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السفيرة الفرنسية: 
لن نستسلم والطبقة السياسية 

تتحّمل مسؤولية التعطيل
االول  ترشين  يف  لبنان  يف  مهامها  غريو  آن  الفرنسية  السفرية  تسلمت  عندما 
الفائت، نصحها الرئيس اميانويل ماكرون قائال: "اصمدي، متسيك مبواقفك واطلقي 
الدينامية الصحيحة من اجل لبنان". هذا ما تطبقه يوميا، وهي السيدة االوىل 

التي تتوىل هذا املنصب الديبلومايس الرفيع يف "قرص الصنوبر"

منذ قدومها اىل لبنان من منصبها يف املكسيك، 
االلتزام  تطبيق هذا  غريو  آن  السفرية  تحاول 
مل  الفرنسية.  الرئاسة  من  به  املوىص  الفرنيس 
بعد مرور شهرين  بل  تأت يف ظروف عادية، 
اب   4 يف  بريوت  مرفأ  انفجار  تراجيديا  عىل 
عىل  باالرشاف  عملها  استهلت  حيث   ،2020
املهام االنسانية والعمالنية التي اضطلعت بها 
فرنسا بالتعاون مع السلطات اللبنانية، والتي 
"االمن  مع  مقابلتها  يف  تفصيليا  عنها  تتحدث 
العيد  التي ترمز اىل  العام" يف ذكرى 14 متوز 
"الباستيل"  سجن  وسقوط  الفرنيس  الوطني 

ومعه الحكم املليك يف العام 1789.
بـ"السقوط  لبنان  يف  يحصل  ما  غريو  تشبه 
من  الرشس"،  "االفقار  عن  وتتحدث  العنيف"، 
االنسانية  املساعدات  عىل  فرنسا  تركز  هنا 
والصحية والرتبوية حيث دفعت يف غضون عام 
يستنفر  للبنان.  كمساعدة  دوالر  مليون   100
ملتابعة  كلها  طاقاته  الفرنسية  السفارة  فريق 
توجيهات باريس واملشاريع املختلفة التي تبنتها 
االستقاللية،  رئيسية:  ملبادئ  "وفقا  لبنان  يف 
تقول  واالستدامة".  الرشاكة  االخوة،  الكرامة، 
غريو:  "ميكنني القول ان االلتزامات التي تعهدنا 
بها للبنانيني قد تم االيفاء بها، فرنسا ستبقى اىل 

جانبهم، وانا ساسهر عىل ذلك".
ال تقترص عالقة فرنسا عىل املساعدة االنسانية، 
بل تعود اىل الروابط التاريخية بني البلدين "التي 
لذا  غريو.  بحسب  والثقة"  العاطفة  تحكمها 
وجهت يف حوارها رسائل سياسية جدية ال تقل 
قسوة عن تلك التي وجهها رأس الديبلوماسية 
الفرنسية جان - ايف لو دريان يف زيارته االخرية 

اىل لبنان يف ايار الفائت. 
الشامل  من  لبنان  غريو  تجوب  قدومها،  منذ 
تقول:  لبنان،  بالبقاع وجبل  الجنوب مرورا  اىل 
"اصابتني الدهشة بالطاقات الكامنة يف مناطق 
االطراف والتي يجب دمجها يف بناء لبنان الغد، 

وذلك عرب رؤية اسرتاتيجية ملستقبل لبنان".

