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وهي  لبنان  لدعم  املخصصة  الثالثة  املؤمترات  يف  املشاركة  االورويب  االتحاد  قرر 
والذي سيتناول موضوع  وبروكسل حيث مقره   ،"2 "روما  و  باريس،  "سيدر" يف 
لبنان  لدور  االتحاد  املشاركة من منطلق مقاربة دول  تأيت هذه  السوري.  اللجوء 

كرشيك متوسطي وجرس عبور اليها  

استقرار  عىل  الـ27  االتحاد  دول  تحرص 
قوات  وجود  مع  خصوصا  لبنان، 
قرابة  وجود  ظل  ويف  جنوبا،  "اليونيفيل" 
مليون و800 الف نازح سوري عىل اراضيه 
قد يصبحون فجأة عىل االرايض االوروبية 

يف حال اشتعل الوضع االمني يف  لبنان.
الدولة  مع  تعاونها  اوروبا  وتكثف 
وبناء  االرهاب،  مكافحة  شأن  يف  اللبنانية 
استقرار  عامال  وهام  الحديثة،  املؤسسات 
مهامن بالنسبة اليها، لذا تعترب االنتخابات 
مهام   مفصال  ايار  يف  املقبلة  النيابية 

وتدعمها. 
لبنان  يف  االورويب  االتحاد  سفرية  تشري 
مع  شامل  حوار  يف  السن  كريستينا 
يولون  االوروبيني  ان  اىل  العام"  "االمن 
الجديد،  االنتخاب  قانون  لتطبيق  اهمية 
خاصة  مراقبني  بعثة  الرسال  ومستعدون 
ذلك.  اللبنانية  الحكومة  طلبت  حال  يف 
يشاطر  االرهاب،  مكافحة  اىل  بالنسبة 
االمنية  االجهزة  مع  تجاربه  االتحاد 
اللبنانية ويف طليعتها "االمن العام" حيث 
االدارة  برنامج  عرب  وثيق  تعاون  يقوم 
مجال  يف  وخصوصا  للحدود،  املتكاملة 
تهديدا  يشكلون  الذين  املسافرين  تحديد 

ارهابيا. 

استقرار  يبقى  هش  اقليمي  سياق  يف   ■
االتحاد  اىل  بالنسبة  االهمية  بالغ  لبنان 
السيايس  التجاذب  تقرئني  كيف  االورويب. 

الحاد الذي يحصل بني الحني واالخر؟
االهمية  بالغ  لبنان  استقرار  يبقى   □
ويكتسب  االورويب،  االتحاد  اىل  بالنسبة 

يستمر  اقليمي  سياق  نتيجة  اكرب  اهمية 
عالقاتنا  تقوية  عىل  عملنا  لذلك  هشا. 
ملتزمني  املاضية،  االعوام  خالل  لبنان  مع 
االمن  عىل  اكرث  وثيقة  بصورة  العمل 
النمو  وتعزيز  االرهاب،  ومكافحة 
االقتصادي، واستحداث الوظائف، والعمل 
الفساد،  ومكافحة  الحوكمة،  تحسني  عىل 
القانون  حكم  مجال  يف  تقدم  وتحقيق 
عالقاتنا  باتت  وبذلك  االنسان،  وحقوق 
اعمق واسرتاتيجية اكرث. وتشكل مؤمترات 
الدعم الدولية يف روما وباريس وبروكسل 
االختالف  ورغم  مقبلة.  رئيسية  محطات 
الكبري يف املوضوعات التي ستتطرق اليها، 
اي االمن واالستثامرات االقتصادية والدعم 
نرى  فاننا  املضيفة،  واملجتمعات  لالجئني 
تتشاطر  النها  بينها  ما  يف  مرتابطة  انها 
يف  االستقرار  دعم  وهو  اال  نهائيا  هدفا 
بالنسبة  الدولة.  مؤسسات  وتقوية  لبنان 
تحديات  مثة  السيايس،  التجاذب  اىل 
بد  ال  تقدم  هناك  ولكن  بلبنان،  خاصة 
اكرث من عامني من  بعد  اليه.  االشارة  من 
الشغور السيايس، بدأت مؤسسات الدولة 
منذ عام 2017 العمل من جديد، ما مكن 
االدارة  يف  اساسية  تعيينات  اجراء  من 
اخرتاقات  وتحقيق  االمنية،  واالجهزة 
العامة  املوازنة  قانون  كاعتامد  ترشيعية 
ايضا  ذلك  وشمل  عاما.   12 منذ  االوىل 
عن  واالعالن  انتخاب  قانون  عىل  االتفاق 
املقبل.  ايار  يف  النيابية  االنتخابات  اجراء 
يف ترشين الثاين املايض، تجاوز لبنان ازمة 
سياسية اخرى نتيجة تقديم رئيس مجلس 
وساهم  استقالته.  الحريري  سعد  الوزراء 

