38

عدد  - 55نيسان 2018

عدد  - 55نيسان 2018

مقابلة

مارلني خليفة

@marlenekhalife

يف اطار متفجر من التوترات االقليمية،
تضع فرنسا يف طليعة اولوياتها تحصني
لبنان من اي مواجهة ،عرب حض
الحكومة اللبنانية واالفرقاء عىل اعتامد
سياسة النأي بالنفس .وهي ترتصد
ثالثة تحديات تواجهه :التهديد
االرهايب ،معالجة ملف اللجوء السوري،
ايجاد حلول للوضع االقتصادي السيىء
وهو الهدف الرئييس النعقاد مؤمتر
"سيدر" يف باريس

عالقات فرنسا
مع حزب الله طبيعية،
ونحضه على احترام
النأي بالنفس
 14مليون اورو
قدمتها فرنسا منذ
بداية االزمة السورية
السفري الفرنيس يف لبنان برونو فوشيه (تصوير ميشال صايغ).

السفير الفرنسي :ال تو ّترات في جنوب لبنان
الح ّل السياسي في سوريا ال يلوح في األفق
تحاول فرنسا عرب فتح قنوات اتصال مع جميع
االفرقاء اللبنانيني املؤثرين ،ان تسوق لوجهة
نظرها من هذه القضايا والتحديات .يقول
السفري الفرنيس يف لبنان برونو فوشيه يف حوار
مع "االمن العام" ان باريس تعترب حزب الله
حزبا "سياسيا لبنانيا وجزءا من الربملان ومن
الحكومة وتقيم معه عالقات طبيعية" .ويكشف
ان اللقاءات الفرنسية "املنتظمة مع اعضاء يف
هذا الحزب ،تتضمن نقل رسائل وخصوصا من
اجل حضهم عىل احرتام سياسة النأي بالنفس"،
موضحا ان اهتامم فرنسا باستقرار لبنان يعود
يف جزء رئييس منه اىل انخراط باريس يف قوات
"اليونيفيل" يف الجنوب .وهي ال ترصد حاليا
اية توترات غري اعتيادية يف جنوب لبنان ،عىل
الرغم من وصفه الوضع هناك بـ"املتقلب".

يذكر فوشيه يف مقابلته  -التي سبقت سفره
للمشاركة يف مؤمتر "سيدر" -ان اقراض فرنسا
لبنان يف مؤمتر "روما  400 "2 -مليون اورو
لرشاء معدات عسكرية سيستكمل الحقا
مبعدات هي عبارة عن هبات تبلغ قيمتها 14
مليون اورو .وقال ان بالده استقبلت  17الف
الجئ يف غضون  7اعوام من االزمة السورية ،يف
مقابل ما يزيد عن مليون و 500الف يف لبنان.
هنا الحوار مع فوشيه ،السفري االيت من خربة
ديبلوماسية رفيعة ابرزها تعيينه مستشارا ثانيا
يف طهران بني عامي  1997و ،2000ثم تعيينه
مستشارا اول يف الرياض حتى عام .2003
■ كلمة "سيدر" هي مخترص لـ"املؤمتر
االقتصادي للتنمية واالصالحات مع الرشكات"،

ويأيت يف الرتتيب الرابع بعد مؤمترات باريس
( )1وباريس ( )2و باريس ( ،)3وتقول الحكومة
اللبنانية ان تاريخ  6نيسان هو بداية اعامل
املؤمتر التي ستكون متواصلة .فكيف ستتم
املتابعة الفرنسية؟
□ "سيدر" هو مؤمتر اقتصادي يختلف يف تطبيقه
عن سلسلة مؤمترات باريس ،ويهدف اىل مساعدة
لبنان عرب متويل مشاريع تتعلق بالبنى التحتية
التي ستتيح اعادة احياء النمو وخلق فرص عمل،
وليس لالمر اية عالقة مبساعدة املوازنة .يعتمد
مؤمتر "سيدر" عىل القطاع الخاص ،وينطوي من
جهة اخرى عىل اصالحات ينبغي ان تتيح تنقية
الوضع االقتصادي واملايل يف البلد .يف جديده ،انه
يتوخى ادراج آلية متابعة متعددة الطرف وقوية
تتيح احرتام كل االلتزامات التي تم تقدميها.

