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اللواء إبراهيم عن "الحوار الصريح" مع األميركيني:
حرص على اإلستقرار والحّل اإلقليمي ليس بالضغوط

مل تكن زيارة املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم اىل واشنطن يف 14 ترشين االول حدثا عاديا، وهو ما تبدى بوضوح 
يف كثافة االهتامم بها يف االعالمني العريب واالمرييك، نظرا اىل توقيتها والظروف التي متت فيها، لبنانيا واقليميا، باالضافة اىل املكانة 

التي يحتلها اللواء ابراهيم بسبب االدوار التي لعبها سابقا ويأمل كثريون يف ان يلعبها حاليا

حول  والتوقعات  التكهنات  من  الكثري  اثري 
العام  لالمن  العام  للمدير  الرسمية  الزيارة 
اللواء عباس ابراهيم لواشنطن، خصوصا بعدما 
تقارير مفصلة  رئيسية  امريكية  نرشت صحف 
حول الزيارة واللقاءات التي عقدها هناك مع 
مسؤولني امنيني يف البيت االبيض. اىل مستشار 
الذي  اوبراين  روبرت  االمرييك  القومي  االمن 
وجه اليه الدعوة اىل اللقاء يف واشنطن، التقى 
هاسبل  جينا  املركزية  االستخبارات  مديرة 
ومساعد وزير الخارجية االمرييك لشؤون الرشق 
ووسائل  املحللون  وربط  هيل.  ديفيد  االدىن 
اللبنانية،  الداخلية  بالتطورات  الزيارة  االعالم 
اذ جرت قبل االتفاق عىل ترشيح الرئيس سعد 
الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة، ويف ظل 
اللبناين  االستقرار  لبنانية ودولية عىل  مخاوف 
امرييك  سيايس  خرق  مع  تزامنت  كام  امنيا. 

دمشق،  مع  سنوات  منذ  املقطوعة  للعالقات 
ودعوات علنية من الرئيس دونالد ترامب اىل 
للتعاون يف ملف املفقودين االمريكيني،  سوريا 
وتكراره الحديث عن رغبته يف الخروج عسكريا 
من الرشق السوري عشية االنتخابات االمريكية، 
ابراهيم  اللواء  بأن  التكهنات  عزز  ما  وهو 
بهذا  مرتبطة  جديدة  وساطة  بجهود  يقوم 
امللف االقليمي، وقد يساهم يف تحديد مصري 
الصحايف االمرييك اوستني تايس املفقود يف سوريا 
املفقودين  من  آخر  وعدد   ،2012 العام  منذ 

االمريكيني. 
لكن اللحظة الشخصية واللبنانية الخاصة التي 
الذي  التكريم  يف  متثلت  الزيارة،  يف  تجسدت 
حظي به اللواء ابراهيم من "مؤسسة جيمس 
ويبذلها  بذلها  التي  االنسانية  لجهوده  فويل" 
من اجل استعادة املفقودين او السجناء، وهو 

تكريم  سياق  ابراهيم يف  اللواء  تكريم وضعه 
للبنان ودوره التاريخي. 

اشيع  التي  واملسائل  القضايا  هذه  كل  حول 
بعض  واحيانا  التكهنات،  من  الكثري  حولها 
بعد  العام"  "االمن  حاورته  الغريبة،  املبالغات 

عودته اىل بريوت.

■ ما تقييمك للزيارة التي قمت بها اىل واشنطن 
واالهتامم االعالمي الذي حظيت به؟

شكال  املقاييس،  بكل  ناجحة  الزيارة   □
االعالمي  االهتامم  اىل  بالنسبة  ومضمونا.  
فهذا االمر له عالقة مبستوى الشخصيات التي 
التقيتها من ناحية، ومن ناحية ثانية االهمية 
من  االوىل  للمرة  انسانية"  "جائزة  متنح  ان 
لدى  ومعروفة  ومرموقة  محرتمة  مؤسسة 
يجعل  ما  امرييك،  غري  اىل   االمرييك  الشعب 
للموضوع بعدا دوليا اكرث منه داخليا. اضافة 
اىل اهمية ملف املفقودين االمريكيني وتأثريه 
عىل مجرى االنتخابات الرئاسية االمريكية حاليا، 
وهو ما اعتقد كثريون نتيجة الجائزة وتوقيتها 

انه سبب الزيارة .