تجاوز  يف  السياسية  االطياف  بني  التعاون 
هذه املرحلة الصعبة. وقد رحبنا بااللتزام 
املتجدد ملجلس الوزراء بالنأي بالنفس عن 
اي نزاعات وحروب اقليمية وعن الشؤون 
الداخلية للبلدان العربية. وسيويل االتحاد 
جميع  بتنفيذ  خاصة  عناية  االورويب 
الذي  القرار  هذا  اللبنانيني  االطراف 
اتخذه مجلس الوزراء يف اطار روحية من 
قصوى،  كاولوية  والتسوية  الوطني  الوئام 
السابقة،  االعالنات  من  عدد  يف  ذكر  كام 

وخصوصا اعالن بعبدا يف عام 2012. 

استعداده  عن  االورويب  االتحاد  اعرب   ■
يف  مبا  املقبلة  االنتخابية  العملية  لدعم 
ذلك  ارسال بعثة ملراقبة االنتخابات. هل 

من تفاصيل اكرث حول هذا املوضوع؟
□ يكتسب اجراء االنتخابات النيابية يف 6 
ايار املقبل اهمية قصوى العطاء املواطنني 
وُينتخبوا  ينتخبوا  ان  يف  الحق  اللبنانيني 
عام  منذ  االوىل  للمرة  النيايب  املجلس  يف 
ستظهر  الحكومة  بان  واثقون  اننا   .2009
االنتخابات  الجراء  املطلوبة  القيادة 
االتحاد  يدعم  وسلمية.  شفافة  بطريقة 
االنتخابات،  الجراء  التحضريات  االورويب 
وكام اعادت التأكيد املمثلة العليا لالتحاد 
االورويب فيديريكا موغرييني خالل زيارتها 
االتحاد  فان  املايض،  العام  للبنان  الثانية 
مراقبني  بعثة  لنرش  مستعد  االورويب 
الحكومة  وجهت  حال  يف  لالنتخابات 
اللبنانية دعوة يف هذا الخصوص، وهو امر 
العاجل.  القريب  يف  سيحصل  انه  فهمنا 
من  الجديد  االنتخايب  القانون  تطبيق 
اهتاممهم  املراقبون  سيوليها  التي  االمور 

بالتأكيد. 

لبنان  بني  الثامن  الرشاكة  مجلس  قرر   ■
واالتحاد االورويب ان االتحاد سيقدم للبنان 

اسرتاتيجيا  وضع  مجال  يف  تقنيا  دعام 
ماذا  االرهاب.  ملكافحة  لبنانية  وطنية 
عن  تفاصيل  من  هل  ذلك؟  من  تحقق 
االرهاب  مكافحة  اجهزة  مع  التعاون 

االوروبية يف ضوء اجتامع روما2-؟
افهام  يف  االورويب  االتحاد  ساهم   □
مكافحة  السرتاتيجيا  املحتمل  النموذج 
من  خرباء  ارسال  عرب  لبنان  يف  االرهاب 
ملشاطرة  فيه  االعضاء  الدول  مختلف 
تجاربهم الخاصة. يقع عىل عاتق مجلس 
وطنية  هيئة  تشكيل  قرار  اتخاذ  الوزراء 
كل  عن  ممثلني  من  تتألف  ان  يجب 
الجهات املعنية التي يتوجب عليها وضع 
املطاف  نهاية  يف  احالتها  ميكن  وثيقة 
يلتزم  الوطنية.  السلطات  موافقة  لنيل 
االتحاد تقديم مساعدة فنية لوضع هذه 

اآللية حيز التنفيذ. 

