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حوار
مارلني خليفة

@MARLENEKHALIFE

بني مرص ولبنان اكرث من عالقة تاريخية بني دولتني، واعمق من ود عادي بني شعبني. 
بينهام مشرتكات ثقافية وعالقات اجتامعية وروابط قرىب عائلية. مع تطور املصالح 
الدولية تبدو ادارتها اولوية لدى البلدين، وخصوصا مع مؤرشات ايجابية الرتفاع 

معدالت السياحة واالستثامرات املتبادلة

نقاشات  اثناء  يف  جليا  النمو  هذا  ظهر 
استضافتها  التي  املستديرة  الطاولة 
الثاين  كانون  نهاية  يف  املرصية  السفارة 
الفائت، وجمعت نخبة من رجال االعامل 
يف  املرصي  السفري  يطمح  البلدين.  بني 
من  نوع  احداث  اىل  النجاري  نزيه  لبنان 
املشرتكة  االقتصادية  املصالح  بني  الربط 
ليقوي  الوطيدة  السياسية  العالقة  وبني 
يرتبطان  رأيه  يف  النهام  االخر،  منهام  كل 

ارتباطا وثيقا.
فلسطني  تبقى  واالقليمي،  العريب  البعد  يف 
السفري  يبدد  املرصيني.  قبلة  املحتلة 
جمة  اوهاما  العام«  لـ»االمن  النجاري 
الرئيس  قرار  بعد  خصوصا  انطلقت 
القدس  اعالن  ترامب  دونالد  االمرييك 
تحليالت  من  نرش  وما  الرسائيل،  عاصمة 
وطنا  سيناء  بجعل  غربية  اقرتاحات  عن 
“الفلسطينيون  يقول:  للفلسطينيني.  بديال 
يف  ومثبت  وقانوين  تاريخي  حق  اصحاب 
بديل  باي  يقبلوا  ولن  املحتلة،  اراضيهم 
ال  خالصة  مرصية  ارض  سيناء  بينام  منها، 
مستقبيل  حل  او  تسوية  باي  لها  عالقة 

الفلسطينية«. للقضية 

■ كيف تقّيم مرص ما يجري عىل الساحة 
استقالة  ازمة  منذ  اللبنانية  الداخلية 
الثاين  ترشين   4 يف  الحريري  سعد  الرئيس 

والعودة عنها وتداعياتها؟
وال  لبنان  تحرتم  مرص  ان  تعلمون   □
وان  الداخلية،  شؤونه  يف  اطالقا  تتدخل 
واملساعدة  للنصح  دامئا  موجودين  كنا 
الهادفة لالستقرار والحفاظ عىل امن لبنان 
العالقات  اىل  استنادا  ذلك،  منا  متى طلب 

والشعبني.  البلدين  بني  التاريخية  االخوية 
لبنان  الداخيل يف  الوضع  ان  ايضا  تعلمون 
والتعامل  فيه  والقراءة  بطبيعته،  مركب 
كامال  وتفهام  كبريا  حذرا  يتطلبان  معه 
التعامل  عىل  معتاد  لبنان  لخصوصيته. 
وعىل  السياسية،  والتقلبات  االزمات  مع 
سياسية  وبتجارب  اقوى  منها  الخروج 
التعامل  يفيد يف  اكرث نضجا مبا  واجتامعية 
الحريري  الرئيس  استقالة  املستقبل.  مع 
قريبني  كنا  ونحن  االطار،  هذا  يف  تندرج 
تطوراتها  وتابعنا  حدوثها،  وقت  منها 
اللبنانية  القوى  واتفاق  خالصاتها  وشهدنا 
تكرارها.  تجنب  كيفية  عىل  املختلفة 
تطور  والعريب  الدويل  املجتمع  مع  سنتابع 
ثقتنا  مع  االطار،  هذا  يف  مستقبال  االمور 
التعامل  عىل  اللبنانيني  االطراف  بقدرة 
استقرار  عىل  للحفاظ  االيجايب  والتعاون 
لبناين  اطار  يف  الوطنية  ومصالحه  لبنان 

لبناين، كام ندعو دوما.

