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وساطاته ّ
تفعل دور وطن الرسالة

األمن العام :جهودنا لجعل لبنان حاجة دول ّية

مل يعد خافيا ان املديرية العامة لالمن العام تقوم بشخص مديرها العام اللواء عباس ابراهيم ،منذ سنوات ،بدور محوري عىل صعيد
اجراء او ادارة وساطات محلية ،اقليمية ،ودولية ،كثرية ومتنوعة .نجاحها يف تحرير عدد كبري من املخطوفني اللبنانيني واالجانب غيض
من فيض نجاحاتها يف ملفات اقليمية ودولية ،حساسة واسرتاتيجية ،بقيت طي الكتامن
ان يصبح لبنان رشيكا اساسيا يف اجراء او ادارة
وساطات تهدف اىل صناعة الحلول الهم املشاكل
والنزاعات االمنية ،االقتصادية ،والسياسية االقليمية
والدولية خصوصا ،فهذا يشكل اثباتا جديدا بانه،
اضافة اىل كونه وطن رسالة تعايش وتفاعل
لالديان والحضارات ،هو ايضا حامل لواء ثقافة
الحوار وثقافة السالم يف العامل .كام مل يعد مجرد
سامع الخبار االتفاقات الدولية ومتلقيا لنتائجها
فقط ،بل اصبح رشيكا يف انجاز الكثري منها .هذا
الدور الحضاري الرائد واملتقدم ازعج كرثا واصبح
محط استهدافات محلية ،اقليمية ،ودولية.
ما التوصيف القانوين لتلك الجهود التي تقوم
بها املديرية العامة لالمن العام؟ .ما ابرز نتائجها
االيجابية عىل لبنان ،وسيئاتها اذا جاز التعبري؟ ما
ابرز ملفات تلك الوساطات التي ميكن الكشف
عنها؟ من قد يستهدف هذا الدور وألي اسباب،
وبأية وسائل؟ ماذا بالنسبة اىل طلب نائب امرييك
انزال عقوبات امريكية يف حق املدير العام لالمن
العام اللبناين؟

االطار القانوين

بحسب القوانني الدولية واالجتهاد الدويل
الحديث ،هناك خمس وسائل ودية وسلمية
لحل النزاعات بني دولتني او جهتني او اكرث:
التفاوض املبارش ،املساعي الحميدة ،الوساطة،
لجان التحقيق ،ولجان التوفيق .لكل منها اصول
واحكام ورشوط قانونية خاصة بها .ليك ال نطيل
الرشح القانوين نقول بشكل مخترص ان الدور
الذي تقوم به املديرية العامة لالمن العام عىل
صعيد السعي اىل حل النزاعات محليا ،اقليميا،
ودوليا ينطبق عليه قانونا توصيف الوساطة .يف
هذا السياق ،تع ّرف الوساطة بانها مسعى ودي
تقوم به دولة ثالثة ،او شخصية حيادية تحظى
بثقة كل االطراف ،من اجل ايجاد حل لنزاع

الدولية الواسعة تلك يف حل الكثري من القضايا
التي تعني لبنان ،كتحرير مخطوفني لبنانيني او ما
شابه من ملفات .كذلك يف ايصال رأي لبنان يف
كل امللفات والقضايا التي تعنيه اليهم مبارشة ،مبا
يعطل امكان ايصال تلك االجواء والتفاصيل من
قبل اي كان ،السيام العدو االرسائييل ،بطريقة
واخبار كاذبة او مجتزئة ترض مصالح لبنان.
ناهيك بانها قد تساعد عرب التواصل الدائم
وحسن العالقات مع االطراف كافة ،عىل تسهيل
انجاز اتفاقيات ثنائية مفيدة للبنان كاتفاقيات
اقتصادية ،سياحية ،ثقافية وغريها.

السيئات

قائم بني دولتني او جهتني او اكرث .وهي تتميز
بتسهيل اجراء الحوار والتخفيف من حدة الجفاء
والنفور بني املتنازعني ،والتوفيق بني مطالبهم
املتضاربة ،ومساعدتهم عىل ايجاد الحلول الودية
والعادلة ملنازعاتهم .الوسيط يشارك االفرقاء يف
كل تفاصيل معالجة موضوع الخالف ،اي يكون
له دور فاعل ومحوري يف رسم مسارات الحلول
واتجاهاتها.

