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مقابلة
جورج شاهني

رئيس املجلس العام املاروني :ليس صحيحًا
أن العالم نفض يديه من إنقاذ لبنان

الستقبال لبنانيني قادمني من انحاء العامل،
والتحديات الناجمة عن اوضاعهم.

يواكب املجلس العام املاروين التطورات السياسية عىل الساحة الوطنية يف موازاة اهتامماته االخرى ،السيام عىل مستوى الطائفة
املارونية .فهو يضم مجموعة من النخب والشخصيات التي تختزنها الطائفة ،وترتكز اهتامماته عىل املستويات االقتصادية
واالجتامعية والثقافية واالنسانية ،وتلك التي تواكب هموم اللبنانيني وخصوصا يف االزمات املتكررة
التطورات التي حلت بالبالد ليست وليدة ساعتها
وال هي بسبب جائحة كورونا ،وحكومة الرئيس
حسان دياب تعي خطورة االوضاع ومصممة
عىل النجاح .هذا ما قاله رئيس املجلس العام
املاروين الوزير السابق وديع الخازن لـ"االمن
العام" .واشاد مبا تقوم به املديرية العامة لالمن
العام ،السيام الدور الذي لعبه اللواء عباس
ابراهيم بعدما نسج ثقة وثيقة مع الفاتيكان.
■ ما هو الدور الذي يقوم به املجلس العام
املاروين يف ظل هذه التطورات؟
□ ال يزال املجلس العام املاروين يعيش الهموم
الوطنية واالنسانية عىل مختلف الصعد .فهو
مل يوفر اي مناسبة اال مد يد املساعدة فيها
للتدخل ،ووصل الخطوط املتقطعة بني االفرقاء
املسيحيني البقاء الجسور قامئة وسالكة بينهم
اوال ،ومع رشكائهم يف الوطن ،فضال عن تحمله
مسؤولياته االنسانية من املساعدات الصحية
والرتبوية واالجتامعية مبا له من مقدرات
محدودة ومحددة ومل يرتك اي مرجعية روحية
اال وتشاور معها ،السيام البطريركية املارونية
وسيدها البطريرك مار بشارة بطرس الراعي
ورئيس اساقفة بريوت املطران بولس عبد
الساتر.
■ تابعت االزمات املتشابكة بني النقدية واملالية
ووباء كورونا ،فهل كنت تتوقع ان نصل اىل هذه
املعاناة؟
□ ال شك يف ان التطورات التي حلت بالبالد
هي ليست وليدة ساعتها ،علام ان ازمة
الكورونا زادت عبء املعاناة االنسانية عىل هذا
الصعيد .فهذه االزمة جاءت نتيجة تراكامت
من املخالفات والتدخالت السياسية ،انعكست
سلبا عىل اوضاع االدارة يف البالد .فكان ال بد

من ان تتورم هذه االحوال يف وجه الحكومة
الجديدة التي تحاول جاهدة احتواء هذه
االرضار رغم الصعوبات التي واجهتها ،وحتمت
عليها تجزئة هذا االرث الثقيل ،والدخول يف
معرتكاته املحفوفة باملخاطر .حتى اللحظة التي
نحن فيها ،ليس سهال الخروج من هذه الدوامة
اللعينة التي ارخت بظاللها عىل االوضاع العامة
وجعلتها تتدحرج يف منزلق خطري ادى اىل شبه
انهيار اقتصادي ومايل انغمس يف املحاوالت
االصالحية التي واجهت اركان الحكم يف
تعاملهم مع املراجع املالية والنقدية الخارجية،
السيام صندوق النقد الدويل.
■ هل ستسمح الظروف باستعادة الرعاية
الدولية املفقودة التي طاملا تغنى بها لبنان؟
□ مل يعد يف مقدور احد ان يدعي قدرة االنقاذ
من ثورة البطون الخاوية والتدافع اللقاء
طوق النجاة خارج املركب الواحد .مل يعد
يف مقدور بعض السياسيني التلهي باملعارك
الوهمية ،والرتاشق االعالمي ،وبالتوازنات
واملعايري ،فيام هيكل البالد يتداعى امام اعيننا
وفوق رؤوسنا .املطلوب حاليا لحظة تأملية
ووجدانية ،ألن ال احد ميكنه اختزال تاريخ
حافل بصغائر عابرة ،مع بلوغ لبنان مئويته
االوىل من االستقالل .قد يرتاءى للبعض انه
وسط هذا التخبط يف االزمات ،ان العامل نفض
يديه من انقاذ لبنان بعدما يئس من امره
وامر اصالحه .علام ان املبادرات الدولية ما
زالت جاهزة للتدخل ،وارغام كل القوى عىل
التجاوب مع متطلبات املساعدة للرشوع يف
دعم متدرج يتيح متسعا من الوقت للنهوض
واعادة الروح اىل البلد .العامل الذي ال غنى
للبنان عنه هو مصدر مهم لتعافيه يك يلعب
دورا مستقبليا يف محيطه العريب.