■ اين نحن من املبادرة الفرنسية بعد الزيارة 
جان  الخارجية  والشؤون  اوروبا  لوزير  االخرية 
- ايف لودريان اىل لبنان؟ وملاذا تخلت فرنسا 
عن لهجتها التصالحية لتطلق رصخة انذار يك ال 

نقول تبني نربة تهديد؟
يف  او  الفائت  اب   4 لبنان يف  ازمة  تبدأ  مل   □
لكنها  البعض،  يقول  كام   2019 االول  ترشين 
اعوام  منذ  طويل.  بوقت  ذلك  قبل  بدأت 
الخطر  ناقوس  الدويل  واملجتمع  فرنسا  دقت 
االستجابة  اىل  بشدة  اللبنانيني  القادة  ودعت 
للبنان  واملايل  االقتصادي  االنهيار  يشكل  لها. 
خطرا عىل مستقبل البلد وعىل اللبنانيني الذين 
الهجرة  بني  االختيار  اليوم سوى  امامهم  ليس 
القرسية او البقاء عىل قيد الحياة، ما يؤدي اىل 
خلق وضع هش يف املنطقة وعىل ضفاف البحر 
االبيض املتوسط. يف مواجهة هذا الوضع الحاد، 
اللبنانيني  حيث بات اكرث من 50 يف املئة من 
اليأس والشكوك  الفقر، ويف خضم  تحت خط 
ويف  باكمله،  شعب  يعيشها  التي  واملخاوف 
مواجهة املخاطر التي يشكلها املأزق السيايس 
مجال  من  هل  البالد،   استقرار  عىل  املستمر 
ملوقف تصالحي؟ يجب ان نأخذ هذا السياق 
يف االعتبار ليك نفهم امتداد االلتزام االستثنايئ 

والدعوة  ماكرون  اميانويل  الجمهورية  لرئيس 
امللحة والحازمة لوزير اوروبا والشؤون الخارجية 
الجمهورية  رؤساء  اىل  لودريان  ايف   - جان 
ومجلس النواب والوزراء واملكلف ومن خاللهم 
اىل الطبقة السياسية برمتها. انها دعوة اىل يقظة 
للخروج من املأزق السيايس الذي يبقون عليه 
وهو جراء صنيعتهم. انها مسؤوليتهم املؤسسية 
للرئيس  تعهدوا  لقد  الحكومة  عىل  لالتفاق 
الفرنيس القيام بذلك برسعة والرشوع بالعمل 
مساعدة  من  الدويل  املجتمع  متكني  اجل  من 
لبنان بطريقة هيكلية. لغاية اليوم من الواضح 
المباالة  وسط  مستمرة  تزال  ال  املامطالت  ان 
ما  اغفال  دون  من  بلدهم،  يف  باالوضاع  تامة 
يحل باللبنانيني. اذا مل يتفاعلوا مع ما يحدث، 
او  فرنسا  فشل  وليس  فشلهم  هذا  فسيكون 
املجتمع الدويل. هذا ما ذكره الوزير لودريان، 
لقد  مسؤولياتهم.  تحمل  الجميع  عىل  يجب 
قراراتها  اتخاذ  يف  وستستمر  فرنسا  اتخذت 
الخاصة بالتشاور الوثيق مع رشكائها. تتحدث 

واالدارية  االقتصادية  االصالحات  تنفيذ  عىل 
التي يحتاجها لبنان بشكل عاجل والتي يعرفها 
من  طلب  هذا  عديدة.  سنوات  منذ  الجميع 
فرنسا وكذلك املجتمع الدويل بارسه. ال يحتاج 
املرء اال اىل اعادة قراءة بيانات مجموعة الدعم 
هناك  حيث   ،)GIS( لبنان،  اجل  من  الدولية 
االسباب  حول  النظر  وجهات  يف  كامل  تطابق 
وحول  لبنان  يف  الراهن  الوضع  اىل  ادت  التي 
وهنالك  اللبنانيني،  للقادة  املركزية  املسؤولية 
اجامع عىل الدعوة اىل تشكيل حكومة فاعلة. 
يف استعارة ملصطلح طبي، فان التشخيص قد تم 
وكذلك تحديد العالج ورشح الوصفة املرفقة مع 
خارطة الطريق التي - لنذكر - هي كل ما اوىص 
به املجتمع الدويل منذ فرتة طويلة والذي يتفق 
املساعدة  اللبنانيني.  الخرباء  من  العديد  عليه 
التي ميكننا تقدميها معروفة، مبا يتجاوز املعالجة 
العاجلة يف الوقت الحايل ولكنها ال تستطيع ان 

تعالج هذا البلد بشكل عميق.
واالقتصادي  الصحي  الوضع  ان  اكرر: 

السفرية الفرنسية آن غريو. 