االيجابيات

مام ال شك فيه ان لذلك الدور االقليمي والدويل
انعكاسات ايجابية بالغة االهمية عىل لبنان .من
ابرزها:
 اعادة تفعيل دوره كجرس تواصل وصلة وصلبني الرشق والغرب .هو دور له ابعاد حضارية ال
تقدر بثمن.
 تأكيد دور لبنان كوطن الرسالة ،كام وصفه البابايوحنا بولس الثاين ،سواء عىل صعيد كونه ملتقى
الديانات والحضارات ،او عىل صعيد لعبه دورا

رائدا يف مجال تعزيز ثقافة السالم وثقافة الحوار
يف العامل.
 ان اشرتاك طرف لبناين مثال يف صياغة او رسمالحلول واالتفاقيات االقليمية والدولية ،املعلنة او
الرسية ،يساهم اىل حد كبري ،كون لبنان له دور
فاعل فيها ويف تجنيبه اي ارضار كانت قد تصيبه
من جرائها لو مل يكن طرفا حارضا ومؤثرا فيها.
 ان ثقة كل الدول واالطراف بأي جهة تقوممبثل هذا الدور ،اضافة اىل تراكم النجاحات التي
تكون قد حققتها تاريخيا تلك الجهة ،تجعالنها يف
ظل الخالفات الحادة واملعقدة او الدموية بني
سائر االطراف احيانا ،حاجة لكل تلك الدول او
الجهات التي تبحث عن وسيلة لحل املشاكل
التي ترهقها من دون ان تقدم هي عىل التواصل
املبارش مع اخصامها .فشبكة العالقات الدولية
املوثوق بها من الجميع هي ،بحسب وصف عدد
كبري من السياسيني يف العامل ،مثابة برتول من نوع
آخر للدولة التي تلعب مثل هذا الدور الرائد.
استطرادا ،ميكن االستفادة من شبكة العالقات

ان ابرز سيئات ،او مخاطر وهو التعبري االدق،
من اجراء وساطات اقليمية ودولية رسية او
شبه رسية ،اي معلومة من عدد محدود من
السلطات السياسية او الديبلوماسية او االجهزة
االمنية يف بعض الدول ،يكمن يف احتامل قيام
الجهات املحلية او االقليمية او الدولية التي تكون
مترضرة منها وتعلم بها بأي طريقة كانت ،مبحاولة
اجهاضها وافشالها السباب عدة وبكل الوسائل
املتاحة امامها .من ابرز صور واشكال ترضر
البعض منها ،نذكر عىل سبيل املثال ال الحرص:
 من املعلوم ان مثة رصاعات متنوعة بني كلالدول الكربى .ان احتامل نجاح اي منها يف
ملف اقليمي او دويل محدد ،مبا يحقق نفوذها
او مصالحها السياسية او االقتصادية دون سواها

مثال ،يجعل معظم الدول املنافسة لها تسعى اىل
اجهاض تلك الوساطة او االتفاقية وتفشيلها ،ثم
تسعى الحقا اىل ان تقوم هي باالستفادة من ذلك
امللف بأي طريقة متاحة لها.
 العداء التاريخي :توضيحا لهذه الفكرة نقولعىل سبيل املثال ،انه من البديهي ان يسعى لويب
العدو االرسائييل يف اي دولة يف العامل ،السيام ضمن
الدول املؤثرة كالواليات املتحدة االمريكية ،بسبب
العداء التاريخي للعرب وللبنان ،مبحاولة رضب اي
انجاز او دور اقليمي او دويل فاعل تقوم به اي
دولة عربية او اي جهة او شخصية لبنانية مثال.
 من املعلوم انه يف كل دولة يوجد تنافس قويبني احزاب او اطراف سياسيني او اجهزة امنية او
شخصيات كثرية .عىل هذا االساس ،فان امكان
نجاح اي جهة او حزب او جهاز امني او شخصية
محددة يف ملف اقليمي او دويل معني ،قد يجعل
كل الجهات املنافسة لها تحاول بشتى الوسائل
عرقلة هذا املسار وافشاله ،يك ال يسجل اي نجاح
لصالح الجهة او الشخصية التي تقوم به ،او لقطع
الطريق عىل اي دور اكرب قد تقوم به الحقا.
اما بالنسبة اىل اساليب التفشيل التي قد تعتمد،
فنذكر منها عىل سبيل املثال ال الحرص ،محاولة
اغتيال اي طرف او وسيط فاعل ومؤثر يف
الوساطة ،محاولة تلفيق وتعميم اخبار كاذبة او
رفع دعاوى مثال تساهم يف تشكيك الرأي العام
واالطراف الدولية كافة يف حسن نيات واهداف
اطراف التفاوض او يف حياد الوسيط او الوسطاء،

محاولة استهداف اي منهم باخبار كاذبة او مكائد
قد تخلق خالفا او شكوكا يف ما بينهم او بني اي
منهم وطرف دويل ثالث مؤثر وفاعل.

