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مقابلة

مارلني خليفة

@marlenekhalife

ّ
نحض اطراف المنطقة على الحلول السلمية

سفير قطر :نحو تفعيل أعمال اللجنة العليا املشتركة
وسط حالة االختناق الداخلية والخارجية التي يعيشها لبنان وخصوصا اقتصاديا ،تبدو دولة قطر الرئة العربية والخليجية
التي قد يتنفس منها هذا البلد يف املدى القريب .مع تراكم االزمات واخرها فريوس كوفيد  ، 19 -مل ترتاجع االرادة القطرية
يف التصميم عىل تقديم الدعم للبنان
قفز فريوس كوفيد  19 -اىل واجهة الحوادث
الدولية ،وفرض ذاته جزءا من اي حوار حتى
عىل املستوى الديبلومايس نظرا اىل تداعياته
العميقة يف دول العامل قاطبة بعد تصنيفه
جائحة من منظمة الصحة العاملية .ليست
دولة قطر يف منأى عن هذا الفريوس ،لكنها
نجحت يف ضبطه عرب تدابري صارمة امر
بها امريها الشيخ متيم بن حمد آل ثاين،
وهي جمعت بني تقليص الحركة والتباعد
االجتامعي وبني اتخاذ تدابري ملساعدات
مالية واعفاءات للمواطنني القطريني.
يقدم سفري قطر يف لبنان محمد حسن
جابر الجابر ملحة رسيعة عن ادوار بالده
املتعددة محتفظا بالكثري من التفاصيل
الحيوية ،عىل عادة الديبلوماسية القطرية
التي تعتمد التأين والحرص عىل ان تحصل
عىل نتائج فعالة .وهو ما متت معاينته
بشكل ملموس اثر حصارها عام ،2017
حيث حافظت قطر عىل قدراتها وصمدت
عرب التخطيط االقتصادي السليم واالعتامد
عىل االكتفاء الذايت ،بحسب السفري الجابر.
تواصل قطر سياستها الهادفة يف لبنان اىل
تعزيز العالقات عىل املستويات كافة ،مع
تركيز يف املرحلة املقبلة عىل تفعيل اعامل
اللجنة العليا املشرتكة بني البلدين بتوجيه
مبارش من امري البالد.
■ ما هي االجراءات التي اتخذتها دولة
قطر يف مواجهة فريوس كوفيد 19 -؟
□ سارعت دولة قطر منذ االيام االوىل
لتفيش فريوس كورونا املستجد اىل اتخاذ
اجراءات عدة للحد من تفشيه يف البالد،
وقد وجه حرضة صاحب السمو الشيخ متيم
بن حمد ال ثاين امري البالد املفدى خالل

ترؤس سموه اجتامع اللجنة العليا الدارة
االزمات ملتابعة كل التطورات واالجراءات
االحرتازية ملكافحة انتشار فريوس كورونا
املستجد او كوفيد  19 -بالرشوع يف حزمة
من القرارات واالجراءات ،ابرزها :ايقاف
جميع الرحالت القادمة اىل الدوحة بدءا
من مساء االربعاء يف  18اذار الفائت
وملدة  14يوما قابلة للتجديد ،واستثنيت
من ذلك رحالت الشحن الجوي ورحالت
الرتانزيت ،باالضافة اىل استقبال اي من
املواطنني القطريني القادمني من اي
وجهة يف العامل من دون تحديد ذلك
بفرتة زمنية عىل ان يتم تطبيق الحجر
الصحي عليهم ملدة  14يوما .كذلك تقرر
ايقاف جميع وسائل املواصالت العامة،
ويشمل ذلك خدمات املرتو والحافالت،
وتم السامح للفئات التالية بالعمل من
بعد :املوظفون فوق سن الـ ،55والنساء
الحوامل ،واالشخاص الذين يعانون من
امراض مزمنة مثل السكري وامراض القلب
والكىل والضغط .تم الرشوع مببارشة
جميع الطلبة يف املدارس الحكومية
الدراسة من بعد .كذلك جرى اتخاذ حزمة
من القرارات املتعلقة بالقطاع االقتصادي
واملايل ،ابرزها توجيه حرضة صاحب
السمو بدعم وتقديم محفزات مالية
واقتصادية مببلغ  75مليار ريال قطري
للقطاع الخاص ،قيام املرصف املركزي
بوضع االلية املناسبة لتشجيع البنوك عىل
تأجيل اقساط القروض والتزامات القطاع
الخاص مع فرتة سامح ملدة ستة اشهر
توجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل االقساط
لجميع املقرتضني ملدة ستة اشهر ،وتوجيه
الصناديق الحكومية لزيادة استثامراتها