منذ  بذلك  قمت  لبنان.  يف  الجميع  اىل  فرنسا 
لحظة وصويل اىل البلد. نحن نحاول التقريب 
واملبارش  الرصيح  الحوار  بفضل  املواقف  بني 
الذي نجريه مع الجميع. واقول هذا ايضا ملن 
القادة  اىل  التحدث  يف  االستمرار  عىل  يلومنا 
اللبنانيني: عندما يسود انعدام الثقة بني جميع 
البعض  بعضهم  من  املخاوف  تتعمق  الالعبني 
كمستشارين سيئني. من املهم  استمرار التحاور 
باستثناء الوقوع يف حلقة مفرغة. ساستمر يف 
ميكننا  رددت  طاملا  واع.  بشكل  بذلك  القيام 
التسهيل، لكن ال ميكننا ان نحل مكان اللبنانيني. 
االمر مرتوك للطبقة السياسية اللبنانية لتقرر ما 
اذا كانت تريد اخراج لبنان من التعطيل الذي 
يضغط.  الوقت  وحدها.  مسؤوليته  تتحمل 
امتنى انه يف حلول موعد احياء الذكرى املؤملة 
ليوم 4 اب املقبل الذي اعلن اخريا يوم حداد 
وطني، يكون قد حصلت يقظة. يف كل االحوال، 
فرنسا لن تستسلم. ساواصل من جهتي الجهود 

بحزم. لبنان واللبنانيون يستحقون ذلك.

في مواجهة املخاطر 
التي يشكلها املأزق 

السياسي املستمر على 
استقرار البالد، هل من 

مجال ملوقف تصالحي؟

الطبقة  مسؤولية 
السياسية االتفاق على 

للرئيس  الحكومة. تعهدوا 
بذلك الفرنسي 

مقابلة
مارلني خليفة

marlenekhalife@

■  يف حوار مع صحيفة "لوريان لوجور" قلت ان 
"تكليف السيد سعد الحريري هو بداية دينامية 
نؤيدها وال ميكن تقديم ضامنة فورية لها بل 
سنحكم عىل االفعال"، هل ما زلت عىل املوقف 
نفسه خصوصا وان عبارة "حكومة مهمة" نالت 
تأويالت محلية عدة، كذلك مصطلح التكنوقراط 
اختصاصيني  حكومة  تريدون  هل  جدال؟  اثار 

بعيدين من التأثريات السياسية؟
الخطوة  حول  تعليقات  من  سمعت  كم   □
تفسريه  طرف  لكل  وصويل!  منذ  الفرنسية 
املناسب لشخصه بالنسبة اىل "املبادرة الفرنسية"  
لتفريغها من جوهرها يف غالب االحيان. طاملا 
كان موقفنا  ثابتا من هذا املوضوع منذ االعالن 
يعيشها  التي  املتعددة  لالزمات  الحل  عنه: 
لبنان حاليا يكون بتشكيل حكومة مؤلفة من 
شخصيات كفية وجاهزة للعمل بجدية، وقادرة 
لجميع  العليا  العامة  املصلحة  تقديم  عىل 
نحن  االخرى.  االنشغاالت  كل  عىل  اللبنانيني 
قادرة  وفعالة،  شاملة  حكومة  اىل  حاجة  يف 
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وتدابري  يقظة  يتطلب  امللح  واالجتامعي 
ادارة  املسؤولني عن  يتخذها جميع  واجراءات 
البالد. لقد حان الوقت لوقف الرتاشق بالبيانات 
الصحافية التي ترمي املسؤوليات بشكل متبادل 
وبدء تخطي املصالح الخاصة. كام قلت بالفعل 
"سنحكم عىل االفعال". حتى االن مل تر فرنسا اي 
تغري يف االفعال ومثلها املجتمع الدويل والشعب 

اللبناين. 

