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سفير املانيا :نتوقّ ع من السلطات اللبنانية
تطبيق اإلصالحات من دون تأجيل اضافي
تعترب املانيا ،منذ اعوام ،من اهم الرشكاء الداعمني للبنان تنمويا ،وهي ثاين اكرب دولة مانحة للبنان يف هذا االطار عىل
املستوى العاملي .بعد انفجار املرفأ وتعمق االنهيار االقتصادي ،بدأ الدور االملاين يتخذ زخام سياسيا ايضا وان كان ال
يزال عىل املستوى االورويب
بني لبنان واملانيا تاريخ من التفاعل
الحضاري .فاالهتامم االملاين بلبنان ليس
مستجدا بل يعود اىل ماض زاخر بني
الطرفني تشهد عليه وثائق القنصلية
االملانية املحفوظة يف االرشيف السيايس
ملكتب الشؤون الخارجية يف برلني ،اضافة
اىل عدد كبري من املؤسسات الثقافية ،منها
عىل سبيل املثال ال الحرص معهد غوته
واملعهد االملاين لالبحاث الرشقية يف العامل
الذي اسسته يف بريوت جمعية املسترشقني
االملان بهدف تأسيس مركز للدراسات
الرشقية يف خارج املانيا وتعزيز الصالت
البحثية االملانية مع الرشق االوسط.
تعود العالقات الديبلوماسية بني لبنان
واملانيا اىل العام  1953حني عينت برلني
اول مبعوث لها اىل بريوت ،اتبعته بتعيني
اول سفري املاين يف العام  .1955ال ميكن
الحديث عن العالقات الثنائية من دون
ذكر الزيارة التاريخية التي قام بها يف
شباط  2018الرئيس الفيديرايل االملاين
فرانك  -فالرت شتاينامير اىل لبنان وكانت
االوىل لرئيس املاين منذ  120عاما.
تعترب املانيا يف طليعة الدول التي دعمت
لبنان وملا تزل ،وهي استنفرت جهودها
بشكل واسع بعد انفجار مرفأ بريوت يف
 4آب الفائت ،بحسب ما يرشح سفريها
يف بريوت اندرياس كيندل يف حوار مع
"االمن العام" ،واعقب ذلك توقيع اتفاقات
تعاون وهبات مع وزارة الخارجية
واملغرتبني ،يف حني تتابع املانيا مشاريعها
التنموية املتعددة خصوصا مع الالجئني
الفلسطينيني والنازحني السوريني .تشارك يف
قوات اليونيفيل املعززة منذ العام ،2006
ويف منتصف كانون الثاين الفائت انتقلت

اليها قيادة القوات البحرية يف اليونيفيل
مع االدمريال اكسل شولتز .كانت لها يف 7
كانون االول  2020بصامت مهمة يف اثناء
اجتامع مجلس وزراء االتحاد االورويب يف
بروكسل عىل الخالصات املتعلقة بلبنان،
وهو امر يرشحه السفري كيندل يف هذه
املقابلة.
عي السفري اندرياس كيندل يف لبنان يف
ّ
آب  ،2020وهو مجاز يف علم فقه اللغة
التقليدية ،والعلوم االسالمية والفلسفة،
وعلوم واداب اللغة االملانية يف هايدلبريغ،
بون ،اوكسفورد واالسكندرية .شغل يف
مساره املهني قبل لبنان :منصب مفوض
االتصاالت االسرتاتيجية يف وزارة الخارجية
االملانية ،سفري جمهورية املانيا يف اليمن،
مدير قسم السياسة الخارجية واالمنية
االوروبية "اوكور" يف وزارة الخارجية
االملانية ،نائب سفري اللجنة السياسية
والسياسة االمنية لدى املمثلية الدامئة
لجمهورية املانيا االتحادية لدى االتحاد
االورويب يف بروكسل .شغل ايضا نائب
مدير قسم الرشق االوسط يف وزارة
الخارجية االملانية ،اىل مراكز يف بلدان عدة
منها تونس.
■ يعيش لبنان اليوم فراغا حكوميا وانهيارا
اقتصاديا وماليا ووضعا غري مسبوق منذ
تأسيسه قبل مئة عام ،كيف تشخص املانيا
الحالة اللبنانية؟
□ تلتفت املانيا اىل عالقة طويلة االمد
ووثيقة مع لبنان .لذا هي تشعر بالقلق
الشديد بازاء الوضع الصعب للبلد.
تعرض الشعب اللبناين لرضبة قوية جدا
جراء جائحة كوفيد  ، 19 -واصيب بشكل