■ تواجه الحكومة اصعب االزمات التي عصت
عىل مثيالتها ،فهل تتوقع ان تنجح يف هذه
املواجهة الفريدة؟
□ اعتقد ان مصري نجاح حكومة الرئيس
حسان دياب مرتبط اصال مبدى استعداد القوى
السياسية االساسية ملساعدتها عىل الخروج من
التعقيدات التي تعرقل نجاحها .فاذا مل تتوافر
رشوط هذه املساعدة ،عبثا يسعى املحاولون اىل
امليض يف توفري اوجه اصالحية تكون نواة صالحة
لتقديم الدعم الخارجي املطلوب.
■ ما هي نقاط القوة والضعف يف السلوك
الحكومي ،ويف حال تقدمت نقاط الضعف
كيف ميكن تحقيق التوازن املطلوب؟
□ نقاط قوة حكومة الرئيس حسان دياب انها
مصممة عىل النجاح رغم ارتباطها بالقوى التي
جاءت بها ،والتي تبدي تساهال ملحوظا يف
استجابتها للمطالب الدولية ضمن قواعد احرتام
خصوصية لبنان ومراعاته لتوازنات مكوناته
االساسية .من البديهي القول ان هذه الحكومة
تعي متاما خطورة االوضاع االقتصادية واملعيشية
التي تجاوزت الخطوط الحمر ،ومل يعد يف االمكان
اال االمساك بنواحيها قبل ان تفلت من ايدينا
فرصة املعالجة لهذه املعضالت املرتاكمة ،وادت
اىل زعزعة الثقة الداخلية والخارجية بالكيان
والدولة .امتنى ان تنربي هذه الحكومة اىل وقف
النزف املتامدي لقطع دابر الهدر والفساد يف
قطاعات الدولة ،وان تطلق يد السلطات الرقابية
والقضائية بعيدا من التدخالت .اال انني ،مع
التأكيد عىل الحراك الشعبي الالفت الذي وضع
الجميع امام مسؤولياتهم التاريخية ،ال بد من
ان نظل نأمل يف ان تقدم السلطة التنفيذية عىل
قرارات واجراءات جريئة لتحقيق ثقة مستعادة
بالدولة تجاه مواطنيها وامام املجتمع الدويل،

رئيس املجلس العام املاروين الوزير السابق وديع الخازن.

عله ميكنها التعويض عام اضاعت الحكومات
السابقة من فرص انقاذية للبلد ،السيام ان رزمة
املساعدات التي قررها مؤمتر سيدر املقرونة
باالصالحات ،واستعداد صندوق النقد الدويل
للمساعدة ضمن رشوطه التي باتت معروفة
وهي ليست مبستعصية التطبيق ،ستؤدي اىل
االفادة من  11مليار دوالر ومساعدة صندوق
النقد يف استنهاض البنى التحتية ،ويف طليعتها
الكهرباء ،متهيدا لضخ الحياة يف رشايني سائر
القطاعات.
■ القت التحركات الشعبية واالزمة النقدية
والكورونا واعالن التعبئة العامة مسؤولية غري
مسبوقة عىل االجهزة العسكرية واالمنية ،وبات
عليها ان تقوم مبهامت الوزارات واملؤسسات
العامة فام الذي تتوقعه من ادائها؟
□ اجمعت كل القوى الداخلية عىل نجاح
الحكومة يف مواجهة وباء الكورونا بعد
االجراءات التي اتخذتها منذ اللحظة االوىل،
وابرزها الحجر الصحي للقادمني اللبنانيني
من دول االنتشار ،فضال عن احتواء الوباء
بالتعاون بني وزاريت الصحة والداخلية لضبط
اي تفلت يخرج الساحة عن مسارها الحاميئ.
وقد اثبت هذا التنسيق الحكومي بني الوزارات
واملؤسسات جدواه يف الحفاظ عىل التوازن من

