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من "حزب الله" إلى الواليات املتحدة األميركية: 
الشبكات املتنّوعة لعّباس إبراهيم

وحركات  لالرهاب  جاينز  "مراقب  مجلة  نرشت 
 Jane’s Terrorism and Insurgency التمرد" 
تقريرا عن  االول 2020  كانون  Monitor يف 18 
املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم اعده 
ميتش بورتريو وكايت كوكس، تناول الدور الذي 
يضطلع به محليا واقليميا ودوليا، وشبكة ادواره 
والديبلوماسية،  باالمن  مرتبط  ملف  من  اكرث  يف 
اضف نظرة الغرب اليه وتقييم مهامته ومكانته 
مسؤولياته  اىل  امان،  كعنرص  اللبناين  النظام  يف 
موقوفني  واطالق  االرهاب  مكافحة  يف  املختلفة 

وخربته يف التفاوض مع الدول.

هنا نص التقرير مرتجام: 

النقاط الرئيسية
لالمن  العام  املدير  ابراهيم  عباس  يتمتع   •
واسعة  مروحة  اىل  الوصول  بقدرة  اللبناين  العام 
اوروبيون  ضمنهم  من  الفاعلة،  الجهات  من 
فضال  االمريكية  السياسة  يف  رسميون  ومسؤولون 
عن خصوم الواليات املتحدة االمريكية مثل ايران 

وسوريا و"حزب الله" يف لبنان.
عىل  الحفاظ  يف  رئيسيا  دورا  ابراهيم  يلعب   •
االستقرار الوطني والديبلوماسية الدولية ما ادى 
اىل احجام الحكومات الغربية عن فرض عقوبات 

عليه بسبب صالته بـ"حزب الله".
• التطورات السياسية القامئة - مبا يف ذلك التزام 
االتفاق  استئناف  االمريكية  املتحدة  الواليات 
النووي االيراين يف ظل ادارة بايدن - ستعزز قيمة 

ابراهيم يف نظر املجتمع الدويل.

شبكات ابراهيم
لالمن  العام  املدير  ابراهيم  عباس  اللواء  يرتبع 
حلقة  عن  عبارة  هي  دائرة  يف  لبنان  يف  العام 
وصل غري مألوفة، تجعله عىل متاس سيايس مع 
واالمريكيني،  االوروبيني  السياسيني  املسؤولني 
باالضافة اىل خصوم الواليات املتحدة االقليميني: 
ايران وسوريا و"حزب الله" يف داخل لبنان. عززت 
استقالليته السياسية وعقده الصفقات االقليمية 
كاحدى  مكانته  واسع  باحرتام  تحظى  التي 

بإزاحة اشخاص ال يثق بهم حزب الله يف املراكز 
االمنية. كان عليهم فعل ذلك يف ظل كل حكومة".

استشارتهم  سابقون  ومسؤولون  خرباء  ستة  قال 
"جاينز" يف هذا التحليل بأن فرض اي عقوبات عىل 
امتداد شبكاته  امرا غري حكيم.  ابراهيم سيكون 
الحكومات  بأن  يعنيان  االستقرار  عىل  وتأثريه 
الغربية قد استفادت من مقاربة اكرث تعاونا معه.

ان  وتريد  سوريا  يف  مفقود  مواطن  لديك  "هل 
مسؤول  قال  معه"  تكّلم  عنه؟  النظام  تسأل 
استخباري اورويب ربطته عالقات وثيقة بابراهيم 

لعقد من الزمن. 
النقود اىل سوريا  "هل تحتاج اىل نقل كيس من 
لدفعها ألحد قام بخطف مواطنك؟ )وهذا يتوقف 
االتصال  عليك  سوريا(،  يف  وجوده  مكان  عىل 
عنارصه  من  مجموعة  الله  حزب  لدى  هل  به؟ 
مفقودون يف خارج حلب ويريد من االتراك العثور 
املسؤول  اضاف  بعّباس".  يتصلون  انهم  عليهم؟ 
الرسمي: "االشخاص الوحيدون الذين ال يتصلون به 
هم االرسائيليون ورمبا ينبغي عليهم القيام بذلك".

الخلفية العسكرية
قبل توليه منصب مدير االمن العام يف العام 2011،  
تدّرج ابراهيم قدما يف رتب الجيش اللبناين حيث 
خدم يف عمليات مكافحة االرهاب واالستخبارات 

ووّسع تأثريه الدويل مع مرور الوقت.
"كان احد رجال بري، لكنه ترعرع يف الحرب االهلية 
وبقي  االرهاب  مكافحة  ويف  الجيش  صفوف  يف 
للجيش" يقول جرنال متقاعد وصديق  دوما وفيا 
الجيش  صفوف  يف  انخرط  ابراهيم.  من  مقرّب 
اللبناين يف العام 1980، وبحلول اواسط الثامنينات 

توىل سلسلة من عمليات مكافحة االرهاب.
بعد ان توىل قيادة االرشاف عىل التفاصيل االمنية 
التي كانت تحمي مندويب جامعة الدول العربية 
خالل زيارة قاموا بها اىل بريوت يف العام 1987، 
قاد ابراهيم التفاصيل االمنية لعدد من املسؤولني 
الياس  الرئيس  ضمنهم  من  النافذين  اللبنانيني 
هراوي ورئيس الوزراء رفيق الحريري. بعد انتهاء 
الحرب االهلية، تابع تدريبات يف الواليات املتحدة 

واململكة املتحدة.