■ ملاذا نظمت فرنسا هذا املؤمتر قبل اسابيع
من اجراء االنتخابات النيابية يف لبنان يف 6
ايار املقبل؟
□ نعترب مؤمتر "سيدر" عملية تنخرط يف مدة
زمنية ،وتنظيمه قبل االنتخابات النيابية يتيح
اقامة عقد جديد بني لبنان واملجتمع الدويل،
وايضا عقد اجتامعي جديد بني الطبقة السياسية
وبني الناخبني .سيتاح للناخبني اخذ العلم مبا تم
اقرتاحه يف باريس بالنسبة اىل قضايا تهمهم.
وهم يقومون بانتخاب مسؤولني دعموا هذه
املقاربة ،وبالتايل ستكون الحكومة اللبنانية ذات
فضل يف تطبيق هذه املقاربة.
■ يف  24و 25نيسان الجاري سينعقد يف
بروكسل مؤمتر يتناول اللجوء السوري وتداعياته
عىل دول الجوار .ما هو عدد الالجئني السوريني
الذي استقبلتهم فرنسا؟
□ اود بداية االشارة اىل ان لبنان برهن باستقباله
اكرث من مليون ونصف مليون الجئ عن كرم ال
مثيل له .ليس لهؤالء الالجئني اي طموح للبقاء

يف لبنان ،وعليهم العودة اىل سوريا عندما تجتمع
رشوط العودة املستدامة .وحده الحل السيايس
ميكنه تحقيق هذه العودة ،وهو ال يلوح يف االفق
حاليا بكل اسف .بالنسبة اىل فرنسا ،استقبلت
منذ بداية االزمة السورية قرابة  17الف سوري
تحت مسمى حق اللجوء .وتضامنا مع لبنان،
وضعنا قيد التطبيق برنامج اعادة توطني انساين
بالرشاكة مع املفوضية العليا لشؤون الالجئني،
وتهدف اىل استقبال الالجئني السوريني يف
فرنسا بصورة دامئة ،وخصوصا اولئك الذين
يعيشون يف لبنان ويعتربون من الفئات االكرث
هشاشة .يف هذا االطار ،نستقبل الجئني
يحتاجون اىل رعاية صحية شديدة ال ميكن
ان يتحملها لبنان .يستكمل هذا الربنامج كل
االجراءات التي تتيح لهؤالء السوريني املقيمني
يف لبنان ان يقطنوا يف فرنسا.
■ ما هو دور فرنسا يف االستجابة الزمة
النزوح السوري يف لبنان لجهة التعاون مع
املنظامت والبلديات اللبنانية؟

□ تدفق الالجئني اىل لبنان ادى اىل ازمة
انسانية ال سابق لها .لهذا فان فرنسا تتضامن
معه حيث يعترب اليوم اول بلد يفيد من
مساعداتنا يف املنطقة استجابة لتداعيات
االزمة السورية .فقد ساهمنا مبا يوازي 147
مليون اورو كهبات منذ بداية هذه االزمة.
االولوية هي التدخل يف القطاعات التي تتعلق
باملساعدة االنسانية الطارئة (املساعدات
الغذائية ،الحصول عىل املياه ،السكن الخ،)...
باالضافة اىل االهتامم بالشباب (الرتبية،
التدريب املهني ،التوظيف) ،وبقطاع الصحة
والرعاية .هذه املساعدة موجهة اىل جميع
الفئات الشعبية املحتاجة والهشة ،سواء كانت
من الالجئني ام من املجتمع املحيل املضيف.
■ ما هي التوقعات االنتخابية يف لبنان؟ هل
لديكم قلق يف ما يتعلق بشكل برملان 2018؟
□ نحن نحيي اجراء االنتخابات الترشيعية
اللبنانية ،فهي تتوج مسارا من اعادة تفعيل
عمل املؤسسات الذي بدأ فعليا مع انتخاب
العامد ميشال عون رئيسا للجمهورية
اللبنانية ،وبتكليف سعد الحريري رئاسة
الحكومة .عدد املرشحني هو اعىل قياسا
بانتخابات  ،2009وهذا مؤرش عىل حيوية
دميوقراطية ميكننا ان نهنئ اللبنانيني عليها.
اىل ذلك ،فان عدد النساء املرشحات مرتفع ما
يشكل فعليا اشارة ايجابية.
■ تبدو التوترات االقليمية والدولية عالية .هل
من خطر ان تنعكس حربا يف لبنان وخصوصا
يف الجنوب؟
□ اننا نتابع باهتامم الوضع يف جنوب لبنان،
ونحن ال نرصد توترات وخصوصا يف هذه
املرحلة ،حتى لو كان الوضع متقلبا .نحن
متشبثون باالستقرار يف هذه املنطقة ،وهو
يرتكز يف جزء كبري منه عىل قوات "اليونيفيل"
التي ندعم عملها .هذا كان املعنى املوجود
يف التزامنا عند التصويت عىل تجديد تفويض
عملها يف الصيف املايض .وهذا هو ايضا
معنى مستوى االلتزام القوي ضمن قوة
حفظ السالم التي متثلها منذ تأسيسها عام
 ،1978يف حني ان جيشنا اليوم يعمل عىل
مسارح عمليات اخرى.
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■ ماذا عن التعاون يف مكافحة االرهاب مع
الجيش واالجهزة االمنية اللبنانية؟
□ لدى فرنسا مع مختلف هؤالء الالعبني
تعاون ممتاز ،سواء عىل صعيد تبادل
املعلومات او عىل صعيد التدريب .وهذا يشري
اىل مستوى الثقة املمتاز والعايل بني بلدينا.
اىل ذلك ،لدينا سياسة تسويق فرنكوفونية،
وهي سياسة تتيح لنا تزويد اجازات باللغة
الفرنسية العديد من رجال الرشطة اللبنانيني
سنويا .بالنسبة اىل ضباط االمن العام اللبناين
فهم وبعد الخضوع المتحان يتسجلون عىل
مدى عام يف "املدرسة الوطنية العليا للرشطة"
ملتابعة تدريب عايل املستوى مع ضباط او
مفوضني من الرشطة الفرنسية.

