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الغالف
الثانية منذ الزيارة االوىل يف ايار ،2017
لبى املدير العام لالمن العام اللواء
عباس ابراهيم دعوة رسمية من وكالة
االستخبارات املركزية ( ،)CIAالربعة
ايام ،عقد خاللها اجتامعات ولقاءات
مع مسؤويل االجهزة االمنية االمريكية
ويف وزاريت الخارجية والعدل ومجلس
االمن القومي

اللواء عباس ابراهيم محارضا يف معهد  West Minster Instituteيف واشنطن.

التقى مسؤولين أمنيين وسياسيين تحت عنوان "مكافحة اإلرهاب"

اللواء إبراهيم في واشنطن :املساعدات مستمرة
وال مكان لإلرهاب بني الطوائف اللبنانية
سبق توجهه اىل واشنطن ،زيارة املدير العام لالمن
العام اللواء عباس ابراهيم بريطانيا تلبية لدعوة
رسمية مامثلة ،ما بني  15ايلول املنرصم و 16منه،
قبل ان يقصد العاصمة االمريكية ما بني  17ايلول
و 24منه .حملت كلتا الزيارتني عنوانا واحدا هو
مكافحة االرهاب وسبل التعاون عىل مواجهة
اخطاره يف خضم حملة التحالف الدويل عىل
تنظيم "داعش" يف ما تبقى منه يف االرايض التي
يسيطر عليها يف سوريا والعراق ،ناهيك باالصغاء
اىل تجربة الحملة العسكرية االخرية للجيش
اللبناين عىل "داعش" يف عملية "فجر الجرود"،
وافضت اىل اجتثاثه من الحدود الرشقية اللبنانية.
يف لندن التقى اللواء ابراهيم مدير املخابرات
الربيطانية وناقش قضايا امنية وسبل التنسيق.
يف واشنطن شملت اللقاءات يف  18ايلول نائب
مساعد وزير العدل .يف  19ايلول مسؤولني يف
وكالة االستخبارات املركزية ( )CIAومكتب
التحقيقات الفيديرايل ( )FBIواالمن الوطني ،اىل
لقاء يف البيت االبيض مع مسؤولني يف مجلس
االمن القومي عن دائرة الرشق االوسط التي
تشمل بلدان لبنان وايران وتركيا والعراق وسوريا
واالردن .يف  22ايلول اجتامع بنائب مساعد وزير
الخارجية لشؤون الرشق االوسط.
تناولت املحادثات مع املسؤولني االمنيني
والسياسيني االمريكيني سبل مكافحة االرهاب
والوضع يف لبنان ،ورسم سياسة مستقبلية للتعاون،
وخصوصا يف مجال دعم الجيش واالجهزة االمنية

اللبنانية ،والتنسيق مع االجهزة املعنية يف الخارج
ال سيام منها االمريكية واالوروبية.
وملس اللواء ابراهيم من محدثيه اشادة امريكية
بدور الجيش واملؤسسات االمنية وتقديرا
الفتا الدائهام وتهنئة باالنجازات الكبرية رغم
االمكانات املتواضعة ،وابرز هذه االنجازات
العملية العسكرية للجيش" ،فجر الجرود" ،يف
جرود رأس بعلبك والقاع وطرد تنظيم "داعش"
نهائيا من الحدود الرشقية .كام ملس تأكيدا

عىل استمرار الدعم العسكري االمرييك لالسالك
العسكرية واالمنية اللبنانية ،خالفا لكل ما شاع
يف اآلونة االخرية يف بريوت عن احتامل توقفها.
وابلغ اليه املسؤولون االمريكيون ان واشنطن
ستحافظ عىل تعاونها العسكري واالمني مع
لبنان ،ومد مؤسساته واجهزته باملساعدات
العسكرية شأن ما تفعل ،واملستمرة يف سبيل
تعزيز قدراته عىل مواجهة التحديات واالخطار
التي تهدد االستقرار الداخيل.

مشاركا يف اجتامع الرئيس ميشال عون مع االمني العام لالمم املتحدة انطونيو غوترييس.