يتعلق  ما  يف  جهودها  فرنسا  تنسق  كيف   ■
السعودية  مثل  عليه  املؤثرة  الدول  مع  بلبنان 
والواليات  االورويب  واالتحاد  وموسكو  وايران 
لعقد  امكان  هنالك  وهل  االمريكية؟  املتحدة 
طاولة حوار موسعة مببادرة من فرنسا لبحث 

النظام السيايس اللبناين؟
□ يف اعقاب االنفجار الذي وقع يف مرفأ بريوت 
بادرت فرنسا اىل حشد املجتمع الدويل لدعم 
لالمم  العام  االمني  من  بدعم  اللبناين  الشعب 
مؤمترين  الجمهورية  رئيس  ترأس  املتحدة، 
دوليني يف آب وكانون االول الفائتني. قدم هذان 
للسكان  اساسية  طارئة  مساعدات  املؤمتران 
يفوق  مبا  حشد  تم  االنفجار،  من  املترضرين 
250 مليون يورو. نحافظ يف الوقت ذاته عىل 
تعاون وثيق للغاية مع جميع الرشكاء الدوليني 
واصدقاء لبنان، سواء يف اطار االتحاد االورويب 
الدولية  الدعم  مجموعة  او  املتحدة  االمم  او 
من اجل لبنان. هنا يف لبنان ارى زماليئ بانتظام 
حيث نتحاور وننسق. لكن ال ينبغي ان ننساق 
وراء االوهام. اليوم من دون العمل الحازم من 
فرنسا ورئيس جمهوريتها والوزير لودريان كان 
لبنان سيجد نفسه اكرث عزلة من اي وقت مىض، 
وسيكون يف ادىن االولويات الدولية. عىل القادة 
السياسيني اللبنانيني ان يثبتوا للمجتمع الدويل 
املصلحة  اجل  من  العمل  حقا  يريدون  انهم 
الجامعية لبلدهم. من دون ذلك سيكون من 
الذي  الدويل  الدعم  حشد  علينا  املستحيل 
من  للخروج  رضوري  بشكل  لبنان  يحتاجه 

االزمة الحالية.

■  قال الوزير جان - ايف لودريان لقد بدأنا 
تقييدية  اجراءات  تنفيذ  الوطني  الصعيد  عىل 
ضد  الفرنسية  االرايض  اىل  الوصول  حيث  من 
السيايس  التعطيل  يف  املتورطة  الشخصيات 

ازالة الركام والدمار، متت املساعدة يف انطالق 
فرنسا،  من  مايل  وبدعم  مجددا  العمل  عجلة 
املرفأ  امداد  قضايا  عىل   EDF ستعمل  كذلك 
اعادة  عىل   Artelia رشكة  وتعمل  بالكهرباء، 
تأهيل البنية التحتية المدادات املياه يف احياء 
بريوت املترضرة من االنفجار. يتم تقديم الدعم 
اللبنانية السيام  الفني واملادي واملايل للجامرك 
من خالل توفري ماسح ضويئ  "سكانر" من قبل 
رشكة Smith Detection  الذي سيتم تسليمه 
قبل نهاية متوز الجاري. سيسمح ذلك للجامرك 
بها.  املنوط  الرئييس  بلعب دورها االسرتاتيجي 
البناء،  اعادة  اي  االخرية  املرحلة  اىل  بالنسبة 
الفرنسيني بشكل  الخرباء  فقد حدد فريق من 
العادة  تنفيذها  سيتم  التي  املشاريع  ملموس 
والرقمنة  والجامرك  الحوكمة  امليناء:  اعامر 

واالمن والتجهيز.

