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حوار

فقدان  سببه  منه  نعاين  ما  واالقتصادي. 
هذا االستقرار يف البلد، ومرد ذلك اىل حجم 
السيايس.  املستوى  عىل  املتبادلة  النكايات 
املطلوبة  الترشيعات  يتعلق مبوضوع  ما  يف 
ستؤدي  ما  انتظار  يف  زلنا  ما  املايل  للقطاع 
اليه جهود اللجان النيابية املشرتكة بكل ما 
القول  القطاع املرصيف. ومن املؤسف  يعني 
ان املناقشات ال تزال تدور يف دوامة مفرغة 
بعد.  عميل  يشء  اي  اىل  التوصل  يتم  ومل 
لكن االهم، النهاء ما نعيشه، يجب انتخاب 
املؤسسات  عقد  ليكتمل  للجمهورية  رئيس 
الدستورية، فلبنان من دونه جسد بال رأس 
وهو آيل اىل املوت، ونحن ال نريد الوصول 
اىل هذه املرحلة. ال نريد ان نكون متشامئني 
اىل هذا الحد، لكن توصيف الوضع مؤسف. 
ان مل يكن لدينا رئيس يف القريب العاجل، 
فان ما اخشاه ان تتجه االمور اىل االسوأ. ما 
واالمنية،  العسكرية  املؤسسات  ان  اعتقده 
املترضرين  اكرث  من  هم  وعنارص،   ضباطا 
مام وصلنا اليه. وما اتوقعه اذا بقي الحبل 
االجتامعي  الوضع  ينفجر  ان  غاربه،  عىل 

عاجال ام اجال.

رأى املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم ان ال استقرار امنيا من دون السيايس واالقتصادي، وان ما يجري مرده 
ان  الرئيس، معتربا  بانتخاب  الدستورية  اكتامل عقد املؤسسات  اىل  السياسيني". ودعا  االفرقاء  املتبادلة بني  "النكايات  اىل 
"جسدا بال رأس آيل اىل املوت". واذ لفت اىل ان املؤسسات االمنية من اكرث الذين تأثروا باالزمة، توقع انفجارا اجتامعيا 

عاجال ام اجال اذا مل يتم تدارك االمور 

ضيفًا على املجلس التنفيذي للرابطة املارونّية
اللواء إبراهيم: دولة بال رأس دولة 

تنزف على طريق املوت

لقاء  اىل  االجتامع  تحول  وبعدها  للرابطة. 
حواري شامل تناول مختلف التطورات عىل 

اللبنانية. وهنا وقائعه:  الساحة 

القطاع املرصيف مبا يشهده من خروقات   ■
االمني،  للفلتان  امنية شكل مرسحا محتمال 
وعليه هل من ترشيع لتسوية العالقات بني 
واملودعني  والدولة  لبنان  ومرصف  املصارف 

الذين باتوا يشكلون اكرب حزب لبناين؟
شعب  اي  ينعم  ان  املستحيل  من   □
رشطان  يتوافر  مل  ما  االمني  باالستقرار 
السيايس  االستقرار  هام  متالزمان 

اللواء ابراهيم 
والسفري كرم 

محاطان برؤساء 
سابقني للرابطة 

املارونية.

جاء ذلك يف حوار رصيح ومفتوح بني اللواء 
للرابطة  التنفيذي  املجلس  واعضاء  ابراهيم 
بها يف  التي قام  الزيارة  اعقاب  املارونية يف 
الرابطة،  مقر  اىل  املايض  االول  كانون   12
وكان يف استقباله رئيسها السفري خليل كرم 
املجلس  واعضاء  السابقني  برؤسائها  محاطا 