يف البورصة مببلغ  10مليارات ريال
قطري .كذلك تم اعفاء السلع الغذائية
والطبية من الرسوم الجمركية ملدة ستة
اشهر واعفاء القطاعات التالية من رسوم
الكهرباء واملاء ملدة ستة اشهر :قطاع
الضيافة والسياحة ،قطاع التجزئة ،قطاع
الصناعات الصغرية واملتوسطة ،املجمعات
التجارية مقابل تقديم خدمات واعفاءات
للمستاجرين واملناطق اللوجستية واالعفاء
من االيجارات للمناطق اللوجستية
والصناعات الصغرية واملتوسطة ملدة ستة
اشهر.
■ اين تركزت االصابات بكوفيد  19 -يف
قطر؟
□ بالنسبة اىل حاالت االصابة بفريوس
كورونا املستجد والتي تم االعالن عنها،
فان الغالبية العظمى منهم من العاملة
الذين يخضعون للحجر الصحي ،علام ان
جميع الحاالت املصابة تتمتع بصحة جيدة
وال تظهر عليها اية اعراض مرضية باستثناء
بعض الحاالت التي تظهر عليها اعراض
طفيفة ،ويتلقى جميعهم الرعاية الطبية
الكاملة يف العزل الصحي ،وفقا لبيانات
وزارة الصحة يف دولة قطر .تجدر االشارة
اىل ان دولة قطر تقدم الدعم من خالل
صندوق قطر للتنمية اىل الدول التي تشهد
تفيش كبري للفريوس ،وقد ارسلت يف هذا
االطار حزمة مساعدات طبية اىل الصني
وايران ،ويجري البحث يف امكان دعم دول
اخرى من اجل مواجهة هذا الوباء العاملي.

□ هي ليست املرة االوىل يل يف لبنان ،اذ
كنت قنصال يف السفارة منذ نحو  13سنة
وغادرته بعدما تم تعييني سفريا يف الخارج.
شهدت عىل مراحل عدة من تطور العالقات
الثنائية االخوية بني قطر ولبنان وتوقيع
االتفاقيات يف مختلف املجاالت .وقد دعمت
دولة قطر لبنان يف مشاريع حكومية عدة
ومن خالل وكاالت االمم املتحدة العاملة يف
لبنان ،كام تم تعزيز التبادل السياحي بفضل
قرار الغاء تأشريات الدخول للبنانيني الراغبني
يف السفر اىل قطر .حاليا ،هنالك اتفاقيات
عدة قيد الدراسة بني الجانبني وتبادل
للزيارات ومشاركات ملسؤولني لبنانيني يف
مؤمترات تنظمها الدوحة خالل هذا العام.

■ هل لك ان تق ّيم لنا تجربتك يف لبنان
منذ قرابة سنة ونيف؟

■ يواجه لبنان اعتى ازمة سياسية
واقتصادية منذ نيله استقالله عام ،1943

سفري قطر يف لبنان محمد حسن جابر الجابر.

قطر ضبطت فيروس
كوفيد  19 -عبر تدابير
صارمة
قطر ارسلت مساعدات
طبية الى الصني وايران
الحتواء كوفيد 19 -

وقد كانت دولة قطر قد اسهمت يف تسوية
سياسية عرفت باتفاق الدوحة عام ،2008
فهل من دور والسيام اقتصاديا قد تلعبه
قطر يف هذه املرحلة؟
□ شهدت عىل التسوية السياسية التي
عرفت باتفاق الدوحة ،اذ كنت قامئا
باالعامل يف السفارة يف لبنان انذاك .تقف
دولة قطر اىل جانب اللبنانيني اليوم مثلام
فعلت يف السابق وسوف تقف اىل جانبهم
يف املستقبل ،اذ ان سمو االمري الوالد
وصاحب السمو الشيخ متيم بن حمد
آل ثاين وشعب دولة قطر ،يكنون محبة
صادقة ومميزة لالشقاء اللبنانيني وللبنان.
■ ماذا اثر تشكيل الحكومة الجديدة عىل
العالقات والتعاون بني البلدين؟
□ ظلت دولة قطر تنتهج سياسة ثابتة
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يف التعامل مع الجمهورية اللبنانية عىل
اختالف الحكومات التي تشكلت عىل مر
السنوات ،بغض النظر عن توجهات القوى
السياسية التي تشارك يف هذه الحكومات.
بالتأكيد ستواصل دولة قطر سياستها
الهادفة اىل تعزيز العالقات وتنمية التعاون
مع لبنان يف مختلف املجاالت ،مبا يحقق
تطلعات البلدين والشعبني الشقيقني.