هائل من االزمة االقتصادية واملالية .ترك
االنفجار يف مرفأ بريوت الكثري من الناس
الغاضبني واملفجوعني واملحرومني .انه
ملن الصعب استيعاب عدم وجود حس
بحراجة االمر ،كام يبدو بني الالعبني
السياسيني واالقتصاديني املسؤولني .ميكن
للشعب اللبناين ان يثق برشكائه الدوليني،
لكننا نتوقع من السلطات اللبنانية ومن
املؤسسات ان تطبق االصالحات التي
تأخرت والتي هي حاجة ماسة.
■ شكل انفجار مرفأ بريوت يف  4آب
عمق االنهيار يف
الفائت منعطفا مهام ّ
لبنان ،كيف قاربته املانيا انسانيا وسياسيا؟
□ لقد صدمنا جميعنا بعمق االنفجار
عب
املدمر الذي وقع يف  4آب ّ .2020
الشعب االملاين وكذلك الرئيس الفيديرايل
فرانك  -والرت شتاينامير واملستشارة
انجيال مريكل عن تعاطفهم العميق مع
الشعب اللبناين .اضافة اىل ذلك ،سافر
وزير الخارجية هايكو ماس اىل لبنان
بعد بضعة ايام من االنفجار للمشاركة
يف الحداد عىل الضحايا ومن ضمنهم احد
زمالئنا يف سفارة املانيا ،العادة التأكيد
عىل استمرار الدعم االملاين للبنان يف هذه
االوقات العصيبة .بعد االنفجار املروع،
وفرت الحكومة االملانية مساعدة طارئة
تساوي اكرث من  20مليون دوالر ،وهي
تتضمن  -من بني مبادرات اخرى  -نرش
فريق مدين لالستقصاء واالنقاذ ،تزويد
الصليب االحمر اللبناين معدات طبية،
مساهمة يف صندوق التضامن الخاص
بلبنان .وقد اىت املزيد من الهبات من
خالل املنظامت الخاصة .نحن نحض

السفري االملاين
يف لبنان
اندرياس كيندل.

الحكومة عىل ضامن تحقيقات شفافة
ومستقلة حول االنفجار ،وان تسوق
املسؤولني عنه اىل املحاسبة.
■ دخلت املانيا اخريا عرب االجتامع االخري
لوزراء الخارجية االوروبيني يف  7كانون
االول الفائت عىل خط التوصيات املقدمة
للبنان عرب بيان ختامي كانت لربلني
بصامتها فيه ،كيف تتابع املانيا امللف
اللبناين عىل مستوى االتحاد االورويب وما
هي الخطوة املقبلة بعد هذا االجتامع؟
□ نص خالصات املجلس االورويب حول
لبنان والتي اقرها وزراء خارجية االتحاد
االورويب واضح متاما يف ما يخص املتابعة
الالزمة .القيادة السياسية اللبنانية
تحتاج اىل تطبيق االصالحات من دون
تأجيل اضايف وان تعيد بناء الثقة .سويا،
مع رشكائنا االوروبيني ،سنستمر يف دعم
االصالحات ،لكننا نحتاج ايضا اىل رؤية
رشاكة لبنانية.

التعاون مع االمن العام
وثيق ويتسم بدرجة عالية
من االحتراف
نحتاج مع شركائنا
االوروبيني لرؤية شراكة
لبنانية في االصالحات

هذه املساعدات؟
□ توفر اتفاقات التعاون املايل والتقني
التي وقعت يف  2020بني املانيا ولبنان
الهيكلية املؤسسية للوكاالت االملانية
العاملة .تاليا ،تعبد هذه االتفاقات
الطريق لتطبيق مشاريع امنائية تساوي
اكرث من  100مليون دوالر .تشمل
املبادرات املخطط لها قطاعات متعددة
متتد من التزود مبياه الشفة اىل املساعدة
يف التعليم وقطاع الصحة .من املهم
التنبه اىل ان هذه االتفاقات ال تخصص
اي دعم يتعلق بامليزانية للحكومة
مسية مبسؤولية من
اللبنانية .ان املوارد ّ
وكالة التنمية االملانية  GIZومرصف
التنمية  KFWوهي التي تكفل وصولها
مبارشة اىل الشعب اللبناين.