لم يعد في مقدور احد ان
يدعي قدرة االنقاذ من ثورة
البطون الخاوية
خالل التعبئة العامة .من البديهي ان تتوافر
كل االجراءات الحازمة لوقف موجة التعرض
للمؤسسة العسكرية مهام كان الثمن ألن حياة
العسكريني واملواطنني االمنني اعز من ان تهدر،
والجيش الوطني امنع من ان يرجم ،وهو الذي
يقدم التضحيات وال يزال ،النقاذ لبنان من
مراحل تعرضه لالزمات الكربى .اعود واحذر ان
ما هو اخطر من الكورونا ،االستهتار بخطورته
مع الخروق الفادحة التي قطعت صمت االلتزام
بالطوارئ الصحية ،والتي شكلت انعطافا
ايجابيا يف تهدئة الخواطر املضطربة ومالزمة
املواطنني املنازل .اال ان ما رأيناه من تفلت
جامعي يف بعض االسواق واالحياء املحيطة
ببريوت وطرابلس وغريهام من املناطق ،عاد
ليدق ناقوس الخطر من حرق كل االيجابيات
التي حصدتها النتائج االولية املحققة يف املرحلة
االوىل ،وبداية التمديد للمرحلة الثانية املرشحة

■ ما هو تقييمك لدور املديرية العامة لالمن
العام ومديرها العام اللواء عباس ابراهيم عىل
املستوى الداخيل ،باالضافة اىل الخدمات التي
تقدمها للبنانيني واملقيمني؟
□ ال شك يف ان ما قامت به املديرية العامة
لالمن العام ،بحكم الدور الذي لعبه مديرها
العام اللواء عباس ابراهيم عىل صعيد نقل
نازحني سوريني راغبني يف العودة ،وانقاذ عالقني
وتحريرهم ،وسعيه الحثيث يف كل منعطف
داخيل للمساعدة عىل حل العقد الداخلية بني
املسؤولني ،ساهم مبهارة يف اعادة وصل ما انقطع
بني املرجعيات السياسية وغريها ،ما جنب البالد
مشكالت خطرية ومكلفة .اهمية املديرية العامة
لالمن العام انها تعي سلم االولويات الوطنية
التي تحفظ هيبة الدولة واحرتام القوانني الراعية
فيها ،خصوصا بعدما تعزز هذا الدور ليشمل
رعاية التصالح والوفاق الداخيل الذي يشكل
مدماكا اساسيا يف مواجهة االخطار املحيطة بنا،
يف ظل ارشس الحروب وادهاها عىل املصري.
■ ما تقييمك ملا يقوم به املدير العام لالمن
العام عىل مستوى عالقات لبنان الخارجية مع
الدول الصديقة؟
□ كلمة حق تقال ،لهذه املؤسسة االمنية البارزة
دور كبري تجاوز الحدود يف ازمات متعددة ،عندما
استطاع اللواء ابراهيم ،بحكمته وصربه الطويل،
انقاذ مختطفي اعزاز اللبنانيني من ايدي املتطرفني
االرهابيني ،وساهم بشكل الفت يف تحرير راهبات
معلوال ،والرهائن املتبقني لدى داعش بعدما
متكن من تحرير االرسى العسكريني لدى النرصة،
وما زال يبحث عن مصري املطرانني السوريني
الذي ال يزال مجهوال .هذه االنجازات املشهودة
ترفع رأس لبنان يف ظل عجز الدول عن حلول
يف حجمها .قيض يل بحكم عالقتي مع الكريس
الرسويل ان ادرك اهمية الدور الذي لعبه اللواء
ابراهيم بعدما نسج ثقة وثيقة اثر الخدمات
التي امنها للفاتيكان نزوال عند رغبة امني رس
الدولة الكاردينال بييرتو بارولني ووزير الخارجية
املونسنيور بول ريتشارد غالغر ،فباتت هذه الثقة
التي محضوها لشخصه محط تقدير ووفاء.
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