التنفيذي. 
يف بداية االجتامع رحب السفري كرم باللواء 
وقال:  التنفيذي،  املجلس  باسم  ابراهيم 
الرابطة  مقر  يف  نستقبلكم  رسور  "بكل 
رشفتموها  ان  لكم  سبق  وقد  املارونية، 
مجلسها  مع  وعقدتم  سنوات  منذ  بزيارة 
والشمول،  بالعمق  متيز  لقاء  التنفيذي 
الوطنية،  العناوين  تناول  بناء  حوار  تخلله 
الدولة  حالة  من  العبور  ميكن  وكيف 
بني  تعدل  التي  القوية  الدولة  اىل  امللتبسة 
ابنائها، وتوطد املفهوم املؤسيس يف اجهزتها 
االجهاز  وليس  املواطن،  خدمة  يف  لتكون 
يف  به  لتلقي  واملحسوبية  بالفساد  عليه 
بالوطن  الكفر  اىل  وتدفعه  االحباط،  وهدة 
سوري  نازح  محله  ليحل  عنه،  والنزوح 
اممية  يتجذر حضوره، ويتسع تحت رعاية 
الكالم،  معسول  تبيعنا  وعربية،  ودولية 
عىل  الغرائنا  ضيافتنا،  كرم  عن  وتتحدث 
اىل  واالستكانة  الشاذ،  املنطق  بهذا  القبول 
النازحني  مخططها الخبيث الرامي اىل دمج 
هويته  حساب  عىل  اللبناين  املجتمع  يف 
تحول  عملية  يف  ودميوغرافيته  الوطنية 
سكاين مشبوه، قد يفيض اىل نزاعات دامية 
الله. ونحن  تكون معه نهاية لبنان، ال قدر 

نعلم متام العلم، ما تبذلون من جهد جبار 
لحل  وصعيد  مستوى  غري  عىل  وموصول 
يف  لبنان  يهدد  الذي  املصريي  امللف  هذا 

مرتكزات وجوده".
اضاف: "سعادة اللواء، اننا نشهد لوطنيتكم، 
عىل  وحرصكم  واندفاعكم،  ونزاهتكم، 
عن  لبنان  تعوق  التي  الصعاب  كل  تذليل 
منه  تصيب  التي  املتتالية  محنه  تجاوز 
بذكر  املجال  ويضيق  والجذور،  املنابت 
اجل  من  وغربا  رشقا  الرائدة  مبادراتكم 
تنجحون  فكنتم  واملشكالت،  العقد  حل 
تعاندكم  وكانت  االحيان،  من  العديد  يف 
عن  خارجة  اخرى  حاالت  يف  الظروف 
والنخوة،  االيثار،  روح  لكن  الجميع،  ارادة 
واملسؤولية الوطنية، كانت وال تزال السمة 

الطاغية عىل كل عمل تقدمون عليه".
"هي  فيها:  قال  بكلمة  ابراهيم  اللواء  ورد 
سنوات  تسع  واحد،  جيل  من  واالستقالل 
تختزن  زمنية  مساحة  وهي  بينهام،  فصلت 
والحفاظ  االنجاز  هذا  تحصني  اىل  التوق 
والعرشين  الثاين  يف  املؤسسني.  ارث  عىل 
من ترشين الثاين 1943 نال لبنان استقالله 
بعدما استحقه بالصرب والعناد والنضال. ويف 
منذ  اي   1952 آب  من  والعرشين  الحادي 
املارونية من  الرابطة  سبعني عاما، تأسست 
نخبة من رجال الفكر واالختصاص الهداف 
وصالبة.  قوة  اللبناين  البنيان  تزيد  سامية 
انتخبت  منذ  االسامء  استعرضت  عندما 
الرابطة  العضاء  عمومية  جمعية  اول 
جورج تابت رئيسا، ثم تاله الرؤساء: الياس 

وانني  اصوات  عىل  التغطية  تحاول  والتي 
بأن  يشعرنا  مام  والهامئني،  املوجوعني 
يتهدم،  ان  واوشك  استبيح  املوروث  املجد 
الدستوري  االطار  اكتامل  اىل  نفتقر  الننا 
القانون  قبة  تحت  وانتظامه  واملؤسسايت 
لجميع  واملساواة  العدالة  يضمن  الذي 
عىل  للتبايك  اليوم  هنا  لست  اللبنانيني. 
مع  لدعوتكم  امنا  اليأس،  لزرع  او  االطالل 
كل املخلصني اىل استفاقة حضارية ملواجهة 
متنورة  وعقول  كبرية  بقلوب  القلق  الواقع 