تلطيف  يف  محوريا  دورا  مرص  لعبت   ■
وخصوصا  لبنان،  مع  الخليجي  التعامل 
العربية،  للجامعة  الطارئ  االجتامع  خالل 
عىل  شكري  سامح  الخارجية  وزير  وجال 
هل  املوقف.  انفجار  ملنع  عربية  بلدان   6
تجنيب  اطار  يف  مستمرة  مرص  مساعي 
االنقسامات  من  املزيد  العربية  املنطقة 

والحروب؟
محيطها  مع  مرص  تعامل  ينطلق   □
ومن  باملسؤولية،  الشعور  من  العريب 
كل  يف  اشقائنا  مع  املصري  بتشارك  امياننا 
اطار  يف  تتحرك   ثم  ومن  العربية،  الدول 
بذل  رأسها  عىل  وواضحة،  ثابتة  محددات 

استقرار  عىل  للحفاظ  املمكنة  الجهود  كل 
جاءت  هنا  من  شعوبها.  وامن  املنطقة 
وقت  الجمهورية  رئيس  السيد  ترصيحات 
ازمة االستقالة لتأكيد رضورة الحفاظ عىل 
وزير  السيد  تحركات  ثم  املنطقة،  استقرار 
ومساعيه  العربية  الجولة  ومنها  الخارجية 
االخرى املستمرة يف كل التجمعات العربية 
بكل  االهداف.  هذه  لتحقيق  والدولية 
واستقرارها  املنطقة  امن  تضع  تأكيد مرص 
نصب اعينها، وميكنك تتبع ذلك يف موقفها 
ودورها  العراق  ومن  السورية  االزمة  من 
الراهن مع االشقاء يف ليبيا، كام تسعى اىل 
املنطقة  يف  ودورها  الدولة  مفهوم  تعزيز 
تحتاج  التي  والتنمية  االستقرار  لتكريس 

اليها شعوبنا.

لبنان  يف  ملرص  كسفري  منصبك  تسلمت   ■
الجديدة  االمور  هي  ما  عامني.  قرابة  منذ 
زيارات  اثر  وخصوصا  تحققت  التي 
القاهرة  اىل  الثالثة  اللبنانيني  الرؤساء 

الرئيس عبدالفتاح السييس؟ ولقائهم 
يف  لبنان  يف  منصبي  تسلمت  منذ   □
املتبادلة  الزيارات  تتالت   2016 ايلول 
فخامة  انتخاب  فور  البلدين.  مسؤويل  بني 
الرئيس ميشال عون يف نهاية ترشين االول 
بزيارة  الخارجية  وزير  السيد  قام   ،2016
اليه  لينقل   2016 الثاين  ترشين  يف  بريوت 
لزيارة  السييس  الفتاح  عبد  الرئيس  دعوة 
بالفعل  متت  التي  الزيارة  وهي  مرص، 
دولة  زيارة  ذلك  اعقب   .2017 شباط  يف 
ثم   ،2017 اذار  يف  الحريري  سعد  الرئيس 
ترشين  يف  بري  نبيه  الرئيس  دولة  زيارة 
بريوت  استقبلت  املقابل،  يف   .2017 الثاين 
وشخصيات  عدة  وفودا  نفسها  الفرتة  يف 
مرصية رفيعة املستوى منها السادة وزراء 
والري  والصحة  الدويل  والتعاون  االستثامر 
محافظ  اىل  اضافة  االجتامعي،  والتضامن 
شواهد  كلها  هذه  املرصي.  املركزي  البنك 

