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مقابلة
جورج شاهني

بويز :الداخل مسؤول فسادا أو تلكؤا
التطبيع أعطى إسرائيل ما لم تجنه في حروبها

الخاصة مبحاكمة الرؤساء والوزراء .لقد
دخلت البالد يف هذا النقاش واخذ االمر طابعا
طائفيا ،بحيث ان لبنان الذي بني عىل قاعدة
 6و 6مكرر ال يتحمل محاسبة رئيس حكومة
من مذهب معني من دون محاسبة غريه من
اركان املذاهب االخرى.

يبدو ونحن عىل عتبة عام جديد انه سريث مسلسل االزمات التي تفاعلت وتناسلت خالل العام املايض ،وسيتسلم االمانة
الصعبة بكل تداعياتها وتردداتها السلبية التي ع ّمت مختلف اوجه حياة اللبنانيني .عىل اكرث من مستوى ،تفاعلت االزمات
ما بني اقتصادية ومالية واجتامعية ،عىل وقع ما تسببت به جائحة كورونا
يف قراءة ملا تركته السنة املنرصمة وما ستورثه
اىل العام املقبل ،حاورت "االمن العام" الوزير
السابق للخارجية واملغرتبني املحامي فارس
بويز للوقوف عىل رؤيته للظروف التي ادت
اىل تفجر هذه االزمات ،فاكد ان التطبيع مع
ارسائيل "استدعى الغاء القوى التي تعرتض
او تقاوم" ،مشريا اىل ان "نكبة  4آب فجرت
الذعر لدى اللبنانيني بأن الخوف عىل الحياة
واملستقبل جدي" .وسأل" :هل هناك قوة
كبرية منعت مس املواد املتفجرة ولجمت
التحذير من مخاطرها؟".
■ عرب العام  2020مبا حمله من مسلسل
االزمات املالية والنقدية وجائحة كورونا عدا
عن انفجار  4آب ،فام الذي قاد اىل هذه
االحداث؟
□ منذ العام  2000تقريبا ،اي منذ سيطرة
املحافظني الجدد يف الواليات املتحدة عىل
االدارة ،تعيش منطقة الرشق االوسط مرحلة
متغريات تاريخية بالغة الخطورة .منذ ذلك
الحني اتخذ قرار بفرض التطبيع مع ارسائيل
كأمر وبأي الثمن .من هنا كان من الرضوري
الغاء القوى التي تقاوم هذا املرشوع .بعد
اخراج عاصمة الفاطميني من امكان االعرتاض
بقيت عاصمة العباسيني ،فدبر لها مرشوع
يقول بعالقة العراق باحداث  11ايلول 2001
وباالرهاب الدويل واسلحة الدمار الشامل
حتى تم غزو العراق .مل يكن هناك اي
سبب سوى تعبيد الطريق عرب الغاء عاصمة
من عواصم ما كان يسمى بدول الصمود
والتصدي او جبهة الرفض .بعدها عرض عىل
النظام السوري يف مفاوضات جرت يف تركيا
عام  2002مرشوع سالم مع ارسائيل رفضه
الرئيس بشار االسد وكان هو السبب املفصيل

لنشوب الحرب يف سوريا .عندها سقطت
ودمرت عاصمة العباسيني ،وانهكت عاصمة
االمويني ،ومل يبق اال فريق واحد ميكنه ان
يعرتض هو ايران و"حزب الله" .من هنا دخلنا
يف مرحلة الحرب عليهام ،وتجسد هذا االمر
بالغاء االتفاق النووي كذريعة لفتح املعركة
مع طهران كام كانت الضغوط االقتصادية
والعقوبات بدال من الحرب العسكرية ،وان
كانت الحرب املكشوفة عىل ايران تضع
منطقة الخليج يف خطر كامل ،علام ان الحرب
يف الجنوب قد جربت عام  2006ومل تعط
نتائجها .لذلك مل يبق امام ارسائيل التي
تتحكم بسياسة واشنطن ،سوى توجيه كل
الضغط عىل لبنان ليلفظ اللبنانيون "حزب
الله" امام الفقر والجوع والتدهور االجتامعي.
لذلك مل يأت التطبيع الخليجي اال اثباتا لهذا
املنطق ،فال بغداد وال دمشق بقيتا عقبة
يف وجه الخليج ان اتجه نحو التطبيع ،فيام
ايران منهكة و"حزب الله" يتلقى الضغوط
و"حامس" معطلة ،مام يحول دون مواجهة
هذا الواقع .لكن هذا الواقع الخارجي ال
يلغي مسؤولية القوى السياسية اللبنانية من
تكبري هذه املحنة عرب مامرسات اما فاسدة
واما متلكئة ،واما من خالل سوء ادارة الدولة.
كام ان توقف التمويل الخارجي ارغم بعض
القوى الداخلية عىل متويل نفسها من الداخل.
فذهبت يف اتجاه مرافق الدولة من املرفأ اىل
املطار واملعابر غري الرشعية وعرب عقود مع
الدولة ،وهو ما انهكها وبات عليها ان متول
ذاتها ،وهذا ما فجر الواقع اللبناين .وصلنا
حاليا اىل حالة بالغة الخطورة .فديون الدولة
ستصل نهاية هذه السنة اىل  100مليار دوالر،
وهو رقم هائل لبلد صغري كلبنان يجعل منه
يف املرتبة الثالثة عامليا بازاء مديونية الدولة.