كذلك ابرز املسؤولون االمريكيون االهتامم
بلبنان املوجود دامئا يف جدول االعامل االمرييك
ما دام هناك اهتامم مبا يجري يف منطقة الرشق
االوسط ،ال سيام وان لبنان دولة اساسية فيها،
بكل تعقيداته وموقعيه السيايس والجغرايف،
وخصوصا قربه من الحدود مع فلسطني وسوريا،
ما يضعه يف اولوية االهتاممات السياسية
عبوا
للواليات املتحدة والدول االخرى .كذلك ّ
عن دعم االستقرار يف لبنان وعىل حدوده
كلها .وكان موقفهم قاطعا بان التحالف الدويل
سيقيض عىل تنظيم "داعش" نهائيا ،ويعتربونه
انتهى او هو يف آخر مراحله ،واظهروا حرصا عىل
عدم وقوع حرب بني لبنان وارسائيل.
وشملت املحادثات امللف الفلسطيني يف لبنان
وانعكاس املصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية،
السيام بني فتح وحامس عىل امن املخيامت يف لبنان.
كذلك ناقش اللواء ابراهيم مع املسؤولني
االمريكيني موضوع النزوح السوري اىل
لبنان واعبائه االقتصادية واالمنية والبيئية
واالجتامعية ،والسبل اآليلة اىل مساعدته عىل
مواجهة هذا امللف ،خصوصا وان التقدميات
التي تصل اىل لبنان ال تكفي لسد حاجات
النزوح وال التعاطي مع هذه القضية الشائكة
عىل غرار املساعدات املمنوحة لدول اخرى يف
جوار سوريا كرتكيا واالردن.
وتطرقت املحادثات اىل التعاون الدويل يف
مجال انفاذ القانون سواء لناحية التحقيقات،
او بناء القدرات ،ووضع برامج تناسب حاجات
املديرية العامة لالمن العام وايجاد آلية واضحة
للتعاون والتبادل ،خصوصا يف ما خص ادارة
الحدود .فاكد املسؤولون االمريكيون استعداد
االدارة لتأمني الدعم الالزم يف التحقيقات
املتعلقة بادارة الحدود والتعاون عىل مكافحة
الجرائم االلكرتونية خاصة الهجامت االلكرتونية
التي تستهدف املرافق العامة االسرتاتيجية.
بدوره اللواء ابراهيم اكد ملحدثيه ان ال مكان
لالرهاب داخل الطوائف اللبنانية ،وال قواعد
عسكرية لالرهابيني عىل االرايض اللبنانية بعد
عملية "فجر الجرود" .لكن ذلك يقتيض عدم
استبعاد احتامل قيام االرهابيني باعامل انتقام
من لبنان.
والقى اللواء ابراهيم يف سياق برنامج زيارته
محارضتني ،اوىل يف West Minster Institute

يف  20ايلول بعنوان "التحديات االمنية يف
لبنان ودول الجوار" تناول فيها تحديات
خطرية تواجه لبنان هي االمن واملشاكل
السياسية واالقتصادية واالنسانية والكثري منها
امتداد للرصاع العريب ـ االرسائييل والرصاع
يف سوريا ،وثانية يف معهد الرشق االوسط
( )Middle East Instituteيف  22ايلول
بعنوان "التحديات االمنية يف لبنان يف ضوء

املستجدات يف املنطقة" (النص منشور يف
افتتاحية العدد).
يذكر ان اللواء ابراهيم انضم اىل الوفد الرسمي
اللبناين املشارك يف اعامل الجمعية العمومية
لالمم املتحدة يف نيويورك ،وحرض اجتامع
رئيس الجمهورية ميشال عون والوفد الرسمي
املرافق مع االمني العام لالمم املتحدة انطونيو
غوترييس يف  27ايلول.