والحرص  البلدين،  بني  العالقة  متانة  عىل 
سياسيا  سواء  املشرتكة  املصالح  تنمية  عىل 
هذا  يف  اشري  ان  املهم  من  اقتصاديا.  ام 
الصدد اىل ان التبادل التجاري بني البلدين 
مليار  من  حاليا  ويقرتب  وضخم،  متنوع 
السياحة  قطاع  شهد  وقد  سنويا،  دوالر 
تطورا مهام يف العامني االخريين حيث يأيت 
عدد  يف  الثانية  املرتبة  يف  املرصي  السائح 
شهدت  كام  لبنان.  يف  االجانب  السياح 
السياحة اللبنانية اىل مرص منوا ملحوظا يف 
التي متنحها  التأشريات  االخري، فعدد  العام 
عام   %15 يقارب  مبا  ارتفع  مثال  السفارة 
2017 مقارنة بعام 2016، كام شهد موسم 
عىل  اللبنانيني  من  كبريا  اقباال  الربيع  عيد 
مقصدا  باتت  التي  الشيخ  رشم  مدينة 
رئيسيا للسياحة اللبنانية. تشري االحصاءات 
 100 نحو  وصول  اىل  السفارة  اىل  الواردة 

بريوت  من  »الشارتر«  بنظام  طريان  رحلة 
الفرتة فحسب.  تلك  الشيخ خالل  اىل رشم 
تعمل السفارة حاليا عىل تشجيع السياحة 
مثل  مرص  يف  متنوعة  مقاصد  اىل  اللبنانية 
عقدت  وسواها.  والجونة  واسوان  االقرص 
طاولة  املايض  الشهر  نهاية  يف  كذلك 
االقتصادية  العالقات  حول  مستديرة 
املشرتكة،  والفرص  اللبنانية   - املرصية 
االعامل  رجال  من  كبري  عدد  حرضها 
لدراسة  مهمة  فرصة  وكانت  اللبنانيني، 
واالستثامرية  التجارية  العالقات  طبيعة 
من  االستفادة  وكيفية  البلدين،  بني 
يف  والقوية  املميزة  السياسية  العالقات 
يف  االقتصادية.  العالقات  وتطوير  تعزيز 
يحتل  الالفتة،  االرقام  ضمن  من  املناسبة، 
لبنان املرتبة التاسعة، وهي مرتبة متقدمة 

مرص.  يف  املستثمرة  الدول  جدول  يف 

التبادل التجاري بني 
البلدين متنوع، ويقترب 

من مليار دوالر سنويا 

الحوادث االمنية 
في مصر تنحصر في شمال 

شرق سيناء

»إنخراطنا في السلم ليس تخليًا عن القضية الفلسطينية«
سفير مصر: نواجه ولبنان تحّدي املجموعات املتطّرفة

سفري مرص 
يف لبنان 

نزيه النجاري.
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مرص  يف  االستثامر  ان  عىل  دليل  وهو 
اللبنانيني، وهو  مجز ومتاح لرجل االعامل 

ما نحاول البناء عليه مستقبال.

اللبناين   - املرصي  التعاون  عن  ماذا   ■
االرهاب،  مكافحة  مجال  يف  وخصوصا 
االمنية ويف  الجيش واالجهزة  وتحديدا مع 