وافكار خالقة".
الداهم  الخطر  "ان  ابراهيم:  اللواء  وختم 
والكلمة  الحرف  موطن  لبنان،  يتهدد 
لن  واخالكم  والديني،  الثقايف  والتعدد 
حتى  والجمع  والتحصني  الذود  يف  تقرصوا 
لبنان  انقاذ  ألن  بعيدة،  املسافة  كانت  لو 

املسافات". يلغي 
من  ابراهيم  اللواء  تسلم  اللقاء،  نهاية  يف 
التوصية  عن  رسمية  نسخة  كرم  السفري 
اللبنانية  الجنسية  لجنة  عن  الصادرة 
عودة  شأن  يف  الرابطة،  يف  والالجئني 
التنفيذي  املجلس  تبناها  بعدما  النازحني 

ابوسليامن،  شاكر  ابوجودة،  جان  الخوري، 
ارنست كرم، بيار حلو، االمري حارث شهاب، 
ميشال اده، جوزف طربيه، النقيب سمري ايب 
والنائب  قليموس،  انطوان  النقيب  اللمع، 
السابق نعمة الله ايب نرص وصوال اىل السفري 
ترأسها  رابطة  ان  وثوقا  ازددت  كرم،  خليل 
ميكن  ال  اللبنانية،  النخبة  هذه  من  اسامء 
عىل  جدا  فاعلة  مساهمة  لها  تكون  ان  اال 
من  انطالقا  والوطني،  املسيحي  الصعيدين 
اآلخر  عىل  االنفتاح  بأن  الراسخة  القناعة 
االخوة  عىل  قامئة  فريدة،  انسانية  اصالة 

القادرة عىل مواصلة البناء".
وطننا  يواجهها  التي  التحديات  "ان  اضاف: 
الحبيب لبنان، تحدوين اىل دعوتكم انطالقا 
تعميق  يف  العريق  رابطتكم  تاريخ  من 
الريادي  دوركم  لعب  اىل  الوطني،  االنتامء 
يف هذه املرحلة الشديدة الحساسية، لجهة 
الحثيث  والدفع  الطاقات  كل  استنفار 
املسيحي   - املسيحي  الحوار  عملية  يف 
اجل  من  املاروين،  الصعيد  عىل  وخصوصا 
القضايا  كل  حول  سواء  كلمة  اىل  الوصول 
الدور  لهم  كان  املوارنة  كون  املطروحة، 
اىل  تحولت  تشاركية  دولة  انشاء  يف  الرائد 
يف  مهمتكم  تتعاظم  وهنا  الرسالة.  وطن 
من  الخروج  عىل  واملساعدة  الكلمة  جمع 
االزمة السياسية عرب االلحاح الفاعل النجاز 
االستحقاق الرئايس، ألن دولة بال رأس هي 

دولة تنزف عىل طريق املوت".
تزداد  القلقة  االيام  هذه  "يف  وتابع: 
التي ترتدد من هنا وهناك،  النشاز  اصوات 

ال استقرار أمنيًا في أّي 
دولة من دون استقرار 

سياسي واجتماعي
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السامي  املفوض  ايام  قبل  التقيتم   ■
فيليبو  الالجئني  لشؤون  املتحدة  لالمم 
العادة  حمله  جديد  من  فهل  غراندي 