وعدم االمالء يف السياسة الخارجية ،وعدم
التدخل يف الشؤون الداخلية ،وال تزال
دولة قطر عىل استعداد للحوار وفق
االسس االربعة.

■ زرتم رئيس الحكومة الدكتور حسان
دياب اكرث من مرة ،وكان االمر الفتا ،هل
من مشاريع قطرية معينة قيد االعداد مع
لبنان؟
□ قمنا بزيارة الرئيس حسان دياب بعد
ان نالت الحكومة الثقة من املجلس
النيايب وقدمنا له التهنئة مبنصبه ،متمنني
له التوفيق يف مهامه يف املرحلة الدقيقة
التي مير فيها لبنان ويف ظل التحديات
التي تواجهها الحكومة عىل الصعيد
االقتصادي واملايل .واكدنا دعم دولة قطر
للبنان ،حكومة وشعبا كام رحبنا بكل جهد
وكل خطوة من شأنها ان تعزز العالقات
االخوية بني البلدين.
■ ماذا عن تفعيل اللجنة العليا اللبنانية
القطرية؟
□ ال بد من االشارة اىل توجيهات حرضة
صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل
ثاين امري البالد املفدى حفظه الله بتفعيل
اعامل اللجنة العليا املشرتكة بني دولة
قطر والجمهورية اللبنانية ،والتي تشمل
مشاريع عدة واتفاقيات يف مجاالت
الصحة والتعليم العايل والسياحة والقضاء
والرياضة .كام يشمل تفعيل العالقات
تبادل للزيارات الرسمية والبحث يف امكان
توطيد اوارص التعاون عىل كل املستويات،
ملا فيه خري الشعبني الشقيقني ومصلحتهام.
املرحلة املقبلة سوف تشهد ان شاء الله
تنشيطا العامل اللجنة وتوقيع االتفاقيات
التي كانت قيد البحث بني الجانبني.
■ ما هي ابرز محطات العالقة اللبنانية

سنواصل سياستنا
الهادفة الى تعزيز العالقات
مع لبنان
التخطيط االقتصادي
السليم واالعتماد على
االكتفاء الذاتي سر نجاح
قطر في مواجهة الحصار
منذ عام 2017
ستشهد املرحلة املقبلة توقيعا التفاقيات كانت قيد البحث بني قطر ولبنان.

القطرية ،التبادالت التجارية االقتصادية،
املجالس املشرتكة؟
□ ترتبط دولة قطر بعالقات وطيدة مع
الجمهورية اللبنانية .بال شك ،هنالك
محطات بارزة يف تاريخ العالقات بني
البلدين ،نذكر منها عىل سبيل املثال ال
الحرص :اسهام دولة قطر يف اعادة اعامر
لبنان بعد العدوان االرسائييل يف العام
 ،2006مشاركة قوات الواجب القطرية يف
حفظ السالم يف جنوب لبنان ،نجاح دولة
قطر يف  2008يف انجاز اتفاق تاريخي
للمصالحة بني االفرقاء اللبنانيني.
■ هل من مشاريع معينة وخصوصا يف
مجال الطاقة والنفط؟
□ يف العام الفائت ،زار وزير الدولة