■ وقعتم مع وزير الخارجية واملغرتبني
رشبل وهبه اتفاقي تعاون مايل بني
البلدين بقيمة  48مليون اورو تتضمن
هبتني من املانيا لدعم مشاريع تنموية
كبناء املدارس التي تخصص لها الهبة
االملانية  20مليون اورو ،اضافة اىل برامج ■ تجمع البيانات الدولية ومنها
مياه شفة ورصف صحي من خالل املبلغ املجموعة الدولية من اجل لبنان واملانيا
املتبقي ،يف اي سياق من الدعم تندرج جزء منها عىل ان بلدنا يف حاجة طارئة
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اىل اصالحات سياسية واقتصادية،
ما هو الدور العتيد لهذه املجموعة
مستقبال؟ وما هي االصالحات الطارئة
التي تشدد عليها املانيا يف بلدنا؟
□ الدعم الذي يتجاوز املساعدات
االنسانية مرشوط بعملية سياسية تهدف
بشكل موثوق اىل تحسني الوضع السيايس
واالقتصادي للبلد .االصالحات املطلوبة
بشكل عاجل معروفة والسلطات
اللبنانية التزمتها مرارا وتكرارا ،وهي
تحتاج االن اىل ان تطبق.
■ كانت املانيا من الدول املهتمة باصالح
القطاع الكهربايئ يف لبنان ويحىك كثريا يف
بلدنا عن عرض قدمته رشكة سيمنز ،ما
حقيقة هذا االمر؟
□ ال ميكن انكار ان الوضع الحايل لقطاع
الكهرباء يف لبنان ميثل اشكالية .يشكل
النقص يف امدادات الطاقة الكهربائية
عقبة خطرة امام العديد من رشكات
االعامل والقطاع الطبي واملجتمع بشكل
عام .حددت رشكة التصنيع االملانية
سيمنز امكانات التعاون مع لبنان،
وابدت اهتاممها باملشاركة يف اصالح
قطاع الكهرباء .لسوء الحظ ،مل يتم تنفيذ
مرشوع التعاون حتى االن.
■ تساهم املانيا من خالل دعمها لقوة
اليونيفيل البحرية عرب الفرقاطة اولدنربغ
يف حامية املياه الساحلية من تهريب
االسلحة ،كيف تدعم املانيا االمن البحري
خصوصا وانها تساهم يف تدريب القوات
البحرية اللبنانية؟ وهل ستبقى محافظة
عىل هذه املهمة ام قد تنسحب منها؟
□ منذ العام  2006تدعم املانيا الجهود
الدولية الحالل السالم واالستقرار يف
املنطقة من خالل اليونيفيل وعرب
تقديم مساهمة مهمة للمكون البحري.
حاليا ،تعترب السفينة االملانية ماغديربج
 Magdeburgالتي تضم ما يقارب 120
جنديا املانيا يشكلون جزءا من قوة
العمل البحرية .وقد اكدت املانيا التزامها

وفرت املانيا مساعدة بـ 20مليون دوالر بعد انفجار املرفأ.

اليونيفيل من خالل توليها زمام القيادة
البحرية يف قوة اليونيفيل (الجمعة يف
 15كانون الثاين الفائت) .كذلك ستواصل
املشاركة يف اليونيفيل ،والعمل تاليا مع
رشكائنا الدوليني لضامن االمن البحري.
اضافة اىل ذلك ،يدعم الجيش االملاين
بشكل اسايس البحرية التابعة للجيش
اللبناين .قبل ثالثة اعوام متول املانيا
منظمة الرادار الساحلية الجديدة ،وتوفر
التدريب واملعدات للبحرية يف الجيش
اللبناين .يف العام  2020متت االستجابة
بعد تدمري قاعدة بريوت البحرية بسبب

نحض الحكومة على
ضمان تحقيقات شفافة
في انفجار املرفأ
تعبد اتفاقات التعاون
االخيرة الطريق ملشاريع
تساوي  100مليون دوالر

االنفجار الذي وقع يف  4آب الفائت من
خالل تخصيص  2.3مليون اورو عىل الفور
العادة اعامر املباين الرئيسية يف قاعدة
بريوت البحرية .يعد التعاون االملاين -
اللبناين يف املجال العسكري ركيزة مهمة يف
االلتزام الشامل الملانيا يف لبنان ،وهو امر
سيستمر يف املستقبل.
■ ماذا عن مشاريعكم يف اعادة اعامر
مخيم نهر البارد؟
□ كانت املانيا رشيكا اساسيا يف اعادة
بناء املخيم الذي دمر يف العام 2007