طليعتها االمن العام؟
□ العامل كله بات يدرك ان معركة االرهاب 
معركة دولية، ومرص كانت يف طليعة الدول 
التي تحدثت عن االرتباط بني املجموعات 
ورضورة  املختلفة  الدولية  االرهابية 
ثم  ومن  لها،  والكلية  الشاملة  املواجهة 
مختلف  بني  الوثيق  التعاون  من  بديل  ال 
الدول يف هذا املجال. مرص ولبنان تحديدا 
رأسها  عىل  متشابهة  تحديات  يواجهان 
سوريا  يف  العاملة  املتطرفة  املجموعات 
وان  خصوصا  وتدريبها،  متويلها  وشبكات 
يف  االرهابية  بالجامعات  مرتبط  منها  كثريا 
سيناء ويف ليبيا حيث تهدد حدودنا الغربية. 
يهمني هنا التأكيد عىل ان التعاون القائم 
وال  ممتاز،  البلدين  االمنية يف  االجهزة  بني 
االمن  جهاز  مع  وخصوصا  لرتفيعه  سقف 
العام، وتحديدا برعاية املدير العام للجهاز 
دمث  شخص  فهو  ابراهيم.  عباس  اللواء 
وبرامجه  التعاون  جهود  كل  تحظى  مميز 
املبارشة.  ورعايته  باهتاممه  البلدين  بني 
اللبناين ودوره  بالجيش  انوه  ان  كام احب 
امام  دفاع صلب  فهو خط  والفعال،  املهم 
الجامعات االرهابية كام رأينا خالل معارك 

جرود عرسال والقاع الصيف املايض.

بعد  مرص  يف  االمني  الوضع  عن  ماذا   ■

لعبت  هل  سيناء؟  يف  االخرية  التفجريات 
الهجامت  تأجيج  يف  دورا  السورية  االزمة 
االرهابية ام ان االزمة الليبية كان لها دور 

اسايس؟ 
دعينا  مستقر.  مرص  يف  االمني  الوضع   □
كله  العامل  يف  دولة  ال  ان  عىل  نتفق 
محصنة ضد الهجامت االرهابية، ورأينا ان 
هجامت  ترضبها  الكربى  العامل  مدن  كل 
الحوادث  ان  اال  خسيسة،  واستهدافات 
االمنية يف مرص رغم ذلك تكاد تنحرص يف 
للغاية يف شامل رشق سيناء،  مربع صغري 
والرشطة  املسلحة  القوات  بعدما حرصت 
املجموعات  هذه  وجود  نطاق  املرصية 
خالل  بهم  وانزلت  هناك،  االرهابية 
ضخمة.  خسائر  املاضية  الثالثة  االعوام 
عىل  نسري  اننا  ونعلم  متفائلون،  نحن 
الظاهرة،  هذه  ملواجهة  الصحيح  الطريق 
من  ملواجهتها  الدول  مختلف  مع  ونعمل 
قدمت  التي  للدول  والتصدي  جذورها 
مايل  وغري  ماليا  دعام  تقدم  زالت  وما 
لالزمة  كان  بالتأكيد  املجرمني.  لهؤالء 

االزمة  مع  الحال  هي  كام  دور،  السورية 
الليبية. كلام تأجج الرصاع يف املنطقة مع 
التطرف وجاء عىل حساب الدولة الوطنية 
اوسع  مساحات  انفتحت  ومؤسساتها، 
والتجنيد  للعمل  املتطرفة  الجامعات  امام 

والتدريب.

تحدد دور  السالم، كيف  ■ رغم معاهدة 
عن  ماذا  الفلسطينية؟  القضية  يف  مرص 

مسألة الوطن البديل يف سيناء؟
القضية  هي  الفلسطينية  القضية   □
 4 تحديدا خاضت  للعرب. مرص  املركزية 
مهدت  التي  االستنزاف  حرب  اىل  حروب 
عرشات  وقدمت   ،1973 اكتوبر  لنرص 
القضية  اجل  من  الشهداء  من  االالف 
االقتصادية  والتضحيات  الفلسطينية، 
الهائلة يف هذا الصدد، اميانا منا بعدالتها 
فرس  العرب.  وكل  مرص  قضية  وبأنها 
كخيار  للسالم  اختيارنا  خطأ  البعض 
تخل  انه  عىل  والعرب  ملرص  اسرتاتيجي 
انه  حني  يف  الفلسطينية،  القضية  عن 