لبنان. يف  نفوذا  االكرث  الرسمية   الشخصيات 
يرشف اللواء ابراهيم بصفته مديرا عاما لالمن العام 
عىل ادارة حدود لبنان ووثائق الهوية  لالجانب 
واللبنانيني. منذ توليه منصبه يف العام 2011، وّسع 
ابراهيم النفوذ الديبلومايس واالستخبارايت واالمني 
لهذا املنصب، وهو يشارك روتينيا يف االستحقاقات 
الدولية الرفيعة املستوى. يف ترشين االول املايض 
- عىل سبيل املثال - التقى مبستشار االمن القومي 
مسؤولني  من  وسواه  اوبراين  روبرت  االمرييك 

امريكيني رفيعي املستوى يف واشنطن.
يتقاطع  تأثري ابراهيم مع نفوذ شخصيات قوية يف 
لبنان، مبن فيها قائد الجيش اللبناين العامد جوزف 
عون. يف بلد يتسم بالتقلبات السياسية واالنهيار 
االقتصادي، يعمل ابراهيم ايضا كواحد من صالت 
مع  اللبنانية  للحكومة  الوحيدة  الفعالة  الوصل 

الحكومات الوطنية االخرى.
احد  من  ليس  لذا  املوقع.  وحدة  عىل  "يحافظ 
بعض  بسبب  بالعقوبات  رضبه  مستعجل 
االتصاالت مع حزب الله. تجنب العقوبات ليس 
ذا مغزى فحسب، بل انه وبكل رصاحة مفيد جدا 
للسياسة الخارجية االمريكية" يقول مسؤول امني 
امرييك عمل يف ادارة باراك اوباما، وطلب عدم ذكر 
اسمه نظرا اىل دور عتيد سيلعبه يف ادارة الرئيس 

املنتخب جو بايدن.
السابق يشري اىل مرشوع قانون يف  وكان املسؤول 
لفرض عقوبات عىل مسؤولني  االمرييك  الكونغرس 
لبنانيني يعملون يف حكومة يشارك فيها "حزب الله".

لبنان،  جنوب  من  شيعي  مسلم  وهو  ابراهيم، 
يعترب مقربا من رئيس مجلس النواب نبيه بري 
الذي ينظر اليه عىل انه قناة اتصال راسخة بني 

الغرب وقيادة "حزب الله". 
"هو ساهم عىل نحو اسايس يف تشكيل الحكومة 
الحالية مع بّري. كانا يتنقالن بني رئيس الجمهورية 
ميشال عون ورئيس الحكومة املكلف حاليا سعد 
االفرقاء" قال محلل  الله وبقية  الحريري وحزب 

سيايس لبناين طلب عدم ذكر اسمه.
فريق"  لكل  امنية  وعودا  ابراهيم  عباس  "قّدم 
بحسب املحلل املذكور عىل غرار ان "حزب الله 
لن يستهدف رجال الحريري، والحكومة لن تقوم 

ضابطا  ابراهيم  كان  االهلية   الحرب  نهاية  "يف 
شابا ونجام" قال الجرنال اللبناين املتقاعد. 

والجيش  للدولة  مواليا  وبقي  شيعيا  "كان 
تعلم  والسياسيني.  الديبلوماسيني  ومنفتحا عىل 
الحقبة  تلك  وخالل  ممتاز،  بشكل  االنكليزية 
للضباط  وكان  لبنان،  مساعدة  الجميع  اراد 
النافذة فرص جيدة للدراسة يف  ذوي العالقات 

الواليات املتحدة االمريكية واوروبا".
مّتت   ،)2005-1976( السوري  االحتالل  ظل  يف 
مكافحة  وحدات  صفوف  يف  ابراهيم  ترقية 
اللبناين،  للجيش  التابعة  واالستخبارات  االرهاب 
والتي غالبا ما كانت تنّفذ عمليات صغرية  مل تحظ 

باهتامم خارج لبنان.
 