التي  املحادثات  نتائج  تلخيص  ■ كيف ميكن 
اجريتها يف ما يتعلق بلبنان؟

□  كانت املحادثات رصيحة وواضحة وجرت 
االسايس  الهم  هو  لبنان  مطلقة.  بشفافية 
مكان  كل  يف  كام  االولوية  كانت  ومصالحه 
التقيتهم  قصدته. من املهم القول ان كل من 
للوضع  تقييمنا  اىل  باالستامع  مهتمني  كانوا 
بشكل عام يف لبنان واملنطقة. كان الحديث يف 
الوضع السيايس ملا له من انعكاس عىل الوضع 
االمني بشكل مبارش. هناك اهتامم حول الدفع 
مشاكل  لحل  وحيد  كسبيل  الحوار  اتجاه  يف 
ينتج  لن  والضغط  القوة  ألن  ولبنان،  املنطقة 

الغالف

عنهام اال مزيد من االهتزازات يف املنطقة .وقد 
يف  االمني  االستقرار  عىل  الحرص  كل  ملست 

لبنان من جميع من التقيتهم .

■ كيف كانت مواقف املسؤولني االمريكيني من 
الوضع يف لبنان خصوصا عىل الصعيد االمني، 
باملساعدات  تتعلق  مواقف  من  ملستم  وماذا 

االمريكية للبنان واالجهزة االمنية خصوصا؟
الواليات  تبدي  لبنان،  يف  باالستقرار  ربطا   □
املتحدة االمريكية استعدادها للمساعدة، وهي 
القوى  من  املبذول  الجهد  اىل  باحرتام  تنظر 
ما  وهذا  املضامر،  هذا  يف  اللبنانية  املسلحة 

يجعلها مصممة عىل التعاون االمني.

■ نرش الكثري من التقارير االمريكية حول ارتباط 
زيارتكم االمريكية بخط العالقات بني واشنطن 
ودمشق. ما مدى دقة هذه املعلومات ومباذا 

ترتبط تحديدا وما هو تعليقكم؟
املنطقة، وما  □ تشكل سوريا جزءا مهام من 
يجري فيها يتأثر به لبنان اىل حد كبري. انا سبق 
وقلت اننا ناقشنا الوضع غري املستقر يف املنطقة 
وانعكاسه عىل لبنان وعىل كل املستويات. اما 
بالنسبة اىل العالقة االمريكية – السورية، فهذا 
لبناين.  مسؤول  اي  شأن  وليس  الدولتني  شأن 

لكن ليس رسا اننا كجهاز امني رسمي ساعدنا 
الرعايا االمريكيني القاطنني يف سوريا اخريا، بناء 
بالدهم عرب  اىل  العودة  امريكية، يف  رغبة  عىل 
لبنان بشكل آمن ومريح. باالضافة اىل موضوع 
وبكل  تاريخيا  عليه  نعمل  الذين  املفقودين 

االتجاهات، مع الكثري من الدول.

جانب  من  تكرميك  ترى  زاوية  اي  من   ■
عىل  اليك  بالنسبة  فويل"؟  جيمس  "مؤسسة 
الصعيد الشخيص، وبالنسبة اىل لبنان ودوره يف 

هذا املجال؟
التكريم فهي رشف  □ بالنسبة اىل الجائزة او 
مؤسسة  من  يأيت  التكريم  وان  خصوصا  يل، 
من  بعيدا  انسانية  مبواضيع  تعني  انسانية 
الكرمية  املؤسسة  هذه  ومنزلقاتها.  السياسة 
والتي تحمل  توجهاتها،  اسمها عىل  يدل  التي 
عنوان شخص نستطيع ان نقول انه شهيد كونه 
قدم روحه بينام كان يحاول نقل الحقيقة عن 
هو  الشخص  هذا  وارهابها.  داعش  مامرسات 
تضع  التي  والدته  التقيت  وقد  فويل.  جيمس 
هذا  ابنها.  اسم  تحمل  ملؤسسة  كبريا  عنوانا 
العنوان هو االنسانية واالنسانية فقط . من هنا 
ارى ان هذه الجائزة هي تكريم للبنان االنسان، 
لبنان الحوار، لبنان املحبة، لبنان الذين نشأنا 
املبادئ، تحت سقفه.  وترعرعنا، يف ظل هذه 
كان لهذه الجائزة ان تعيد اىل لبنان عىل مستوى 
العامل هذا الدور الذي يليق به تنوعا وتفاعال 

مع مختلف حضارات العامل. فلبنان يستحق.
االمريكية  بوست"  "واشنطن  صحيفة  وذكرت 
تعهد مواصلة  ابراهيم  اللواء  ان  لها  تقرير  يف 

الجهود لتأمني حرية ستة امريكيني مفقودين 

اللواء 
ابراهيم مع 

سام غودوين 
وافراد عائلته 

يف واشنطن.