اهدافه  وله  اخر  نوع  من  انخراطا  كان 
وادواته، وغرضه النهايئ الوصول اىل دولة 
الرشقية،  القدس  عاصمتها  فلسطينية 
للشعب  الرشعية  الحقوق  وضامن 
وخارجها.  فلسطني  داخل  الفلسطيني 
نحن نعترب انفسنا يف قلب هذا االنخراط، 
اهدافه،  تحقق  حني  اىل  صدارته  يف  بل 
وليس ادل عىل ذلك من اتفاق املصالحة 
بني  اخريا  تحقيقه  يف  مرص  نجحت  الذي 
مجلس  يف  االخري  موقفنا  الفلسطينيني. 
وداال  االساس،  هذا  مبنيا عىل  كان  االمن 
الثابت  التاريخي  املرصي  املوقف  عىل 
قادت  حيث  الفلسطينية،  القضية  من 
بالقدس،  الخاص  القرار  مفاوضات  مرص 
شاهدنا  كام  التصويت  نتيجة  فخرجت 
وهي  القرار،  لصالح  عضوا   14 بغالبية 
العريب،  املوقف  بدعم  قوية  دولية  رسالة 
الجمعية  اىل  القرار  انتقل  حينام  تعززت 
شهدها  التي  الغالبية  فحصدنا  العامة، 
وضعية  يعزز  دويل  قرار  لصالح  العامل 
بالقرارات  يعرتف  وال  الدولية،  القدس 
القانون  اطار  عن  الخارجة  واملواقف 
يخص  ما  يف  اما  الصدد.  هذا  يف  الدويل 
مسألة الوطن البديل، فهذا امر مستحيل، 
لهذه  املتكررة  االثارة  من  ونتعجب 
عن  فضال  فيها،  بسيناء  والزج  املسألة 
ومغرضة  خاطئة  النطباعات  البعض  نقل 
اصحاب  الفلسطينيون  به.  نقبل  قد  باننا 
اراضيهم  تاريخي وقانوين ومثبت يف  حق 
منها.  بديل  باي  يقبلوا  ولن  املحتلة، 
ال  خالصة  مرصية  ارض  هي  سيناء  بينام 
مستقبيل  حل  او  تسوية  باي  لها  عالقة 
للقضية الفلسطينية. اتصور ان دور مرص 

الدفاع  يف  واضحا  كان  االمن  مجلس  يف 
يف  عضويتنا  خالل  الفلسطيني  الحق  عن 
املجلس واتصاال مبوضوع القدس تحديدا.

الفلسطينية  املصالحة  ملف  عن  ماذا   ■
وما هو مآلها؟

ال  حتمية  رضورة  الفلسطينية  املصالحة   □
بديل منها، وهي الضامن الحقيقي لتحقيق 
االحتالل  وانهاء  الفلسطيني  االستقالل 
وعاصمتها  الفلسطينية  الدولة  واقامة 
اعلناه  الذي  موقفنا  هذا  الرشقية.  القدس 
مرارا ونقلناه اىل كل الفصائل، وعملنا معهم 
عىل تقريب وجهات النظر وتنقية االجواء، 
اىل ان توجت هذه الجهود باالتفاق املبديئ 
ترشين  يف  و»حامس«  »فتح«  حركتي  بني 
الفلسطينيني  االطراف  كل  املايض.  الثاين 
اننا  البداية  منذ  يدركون  مرص،  ومعهم 
التعامل معه  يتطلب  استحقاق معقد  امام 
يعرتي  قد  ما  مع  والحكمة  الوقت  بعض 
الحفاظ  ذلك من صعوبات، لكن املهم هو 
الفلسطينية  املصالحة  قطار  انطالقة  عىل 
اىل  تصل  ان  اىل  القاهرة  من  بدأت  التي 
ذلك  يف  يساعدنا  الفلسطينية.  االرايض  كل 
املصالحة  امتام  لرضورة  فلسطيني  ادراك 
وانجاحها، ومن ثم تتكرس الجهود  لتجاوز 
كل التفاصيل املعوقة او محاوالت التخريب 

او تكريس الوضع االنقسامي الحايل.