ثم استدانت الدولة عرب مرصف لبنان ومن
املودعني عرب املصارف بسندات الخزينة،
وهي عاجزة عن دفعها يف مواعيدها .بعدها
طلبت تأجيل الدفع من جانب واحد من
دون مفاوضة الدائنني وسقطت صدقية
الدولة وعملتها .تخطى سعر الدوالر 8
االف لرية وال سقف له يف غياب اي اصالح،
وتدنت موجودات مرصف لبنان ما جعل
سياسة الدعم ترتاجع وباتت الشعب يف خطر
املجاعة .السؤال اىل اي مدى ستستمر الدولة
يف دفع رواتب املوظفني؟ وهل ان البالد فعال
امام اضطرابات اجتامعية تجعل ما تبقى من
الدولة يف خطر؟ هل سنعود اىل االمن الذايت
فتقع مناطق يف عهدة قوى سياسية بدال
من الدولة؟ هنا يكمن دور االجهزة االمنية
ونراهن عىل االمن العام يف عملية التحسب
والتخطيط والتهيئة ملواجهة حالة كهذه.
■ ال شك يف ان انفجار  4آب غري مسبوق ،ما
هو تقديرك السباب ما حصل؟
□ نكبة  4آب فجرت الذعر لدى اللبنانيني.
الخوف عىل الحياة بات جديا يف مناخ مشحون
بالخوف عىل املستقبل وعىل قدرة العيش
والتعلم .استقبل اللبنانيون الحدث وهم
يعتقدون انه مل يعد هناك دولة تحميهم وان
معاملها سقطت ،فزادت شكوكهم بعد كتامن
اسم من اشرتى املواد املتفجرة والهدف من
وجودها .طاملا كانت يف طريقها اىل املوزامبيق
ولبنان ليس عىل مسارها ،ملاذا افرغت عندنا
ومن امر بذلك وعىل اسم من وكيف بقيت
هذه املدة ومل يسأل عنها احد؟ ملاذا التهرب
عن االعالن عنها اذا كانت مجرد مواد زراعية؟
تصليح الباخرة ال يتصل بتفريغها ،فلامذا
اهملت كل التقارير عن مخاطرها؟ ما هو

الوزير السابق للخارجية واملغرتبني املحامي فارس بويز.

ثابت ان الجميع تبلغوا بذلك ومل يتحرك احد،
فهل هناك قوة اكرب منهم منعتهم من القيام
بواجباتهم؟ هذا بعض ما يدور يف اذهان
الناس ،حتى ان ايداعها يف املرفأ بشكل رسي
من دون اجراءات السالمة يثري القلق .قيل
الحقا ان قسام كبريا من موادها رسق او نقل،
وهو جعل الرأي العام مرتابا بأن هذه االرسار
مل تحدث صدفة ،وان هناك قوة كبرية منعت
مسها ولجم مخاطرها ،علام اننا مل نكتشف
بعد شيئا عن اسباب االنفجار .قال رئيس
الواليات املتحدة ان ما حصل ليس حادثا امنا
هو هجوم ،وتراجع بناء عىل طلب من قياداته
االمنية .وقال رئيس الحكومة االرسائيلية ان
هجوما قد وقع ومن ثم تراجع .مل تصلنا صور
االقامر االصطناعية التي وعدنا بها االمريكيون
والفرنسيون .قيل لنا انها مل تكن موجهة
صوبنا ،علام انها تغطي الكرة االرضية برمتها.
لذلك ازداد قلق الناس وساد االعتقاد بأن
هناك من استورد وخزن املواد واستخدمها،
وهناك من فجرها متواطئا معهم جميعا ،وان
هول االنفجار جعله يتنكر لذلك.
■ هل تؤيد نقل التحقيق اىل املحاكم الدولية؟
□ هناك من هو خائف من تهرب الدولة من

