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مقابلة
مارلني خليفة

@marlenekhalife

تتوىل املانيا ادوارا اكرث عمقا يف منطقة الرشق االوسط، وخصوصا منذ اندالع االزمة السورية يف العام 2011، وتنشط يف لبنان 
يف ملفات حيوية ابرزها ما يتعلق بالالجئني السوريني والفلسطينيني وتطوير القدرات البحرية اللبنانية

الرشق  السياسة  صلب  اىل  املانيا  تدخل 
وخصوصا  واسعة،  ابواب  من  اوسطية 
االموال  قيمة  ان  معرفة  تكفي  التنمية. 
لبنان  يف  مختلفة  برامج  عىل  التي رصفتها 
دوالر،  مليار   1,7 بلغت   2012 عام  منذ 
الفائت.  العام  يف  دوالر  مليون   400 منها 
التحتية واملدارس، وكذلك  البنى  تركز عىل 
عىل اعادة بناء مخيم نهر البارد، ومساعدة 
االونروا، وكذلك  الفلسطينيني عرب  الالجئني 
بحيث  السوريني،  الالجئني  توطني  اعادة 
كشف سفري املانيا يف لبنان الدكتور جورج 
سيتم  لبنان  يف  سوري   1200 ان  بريغيلني 

توطينهم حاليا يف املانيا.
القدرات  تطوير  يف  دورا  املانيا  تلعب 
يف  مشاركتها  خالل  من  اللبنانية  البحرية 
بريغيلني  السفري  ويقول  اليونيفيل.  قوات 
وتساهم  املعدات  بتقديم  تقوم  بالده  ان 
التي  اللبنانية  البحرية  القوات  تدريب  يف 
من شأنها تويل مهامت اليونيفيل يف حفظ 
االمن البحري يف املستقبل. وكانت الخطوة 
من  لبنان  ميكن  رادار  نظام  بناء  االوىل 
مراقبة مياهه الساحلية. لذلك تم تحديث 

سفن الجيش اللبناين وتدريب طاقمها. 
السفراء  غالبية  كام  بريغيلني،  ان  اال 
عىل  استفهام  عالمات  يضعون  االوروبيني، 
سالمة عودة الالجئني السوريني اىل ديارهم، 
انطالقا من موقف سيايس اورويب معروف، 
ان عودة هؤالء رضورية،  اغفال  من دون 
مع  التعاون  رضورة  استبعاد  دون  ومن 

روسيا.
يرشح السفري بريغيلني حيثيات سياسة بالده 
الخارجية يف هذه املقابلة مع "االمن العام"، 
منصب  اول  لبنان  يف  يتوىل  انه  ان  علام 

ديبلومايس له يف بلد عريب، وذلك منذ ايلول 
2018. سبق له وعمل قنصال عاما يف اسطنبول 
ممثال  قبلها  وكان  و2018،   2015 عامي  بني 
لبالده يف موسكو، وتبوأ مراكز عدة يف  دامئا 
دامئا  ممثال  كان  االملانية.  الخارجية  وزارة 
وهو  وجاكرتا،  وبروكسل  اوتاوا  يف  لبالده 

يحمل دكتوراه يف ادارة االعامل.

السيايس  الوضع  عن  انطباعكم  هو  ما   ■
يف لبنان بعد مرور السنة االوىل يف بريوت؟

كنت  حيث  تركيا  من  قدومي  بعد   □
بني  اسطنبول  يف  االملاين  العام  القنصل 
لبنان  اىل  تعرفت  و2018،    2015 عامي 
وتنوعه  بتعدديته  اوال  يتميز  كبلد 
الديني، ما يشكل تحديا كبريا للمؤسسات 
املرحلة  اتسمت  البلد.  يف  الدميوقراطية 
املانيا  كسفري  املهامت  تسلمي  من  االوىل 
االمر  الحكومة.  تشكيل  بصعوبة  لبنان  يف 
الذي وضعني امام دورة مكثفة يف السياسة 
الداخلية اللبنانية. تكمن مصلحة املانيا يف 
بقاء البلد، عرب املحافظة عىل دميوقراطيته 
وامنه واستقراره، منوذجا للتعايش السلمي 
ان  ويف  املختلفة،  الدينية  الجامعات  بني 
ما  فكل  فيه.  الناس  احوال جميع  تتحسن 

نقوم به يندرج ضمن هذا السياق.