مرص  يف  كبريا  دوليا  حشدا  شاهدنا   ■
برعاية  القدس«  »نرصة  مؤمتر  لحضور 
االزهر الرشيف نهاية كانون الثاين املايض. 

ما الرسالة من وراء ذلك؟
كل  رغم  وبسيطة.  واضحة  الرسالة   □
عىل  التشويش  ومحاوالت  االدعاءات 
حقيقته،  غري  عىل  وتصويره  مرص  موقف 
القضية  هي  الفلسطينية  القضية  زالت  ما 
كيف  تابعنا  نحن  الينا.  بالنسبة  املركزية 
السياسية  الشخصيات  استجابات  اتت 
االزهر  دعوة  العامل  حول  البارزة  والدينية 
من  فحرضت  املؤمتر،  لحضور  الرشيف 
لبنان عىل سبيل املثال رموز كبرية كمفتي 
من  وسواهام  املاروين  والبطريرك  لبنان 

كلها  هذه  البارزين.  والكتاب  الشخصيات 
الثابت من  دالئل متجددة عىل دور مرص 
القضية ومن االوضاع االقليمية بشكل عام، 

وعىل التفاف العرب حولها وثقتهم بها. 

السعودية  مع  املرصي  التحالف   ■
يساعد  اين  املتحدة  العربية  واالمارات 
القاهرة واين يكبلها يف الساحات العربية، 
اىل  اليمن  اىل  سوريا  اىل  فلسطني  من 

ساحات اخرى؟
عربيتان  دولتان  واالمارات  السعودية   □
تاريخية  عالقات  معهام  تجمعنا  شقيقتان، 
هناك  الراهن  الوقت  يف  ومعروفة.  عريقة 
املشهد  قراءة  حول  بيننا  عدة  مشرتكات 
التي  تلك  وخصوصا  وتحدياته،  الراهن 
تهدد العامل العريب وما تبقى من منظوماته 
تقوية  تستدعي  تحديات  وهي  املشرتكة، 
الجهود  وتوحيد  املشرتك،  العريب  العمل 
املنطقة  دول  انهاك  مخططات  ملواجهة 
طامحة  عربية  غري  دول  لصالح  وتفكيكها 
ال  مجرمة  ارهابية  جامعات  او  النفوذ،  يف 
من  الوطنية.  بالدول  االساس  يف  تعرتف 
ال  املحددات  هذه  ان  اىل  نلفت  ان  املهم 
واالمارات  بالسعودية  عالقتنا  يف  تنحرص 
فحسب، بل تجمعنا مبعظم الدول العربية 
االخرى حيث نعمل جميعا للصالح العريب 
ندرك  تحديات  مواجهة  ويف  املشرتك، 
فشلنا  حال  يف  جميعا  علينا  امثانها  فداحة 

يف التصدي لها.

■ ماذا عن العالقة مع قطر وتركيا؟
□ يف اختصار، نحن نحرتم ونعتز بالشعب 
بالشعب  الشقيق وكذلك  العريب  القطري 
تاريخية  روابط  بهام  وتربطنا  الرتيك، 
تأكيد،  بكل  لكننا  طيبة.  وعالقات 
خالف  عىل  املاضية،  االعوام  مدار   وعىل 
اىل  ذلك  يرجع  البلدين.  حكومتي  مع 
ملرص  مناهض  مسلك  اتخاذ  عىل  االرصار 
وعىل ما نعتربه استخداما لورقة التطرف 
الخارجية،  السياسة  يف  ضغط  كاداة 
ويزعزع  الدويل  القانون  يخالف  ما  وهو 

املنطقة. استقرار 

الفلسطينيون
لن يقبلوا بأي بديل 

من ارضهم

اللواء ابراهيم شخص
دمث يهتم مباشرة ببرامج 

التعاون مع مصر

التأشريات املرصية للبنان ارتفعت 15% عام 2017.