املحافظون االميركيون
الجدد ادخلوا املنطقة في
متغيرات تاريخية خطيرة

التحقيق الدويل؟ ملاذا مل يتوصل الخرباء من
فريق  FBIومن الربيطانيني والفرنسيني رغم
براعتهم اىل رشح ما حصل من دون توزع
املسؤوليات ،سواء كانت نتيجة اهامل او
تقصري .الخرباء تحدثوا عن صعوبة تفجريها ما
مل تتوافر لها حرارة قوية او صاعق .كل هذه
االرسار زادت الجو املشحون نتيجة االزمة
املتشعبة ،فدعت الناس اىل مزيد من الخوف
من اقوى االنفجارات يف العامل .ال ننىس ايضا
ان هذا االنفجار ال يزال يتسبب مبضاعفات
اخرى ،قانونية ودستورية جانبية ،حول امكان
محاسبة رئيس حكومة ووزراء امام القضاء
العادي او املجلس العديل الذي هو ارفع
سلطة قضائية ،النهم يتمتعون بالحصانات
التي ال يرفعها اال املجلس النيايب او املحكمة

■ كيف تقرأ ما بلغه ملف النازحني السوريني؟
وهل ترى آلية ممكنة غري تلك املعتمدة؟
□ هذا امللف من اهم اسباب االزمة
االقتصادية واالجتامعية ،فهو يستهلك تكاليف
التدريس واالستشفاء والكهرباء واملاء ودعم
املواد الغذائية .مسؤولية هؤالء تقع عىل عاتق
املجموعة الدولية والذين شاركوا يف الحرب
عىل سوريا وال يتحملون مسؤولية دعم لبنان
لتلبية حاجاتهم .فالعامل ،والسباب سياسية
حيال سوريا ،يضع رشوطا مستعصية لعودتهم
اىل بالدهم يف وقت يغلق فيه حدوده امامهم
من دون دعمهم .انا لست من مؤيدي تحويل
الدولة اىل رشطي حدود للدول الغربية ملنع
خروجهم من لبنان ،واعتقد انه كان عىل
الدولة ان متارس الضغط عىل املجموعة
الدولية اذا مل تتجاوب عىل االقل ماديا .ففوق
الضغوط التي تتحملها الدولة يضعون رشوطا
كالعودة االمنة وغريها .نحن ضحايا حساباتهم
مع النظام السوري ويستعملون ورقة الالجئني
للضغط علينا وعليه.
■ نشهد مفاوضات لرتسيم الحدود البحرية
مع ارسائيل ،كيف ترى مسارها وهل تؤمن
بالرعاية االمريكية املتجردة؟
□ ال اعتقد انه ميكن التعاطي مبلف النفط
يف معزل عن امللف السيايس االقليمي .فتح
امللف فجأة يوحي بأن الثمن تجاوز ارسائيل
يف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية واطالق
يد لبنان الستثامر ثروته النفطية ،لكنه مرتبط
مبناخ التطبيع يف املنطقة .لو ارصرنا عىل ان
يكون وفدنا تقنيا ال عمق سياسيا له ،فهذا ال
يعني انه ال توجد عند االرسائييل او االمرييك
خلفيات سياسية ترتبط بتليني موقف لبنان
من التطبيع والسالم مع ارسائيل .السؤال
االول ،كيف نفرس ومنذ بدء تلزيم اعامل
التنقيب عدم تقدم رشكة امريكية واحدة،
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ان يتعرض قطاعنا املرصيف ملا تعرض له .هذا
الكالم ال يلغي املسؤولية عام ارتكب من
اخطاء مؤملة كالتي نشهدها ،يف الوقت الذي
توضع فيه اتفاقات لدول الخليج مع املصارف
االرسائيلية .هل ان انقطاع التجهيزات الطبية
صدفة عن مستشفياتنا ،سيفتح الباب امام
قطاعهم ليصبح القطاع العريب االستشفايئ.
السؤال هنا ،هل سيزول لبنان من موقعه
املتقدم؟ بناء عىل ما تقدم ،اعترب ان ما نشهده
ليس تطبيعا بل احتالال ارسائيليا جديدا للعامل
العريب حققت فيه ارسائيل اكرث مام كسبته يف
حروبها العسكرية.

نراهن عىل االمن العام يف عملية التحسب والتخطيط والتهيئة ملواجهة الوضع الصعب.