اتهامات

سمعنا اخريا يف وسائل االعالم ان احد النواب
االمريكيني طلب وضع عقوبات امريكية عىل املدير
العام لالمن العام اللبناين النه عىل عالقة جيدة مع
احد ارفع كوادر "حزب الله" ،علام ان هناك خالفا
مستحكام بني امريكا والحزب.
يف هذا االطار ،وعىل الرغم من ان هذا الترصف
ثبت انه يخالف القانون وهو مجرد "مفرقعة
سياسية  -اعالمية" تفتقد اىل اي مضمون .وهي
بحسب اراء العديد من كبار املسؤولني االمريكيني
"حرتقات سعى فيها اشخاص لبنانيون" ،ويا
لالسف .تلك التفاصيل يعرف االمن العام اشخاصها
ومصادرهم واهدافهم بدقة.
لذلك نقول ان هذا االتهام صحيح ،ونؤكد ان
عالقة االمن العام مع حزب هو من ضمن
االحزاب واالطراف اللبنانية ،جيدة جدا .اكرب دليل
عىل ذلك ،ان اللواء ابراهيم حني وجد يف العام
 2014ان تدخل االمني العام لـ"حزب الله" السيد
حسن نرصالله مع احدى الدول التي تربطه بها
عالقة متينة ،من شأنه ان يساعد االمن العام يف
فك ارس  16عسكريا لبنانيا كانوا مخطوفني لدى
تنظيم جبهة النرصة االرهايب ،اجتمع به مرات
عدة طالبا تدخله ،وهكذا حصل .تاليا ،ان عالقة
االمن العام الجيدة مع "حزب الله" ساعدت يف
ترسيع انجاز ملف تحرير العسكريني اللبنانيني
الذين كانوا مخطوفني انذاك.
استطرادا ،اذا قام غدا نائب يف مجلس الشعب
السوري باتهام املدير العام لالمن العام مثال
انه عىل عالقة وثيقة جدا برئيس تيار املستقبل
الرئيس املكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري،
وهو طرف لبناين عالقته غري جيدة بسوريا كام
يعلم الجميع ،فان جوابنا سيكون ان هذا االتهام
صحيح بشكل كامل .اكرب دليل عىل ذلك ،ان
اللواء ابراهيم حني وجد ان تدخل الرئيس سعد
الحريري يف العام  2014مع رئيس احدى الدول
الذي تربطه به عالقة متينة ،هو رئيس دولة قطر
الشيخ متيم بن حمد ال ثاين ،من شأنه ان يساعد
االمن العام يف فك ارس  16عسكريا لبنانيا
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كانوا مخطوفني لدى تنظيم جبهة النرصة
االرهابية ،الذي سبق وارشنا اليهم ،قام الرئيس
الحريري بالتدخل واملساعدة فورا .لدى اجتامع
اللواء ابراهيم مع الشيخ متيم بن حمد ال ثاين،
بادره االخري بالقول" :قال يل الشيخ سعد واكد يل
مرارا ،بشكل شخيص بعيدا من املجامالت ،انهم
كعائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري يعتربونك
احد افراد عائلتهم .امتنى ان اتعاطى معك كاحد
افراد عائلة الرئيس الشهيد وليس فقط كمدير عام
االمن العام اللبناين".
يف املقابل ،اذا قام غدا نائب ايراين باتهام اللواء
ابراهيم مثال انه عىل عالقة وتنسيق ممتازين
مع الواليات املتحدة ،ويعلم الجميع ان الخالف
عىل اشده بني الطرفني ،فان جوابنا سيكون ان
هذا االمر صحيح بالكامل ،وان املديرية العامة
لالمن العام عىل عالقة اكرث من ممتازة مع
االدارة االمريكية .اكرب دليل عىل ذلك ،انه وعىل
الرغم من انشغال االمريكيني بانتخاباتهم الرئاسية
بشكل ضاغط ،وجه مستشار االمن القومي
االمرييك روبرت اوبراين دعوة اىل اللواء ابراهيم
لزيارة واشنطن يف  14ترشين االول الفائت
حيث اجتمع اللواء ابراهيم معه ،ومع مديرة
االستخبارات املركزية جينا هاسبل ،ومع مساعد
وزير الخارجية االمرييك لشؤون الرشق االدىن
ديفيد هيل ،وسواهم .املباحثات كانت معمقة يف
ملفات متنوعة ،محلية ،اقليمية ودولية .اكرث من
ذلك ،تم تكريم اللواء ابراهيم يف الواليات املتحدة
ومنحه جائزة "مؤسسة جيمس فويل" االنسانية،
وهي جائزة متنح للمرة االوىل يف تاريخ امريكا اىل
شخصية غري امريكية.
استطرادا اكرث ،اذا قام غدا نائب امرييك باتهام
اللواء ابراهيم بانه عىل عالقة وثيقة جدا مع
النظام السوري كام يسمونه ،فاننا سنؤكد ان تلك
االتهامات صحيحة بالكامل ،وان املديرية العامة
لالمن العام عىل عالقة ممتازة جدا مع الدولة
السورية .اكرب دليل عىل ذلك ،ان اللواء ابراهيم
متكن منذ فرتة زمنية عرب التنسيق مع االجهزة
االمنية السورية املعنية ،بناء عىل رغبة امريكية،
من مساعدة الرعايا االمريكيني القاطنني يف سوريا،
يف العودة اىل بالدهم عرب لبنان بشكل آمن ومريح.
كام امثرت جهوده ايضا عن االفراج عن املواطن
االمرييك سام غودوين الذي كان موجودا يف سوريا.
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كذلك ال يزال يبذل جهودا حثيثة لتحديد مصري
الصحايف االمرييك اوستني تايس املفقود يف سوريا
منذ العام  ،2012وكشف مصري مواطنني امريكيني
اخرين مفقودين ايضا فيها.
هكذا دواليك ،بالنسبة اىل اي اتهامات مامثلة قد
توجه مستقبال اىل املديرية العامة لالمن العام او
اىل مديرها العام اللواء عباس ابراهيم ،بانهم عىل
عالقة متينة جدا مثال باململكة العربية السعودية،
فرنسا ،كندا ،قطر وغريها من الدول .كل هذه
االتهامات نؤكد مسبقا انها صحيحة ،وهي عالقات
تصب كلها يف مصلحة لبنان اوال ،كذلك يف مصلحة
تعزيز ثقافة السالم يف العامل ايضا ،ألن لبنان ودوره
الرسالة عىل صعيد ثقافة السالم تؤامان ال ينفصالن.

