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مقابلة

مارلني خليفة

@marlenekhalife

سفيرة سويسرا :املبادرة الروسية
هي املخرج املالئم لعودة النازحني

طاملا حمل لبنان لقب "سويرسا الرشق" .لعل الكالم الذي اطلقه رئيس االتحاد
السويرسي آالن برسيه يف اثناء زيارته االخرية اىل لبنان انعش هذه املقولة ،مربزا
التشابه الذي يجمع بني البلدين من حيث الطبيعة الخالبة واملوقع الجيوسرتاتيجي
والتنوع الخالق واالغرتاب الغني لالدمغة
يبلغ عدد املواطنني السويرسيني الذين
يعيشون يف لبنان قرابة  1500مواطن ،يف
مقابل  10االف لبناين يقيمون يف سويرسا.
تتميز عالقة البلدين بعمق الصداقة التي
تجمع بينهام وغنى مجتمعاتهام والقيم
املشرتكة.
"اجرؤ عىل القول انه بلد يستحق
االعجاب .فهو يتميز بتنوع عميق جدا،
وهذا ما اجده محفزا فكريا وامرا غاية
يف الجامل" .بهذه الكلامت بادرتنا سفرية
سويرسا يف لبنان مونيكا شمودت كريغوز.
قالت انها عينت يف بريوت منذ قرابة عام،
وهي معجبة كثريا بهذا البلد .تعرتف بانه
مل يتم استقبالها بحرارة مامثلة يف اثناء
مهامتها الديبلوماسية كام يف لبنان الذي
يتميز شعبه بالكرم وحسن الضيافة.
تشري اىل ان الحيادية التي طورتها سويرسا
ال ميكن ان تنسحب عىل لبنان بسبب
الرصاع مع ارسائيل ،لكن الحيادية ال
تعني االنسحاب او الالمباالة بل االلتزام
االنساين لسويرسا.
تتحدث شمودت كريغوز عن تبني
سويرسا مفهوم "االمن االنساين" يف
حوارها مع "االمن العام" ،وتذكر بضعة
مساهامت تصب يف خدمة االنسان منها
تخصيصها منذ اندالع االزمة السورية
مبلغ  20مليون فرنك سويرسي سنويا
للمجتمعات املحلية اللبنانية ،اىل بلورتها
ومتويلها مشاريع تتعلق مبكافحة االرهاب
العنيف بالتنسيق مع رئاسة الحكومة
اللبنانية .وهي متول لجنة الحوار اللبنانية
 الفلسطينية ،ولديها نشاط ثقايف واسعجدا ،وتعمل عىل اعادة توطني نازحني

سوريني يف سويرسا بلغ عددهم لغاية
اليوم  20الفا.
السفرية السويرسية متخصصة يف العلوم
االجتامعية ،وحائزة الدكتوراه من
الجامعة الفيديرالية يف زوريخ حيث
تخصصت يف مقاربة اوضاع البلدان يف
طور النمو وعملت يف مجال التنمية.
من مهامتها امليدانية العمل يف سهول
اندونيسيا الشاسعة .بعدها عملت
يف التجارة يف اوروبا ،ثم انطلقت اىل
العمل الديبلومايس مع اهتامم خاص
بدول الرشق االوسط .تسلمت مهامت
ديبلوماسية يف تركيا وايطاليا ويف االرايض
املحتلة.
■ ما هو تقييمك لزيارة الرئيس آالن
برسيه اىل لبنان وهي االوىل لرئيس
سويرسي منذ  10اعوام؟
□ انه لرشف كبري ان يلبي الرئيس برسيه
دعوة من الرئيس العامد ميشال عون،
وهو قبل هذه الدعوة بكثري من الرسور.
استمرت الزيارة ثالثة ايام متواصلة،
وكانت ممتازة .هناك امور مشرتكة
كثرية تجمع بني سويرسا ولبنان ،وانا
اقصد ما اقول .قد يطلق البعض شعار
ان لبنان كان "سويرسا الرشق" ،وهذا
صحيح وليس شعارا فحسب .نحن بلدان
صغريان وقريبان جدا ،ومحاطان بجريان
اكرب منا بكثري  -ليك نقول االمور بطريقة
ديبلوماسية  -ونحن بلدان يتمتعان
بجامل طبيعي خالب السيام يف الجبال
وبقطاع مايل مهم جدا ايضا .لكنني
اعتقد ان االمر االكرث متيزا هو اننا منتلك