مجلس  يف  املانيا  عضوية  موضوع  يف   ■
 2019 عامي  بني  املتحدة  االمم  يف  االمن 
يف  االملاين  االعامل  جدول  هو  ما  و2020، 

الرشق االوسط؟
االمن  مجلس  يف  املانيا  عضوية  تتميز   □
 2019 عامي  بني  لفرتة  دائم  غري  كعضو 
تشكيل  يف  املساهمة  يف  بالرغبة  و2020 

االنظمة  عىل  قائم  عاملي  نظام  وتعزيز 
الدويل.  بالتعاون  ويتميز  والقوانني 
يتعني  التي  الحالية  املواضيع  اىل  باالضافة 
نعمل  معها،  التعامل  االمن  مجلس  عىل 
تحديات  ملواجهة  عدة  مجاالت  يف  حاليا 
عاملية شاملة: حامية البيئة واملناخ، تعزيز 
الوقائية،  واالمنية  الخارجية  السياسة 
دورها  وتعزيز  الرصاعات  يف  املرأة  حامية 
تسليط  اود  هنا  السالم.  مفاوضات  يف 
املانيا  بني  الوطيد  التعاون  عىل  الضوء 
 ،2019 ونيسان  آذار  يف  انه  علام  وفرنسا، 

توىل البلدان رئاسة مجلس االمن معا.

انجيال  انعكست زيارة املستشارة  ■ كيف 
الثنائية بني  العالقات  لبنان عىل  مريكل اىل 

البلدين؟
يف  االملانية  املستشارة  زيارة  عكست   □
الرئيس  زيارة  وكذلك   ،2018 حزيران 
الفيديرايل فرانك فالرت شتاينامير يف كانون 
الثاين 2018، الدعم السيايس االملاين للبنان. 
يستطيع البلد الحفاظ عىل استقراره يف بيئة 
بتحديات  يتعلق  ما  صعبة جدا، السيام يف 
الناتجة  الالجئني  وقضية  السورية  االزمة 
منها. تقدر املانيا االنجازات العظيمة التي 
نفسه،  الوقت  يف  ومواطنوه.  لبنان  حققها 
وبغض النظر عام سبق، تحتاج البالد بشكل 
املانيا  وتقف  اصالحات جذرية،  اىل  عاجل 
هي  املانيا  ايضا.  ذلك  يف  لبنان  جانب  اىل 
الذي  لبنان، االمر  ثاين اكرب جهة مانحة يف 
نستثمر  اننا  دعمنا.  مدى جدية  يدل عىل 
بذلك  ونساعد  اللبنانية،  التحتية  البنية  يف 
مستقبلية  افاق  خلق  يف  اللبنانية  الدولة 
املثال، متول  الناس. عىل سبيل  لكل  افضل 

سفير املانيا: حرب سوريا لم تنته
لبنان يحتاج إلى إصالحات جذرية عاجلة

□ تعترب اليونيفيل واحدة من اكرب املهامت 
التابعة لالمم املتحدة لحفظ السالم عامليا، 
فيها  املانيا  تساهم  بالنجاح.  تتسم  وهي 
البحرية.  اليونيفيل  لقوة  من خالل دعمها 
فالكورفيت )الفرقاطة( االملانية اولدنبورغ 
حواىل  من  املؤلف  طاقمها  مع  تساهم 
من  الساحلية  املياه  حامية  يف  جنديا   60
املانيا  تقوم  ذلك،  اىل  االسلحة.  تهريب 
تدريب  يف  وتساهم  املعدات  بتقديم 
شأنها  من  التي  اللبنانية  البحرية  القوات 
االمن  حفظ  يف  اليونيفيل  مهامت  تويل 
البحري يف املستقبل. كانت الخطوة االوىل 
مبراقبة  للبنان  يسمح  رادار  نظام  بناء 
سفن  تحديث  تم  لذلك  الساحلية،  مياهه 
الجيش اللبناين وتدريب طاقمها. اىل جانب 
التابع  االمن  مجلس  يف  الدامئني  االعضاء 
جامعة  االورويب،  االتحاد  املتحدة،  لالمم 