جيمس فويل الذي اعدمته داعش. اللواء عباس ابراهيم مع مستشار االمن القومي االمرييك روبرت اوبراين.
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يف سوريا عىل الرغم من عدم توصل ادارة 
ترامب اىل اي نتيجة مع الرئيس السوري بشار 
االسد، مشرية اىل وجود خالفات داخل االدارة 
تذهب  ان  ينبغي  الذي  املدى  االمريكية حول 
قطعت  التي  دمشق  مع  التعامل  يف  اليه 

واشنطن العالقات معها قبل مثاين سنوات. 
كشفت  وقت  يف  ابراهيم  اللواء  زيارة  جاءت 
فيه صحيفة "وول سرتيت جورنال" االمريكية ان 
مسؤول مكافحة االرهاب يف البيت االبيض كاش 

باتيل قام بزيارة رسية اىل دمشق يف وقت سابق 
من العام الجاري، فيام شكلت هذه الزيارة اول 
اليه  انضم  وقد  الحكومتني.  بني  رسمي  اتصال 
روجر  االمرييك  السفري  الرهائن  شؤون  مبعوث 
االمن  التقاهام رئيس مكتب  كارستينس حيث 

القومي السوري اللواء عيل مملوك. 
قوله  ابراهيم  اللواء  عن  الصحيفة  ونقلت 
البلدين املرتبطني بهذه القضية  "ان سياسات 
انا  انسانية.  مل تكن مصدر قلقه. هذه قضية 
من  ليست  والسياسة  السياسة،  يف  اتدخل  ال 
هؤالء  اعادة  احاول  وسيط  مجرد  انا  شأين. 

االشخاص اىل ديارهم". 
اللواء  ان  اىل  االمريكية  الصحيفة  واشارت 
ابراهيم رفض الحديث عن تفاصيل االتصاالت 
بني حكومة االسد ومسؤويل ترامب من اجل 
لكنه  للخطر،  اي تقدم محتمل  عدم تعريض 
اكد ان املناقشات مل تثبت اي دليل واضح يف 

شأن حياة تايس او االخرين. 
"هذه  ايضا  قوله  ابراهيم  اللواء  عن  ونقلت 
ليست قضية سهلة. اوال علينا بناء جرس ثقة 

بني الطرفني، علام ان ال ثقة حاليا بينهام".  
فقد  االماراتية،  ناشيونال"  "ذا  صحيفة  اما 
عالقات  "لدينا  واشنطن  يف  قوله  عنه  نقلت 
متفائل".  وانا  االمريكيني،  مع  جيدة  عمل 
تأمني  عىل  عمل  ابراهيم  اللواء  ان  وذكرت 
االفراج عن  االمرييك سام غودوين من سوريا، 

املتحدة،  الواليات  املقيم يف  نزار زكا  واللبناين 
اوستني  االمرييك  الصحايف  يزال  وال  ايران.  من 
ويف   .2012 العام  منذ  سوريا  يف  غائبا  تايس 
الرئيس  ترامب  الرئيس  راسل  املايض،  آذار 
االسد يدعوه اىل العمل عىل االفراج عن تايس، 
وقال يف كلمة يف وقت الحق "سوريا، ارجوك 
اعَميل معنا. سنقدرك اذا قمت باخالء سبيله". 
الخارجية االمرييك مايك بومبيو  وكشف وزير 
ان الرئيس ترامب وّجه رسالة اىل الرئيس االسد 
يف آذار بهدف التفاوض يف شأن اطالق تايس.

واشارت الصحيفة اىل ان اللواء ابراهيم يعمل 
"ال  قوله  عنه  نقلت  لكنها  تايس،  ملف  عىل 
توجد تأكيدات حول وضعه وما اذا كان حيا 
ام ال". وذكرت ان اوبراين من جهته، سبق ان 
اشار خالل العام املايض اىل ان واشنطن واثقة 

من ان تايس ما زال حيا.  
يف  ابراهيم  اللواء  توسط   ،2019 آب   9 يف 
اطالق الكندي كريستيان يل باكسرت، وظهر يف 
بريوت يف مؤمتر صحايف اىل جانبه، بعدما كان 
القوانني  اوقف يف سوريا عام 2018 ملخالفته 
السورية. وقال "اعتقدت انني سأبقى محتجزا 
اىل االبد"، وشكر السفارة الكندية والسلطات 
اللبنانية عىل مساعدته يف الخروج من سوريا. 
اما اللواء ابراهيم فقد شكر "الدولة السورية 
امرييك  مواطن  الطالق  معنا  التجاوب  عىل 
مضيفا  كندي"،  واليوم  غودوين(  )سام  سابقا 
ان "اطالق املوقوفني يعيد لبنان اىل املستوى 
التدخل  ان  اىل  واشار  والحضاري".  االنساين 

