو  لبنان  بني 
املوفد االمرييك آموس هوكستاين التوّسط يف 
شأنها، فان الواليات املتحدة تنتظر رد لبنان 
عىل املقرتح االمرييك الذي قدمه هوكستاين. 
مكتوبا  اقرتاحا  هوكستاين  آموس  لنا  قدم 

وعلينا ان نرد.

عملية  من  االمرييك  املوقف  هو  ما   ■
ترسيم الحدود البحرية، مبعنى اوضح هل 

يستعجلون الوصول اىل اتفاق؟
االسايس  الوسيط  هو  االمرييك  الجانب   □
يف عملية التفاوض يف شأن ترسيم الحدود 
عىل  حريص  وهو  الجنوبية،  البحرية 
كان  وكلام  امللف.  هذا  انهاء  يف  نجاحها 
الحل ارسع، اصبحت نسبة ظروف النجاح 

اكرب. الجانب االمرييك متحمس النهاء هذا 
اىل  تؤدي  ان  ميكن  صفحة  وطي  امللف 

انفجار الوضع مع العدو االرسائييل.

اللبناين  الرد  ان  اعتقادكم  يف  هل   ■
سيفتح الباب امام عودة التفاوض ايا كان 

مضمون هذا الرد؟
ينتظر  االمرييك  الجانب  يزل  مل  طبعا.   □
ما  عىل  اللبنانية  السلطات  من  الرد 

اودعه الوسيط االمرييك آموس هوكستاين 
اىل  االخرية  زيارته  يف  اللبنانية  السلطات 
سيفتح  الرد  هذا  ان  املؤكد  من  بريوت. 
بني  مجددا  والتفاوض  النقاش  باب 
رعاية  تحت  ودامئا  املعنيني،  االطراف 

االمم املتحدة وبوساطة امريكية.
 

■ ماذا تتوقعون اذا ارص العدو االرسائييل 
عىل االستخراج من حقل كاريش؟

هو   29 خط  ان  املبدأ  يف  لبنان  يعترب   □
الخط  داخل  هو  ما  وكل  التفاوض.  خط 
29 يصبح مناطق متنازع عليها، وال يحق 
بأي  الترصف  او  النفط  استخراج  للعدو 
سيصبح  وبالتايل  الخط.  هذا  شامل  يشء 
او  اللبنانية  النفطية  بالرثوة  املساس 
اللبنانية  السيادة  عىل  تعد  مبثابة  غريها، 
البحرية  الحدود  ان  طاملا  لبنان.  وحقوق 
مل ُترّسم بعد، سيكون للبنان رد كام لو ان 
سيادته  عىل  اعتداء  اىل  تعرض  قد  لبنان 

وحقوقه.

■ ماذا عن التطورات االقليمية وخاصة ما 
يتصل منها بالتصعيد بني ايران وارسائيل، 
ما انعكاسات ذلك عىل لبنان لجهة امكان 

تدخل حزب الله؟
□ ايران والعدو االرسائييل يخوضان حربا 
اغتيال  ضوء  يف  مفتوحة،  استخباراتية 
يف  اإلسالمي  الثوري  الحرس  يف  العقيد 
االيرانية  الرضبة  وعقب  اخريا،  طهران 
عىل منشأة تستخدمها ارسائيل يف اربيل 
شامل العراق يف اذار املايض. انا استبعد 
املواجهة،  هذه  اىل  املقاومة  تنجر  ان 
املرحلة  هذه  يف  مخاوف  لدينا  وليست 
عىل  لبنان  من  سرتد  املقاومة  ان  من 

العملية التي حدثت يف ايران.

ايار  البيت االبيض يف وقت سابق من  ابراهيم دعوة اىل  اللواء  • تلقى 
املايض للبحث يف قضية االمريكيني املفقودين، وبعد ايام من لقاء جمع 
الرئيس االمرييك جو بايدن بوالدي اوسنت تايس. وكان الرئيس بايدن اجتمع 
التزامه  ايار املايض بوالدي اوسنت تايس مارك وديربا وكرر  الثاين من  يف 
متابعة العمل من خالل كل السبل املتاحة لتأمني عودة تايس املنتظرة 

طويال اىل احضان عائلته. 
• اكد املتحدث باسم وزارة الخارجية االمريكية نيد برايس ان اللواء ابراهيم 
التقى املبعوث الرئايس الخاص لشؤون الرهائن روجر كارستنز. وقال برايس: 
التأكيد عىل حقيقة  "لن نعلق عىل تفاصيل تلك املباحثات سوى باعادة 
تفيد بأنه ال توجد لدينا اولوية تتجاوز رؤية االفراج اآلمن عن االمريكيني 

املحتجزين ظلام او الرهائن يف اي مكان حول العامل". 
وعلق برايس عىل قضية اوسنت تايس ووساطة اللواء ابراهيم قائال: "تحدثنا 

العرشة  انفصل عن عائلته منذ قرابة  امرييك  تايس وهو  اوسنت  عن حالة 
اعوام، اي انه امىض ربع حياته بعيدا منها". 

اضاف انه "دامئا يف طليعة اهتامماتنا، كام ان بقية االمريكيني املحتجزين يف 
اماكن مثل ايران وروسيا وافغانستان وفنزويال واماكن اخرى هم ايضا يف 

طليعة اهتامماتنا".
• هي الزيارة الثانية  لواشنطن يف اقل من عامني للواء عباس ابراهيم بدعوة 
البيت االبيض، طلبا للمساعدة يف تحديد مكان املفقودين االمريكيني.  من 
هدفت رحلته السابقة يف ترشين االول 2020 اىل تعزيز التفاوض مع الحكومة 
السورية مببادرة من الرئيس دونالد ترامب للمساعدة يف تأمني االفراج عن 
املسؤولني  كبار  اثنان من  زار  العام 2020  االمريكيني. ويف وقت سابق من 
االمريكيني وبينهم روجر كارستنز دمشق الجراء مباحثات رّسية حول مصري 

تايس، ما شّكل اول محادثات رسمية بني البلدين منذ العام 2012.

الزيارة الثانية 
لواشنطن

في عامني

ومع نزار زكا. مع سام غودون الذي كان موقوفا يف سوريا.

الواليات املتحدة 
تنتظر رد لبنان على املقترح 

االميركي الذي قدمه 
هوكستاين

نحن قلقون من عدم 
االستقرار االجتماعي 

في لبنان اكثر من  عدم 
االستقرار السياسي