النازحني السوريني اىل بالدهم؟
ماهية  عن  ليسألني  غراندي  السيد  جاء   □
ننظمها  التي  واالمنة"  الطوعية  "العودة 
به  نقوم  ما  له  رشحت  وقد  كمديرية، 
السورية  السلطات  املسبقة مع  والتحضريات 
لعدم  ضامنا  للعودة  قافلة  اي  انطالق  قبل 
مساءلة  اي  اىل  العائدين  من  احد  تعرض 
من  حقهم  يف  مبا  ابالغهم  بعد  مالحقة  او 
عملية  وان  وجدت،  حال  يف  اجراءات 
املفوضية  العودة تجري بارشاف ممثلني عن 
لكن  وحضورهم.  الالجئني  لشؤون  السامية 
بعض  آخر  اىل  علينا من وقت  تطل  لالسف، 
زورا  لتتحدث  االجتامعي  التواصل  مواقع 
العائدين  السوريني  للنازحني  التعرض  عن 
ومنعهم  لتخويفهم  محاولة  يف  بالدهم،  اىل 
رغبتهم  عن  تعبريا  اسامئهم  تسجيل  من 
ال  نحن  معكم  رصيحا  وألكون  العودة.  يف 
نواجه  امنا  فحسب،  الدويل  املجتمع  نواجه 
االجر  مدفوع  املحيل  املجتمع  من  جزءا 
النشاء  ميولهم  من  نعرف  نحن  مسبقا. 
مغبة  من  النازحني  لتخويف  املنصات  هذه 
العودة اىل بالدهم. ما استطيع قوله، انه ويف 
التي نظمت  الطوعية  العودة  جميع رحالت 
سوريا،  يف  للمساءلة  عائد  اي  يتعرض  مل 
ضمنت  فقد  بالصدفة.  ليس  اليشء  وهذا 
االجراءات املسبقة لهم عودة سليمة وآمنة. 
لدينا  املجرمون  يبقى  ان  اخشاه  ما  لكن 
ومعهم قطاع الطرق املطلوبني يف سوريا ما مل 
تكن قد حلت ازمتهم قبل تلك املرحلة. نحن 
املخاوف،  هذه  لتجاوز  الوقت  عىل  نراهن 
اىل  عندنا  وجودهم  من  التخفيف  ونحاول 
الحد الذي ميكن تحمله. كل هذه املعطيات 
لدحض  غراندي  السيد  بترصف  وضعتها 
اضافته،  ميكن  وما  ومحليا.  دوليا  يقال  ما 
جاؤوا  كربى  دول  سفراء  بعض  التقيت  انني 
او  اىل سوريا  العائدين  احد   يشكون تعرض 
اثنني منهم ملضايقات. وملا قالت يل احداهن 
اسمه  اعدم"، سألتها عن  بينهم من  "ان من 
تعد. من  ومل  له، ذهبت  تعرض  للتثبت مام 

املؤسف ان نكون يف الطريق اىل مكان خطري 
صفا  نقف  مل  ان  كله،  لذلك  دولية.  بتغطية 
من  يحاك  ما  نتيجة  البلد  يذهب  قد  واحدا 
عىل  شكركم  من  بد  ال  باملناسبة،  مؤامرات. 
"التوصية"  وضع  اجل  من  بذل  الذي  الجهد 
التي تسلمتها يف شأن حل امللف السوري يف 
من  اىل  ستصل  انها  ثقة  عىل  وكونوا  لبنان، 

يعنيه االمر يف الوقت واملكان املناسبني.

املساعدة  تقديم  االفضل  من  اليس   ■
وملاذا  لبنان؟  من  بدال  سوريا  يف  للنازحني 
ال تسلمنا املفوضية اللوائح الخاصة بهم؟ 

ان  يجب  وال  تتوقف  لن  املساعدات   □
السوري،  الداخل  يف  وال  هنا  ال  تتوقف 
الالجئني  لشؤون  السامية  وللمفوضية 
لديهم  بالنازحني  تهتم  سوريا  يف  مراكز 
ان  فيقولون  اللوائح  اىل  بالنسبة  اما  ايضا. 

واقتناعهم  العودة  برامج  لتزخيم  اوروبية 
باهميتها وقد بدأت مساعداتهم تتقلص.

■ هل من جديد يؤدي اىل تقليص فرتة خلو 
يف  جديدة  حكومة  وتشكيل  الرئاسة  سدة 
ظل وجود من يرتجم مشاريع خارجية، وهل 

لديك اي دور كام عودتنا يف هذا الشأن؟
□ طاملا ان هناك اكرث من فريق لبناين له 
معطال.  قرارنا  سيبقى  الخارجية  ارتباطاته 
سفراء  اىل  البعض  تحول  فقد  لالسف، 
ويف  سفر.  وكالء  بات  وبعضهم  للخارج 
االقليمية  املصلحة  فيه  تتوافر  الذي  اليوم 

والدولية، قد يصبح لدينا رئيس.