طرابلس والبقاع وصيدا... 
محازبني  ضد  دامئة  عمليات  هناك  كانت  طاملا 
تنزع  مل  التي  امليليشيات  من  وعدد  اسالميني 
ابراهيم  اصيب  االهلية.  الحرب  بعد  سالحها 

مرتني يف هذه العمليات. 
يقول  كام  بأس"  وذو  الشكيمة  قوي  "رجل 
الجرنال املتقاعد: "ساعد ايضا يف اجالء معسكر 

كركرين  )بارتييا  الكردستاين  العامل  حزب 
كردستان( من البقاع  ما منحه خربة يف التفاوض 

بني السوريني واالتراك".
بعد اغتيال الحريري يف العام 2005، توىل ابراهيم 
الجيش  اقوى دور قد مينح اىل مسلم شيعي يف 
رئيس  املسيحيون:  عليه  يهيمن  الذي  اللبناين 
املخابرات العسكرية لجنوب لبنان. كان املكتب 
املختص يقع يف قاعدة عسكرية عىل بعد بضع 
مخيم  وهو  الحلوة.  عني  من  االمتار  من  مئات 
لالجئني الفلسطينيني يف لبنان معروف مبستويات 
العنف املرتفعة، وكان مسؤوال عن توفري الحامية 
مع  الحدود  عىل  والسيطرة  الالجئني  ملخيامت 
ارسائيل واالضطالع باالتصال العسكري وبالتنسيق 
مع قوات االمم املتحدة املوقتة العاملة يف جنوب 

لبنان )اليونيفيل( ومع "حزب الله".
"يتحكم هذا املكتب يف الوصول اىل جنوب لبنان 
واىل املخيامت الفلسطينية، ويرتتب عليه التنسيق 
الله" يقول الجرنال: "عنّي  اليونيفيل وحزب  بني 
ابراهيم يف هذا املركز ألنه كان ذا موهبة ويحظى 
باحرتام كبري، نعم، ولكن ايضا ألن حزب الله قرر 

انه ميكنه الوثوق به".

ادى تعزيز دور قوات "اليونيفيل" بعد حرب العام 
2006 مع ارسائيل اىل املزيد من ارتقاء ابراهيم، 
وفق مسؤول املخابرات االوروبية، وهذا ما دفع 

به ايضا التحقيق الدويل يف اغتيال الحريري. 
انتشار  لعمليات  يتصدى  وهو  اوالً  به  "التقيت 
للغاية  وجدياً  للغاية  حادا  وكان  "اليونيفيل"، 
ودقيقا" يقول املسؤول االورويب: "بدأ ضباط حلف 
شامل االطليس وسفاراته يالحظونه كشخص جاد 
تقّدم  مع  ذلك  واستمر  معه،  التعامل  ميكنهم 

التحقيق يف قضية الحريري".
 "انا احبه كثريا" يقول محقق يف املحكمة الخاصة 
ولقد  الذكاء،  حاد  لكنه  عنيد  رجل  "انه  بلبنان: 
كان يتعامل معنا دوما بصدق. ومن الواضح بأن 
املسؤول االمني يف حزب الله وفيق صفا كان مينحه 

الثقة للعب دور مستقيم يف قضية الحريري".

اآلفاق املستقبلية
تستمر قيمة ابراهيم باكتساب اهمية بالنسبة اىل 
املجتمع الدويل يف ضوء التطورات الجيوسياسية 
القادمة  بايدن  ادارة  التزمت  املتواصلة. 
الديبلوماسية املتعددة الطرف واستئناف االتفاق 
النووي االيراين. يواجه كل من لبنان وسوريا انهيارا 
مهاجمة  إرسائيل  تواصل  بينام  وشيكا،  اقتصاديا 
"حزب الله" واملواقع واملسؤولني االيرانيني يف انحاء 
املنطقة كلها. كل ذلك يجعل من ابراهيم شخصية 
ال ميكن االستغناء عنها بالنسبة اىل املجتمع الدويل. 
بأن  قوي  احتامل  هناك  نفسه،  الوقت  يف 
العنيفة  القمع  حمالت  مع  ابراهيم  يتسامح 
لبنان.  يف  للحكومة  املناهضني  املتظاهرين  ضد 
ميتلك خطا سلطويا، وقد اظهر استعدادا لرتحيل 
املعارضني السوريني، ويعرف بأن سلطته تعتمد 

جزئيا عىل قبول "حزب الله".
تبقى منها"  او ما  للدولة  "انه يرى نفسه حاميا 

وفق مسؤول املخابرات االورويب:
من  نوع  بأي  القيام  اىل  سيعمد  انه  اعتقد  "ال 
رسميا  البلد  ادارة  يستطيع  ال  فهو  االنقالب. 
سبب  لدّي  لكن  حال.  اي  عىل  شيعيا  باعتباره 
النظام  تدمري  بأن  يعتقد  بأنه  لالعتقاد  مبارش 
الطائفي يف هذا الوقت سينهي لبنان. سوف يدعم 

النظام القائم بالطبع".
يتمتع  املتسلطة،  امليول  بعض  من  الرغم  عىل 
ابراهيم مبا يكفي من املهارة كمؤثر فاعل إلبعاد 
نفسه عن العنف السيايس وللحفاظ عىل عالقاته 

الديبلوماسية مع الغرب.

تقرير