الدول العربية وايطاليا، فان املانيا ايضا 

شبكات  من  كيلومرت   100 من  اكرث  املانيا 
انحاء  جميع  يف  الجديدة  الصحي  الرصف 
االستثامر  فيستفيد من خالل هذا  بريوت، 
من  التخلص  من  شخص،  مليون  من  اكرث 
مياه الرصف الصحي ضمن معايري النظافة 
البحر  عن  العبء  تخفيف  ويتم  والصحة، 
ببناء  نقوم  ذلك،  اىل  اضافة  املتوسط. 
اعيد  واملهنية.  االبتدائية  املدارس  وتأهيل 
حكومية  مدرسة   150 من  اكرث  تأهيل 
حتى يتسنى للطالب الدراسة يف بيئة امنة 
تالئم االطفال. تهدف استثامراتنا يف البنية 
املجتمعات  اىل دعم  بشكل خاص  التحتية 
من  كبرية  اعدادا  استقبلت  التي  املضيفة 
 150 من  اكرث  استفادت  وقد  الالجئني، 

بلدية لبنانية من هذا الدعم حتى االن.

■ ما هو دور املانيا يف اليونيفيل ومجموعة 
الدعم الدولية للبنان؟

تم بناء رادار يمّكن 
لبنان من مراقبة مياهه 

الساحلية

التغلب على التطرف 
املسلح لدى الشباب هّم 

املاني اساسي

قدمت املانيا
52 مليون دوالر العادة بناء 

مخيم نهر البارد

سفري املانيا يف لبنان الدكتور جورج بريغيلني.
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عضو ناشط يف مجموعة الدعم الدولية 
)ISG( القامئة منذ العام 2008.

■ ما هو دور املانيا يف الحرب الدولية ضد 
االرهاب؟

الهيئات االساسية  □ املانيا عضو يف جميع 
التي تعمل عىل مكافحة  الطرف  املتعددة 
تنظيم  مكافحة  مسألة  تعترب  ال  االرهاب. 
امنا  املقدمة،  يف  وحدها  االسالمية  الدولة 
التطرف  اشكال  كل  عىل  التغلب  ايضا 
يف  الشباب  بني  التطرف  نهج  املسلح. 
يشكل  اوروبا،  يف  ذلك  يف  مبا  بلداننا،  كل 
اجابات  عن  نبحث  نزال  ال  وسؤاال  تحديا 
بالتأكيد  مقنعة له. احد هذه االجوبة هو 
اىل  االجانب  املقاتلني  تدفق  لكن  التعليم، 
النكا  رسي  عىل  االخرية  والهجامت  سوريا 
يف  مفصل  بشكل  التدقيق  علينا  ان  تثبت 
احضان  اىل  الشباب  تدفع  التي  العوامل 

االرهابية. االيديولوجيات 

العامة  املديرية  مع  التعاون  ماذا حول   ■
لالمن العام اللبناين؟

العام  لبنان منذ  □ تدعم الرشطة االملانية 
2006 من خالل تقديم مساعدات يف مجال 
التعاون  هذا  يتمثل  واملعدات.  التدريب 
دورية  تدريبية  دورات  خالل  من  الوطيد 
ورحالت دراسة واستطالع. اضافة اىل ذلك، 
رغبة  يوضح  والنشيط  املبارش  التبادل  فان 

توثيق هذا التعاون يف املستقبل.