مصري  ملعرفة  خطة  اي  لدينا  اليس   ■
عن  معزل  يف  واالقتصادي  املايل  الوضع 
بعد  النفطية  الرثوة  ومردود  الترشيعات 
سنوات، ام اننا يف انتظار ما يقوله صندوق 

النقد او البنك الدويل؟
يعد  ما  بكل  لديهم  ثقة  ال  ممن  انا   □
فانا  للبنان،  غربية  غري  او  غربية  وعودا 
ان  لنا  يقال  االزمة  بدء  منذ  بها.  اؤمن  ال 
او  الخطوة  بهذه  عليكم  االمر  هذا  اردتم 
تلك، لكن كلام انجزنا واحدة تظهر اخرى. 
يف  يجري  ما  فان  ورصيحا،  واقعيا  وألكون 

ملف الكهرباء منوذج ومثال.
 

الفاتيكان يف ظل  لدور  تقديرك  هو  ما   ■
ما نعيشه اليوم؟

□ للفاتيكان قدرات وامكانات محدودة اذا 
اعرف  انا  الكبرية.  الدول  اصطدمت مبصالح 
وعىل يقني مبا قام به قداسة البابا فرنسيس 
اميانويل  الفرنيس  الرئيس  استقبل  عندما 
ماكرون، وقد حدثه مبوضوع انتخاب رئيس 

الجمهورية ومل يصل اىل ما يريد. 

■ ما هو رأيك يف دعوة البطريرك الراعي 
اىل املؤمتر الدويل؟

□ قد تكون الفكرة رائعة، لكنها يف الوقت 
البلد  اىل مشكل يف  عينه قد تشكل مدخال 
يتحقق  مل  ما  االنقسامات  من  وملزيد 

االجامع حولها. 

تبادل الدروع.رئيس الرابطة املارونية يلقي كلمته.

واملدير العام لالمن العام.

نظامهم ال يسمح بذلك مخافة ان تذهب 
االسامء اىل سوريا.

ان  السورية  الوالدات  من حجم  نخىش   ■
وام  اب  من  وهم  قيد"  "مكتومي  باتوا 

سوريني؟
خطورته،  نعي  الذي  االمر  لهذا  تداركا   □
الدكتور  االجتامعية  الشؤون  وزير  بدأ 
السفارة  مع  وبالتعاون  حجار  هكتور 
لتسجيل  اعد  برنامج  تطبيق  يف  السورية، 

هذه الوالدات يف سجل خاص.

■ ما الذي مينع من تنظيم قوافل النازحني 
يف اتجاه الدول االوروبية كام فعل آخرون؟
دول  وتحديدا  الدول  لهذه  ذلك  قلت   □
املتوسط كقربص واليونان واسبانيا وايطاليا، 
لذلك صاروا اكرث ليونة واكرث قابلية العادة 
نتيجة  انه،  الجديد  سوريا.  اىل  النازحني 
للزوارق التي اقلتهم اىل دولهم مع مواطنني 
لبنانيني، باتت لدينا مشاكل متعددة تتصل 
الدول  هذه  يف  محتجزين  لبنانيني  بوجود 

ونعمل اليوم عىل استعادتهم.

■ هل تخىش من اي مواجهة مسلحة بني 
النازحني السوريني وحزب الله؟

مثل  من  خشية  اي  لدي  ليست   □ 
النازحني  من   %70 ان  ذلك  االحتامل،  هذا 
السوريني هم مع النظام السوري، وال خوف 

من اي مواجهة بينهم وبني حزب الله.

بريوت  يف  الرويس  السفري  من  تبلغنا   ■
بتعطيل  واالمريكيني  للغرب  مبارشا  اتهاما 
رأينا  وسألنا  للعودة،  السابقة  مبادرتهم 
هيئة  ولكننا  بريوت  يف  دويل  مؤمتر  لعقد 

خاصة ال نحل مكان الدولة.
□ صحيح ليس هناك رس يف االمر، فقد سبق 
يف  للعودة  دوليا  مؤمترا  نظموا  ان  للروس 
مقاطعة  بسبب  فاشال  كان  ولكنه  دمشق، 
ان  املوضوع،  هذا  يف  الجديد  له.  الغرب 
دول  توجهات  يف  ايجابية  تغيريات  هناك 

ما نعاني منه مرده 
الى حجم النكايات 

السياسية املتبادلة 
على املستوى السياسي