مع  االورويب  االتحاد  يعمل  للحدود، 
عام  منذ  بريوت  مطار  يف  العام  االمن 
يف  العاملني  دعم  يف  خصوصا   ،2013
والوثائق  الجوازات  مراقبة  مخترب 
االرهابيني  بتحديد  عملهم  يقيض  الذين 
املحتملني واملجرمني الخطرين. من خالل 
وادلة  املعدات  وتوفري  تدريب  برنامج 
عنارص  كفاية  الربنامج  عزز  االستخدام، 
الذين  املسافرين  تحديد  يف  العام  االمن 
خرباء  قدم  املقابل،  يف  تهديدا.  يشكلون 
الوثائق  كشف  عىل  تدريبا  العام  االمن 
االوروبية  السفارات  ملوظفي  املزورة 
وبولندا  واالردن  قربص  يف  امنية  واجهزة 
ذلك،  عىل  عالوة  املتحدة.  واململكة 
للحدود  املتكاملة  االدارة  برنامج  يدعم 
تنفيذ  يف  العام  االمن  الراهن  الوقت  يف 
الذي  الحدود  الدارة  االمن  النظام 
الكرتونية  اجراءات  بتطبيق  سيسمح 
سفر  جوازات  معلومات  يف  للتدقيق 
واملغادرين  بريوت  مطار  اىل  القادمني 
وستسمح  وتخزينها.  وتسجيلها  منه 
الكرتوين  بشكل  املدخلة  البيانات  هذه 
اجراءات  وتسيري  بتحليل  العام  لالمن 
والدقة،  الرسعة  من  مبزيد  املسافرين 
املعابر  عىل  مكاتبه  جميع  ربط  مع 
باالضافة  الفعيل.  الوقت  يف  الحدودية 
البيانات  بتبادل  ستسمح  ذلك،  اىل 
بفاعلية اكرب مع االجهزة االمنية اللبنانية 
اىل  بالنسبة  واالوروبية.  واالقليمية 
التعاون يف مجال منع التطرف ومراقبته، 
اخريا،  تنفيذه  بدأ  مرشوع  خالل  ومن 
جميع  مع  االورويب  االتحاد  سيتعاون 
وقوى  اللبناين  والجيش  املعنية  الوزارات 
االمن الداخيل واالمن العام لتعزيز قدرة 
اجهزة التوقيف الدارة السجناء املتطرفني 
التوقيف  ظروف  وتحسني  العنيفني، 
للسجناء  املتوافرة  التاهيل  وبرامج 
الدمج  واعادة  التأهيل  ودعم  الراشدين، 
ظروف  وتحسني  للسجناء،  االجتامعي 
خاص  انتباه  ايالء  مع  االطفال  توقيف 
جرائم  بارتكاب  املدانني  او  للمتهمني 

باالرهاب.  متصلة 

على مجلس الوزراء 
تشكيل هيئة وطنية 

باالرهاب تعنى 

نأي لبنان بنفسه 
اولوية اوروبية

اإلتحاد األوروبي مع توافر الظروف اآلمنة
كريستينا السن: عودة الالجئني إلى سوريا لم تحن

سفرية االتحاد االورويب يف لبنان كريستينا السن.

املتكاملة  االدارة  برنامج  عن  ماذا   ■
والطريان  املطار  بامن  املتعلق  للحدود 
التطرف  من  الوقاية  يف  والتعاون 

ومكافحته؟
املتكاملة  االدارة  برنامج  اطار  يف   □
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التعاون  عن  تفاصيل  من  هل   ■
االمنية  واالجهزة  الجيش  مع  االورويب 

اللبنانية ويف طليعتها االمن العام؟
العام  االمن  مع  االورويب  االتحاد  عمل   □
املقررات  منها  املشاريع،  من  عدد  يف 
وانشاء  االلكرتوين،  الفضاء  بامن  الخاصة 
سيمكن  االدارة  لبيانات  وامن  شامل  نظام 
البيانات  جميع  تسيري  من  العام  االمن 
)االجانب  الزوار  وخروج  بدخول  املتعلقة 
بقواعد  مقارنتها  ستجري  التي  واملواطنني( 
االرهاب  ملكافحة  السود  اللوائح  بيانات 
التهريب  اشكال  املنظمة وجميع  والجرمية 
بطريقة افضل. ويدعم االتحاد ايضا انشاء 
كام  فيه.  للعاملني  جديد  تدريب  مركز 
االدارة  برنامج  من  الثانية  املرحلة  اطلق 
امن  ببيانات  املعروفة  للحدود  املتكاملة 
سيسمح  مام  للحدود،  املتكاملة  االدارة 
مراقبة  نقاط  جميع  بربط  العام  لالمن 
الحدود بعضها مع بعض مبا يف ذلك املطار. 
لحراس  الجديد، سيتاح  املرشوع  ومع هذا 
اىل  املبارش  الوصول  املستقبل،  يف  الحدود 
جميع نقاط الدخول والخروج من االرايض 
التأكد  عىل  قادرين  وسيكونون  اللبنانية، 
موضوع  او  مطلوبا  فرد  اي  كان  اذا  مام 
الدويل  املستوى  عىل  خاص  طلب  اي 
هذا  يدخل  ان  املتوقع  ومن  )االنرتبول(. 
العام،  هذا  خالل  التنفيذ  حيز  املرشوع 
فرص  من  املزيد  نجاحه  يتيح  ان  وميكن 
التنسيق بني االتحاد االورويب واالمن العام. 