لشؤون الطاقة لبنان واجرى محادثات
مع املسؤولني اللبنانيني .كان الهدف من
الزيارة البحث يف شؤون التعاون يف مجال
الطاقة والنفط ،نظرا اىل خربة دولة قطر يف
هذا املجال وريادتها.
■ كيف واجهت قطر الحصار االقتصادي
الذي تعاين منه منذ 2017؟
□ النجاح املشهود لدولة قطر يف مواجهة
الحصار الجائر املفروض تحقق بفضل
النهج الهادئ والحازم الذي انتهجته
القيادة الحكيمة يف ادارة االزمة ،والسياسة
الخارجية القامئة عىل االنفتاح عىل العامل
بارسه ،والتخطيط االقتصادي السليم
استنادا اىل رؤية قطر  2030وسياسات
االعتامد عىل الذات واالكتفاء الذايت من

بعض السلع التي انتهجتها الدولة يف وقت
الحق ،وقد باتت دولة قطر االن اقوى من
اي وقت مىض.
■ زار سمو االمري متيم طهران بعد اغتيال
الجرنال قاسم سليامين قائد فيلق القدس،
ما كان هدف الزيارة؟
□ تناولت زيارة حرضة صاحب السمو
الشيخ متيم بن حمد ال ثاين امري البالد
املفدى اىل العاصمة االيرانية طهران بعد
اغتيال قاسم سليامين العالقات الثنائية
وآخر تطورات االحداث يف املنطقة والقضايا
االقليمية والدولية ذات االهتامم املشرتك.
لعلكم تابعتم موقف دولة قطر الداعي
منذ بداية االحداث اىل وقف التصعيد،
وسعيها اىل نزع فتيل االزمة ،وحضها

جميع االطراف عىل ضبط النفس والتأكيد
عىل رضورة انتهاج الطرق السلمية لحل
الخالفات ودعوتها املجتمع الدويل اىل
االضطالع مبسؤولياته لضامن امن املنطقة
واستقرارها.
■ لطاملا دعت قطر اىل تسوية االزمة
الخليجية عرب الحوار البناء الذي يحفظ
سيادة الدول .وقد حملت القمة الخليجية
الـ 40التي عقدت يف الرياض اجواء
تصالحية جددت الحديث عن حل االزمة،
لكن مل يظهر يشء عمليا بعد ،ملاذا؟
□ بالفعل ظلت دولة قطر تدعو منذ
اعالن الحصار عليها يف حزيران 2017
اىل حل الخالفات عرب الحوار القائم عىل:
االحرتام املتبادل ،واملصالح املشرتكة،

■ ماذا عن كأس العامل  2022وكيف
تتحرض له قطر؟
□ دولة قطر من خالل تنظيمها كأس
العامل  2022تحتفي بكرة القدم وتبني
جسور التفاهم بني الثقافات وتعمل عىل
خلق الفرص .استضافة البطولة يف قطر
تعني بالنسبة اىل الدولة االرتقاء يف تنفيذ
هذه املهمة للوصول اىل مستقبل مستدام
وارث دائم لقطر واملنطقة وقارة اسيا
والعامل اجمع .ستشكل البطولة احتفاء
فريدا باسمى معاين االنجاز االنساين عىل
ارضيات املالعب ،ويف قطر وحول العامل.
ستكون شاهدا عىل تقارب الناس من
مختلف االرجاء وجرسا يربط بينهم عرب
مهرجان كرة القدم يف بيئة امنة للجميع.
ال شك يف ان استضافة كأس العامل للمرة
االوىل يف الوطن العريب ستمنح العامل
فرصة الستكشاف عاداتنا وتقاليدنا
العربية العريقة .نحن نرغب يف ان
يتعرف الجميع عىل املخزون الثقايف الرثي
واملشاهد الطبيعية الساحرة واملعامل
الفريدة التي تنعم بها قطر .اما بالنسبة
اىل املنشآت والتجهيزات امليدانية،
فقد قام مهندسون معامريون رائدون
من مختلف انحاء العامل ببناء املالعب
الضخمة وهي مستوحاة من تاريخ دولة
قطر وثقافتها ،ومصممة لخدمة االجيال
العديدة املقبلة .سيتم تجهيز كل املالعب
ومرافق التدريب واملناطق املخصصة
للمشجعني بتكنولوجيا للتربيد بالطاقة
الشمسية ،وستكون جميعها صديقة
للبيئة مع امكان التحكم يف مناخ هذه
املالعب .بعد انتهاء البطولة ،سيتم فك
 170الف مقعد من  9مالعب ليتم
منحها اىل دول اخرى كمساعدة من قطر
لتحسني البنية التحتية الرياضية الخاصة
بتلك الدول.
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