تأهيل  اعادة  يف  مشاريعكم  عن  ماذا   ■
مخيم نهر البارد؟

حول  الرأي  واملانيا  لبنان  يتشارك   □
البارد  نهر  مخيم  اعامر  اعادة  اهمية 
الفلسطيني من اجل تحسني وضع الالجئني 
يف  االستقرار  يف  واالسهام  الفلسطينيني، 
شامل لبنان. لهذا السبب، تعهدت الحكومة 
مليون   52 مبلغ  دفع  االن  االتحادية حتى 
دوالر العادة االعامر، وال تستخدم االموال 
فقط العادة بناء املساكن الكرث من 5 االف 
تأهيل  اعادة  لتمويل  ايضا  ولكن  شخص، 
اقتصاد محيل  املخيم. من دون  املتاجر يف 

لبنان  خاصة  التوطني  اعادة  برامج  يف 
والبلدان املجاورة؟

مجال  يف  مشاركتها  يف  املانيا  تواظب   □
لبنان  عن  العبء  لتخفيف  التوطني  اعادة 
برنامج  اطار  يف  ايضا.  الطريقة  بهذه 
جديدة  مرحلة  ويف  االملاين  التوطني  اعادة 
 1200 حتى  استقبال  سيتم  حاليا،  تجري 
لبنان،  من  املستضعفة  الفئات  من  شخص 
الذين  السوريني  الالجئني  من  معظمهم 
يكونوا  ان  عليهم  لبنان.  يف  يعيشون 
املفوضية  لدى  الجئني  بصفة  مسجلني 
الالجئني.  لشؤون  املتحدة  لالمم  السامية 
االرسة  افراد  شمل  جمع  سيبقى  كذلك 
كالجئني  بهم  املعرتف  لالشخاص  املبارشين 

يف املانيا ممكنا.

وكذلك  ونهايئ،  صادق  بشكل  التعسفية 
امللكية  حق  مثل  القانوين،  اليقني  ضامن 
عىل  السكنية.  امللكية  وحق  عام  بشكل 
دمشق ايضا، منح املفوضية السامية لالمم 
الوصول  امكان  الالجئني  لشؤون  املتحدة 
جميع  اىل  والدائم  املقيد  غري  الفوري، 
للتأكد  الالجئون  اليها  يعود  التي  املناطق 
العائدين.  وحامية  الضامنات  التزام  من 
مع  بالتعاون  ذلك  عىل  العمل  يجب 
السوريني  الالجئني  عودة  لتأمني  روسيا 
عملنا  اثناء  يف  لبنان.  من  والكرمية  اآلمنة 
ستستمر  الهدف،  هذا  لتحقيق  املشرتك 
 .2012 عام  منذ  لبنان  دعم  يف  املانيا 
بقيمة  دعم  بربامج  لبنان  املانيا  ساندت 
دوالر  مليون   400 منها  دوالر،  مليار   1,7
جزء  يعود  وحده.  املايض  العام  يف  تقريبا 
البنى  عىل  باملنفعة  الدعم  هذا  من  كبري 
نساعد  اللبنانية، كام  للمجتمعات  التحتية 
سوريا.  داخل  املحتاج  الشعب  بالتوازي، 
حازم  بشكل  مساعداتنا  بتوجيه  نقوم 
مكان  عن  النظر  بغض  الحاجات،  بحسب 
يحدث  ال  ان  ونضمن  املستفيدين،  وجود 
غري  دفع  او  جذب  عوامل  الدويل  الدعم 

مرغوب فيها.