التحديات االمنية في لبنان ودول الجوار
القى املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم محارضة يف معهد  West Minsterيف واشنطن يف 20
ايلول ،هنا مخترص عنها.
قال" :تجربتي الطويلة يف وطني الذي كان دامئا عىل خط التوترات والتناقضات االقليمية وحتى الدولية،
تسمح يل بأن احذر من التعاطي مع االمن كمصطلح تقني بحت مجرد من السياسة وحتى من علمي
االقتصاد واالجتامع .لفهم التحديات االمنية يف لبنان ال بد من ان نفهم السياقني الثقايف والسيايس وكيفية
تأثريهام عىل االمن .لطاملا عاىن لبنان من التحديات االمنية املرتاكمة التي اوجدت لنفسها تربيرات شتى
اقصاها ما اعتُرب مقدسا ملحاربة ارسائيل واستعادة فلسطني" .واوضح ان "ارسائيل عدو للبنان وال تتورع
عن االعتداء عليه وانتهاك سيادته الربية والبحرية والجوية وتهديده بشكل مستمر بحروب قادمة عرب
مناورات عسكرية ضخمة ،ال تفعل شيئاً غري رفع معدالت التوتر والتحديات االمنية .فضال عن انها ال تزال
ترفض السالم وحتى القواعد الحقوقية للبرش وابسطها حق تقرير املصري".
وتطرق اىل الواقعني السيايس واالجتامعي للبنان واملشكالت الناجمة عنهام "كبلد التسويات السياسية
املستمرة ،بلد الال غالب او منترص مستمر فيه" ،وقال" :االمن يف لبنان ليس معادلة مستقلة يف ذاتها،
بل هو النتيجة للمعادلة السياسية التي تحكم عالقات الداخل بعضه ببعض ،وعالقات الداخل ككل
مع الخارج .واذ عجز عن ان يكون دولة مدنية يف املطلق بازاء الطوائف التي تسبب توتراته الداخلية
والخارجية ،كام عجز عن ان يكون دولة ناجحة تعيش يف الجانب املرشق من العامل مع دول املجتمع
الحر ،فقد ثبت استحالة ان يكون والية يف دولة الخالفة ،او يف دولة ويل االمر ،او يف دولة ويل الفقيه".
اضاف" :التحديات التي تواجه لبنان خطرية :هناك االمن ،واملشاكل السياسية واالقتصادية واالنسانية،
والكثري منها هو امتداد للرصاع العريب ـ االرسائييل ،وكذلك للرصاع يف سوريا".
وتحدث عن التحديات االمنية التي يواجهها لبنان حاليا يف محيطه و"تتمثل يف عنرصين هام التحدي
القديم ـ الجديد القائم إىل جنوب لبنان جراء تصاعد التهديدات اإلرسائيلية بحرب ثالثة شاملة ورفضها
املستمر للسالم القائم عىل قرارات الرشعية الدولية ومبادرة بريوت عام  ،2002ناهيك بالتداعيات االمنية
للجوء الفلسطيني وتح ّول بعض املخيامت الفلسطينية بؤرا تأوي ارهابيني .اما التحدي اآلخر فهو الحرب
يف سوريا التي تشكل تحديا يف محيطنا بالغ الخطورة .ليس عىل لبنان فحسب ،بل عىل املجتمع الدويل
برمته جراء ما ضمته ساحات القتال يف سوريا من ارهابيني قدموا اليها من مختلف دول العامل .وهو امر
بدأت تتكشف خطورته امام املجتمع الدويل بسبب نجاح االرهابيني يف الترسب والعودة اىل الدول التي
قدموا منها او اىل تلك التي مولت ورعت مجيئهم".
واضاف" :ال ميكن لبنان ان يستمر ملجأ لالجئني من دون مساعدة دولية يف كل االتجاهات وعىل كل
املستويات واهمها تأمني عودة النازحني والالجئني ،فلسطينيني وسوريني ،وال ميكن مقاربة ملف اللجوء
كملف مايل وخدمايت فهذا خطأ كاريث ،ألن سقوط لبنان يف اي دورة عنف وألي سبب يعني تحول شاطئ
املتوسط منصة لالجئني اىل اوروبا .صار لزاما عىل املجتمع الدويل امليض قدما يف مقاربة ملف التحديات
االمنية من االبواب السياسية والثقافية للدول املعنية ،فالرش الذي كان اسمه "قاعدة" تعددت اسامؤه
وقواعد انتشاره  ،كام ارتفعت مخاطره واتسعت لتشمل دوال كانت تحسب انها ذات مناعة سياسية
وامنية ضده ،اال ان الوقائع االخرية خصوصا يف السنتني االخريتني اثبتت عكس ذلك متاما".
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