ابرز النتائج

متكنت املديرية العامة لالمن العام وعىل رأسها
اللواء عباس ابراهيم ،من تحقيقها عىل صعيد حل
نزاعات او اجراء اتفاقات دولية اقليمية او دولية
دقيقة وبعضها اسرتاتيجي ،هي يف القسم االكرب
منها بقيت طي الكتامن وال يجوز لغري افرقائها
االعالن عنها .تاليا ،سنتوقف فقط عند استعراض
ابرز الوساطات التي نجح فيها االمن العام وظهرت
اىل الضوء:
 خالل السنوات االخرية وبشكل متالحق:مساعدة الرعايا االمريكيني القاطنني يف سوريا يف
العودة اىل بالدهم عرب لبنان بشكل آمن ومريح.
 شباط  :2020املساعدة بالتعاون مع دار االفتاءالجعفري يف تحرير املواطن اللبناين محمد
رمضان الذي كان قد اختطف من لبنان اىل
سوريا اليام عدة.
 متوز  :2019االفراج عن املواطن االمرييك سامغودوين الذي كان محتجزا يف سوريا.

 حزيران  :2019االفراج عن املواطن اللبناين نزارزكا الذي كان محتجزا يف ايران منذ عام .2015
 آب  :2019االفراج عن املواطن الكنديكريستيان يل باكسرت الذي كان محتجزا يف سوريا
منذ عام .2018
 نيسان  :2017تحرير  26مواطنا قطريا تماختطافهم يف العراق عام  2015عىل يد مجموعة
ارهابية.
 ترشين االول  :2017االشرتاك مع اجهزة امنيةاخرى يف تحرير  3مواطنني لبنانيني هم عامد
الخطيب وجورج برتوين ونادر حامدة ،كانوا قد
اختطفوا اليام عدة يف العراق عىل يد عصابة
مسلحة.
 كانون الثاين  :2014تحرير  16عسكريا منالجيش اللبناين وقوى االمن الداخيل خطفهم
تنظيم جبهة النرصة االرهايب ملدة سنة واربعة
اشهر.
 اذار  :2014اطالق راهبات معلوال الـ 14( 16منهن سوريات واثنتان لبنانيات) ،بعدما خطفهن
تنظيم جبهة النرصة االرهايب ملدة تفوق االشهر
الثالثة.
 ترشين االول  :2013تحرير مخطويف اعزاز ،وهم 9لبنانيني خطفتهم مجموعة ارهابية ملدة 522
يوما ،ضمن ارايض الدولة السورية.
اضافة اىل العديد من النجاحات االخرى التي
تساهم يف تفعل دور لبنان كوطن الرسالة،
وهو يعترب رائدا يف مجال تعزيز ثقافتي
الحوار والسالم يف العامل ،مبا يجعله حاجة
دولية ال مجرد متلق الخبار االتفاقيات الدولية
ونتائجها .بل هو رشيك يف صياغة الكثري منها
عرب املديرية العامة لالمن العام وعىل رأسها
اللواء عباس ابراهيم.
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