القليل من املوارد الطبيعية .يف املقابل
لدينا عبقرية مميزة سواء يف سويرسا ام
يف لبنان ،وهنا نتحدث عن سلطة العقول
التي يتمتع بها الناس .لذا اردد ان التعليم
واالدمغة النرية هي السلطات الحقيقية
لبلدينا .اذا نظرنا حول العامل سوف نجد
سويرسيني ولبنانيني اينام كان .انهم رجال
اعامل ونساء اعامل خالقون .وهذا امر ال
يتحدث عنه كرث لكنه يربز الشبه العميق
بني بلدينا .من جهة ثانية ،فإن سويرسا
هي من اوائل البلدان التي ساعدت لبنان
يف االزمة السورية ،وذلك مع اسهام كبري
بلغ  20مليون فرنك سويرسي سنويا.
مقاربتنا لهذه االزمة مميزة ،فمساهامتنا
ال تقترص عىل املنظامت الدولية فحسب،
بل لدينا مشاريعنا الخاصة التي تهدف
اىل تفعيل املجتمعات املضيفة .وهذا
امر يطلبه اللبنانيون ايضا اذ يرون انه ال
يجوز متويل النازحني فحسب ونسيانهم،
وهم يتحملون العبء االكرب .بالتايل ،فان
خطواتنا كسويرسيني طاملا اعطت االولية
للمجتمعات املضيفة.
■ رصح الرئيس برسيه يف مؤمتر صحايف
مشرتك مع الرئيس ميشال عون انه بال
دعم قوي من املجتمع الدويل لن يكون
متاحا انجاز وضع مستقر لعودة النازحني
السوريني .هل من املمكن ان تعطي
اضاءة وافية حول موقفكم؟
□ هذا هو موقف املجتمع الدويل واالمم
املتحدة ،وال ميكنني االضاءة اكرث عىل
هذا املوقف النه مشرتك وواضح .عودة
النازحني يجب ان تكون آمنة وطوعية
وبكرامة ،اضافة اىل رشط مسبق للمجتمع
الدويل يتعلق بالحل السيايس ،واعطاء
ضامنات لهؤالء النازحني.
■ يرفض لبنان ربط عودة النازحني بالحل

سفرية
سويرسا يف
لبنان مونيكا
شمودت
كريغوز.

السيايس؟ ما هو املخرج لهذه العقدة؟
□ اعتقد ان املبادرة الروسية تشكل
مخرجا جيدا .حتى الرئيس سعد الحريري
الذي طاملا فهم موقف املجتمع الدويل،
يقول اليوم انه موافق متاما عىل التعاطي
مع الروس .اعتقد انه عىل املجتمع الدويل
ان يصب اهتاممه اكرث عىل هذه املبادرة
الروسية وتقييمها لفهمها بشكل جيد.
■ يعتقد البعض ان املبادرة الروسية
تواجه صعوبة يف التمويل بسبب امتناع
الدول االوروبية عن متويل اعادة االعامر
والعودة الرسيعة .ما رأيك؟
□ اذا نظرنا اىل كل املبالغ التي دفعناها

وزير الخارجية
السويسري سيزور لبنان
في تشرين االول
النأي بالنفس مالئم
للبنان وسويسرا مستعدة
للمساعدة

لغاية اليوم بسبب االزمة السورية ،فانه
سيكون مدهشا جدا يل عدم ايجاد املبالغ
الالزمة لتمويل املبادرة الروسية اذا اثبتت
انها ستكون جيدة.
■ نظم االمن العام اللبناين لغاية اليوم
دفعات عدة للعودة االمنة الالف النازحني
السوريني .كيف ترين هذه الخطوة؟
□ ال اعتقد انه يتعني ع ّ
يل ابداء رأي يف
هذا املوضوع .االمن العام هو مؤسسة من
مؤسسات الدولة اللبنانية ،ونحن نتعاون
معه يف مجاالت مختلفة .هنا اشري اىل
التقدير الكبري الذي نحمله للمدير العام
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم نظرا اىل
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دامئة يف لبنان كل اسبوعني .ستزور لبنان
سكرترية الدولة باسكال برييسفيل يف نهاية
ترشين االول الجاري ،ونأمل يف ان يزور
لبنان وزير خارجيتنا اغناسيو كاسيس يف
بداية العام الجديد .بالتايل نأمل يف ان
تتوطد هذه العالقات بني بلدينا.

مهنيته العالية وفاعلية عمله ،ولدي
شخصيا الكثري من التقدير واالعجاب
لشخصه .لذا ال اعتقد انه يرتتب عىل
سويرسا التعليق عىل عمل االمن العام.
فهو يدرك ماذا يفعل.
■ ماذا عن تعاونكم يف املؤمترات الثالثة
التي انعقدت من اجل لبنان ،روما ،2
سيدر ،وبروكسل 2؟
□ حرضت سويرسا املؤمترات الثالثة .اشري
اىل ان سياستنا الخارجية مختلفة اىل حد
ما عن بقية البلدان .نحن نربط بني قطاع
االمن وحقوق االنسان .قدمنا مداخلة يف
هذا الشأن يف مؤمتر روما  .2يف بروكسل
 2كانت لنا تعهدات مالية ايضا ،لكننا
تعهدنا استضافة املزيد من النازحني،
ولدينا لغاية اليوم  20الف سوري
يعيشون عىل االرايض السويرسية ضمن
برنامج اعادة التوطني .وهذا عدد ليس
بقليل قياسا ببلدان اخرى ومقارنة بعدد
السكان يف سويرسا .يف مؤمتر سيدر ومبا
اننا من كبار املساهمني ،فاننا مل نضف
مبالغ اىل تلك التي ندفعها اساسا ،وهي
مبالغ تزيد عن  20مليون فرنك سويرسي
سنويا.