■ ماذا ميكن ان تقويل عن زيارة قائد الجيش 
الذي  واملؤمتر  فرنسا  اىل  عون  جوزف  العامد 

من الواضح ان املماطالت 
ال تزال مستمرة وسط 
المباالة تامة باالوضاع

الحل لالزمات يكون 
بتشكيل حكومة من 

شخصيات كفية وجاهزة 
للعمل بجدية

ميكننا 
التسهيل 

لكن ال 
ميكننا 

ان نحل 
مكان 

اللبنانيني

االعامر والحفاظ عىل الرتاث والثقافة، الحصول 
عىل الغذاء، دعم القطاع الطبي والصحي، دعم 
اهمية  اوليه  الذي  الرتبوي  والقطاع  املدارس 
ما  عىل  والحفاظ  البلد  مستقبل  ان  خاصة. 
يشكله لبنان من منوذج يتمثالن بالتعايش بني 
من  بدءا  ثقافاته  بني  املثمر  والحوار  طوائفه 
العام 2021   يف  مساعدتنا.  ستستمر  املدرسة. 
تم االلتزام باكرث من 50 مليون يورو. كان هذا 
الدعم الطارئ ال يزال رضوريا. لكنني ارص عىل 
االصالحات  تنفيذ  يحل محل  ان  انه ال ميكن 
التي يتوقعها اللبنانيون اليوم من اجل ان تكون 
وتلبي  كمواطنني  حقوقهم  تضمن  دولة  لهم 
العيش بكرامة وسالم  تطلعاتهم املرشوعة يف 

يف وطنهم.

■ كيف ستساهم فرنسا يف اعادة اعامر مرفأ 
بريوت؟

ازالة  مكونات:  ثالثة  عىل  عملنا  يعتمد   □
مخلفات الدمار، ضامن االمن يف العمل، واعادة 

اي  الفساد؟ هل هنالك  املتورطة يف  او  الحايل 
تفسريات لذلك؟ وما الذي سيستند اليه االتحاد 
دولة  يف  املسؤولني  ملعاقبة  فرنسا  او  االورويب 

مستقلة وذات سيادة؟
الوقت  يحني  كافيا  الحوار  يكون  ال  عندما   □
العمل.  ادوات  جميع  فحص  فيه  يجب  الذي 
ونظرا اىل خطورة العبء الذي يشكله تقاعس 
وعىل  اللبناين  الشعب  عىل  اللبنانيني  الساسة 
استقرار البلد، اعتمدت فرنسا يف نهاية نيسان 
االرايض  دخول  عىل  تقييدية  اجراءات  الفائت 
عن  املسؤولة  الشخصيات  ضد  الفرنسية 
التعطيل السيايس او املتورطة يف قضايا فساد. 
قال الوزير جان - ايف لودريان يف بريوت اذا 
استمر التعطيل فسيتم تشديد هذه االجراءات 
او توسيعها. توجد اجراءات مامثلة تتم دراستها 
اللبنانية  املسالة  ألن  االورويب،  املستوى  عىل 
ومببادرة من فرنسا  اصبحت موضوعا اوروبيا 
بوريل  جوزيب  االورويب  املفوض  اشار  كام 
قبل اسابيع قليلة، الفتا اىل ان االتحاد االورويب 
ان تجعل  التي من شأنها  الوسائل  يعمل عىل 
فردي  شكل  يف  الضغط  مامرسة  املمكن  من 
عىل القادة اللبنانيني الذين يعيقون تجاوز البلد 
للأمزق الحايل. لقد زار السيد بوريل بريوت اخريا 

للتذكري بذلك.