اللبناين جاء بعد طلب من الدولة الكندية. 
قام  ما  ان  ابراهيم  اللواء  اعلن  بشهر،  قبلها 
به يف قضية االمرييك سام غودوين، الذي كان 
موقوفا يف سوريا، هو "عملية اسرتجاع وليس 
يف  "غودوين  عائلة  ان  اىل  مشريا  تحريرا"، 
التي تواصلت معي يف  الواليات املتحدة هي 
واطلق  عندما  انه  والدليل  ابنها،  قضية  شأن 
اهله  بني  كوسيط  اللبنانية  الدولة  اىل  سّلم 
بتسليمه شخصيا  قمت  السورية،  والسلطات 

يف مكتبي الخاص". 
سوريا  ان  الحقا  غودوين  عائلة  واعلنت 
افرجت عن ابنها بعد وساطة اللواء ابراهيم، 
كان  وهو  بذلها.  التي  الجهود  عىل  وشكرته 
فقد  بعدما  سوريا،  يف  شهرين  ملدة  اختفى 

قرب مدينة القامشيل يف ايار 2019. 

اللواء ابراهيم والرهينة الكندية كريستيان يل باكسرت خالل مؤمتر صحايف لالعالن عن اسرتجاعه يف بريوت.

اللواء ابراهيم مستقبال رئيس وزراء البانيا والوفد املرافق.

اول  ويف  واشنطن  من  عودته  بعد 
استقبل  نشاطه،  استئناف  من  يوم 
اللواء  العام  لالمن  العام  املدير 
رئيس  مكتبه  يف  ابراهيم  عباس 
وزراء البانيا ايدي راما، يرافقه وزير 
والقنصل  ليشاج  ساندر  الداخلية 
العام االلباين يف لبنان مارك غرّيب، 
بالده  شكر  عن  الوفد  عّب  حيث 
بذلها  التي  املثمرة  الجهود  عىل 
اللواء ابراهيم يف اجالء عائلة البانية 
مؤلفة من امرأة واربعة اوالد كانوا 
الهول وروج  موجودين يف مخيمي 

يف شامل رشق سوريا.

اللواء ابراهيم استقبل رئيس وزراء البانيا

اللواء ابراهيم: يجب ان نتحد لبناء 
مجتمع دولي يصون االنسان

الحفل  يف  كلمة  ابراهيم  عباس  اللواء  القى 
فويل  جيمس  "مؤسسة  اقامته  الذي  التكرميي 
اسم  املؤسسة  وتحمل  واشنطن.  يف  للحرية" 
الذي  فويل  جيمس  املستقل  االمرييك  الصحايف 
عمل يف منطقة الرشق االوسط، وخطفه ارهابيو 
داعش يف سوريا عام 2012، واعدموه عام 2014.  

وقال يف كلمته: 
تكرّمهم  الذين  من  واحدا  اكون  ان  "يرشفني 
مؤسسة الشجاع الراحل جيمس فويل، وان اكون 
جزءا من الذين يحملون قيم هذه املؤسسة يف 
الدفاع عن الحرية والحفاظ عىل حقوق االنسان. 
يف  والتضحية  الشجاعة  من  سرية  جيمس  حياة 
الذين ال صوت  سبيل صحافة حرة. كان صوت 
لهم، واراد ان يجعل من الصحافة منبا حقيقيا 
الالعدالة.  وجه  يف  الحقائق  كشف  عىل  قادرا 
سعاديت  مدى  تصف  ان  ميكن  كلامت  يوجد  ال 
وفرحي عندما اساعد يف مّل شمل عائلة او عندما 
او  صديق  زوجة،  ولد،  اب،  ام،  جراح  ابلسم 
تحرير  يف  به  قمت  مبا  باالعتزاز  اشعر  صديقة. 
ويف  قرسا  املحتجزين  والرهائن  االشخاص  بعض 
اعادة مفقودين اىل ذويهم. لكن عىل الرغم من 
ميكنني  ال  به،  اقوم  زلت  وما  به  قمت  ما  كل 
جيمس،  بانجازات  مقارنة  بتواضع  اشعر  ان  اال 
هذا املقاتل الرشس الذي وقف يف وجه اسكات 