اوروبا  يف  تعقد  عدة  مؤمترات  تشدد   ■
عىل موضوع ادماج الالجئني يف مجتمعات 
السياسة  هي  هذه  هل  املضيفة.  الدول 

الرسمية لالتحاد االورويب؟
االرسة  موقف  نفسه  هو  موقفنا   □
افضل  ان  املتحدة.  واالمم  ككل  الدولية 
اىل  عودتهم  هو  السوريني  لالجئني  حل 
بلدهم االم، ونحن نفهم ان هذا ما تريده 
السوريني  من  الساحقة  الغالبية  ايضا 
عندما ميكن ضامن امن كل فرد وسالمته 
نتطلع  اننا  طوعي.  اساس  عىل  وكرامته 
اىل بلوغ هذه اللحظة، ونرى انها مل تحن 
مضطربا  زال  ما  سوريا  يف  الوضع  بعد. 

ينبغي  بانه  يقول  احد  ال  ولكن  وعنيفا، 
دمجهم يف لبنان. 

كيف  لبنان  يف  لالتحاد  سفرية  بصفتك   ■
يسببه  وما  السوري  النزوح  صورة  تنقلني 
للبنان من اعباء، اىل املفوضية االوروبية؟

وقيادتنا  االورويب  االتحاد  يدرك   □
العبء  جيدا  مواطنونا  وكذلك  السياسية 
تحمله  يف  لبنان  يستمر  الذي  االستثنايئ 
املمثلة  زارت  فقد  يبذلها.  التي  والجهود 
لبنان  موغرييني  فيديريكا  لالتحاد  العليا 
مرتني عام 2017 وقبلها عام 2016 لالطالع 
عن كثب عىل ما يجري واخذ االنطباعات 
اىل  الزيارات  هذه  تضاف  االرض.  عىل 
تلك التي قام بها للبنان عدد من مفويض 
االورويب  الربملان  اعضاء  ومن  االتحاد 
املهمني.  القرارات  صانعي  من  وسواهم 
للبنان  يعنيه  ما  اوروبا  يف  الشعب  يفهم 
نسبة  اعىل  يسجل  الذي  البلد  يكون  ان 
االتحاد  فان  لذا  العامل.  يف  للفرد  الجئني 
االورويب هو الجهة املانحة االكرب ملعالجة 
دعام  للبنان  حشد  وقد  االزمة،  تداعيات 
كبريا هو حاليا اكرث بست مرات مام كان 

عليه قبل االزمة. 

هل  املقبل؟  بروكسل  مؤمتر  عن  ماذا   ■
يف  تساهم  مالية  تعهدات  هناك  ستكون 
انعاش االقتصاد اللبناين ام سيكون الدعم 

كالميا فحسب؟
الحاجات  بروكسل  مؤمتر  سيقّوم   □
داخل  النزاع  سببها  التي  الكبرية  االنسانية 
يجري  الذي  والدعم  املنطقة،  ويف  سوريا 
االستجابة. وسريكز بصورة  اطار  تقدميه يف 
خاصة عىل الطريقة التي ميكن بها مساعدة 
بالنزاع، وعىل  تأثر بشكل كبري  بلد كلبنان 
هؤالء  مساعدة  بها  ميكن  التي  الطريقة 
فيها  مناطق  يف  يعيشون  الذين  اللبنانيني 
املؤمتر  وسرياجع  الالجئني.  من  كبري  عدد 
التعهدات التي قطعها مجتمع املانحني يف 
مؤمتر بروكسل الذي عقد يف العام املايض 
السنة  هذه  الدعم  من  املزيد  اىل  ويدعو 
تحددها  التي  الحاجات  لتلبية  بعدها  وما 

اللبنانية.  الحكومة 

قضية  يف  االورويب  االتحاد  دور  هو  ما   ■
بعد  لبنان  يف  االونروا  موازنة  تقليص 
سيزيد  وهل  لها،  االمرييك  الدعم  تقليص 

االتحاد االورويب من حصته فيها؟
الجهة  االعضاء  والدول  االتحاد  يبقى   □
وكذلك  للفلسطينيني  الرئيسية  املانحة 
تستكمل  ولبنان.  املنطقة  يف  لالونروا 
االونروا  موازنة  يف  السنوية  مساهمتنا 
والتي تبلغ 82 مليون اورو بتمويل عدد 
لدينا  املثال،  سبيل  عىل  املشاريع.  من 
حاليا يف لبنان مشاريع تزيد قيمتها عن 
50 مليون اورو يف قطاعات مختلفة، من 
ومساكن  البارد  نهر  مخيم  تأهيل  بينها 
تحتية يف مخيامت مختلفة ودعم  وبنى 
والتدريب  املهني  والتعليم  التعليم 
والصحة وما اىل ذلك من املجاالت التي 