رئيس  نظم  الفائت  االول  كانون   2 يف   ■
لالمم  العام  االمني  مع  الفرنسية  الجمهورية 
الشعب  لدعم  الثاين  الدويل  املؤمتر  املتحدة 
اللبناين بعد مؤمتر 9 آب 2020، اين نحن اليوم 

من هذا الدعم الطارئ؟
الواقع، كام سبق وذكرت، حرص رئيس  □ يف 
الجمهورية الفرنسية عىل دعوة املجتمع الدويل 
ملرتني يف 9 آب ثم يف 2 كانون االول بالتعاون 
االمم املتحدة. تم االعالن عن مساعدات بقيمة 
250 مليون يورو. مل يتم االيفاء بهذه الوعود 
فحسب بل تم تجاوزها ايضا. اكرر لقد اوفت 
العام 2020 خصصنا  بالتزاماتها. خالل  فرنسا 
اكرث من 85 مليون يورو للبنان مبا يف ذلك قرابة 
50 مليون يورو استجابة لتفجريات 4 آب، وقد 
تجاوزنا بذلك وعد الرئيس ماكرون البالغ 30 
مليون يورو يف آب 2020. يركز عملنا عىل اربعة 
املبارشة  بالفائدة  اولوية وتعود  مجاالت ذات 
وامللموسة عىل جميع اللبنانيني: يف مجال اعادة 

البناء. ان ازالة الركام وضامن االمن يف االعامل 
عىل  وبناء  اوال،  الطوارئ  حاالت  يف  يحصالن 
فرنسا عىل  تحركت  اللبنانية.  السلطات  طلب 
 Operation الصداقة"  "عملية  بدأت  الفور. 
Amitie  يف 4 آب الفائت حيث تم انشاء جرس 
االساسية  املنتجات  نقل  اتاح  وعسكري  جوي 
الحامية  يف  متخصصني  وتوظيف  امليدان  اىل 
الضحايا،  عن  البحث  يف  للمساعدة  املدنية 
الذين  الفرنسيني  الجنود  مئات  اىل  باالضافة 
شاركوا يف جهود ازالة الركام والتنظيف يف املرفأ 
بالتنسيق مع الجيش اللبناين. تم استنفار الخربة 
يف "عملية الصداقة" يف مجال مكافحة التلوث 
البحري والبحري ولدعم سلطات منطقة املرفأ 
املدنيني والعسكريني من اجل منع وقوع  من 
حوادث جديدة يف املنطقة. نظرا اىل انه ال تزال 
ومن  فرنسا  فان  تشكل خطرا،  نفايات  هنالك 
وتقنيا  ماليا  تدعم    Recygroup رشكة  خالل 
معالجة النفايات التي ال تزال موجودة يف املرفأ، 
وكذلك معالجة الحبوب يف االهراءات. يف موازاة 

مع  التعاون  عن  وماذا  الجيش،  لدعم  اعقبها 
االجهزة االمنية ومنها االمن العام اللبناين؟ 

القوى  الذي اطلقته  الدويل  للنداء  □ استجابة 
دويل  مؤمتر  تنظيم  تم  اللبنانية،  املسلحة 
فرنسا  من  مببادرة  الفائت  حزيران   17 يف 
لحشد  املتحدة  االمم  من  وبدعم  وايطاليا 
اللبنانية  املسلحة  للقوات  الطارئة  املساعدات 
والقوى االمنية اللبنانية التي مل تنج من االزمة 
اشهر  منذ  لبنان  تصيب  التي  الوجه  املتعددة 
تقنية  عرب  االستثنايئ  التداول  هذا  اتاح  عدة. 
لبنان  الذي جمع رشكاء  كونفرانس"،  "الفيديو 
التي  امللحة  للحاجات  االستجابة  الرئيسيني، 
عربت عنها القوات املسلحة وخصوصا بالنسبة 
توريد  ويف  والطبية،  الغذائية  املساعدات  اىل 
لتبقى يف  املعدات  الالزمة لصيانة  الغيار  قطع 
حالة تشغيلية جيدة. يجسد هذا املؤمتر الدعم 
امللموس الذي يقدمه املجتمع الدويل للجيش 
ضامنة  اساسية  مؤسسة  يبقى  الذي  اللبناين 

لسيادة لبنان وامنه ووحدته واستقراره.  