نتيجة االشتباكات بني جامعة فتح االسالم
والجيش اللبناين .ساهمت املانيا لتاريخه
مبا مجموعه  56مليون اورو يف بناء
املخيم مبا يف ذلك  7ماليني يف نداء االغاثة
العاجل ملخيم نهر البارد و 49مليون اورو
الحقا ملشاريع اعادة بناء املخيم ،بدءا
من العام  2015ولغاية اليوم من خالل
مرصف التنمية االملاين .بفضل املساهمة
االملانية ،ستعود  1130عائلة الجئة اىل
املنازل التي اعيد بناؤها حديثا يف املخيم
يف حلول شباط  .2022كام سيتم بناء
 245وحدة للبيع بالتجزئة ،مام يسمح
بانعاش النشاط االقتصادي يف املخيم.

■ هل من اخبار تتعلق بربامج اعادة
التوطني للبنان ودول اخرى يف املنطقة؟
□ سمح برنامج اعادة التوطني يف االتحاد
االورويب للعام  2020باعادة توطني قرابة
 30الف شخص يحتاجون اىل الحامية
من لبنان ومرص وكينيا واالردن والنيجر.
عرضت الحكومة الفيديرالية عىل 5500
شخص من االكرث هشاشة امكانات
املشاركة يف برنامج  .2020يتم استكامل
هذه الجهود من خالل مبادرات من
مدن اتحادية ،مثل برلني وهامبورغ
وبراندنربغ .سنواصل برامج اعادة
التوطني الخاصة بنا لعام .2021

■ كيف تنظرون اىل مستقبل النازحني
السوريني يف لبنان؟
□ تدهور وضع الالجئني السوريني يف
لبنان بشكل ملموس بسبب االنكامش
االقتصادي املستمر وجائحة كورونا.
يرغب العديد من الالجئني السوريني يف
العودة اىل ديارهم ،لكن قلة قليلة منهم
قادرة عىل القيام بذلك طوعا وبأمان
وكرامة .لقد انتهى القتال يف العديد
من مناطق سوريا ،لكن ليس يف كلها.
االعتقاالت التعسفية والتعذيب والقتل
مستمرة حتى يومنا هذا .يجب توفري
ضامنات امنية حقيقية وقابلة للتحقق
منها للعائدين .عالوة عىل ذلك ،يجب
ان يكون الالجئون قادرين عىل اتخاذ
قرارات مستنرية وطوعية من دون اكراه.

■ تكافح املانيا ملواجهة نهج التطرف
بني الشباب مبا يف ذلك يف اوروبا هل من
جديد حيال ذلك؟
□ يشكل التطرف تحديا ضخام ملجتمع
منفتح وتعددي .اثبتت الهجامت
االرهابية يف فرنسا واملانيا العام
املايض بشكل واضح مخاطر الكراهية
والراديكالية النابعة من مختلف جوانب
الطيف السيايس .من املهم ان نفهم
الظروف التي تجعل الشباب يتحولون
اىل االيديولوجيات املتطرفة .لذلك،
تدعم املانيا واالتحاد االورويب العديد من
املشاريع التي تسعى اىل منع التطرف
العنيف وتوفر افاقا للشباب املحرومني.
قامت املانيا بتمويل برامج مكافحة
التطرف منذ العام  1992وانشأت
برنامجا اسرتاتيجيا وطنيا ملواجهة جميع
اشكال التطرف العنيف والالانساين يف
العام  .2016التعليم الذي يربز تعدد
الثقافات وااللتزام املجتمعي والحوار هو
من بني اهم التدابري االيلة اىل التصدي
للتطرف.

■ ماذا عن السياسة االملانية بازاء
الالجئني داخل املانيا؟
□ يكفل القانون االسايس لالشخاص
املضطهدين سياسيا حق اللجوء.
بهذه الطريقة تؤكد املانيا مسؤوليتها
التاريخية واالنسانية .تسعى املانيا
جاهدة من اجل مقاربة اوروبية
لقضية الالجئني عىل اساس التضامن.
تلتزم الحكومة الفيديرالية ايضا تحسني
اساليب حامية الالجئني ودعمهم يف
البلدان املضيفة لهم.

■ ماذا عن التعاون مع املديرية العامة
لالمن العام اللبناين؟
□ التعاون بني االمن العام واملؤسسة
االملانية وثيق ويتسم بدرجة عالية من
االحرتاف.
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