خاصة  عناية  ايالء  ويتم  فيها.  نعمل 
بينهم  االكرث عوزا ومن  بالجئي فلسطني 
لبنان  والالجئون يف  الالجئون من سوريا 
العليا  املمثلة  قالت  كام  املسجلني.  غري 
يف  موغرييني  فيديريكا  االورويب  لالتحاد 
االورويب،  الربملان  امام  الفائت  شباط   6
وهي  انسانية  مهمة  االونروا  دعم  فان 
من مصلحة العامل اجمع. ويبذل االتحاد 
التداعيات  لتجنب  جهده  قصارى 
املتحدة  الواليات  قرار  عن  الناجمة 
وقد  جانبها.  من  مستمر  التزام  ولضامن 
رفع االتحاد اساسا دعمه االخري لالونروا، 
واتخذ قرارا بترسيع اول دفعة مجدولة 
املفوضية  ان  اذ   ،2018 لعام  للوكالة 
املجدولة  الدفعة  سترصف  االوروبية 
نهاية  اورو( مع  لعام 2018 )82 مليون 

عامي  يف  عينه  االمر  وسيحدث  شباط 
2019 و2020. 

عدد  تصدير  دون  تحول  عقبات  مثة   ■
اللبنانية اىل االتحاد  من السلع واملنتجات 
االورويب. هل ذللت بعض هذه العقبات؟
□ ينص اتفاق الرشاكة بني االتحاد االورويب 
عىل  وتحديدا  التجارة  تحرير  عىل  ولبنان 
الغاء الحواجز امام التصدير، وقد تم حاليا 
الغاء غالبية التعرفات. لكن بطبيعة الحال، 
يستوردها  التي  السلع  تلبي  ان  يجب 
ما  يف  السيام  الفنية،  متطلباته  االتحاد 
الفنية  واملعايري  املنتجات  بسالمة  يتعلق 
تنطبق  وال  العالمات.  ووضع  والتوضيب 
بل  فحسب،  لبنان  عىل  املتطلبات  هذه 
سوق  اىل  التصدير  يف  يرغب  بلد  اي  عىل 
حامية  اىل  القواعد  هذه  تهدف  االتحاد. 
وسالمتهم.  االوروبيني  املستهلكني  صحة 
تساعد  ان  املعايري  هذه  تلبية  شأن  ومن 
حول  اخرى  اماكن  يف  التجارة  عىل  لبنان 
ان  ننىس  ال  ان  يجب  الواقع،  يف  العامل. 
اعىل  معايري  تعتمد  البلدان  من  املزيد 

واكرث تطلبا. 

مخالفا  موقفا  االورويب  االتحاد  اتخذ   ■
شأن  يف  االمريكية  املتحدة  للواليات 
وترك  الدولتني  حل  عىل  مرصا  القدس، 
النهائية. لكن هل  املفاوضات  اىل  القدس 
االمريكية  االدارة  مع  رأيه  فرض  يستطيع 

الجديدة؟
االورويب  لالتحاد  القدس،  اىل  بالنسبة   □
الحل  بأن  يؤمن  نفسه.  املوقف  ولبنان 
الوحيد للنزاع يف الرشق االوسط هو حل 
عاصمة  القدس  تكون  ان  عىل  الدولتني، 
فلسطني  دولة  وعاصمة  ارسائيل  دولة 
تحقيق  يجب   .1967 عام  خطوط  وفق 
طريقة  ايجاد  وينبغي  الجانبني  تطلعات 
من خالل املفاوضات لحل وضعية القدس 
كعاصمة مستقبلية للدولتني. وقد اعربت 
املمثلة العليا فيديريكا موغرييني بوضوح 
االمرييك  الخارجية  لوزير  موقفنا  عن 
ريكس تيلرسون، وكذلك لرئيس الحكومة 

نتنياهو. بنيامني  االرسائيلية 

لبنان يسجل اعلى نسبة 
لجوء للفرد عامليا

ملتزمون العمل اكثر 
على االمن وتعزيز النمو 

الفساد ومكافحة 

مستعدون لنشر بعثة 
لالنتخابات مراقبني 

استقرار لبنان بالغ االهمية بالنسبة اىل االتحاد االورويب.