استقبلت فرنسا  17الف الجئ سوري ،وعىل الالجئني العودة اىل سوريا بعد توافر الرشوط.

"خريطة الطريق" الفرنسية لالصالح
فصل املبعوث الفرنيس الخاص لشؤون املتوسط السفري بيار دوكان ،الذي نظم فاعليات
ّ
مؤمتر "سيدر" يف باريس ،يف خطاب له القاه يف "مؤمتر االستثامر والتنمية" يف بداية اذار
الفائت ،خريطة الطريق الفرنسية للنهوض باالقتصاد اللبناين .وهنا ابرز االصالحات التي
تعول عليها فرنسا بحسب ما رسدها دوكان الذي اشار اىل ان فرنسا متيز بني فرتتني من
االصالح ،قبل وبعد مؤمتر "سيدر".
اما ابرز االصالحات السابقة النعقاد املؤمتر فهي:
ـ اعتامد موازنة  2018التي متهد الطريق لتوحيد املوازنة الحقيقية يف املستقبل.
ـ املوافقة الربملانية عىل املشاريع التي تتوافر لها املساعدات الدولية فعليا.
ـ املوافقة املتعلقة بقانون املياه.
ـ موافقة الحكومة عىل املراسيم التقنية التي يتطلبها املجلس االعىل للخصخصة والذي
اصبح االن مسؤوال عن الرشاكات بني القطاعني العام والخاص ،ملامرسة مهامته الجديدة
الخاصة بالرشاكة بني القطاعني العام والخاص.
ـ التعيينات يف السلطات التنظيمية (االتصاالت السلكية والالسلكية ،والطاقة ،والطريان
املدين) التي يعيق عملها نقص االعضاء املطلوبني.
االصالحات التي تيل انعقاد مؤمتر "سيدر" هي:
• زيادة االيرادات الرضيبية.
• خفض العجز يف املوازنة.
• اصالح بعض االعانات التي تعود بالفائدة عىل الجميع.
• مكافحة الفساد واصالح كهرباء لبنان.

■ طاملا رددت ان وضع الرشعية يجب ان
يتوطد يف لبنان .هل تلمحون بكالمكم اىل حزب
الله؟ كيف تصف عالقة فرنسا مع الحزب؟
□ بالنسبة الينا من االسايس ان تكون كل
مؤسسات الدولة اللبنانية قوية وقادرة ،وهذا
هو الرشط الرئييس الذي ال غنى عنه لالستقرار
يف لبنان .لهذا السبب تدعم فرنسا الجيش
واالجهزة االمنية اللبنانية التي قامت بعمل
ممتاز خصوصا يف ما يتعلق مبحاربة االرهاب.
ونحن نتمنى ان تتوافر لهذه املؤسسات وسائل
تتيح توطيد االمن وبسط سلطتها عىل كاملة
عىل االرايض اللبنانية .وهذا ايضا معنى التزام
فرنسا يف مؤمتر "روما  "2الذي انعقد يف 15
اذار الفائت .اذكر ان وزير اوروبا والعالقات
الخارجية جان -ايف لودريان اعلن يف "روما "2
فتح خط اقراض بقيمة  400مليون اورو ملصلحة
الدولة اللبنانية ليك تتمكن من رشاء معدات
عسكرية فرنسية ستكون بهدف تحصني االمن
يف لبنان .ان هذه القروض ستستكمل الحقا
مبستحقات جديدة من املعدات الفرنسية تبلغ
قيمتها  14مليون اورو من الهبات .انه االستثامر
االهم لفرنسا يف هذا املجال ،يف بلد يف حوض
البحر االبيض املتوسط .اما يف ما يخص حزب
الله ،فنحن نعتربه حزبا سياسيا لبنانيا ،وهو جزء
من الربملان ومن الحكومة ونقيم معه عالقات
طبيعية .نحن نلتقي بشكل منتظم اعضاء يف
هذا الحزب وننقل اليهم رسائل وخصوصا من
اجل حضهم عىل احرتام سياسة النأي بالنفس.
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