الحقيقة حتى استشهاده".
الشهري  االمرييك   - اللبناين  الكاتب  "قال  اضاف: 
جبان خليل جبان مرة: "ان الحياة بغري الحرية 
كالروح  الفكر  بغري  والحرية  روح،  بغري  كجسد 
جسدا  يكون  ال  ان  جيمس  اختار  املشّوشة...". 
من دون روح، ولذلك اصبح شهيد الحرية. ضحى 
يف سبيل الحقيقة والحرية بأهم حق من حقوق 
وللقيم  لجيمس،  ووفاء  الحياة.  وهو  االنسان، 
التي آمن بها، يجب ان نكون امناء عىل املسرية 
ارساء  عىل  والعمل  باالرصار  وذلك  بدأها،  التي 
واستكامل ما بدأه من خطوات جريئة، والتضحية 
بكل ما منلك من اجل الحقيقة والحرية: حرية 
واملعتقد،  الدين  حرية  القول،  حرية  الصحافة، 

واهمها حرية التوق اىل الحقيقة". 
لبنان  وطني،  يكون  ان  جدا  "يسعدين  وقال: 
للحرية.  املنارصة  العربية  البلدان  متاميزا كأحد 
مبنية  برملانية  دميوقراطية  جمهورية  هو  لبنان 

عىل احرتام الحريات العامة، واهمها حرية الرأي 
واملعتقد وحرية الصحافة. واحدى ركائز دستوره 
الدميوقراطي هي الصحافة الحرة واملستقلة والتي 
املنطقة.  يف  للحرية  اشعاع  منارة  منه  جعلت 
يبقى لبنان، رغم ظروفه االجتامعية واالقتصادية 
االنفجار  اىل  باالضافة  الصعبة،  والسياسية 
املرعب الذي هز عاصمته بريوت، متاميزا لكونه 
الحرب  جحيم  من  هارب  لكل  امللجأ"  "الوطن 
والعنف واالضطهاد. ويبقى اللبنانيون متمسكني 
كبلد  التاريخية،  بلدهم  هوية  عىل  باملحافظة 
الطائفي،  والتعايش  والثقايف  الحضاري  للتنوع 
يف  الفكري.  لاللهام  مصدرا  كونه  اىل  باالضافة 
بالتحية  اتوجه  ان  من  يل  بد  ال  املناسبة  هذه 
املتميزة،  املؤسسة  هذه  يف  فرد  كل  اىل  والثناء 
ابقاء  يف  وسعيكم  النبيلة  اهدافكم  اشارككم 
شعلة الحرية منارة لكل انسان تواق اىل العيش 
اىل  ويالالسف،  مييل،  عامل  يف  وطأمنينة.  بسالم 
سباق التسلح. يجب ان ال تنطفئ شعلة االمل 
للسالم ويجب ان نتحد لبناء مجتمع دويل يصون 
االنسان وحقه يف حياة كرمية وآمنة، وهي القيم 

التي استشهد من اجلها جيمس".
الجائزة  بهذه  تكرميي  عىل  "اشكركم  وختم: 
ومن  نفيس،  عىل  آليت  كام  اعدكم،  املرموقة. 
اساهم  ان  واالنسانية،  العسكرية  تربيتي  خالل 
والعنف،  االضطهاد  مكافحة  استطاعتي يف  قدر 
وحرية  املستقل  االعالم  جانب  اىل  والوقوف 
لبنان  وان  السيام  غريبا،  ليس  وهذا  التعبري. 
روح  بسالم  لرتقد  ختاما،  الحرية.  رحم  يف  نشأ 
جيمس فويل وكل الذين سقطوا دفاعا عن الحرية 

وحقوق االنسان. هم ابطالنا الحقيقيون".
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد نقلت عن 
داعش،  قتلته  الذي  الصحايف  والدة  فويل،  ديانا 
عائالت  "ان  االنسانية،  املؤسسة  تدير  والتي 
اكرث  ترامب  ادارة  ان  ترى  املفقودين  االمريكيني 
التزاما من االدارات االمريكية السابقة يف العمل 
املفقودين،  االمريكيني  مصري  كشف  اجل  من 
مهام  دورا  يلعب  ان  ميكن  ابراهيم  اللواء  وان 
تشعر  انها  وقالت  االطار".  التفاوض يف هذا  يف 
بأن "من املهم ان يكون هناك اناس مثل اللواء 
للعثور  االنساين  التفاوض  بدور  للقيام  ابراهيم 

عىل املفقودين االمريكيني".

اللواء ابراهيم: لبنان 
الهم االساسي واالولوية 
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