للرصاع  الحايل  الوضع  تقيمون  كيف   ■
السوري واين ترون الحل املستقبيل؟ 

جميعا  نتوق  دامية  سنوات  مثاين  بعد   □
انفسهم.  السوريني  وخصوصا  السالم،  اىل 
امرين:  حيال  بالصدق  التحيل  علينا  لكن 
الحرب مل تنته بعد، وحتى لو انتهت، فهذا 
نواصل  سوريا.  يف  عّم  السالم  ان  يعني  ال 
خاصة  للرصاع،  سيايس  حل  اليجاد  عملنا 
كجزء مام يسمى املجموعة املصغرة حول 
السبيل  ان  ترى  املانيا  تزال  ال  سوريا. 
عىل  والسالم  االستقرار  لتحقيق  الوحيد 
خالل  من  هو  سوريا،  يف  الطويل  املدى 
الرصاع.  النهاء  صادقة  سياسية  عملية 
ملستقبل  رؤية  تقدم  سياسية  تسوية  اي 
الخطوة  اما  السوريني.  لجميع  مشرتك 
االوىل يف هذا السياق، فيجب ان تكون من 

خالل تشكيل لجنة دستورية.

املانيا ثاين 
اكرب جهة 
مانحة يف لبنان.

نوجه مساعداتنا بحسب 
الحاجات بغض النظر عن 

مكان وجود املستفيدين

ستعيد املانيا حاليا توطني 
1200 الجئ من لبنان

1,7  مليار دوالر هي 
قيمة الدعم االملاني للبنان 

منذ عام 2012

الالجئني  مستقبل  اىل  تنظرون  كيف   ■
السوريني يف لبنان؟ وهل من اتفاق مشرتك 

مع فرنسا؟ 
انفسهم  السوريون  الالجئون  يريد  ال   □
وطنهم  اىل  العودة  من  اكرث  يشء  اي 
االمم  بالتعاون مع رشكاء  نعمل  اننا  االم. 
اجل خلق  من  االورويب  واالتحاد  املتحدة 
وفرنسا  واملانيا  لذلك،  املؤاتية  الظروف 
من  املسألة.  هذه  عىل  متاما  متفقتان 
العظمى من  الغالبية  املبدأ، ترغب  حيث 
الالجئني السوريني يف العودة، لكن الخوف 
معظمهم  مينع  والتعسف  االضطهاد  من 
حاليا من ذلك. لسوء الحظ، ما زلنا نتلقى 
وتعذيب  اعتقال  حمالت  عن  تقارير 
ال  القضاء.  نطاق  عن  خارجة  واعدامات 

التوصل اىل تحسن مستدام  قوي، ال ميكن 
يف الوضع املعييش.

■ ماذا عن دعمكم لالونروا؟
□ االونروا عامل استقرار اسايس للمنطقة وال 
غنى عنها، علام ان املانيا واحدة من اقدم 
الجهات املانحة لها واكربها. يف عام 2018، 
مليون   100 حواىل  لالونروا  املانيا  قدمت 
االستشارية  اللجنة  يف  عضوا  كونها  اورو. 
عىل  االخرين  املانحني  تشجع  لالونروا، 
تثبيت وتوسيع التزاماتهم النقدية، من اجل 

انشاء قاعدة مستدامة لعمل االونروا.

بازاء  االملانية  السياسة  عن  ماذا   ■
جديدكم  وما  املانيا؟  داخل  الالجئني 

يزال مصري ما ال يقل عن 70 الف شخص 
غري  واملفقودين  النظام  من  املعتقلني  بني 
العسكري  الهجوم  واضح. يضاف اىل ذلك 
الحايل وحملة القصف التي يشنها النظام 
يف شامل غرب سوريا، االمر الذي ادى اىل 
شخص  الف   300 عن   يقل  ال  ما  نزوح 

اضايف داخل سوريا.

■ هل تدعم املانيا املبادرة الروسية؟
وصادق  مشرتك  نقاش  اىل  نحتاج  هنا   □
واملانيا  للبنان  امليدانية.  الحقائق  حول 
يف  مشرتكة  مصلحة  الدويل  املجتمع  وكل 
ملموس،  تقدم  باحراز  املتحدة  املطالبة 
يف  الالجئني  جميع  حق  احرتام  يعني  ما 
واالضطهادات  االعتقاالت  وانهاء  العودة، 