فيام نعلم ان امريكا حريصة عىل وضع يدها
عىل النفط يف جميع انحاء العامل للسيطرة
السياسية عىل هذا السالح ولو كانت ليست
يف حاجة اليه ،وهذا رس كبري .السؤال الثاين،
كيف ان مجموعة توتال  -ايني  -نوفاتيك،
الروسية  -الفرنسية وااليطالية التي استندت
اىل صور زلزالية واقامر اصطناعية ،اكتشفت
بعدما وصلت اىل البلوك رقم  4يف عمق 1200
مرت ان ال نفط كافيا لالستخراج التجاري،
مع ان هامش الخطأ يف تلك التوقعات ال
يتجاوز  2اىل  %5بحسب ما قيل لنا .عندما
تتحمل املجموعة كلفة التنقيب عىل 1200
مرت ،فلامذا توقفت ومل تحاول الذهاب اىل
 1500علام ان الكلفة زهيدة .لكن كان هناك
قرار صدر من مكان ما فرض عليهم التوقف
والصمت .لذلك ،ال اظن بانه سيسمح لنا
باستخراج النفط من دون مثن سيايس مطلوب
دفعه اىل ارسائيل ،وال باالستفادة من هذه
الرثوة ملعالجة ازماتنا طاملا انها عىل ارتباط مع
املقاومة .ال ضامنة بأن تستفيد هذه املقاومة
من الرثوات التي قد تستخرج وهو امر مرتبط
بالضغوط الهادفة اىل ابتعاد لبنان من محور
املقاومة ،وان يصبح جاهزا لسلوك الطريق
التي سلكتها بعض الدول الخليجية.

القرار بالتطبيع
مع اسرائيل استدعى
الغاء القوى التي
تعترض او تقاوم
■ نشهد منذ فرتة موجة من التطبيع بني
ارسائيل ودول عربية ،ما هي انعكاساتها عىل
مصالحنا الحيوية؟
□ من الواضح ان التطبيع الذي بدأ مع
ارسائيل سينعكس عىل لبنان وسيكتشف
بعض اللبنانيني من خالله ان لبنان هو
املزاحم االول الرسائيل .فهل ان انفجار املرفأ
قد يكون صدفة مع ما يحىك ويخطط ليصبح
مرفأ حيفا البديل ،من خالل مرشوع خطوط
سكك الحديد التي تربطه بالخليج .من غري
الصدفة ان يكون مرفأ حيفا الذي يؤهل
باتفاقات مع الصني من ان يصبح مستودعا
عامليا لها يف اتجاه العمق العريب ،وهذا
سيشكل رضبة كبرية القتصادنا الذي لعب
فيه املرفأ دورا اساسيا .كام انه ليس صدفة

■ تعيش الواليات املتحدة مرحلة انتقالية بني
عهد جمهوري وآخر دميوقراطي عىل االبواب،
فام الذي سيتغري؟
□ سياسة الواليات املتحدة ال تنبع من قرار فرد،
ولو كان رئيسا يف نظام رئايس عىل قدر ما يأيت
من االدارة االمريكية العميقة ،من املؤسسات
والجامعات ومراكز االبحاث واالعالم والقطاعات
املالية .هذه القطاعات تسيطر عليها ارسائيل
سيطرة تامة كام ليس من قبل ،وحتى يف اوروبا،
فان الكالم عن تغيري سياسة امريكا تجاهنا
بسبب تغيري رئيسها غري صحيح .ان الرئيس
االمرييك ترامب له روابط خاصة بارسائيل ،وهو
محاط بصهاينة معروفني ،اال انه مارس السياسة
املوجودة يف باطن الواليات املتحدة .من هنا،
فان اسلوب بايدن لرمبا سيكون مغايرا عن
ترامب وسيكون اكرث تقليدا ومصلحة .قد تتغري
سياسات الواليات املتحدة يف العامل واوروبا واسيا،
لكنها يف الرشق االوسط ستقترص عىل ما تطلبه
ارسائيل بشكل مطلق .الهيمنة االرسائيلية عىل
القرار االمرييك سمة مطلقة .فالسالح يف يدها،
ومتويل معارك الرئيس والكونغرس ومجلس
الشيوخ يف يدها ،ومالية وول سرتيت ونيويورك
وعقول الجامعات الكربى يف يدهم ومن ميلك يف
دولة ما ،العقل واملال واالعالم ماذا بقي لغريك
فيه؟ انا ال ارى وسيلة اعالمية كبرية وال جامعة
وال رشكة مالية او سينامئية اال وكان مالكوها
وعمداؤها من الصهاينة .فاالكرثية الساحقة من
الشعب االمرييك ،البعيدين مئات الكيلومرتات
عن واشنطن ،ال يدرون ما يحصل فيها ،فيام
الصهاينة يف قلب واشنطن ونيويورك.
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