■ تط ّرق الرئيس برسيه اىل اهمية
االستقرار الترشيعي واىل اهمية حامية
امللكية الفكرية ،مضيفا انهام عامالن
مهامن لتقوية التبادل االقتصادي وتشجيع
االستثامرات .هل من مشاريع سويرسية
جديدة يف لبنان؟
□ تط ّرق الرئيس برسيه اىل هذا املوضوع
بسبب وجود مشكلة اقتصادية خطرية منذ
مدة طويلة مع لبنان لها عالقة بامللكية
الفكرية .من هنا شدد الرئيس برسيه عىل
اهمية احرتام امللكية الفكرية .هنا اود
اغتنام الفرصة للقول ان سويرسا كلها تريد
حل هذه املشكلة ،واذا مل يتم حلها فلن
تأيت اي بعثات اقتصادية للعمل يف لبنان
او التعاون يف اية مشاريع مستقبلية .هذا
امر قاس ،لكنه موقف سويرسا الفعيل.
امتنى عىل الدولة اللبنانية املبادرة يف
هذا املوضوع واحرتام االتفاقات الدولية
املوقعة يف هذا الخصوص.

■ ماذا عن التعاون مع االمن العام
اللبناين؟
□ لدينا تعاون وثيق يف شؤون الهجرة مع
االمن العام ،وكذلك فان املكتب االنساين
التابع للسفارة يقيم تعاونا مع االمن
العام اللبناين.
■ هل من تعاون معني مع الجيش
اللبناين؟
□ كال ،الن من الصعب علينا كدولة
محايدة الدخول يف رشاكات عسكرية مع
جيوش.
■ هل من اسهام سويرسي يف قوات
اليونيفيل يف جنوب لبنان؟

■ كيف سيتم تفعيل اتفاق التبادل الحر
بني البلدين؟
□ هذا االمر يتعلق ايضا بكيفية حل
املسألة التي سبق وذكرتها ،وتتعلق
بامللكية الفكرية التي اطلع عليها كبار
املسؤولني اللبنانيني.

 20الف سوري تم توطينهم يف سويرسا.

□ نعم لدينا بضعة جنود ،لكنهم من كبار
الخرباء املتخصصني ،وهؤالء من االهم
عامليا يف رسم الخرائط .وهو امر رئييس
يف اليونيفيل.
■ كيف ميكن تفعيل العالقات بني

البلدين بصورة اكرب ،وهو امر تحدث عنه
الرئيس برسيه؟
□ العالقات ناشطة ولدينا زيارات متبادلة
تتم شهريا ،سواء من برملانيني ام مسؤولني
سويرسيني اخرين ،وهي بكثافة عالية.
كذلك لدينا مشاريع وتظاهرات ثقافية

■ كان مثة توقيع اتفاق بني سويرسا ولبنان
العفاء حاميل الجوازات الديبلوماسية
من تأشريات الدخول اىل سويرسا واىل
لبنان .هل سينسحب هذا االمر عىل بقية
املواطنني؟
□ ال اعتقد ذلك .االمر ينحرص بالجسم
الديبلومايس للبلدين فحسب.

اولوية الدعم لدينا
للمجتمعات املحلية
اللبنانية
نقدر اللواء ابراهيم
ملهنيته وفاعلية عمله
نتعاون مع االمن العام
في شؤون الهجرة

■ ملاذا اثار الرئيس برسيه مسألة نأي
لبنان بنفسه؟ هل ميكن لبنان ان يكون
بلدا محايدا عىل غرار سويرسا؟
□ نحن نعترب ان مفهوم النأي بالنفس
هو املفهوم الصحيح واملالئم للبنان ،الن
اعتامد الحياد امر صعب بالنسبة اليه،
خصوصا وانه رسميا ال يزال يف حال حرب
مع جاره الجنويب .حتى الحياد السويرسي
وهو حياد عسكري ،يبدو صعبا احيانا
فكيف االمر بالنسبة اىل لبنان يف الواقع
الراهن .مفهوم النأي بالنفس يعجبنا
كثريا ،وقد نوه به رئيسنا كدعم سويرسي
للبنان ،وليقول ان سويرسا موجودة
وجاهزة من اجل التعريف بهذا املفهوم
ومن اجل تطبيقه .نحن اصدقاء لبلدكم،
واذا كان يف حاجة الينا يف تطبيق مفهوم
النأي بالنفس ،فنحن معه وسنقوم بهذا
االمر بكل رسور.
■ النأي بالنفس يف خصوص ماذا تحديدا؟
□ هو كام رشحه رئيس الحكومة اللبنانية.
اتخاذ املسافة ذاتها حيال القوى املوجودة
يف املنطقة.

■ اطلقت سويرسا حوارات عدة بني
اللبنانيني السيام ابان الحرب اللبنانية،
نذكر منها عىل سبيل املثال اجتامع
الحوار الوطني يف جنيف عام ،1983
واجتامع الحوار يف لوزان عام  .1984هل
من مبادرة سويرسية معينة حاليا وسط
الفراغ الحكومي؟
□ ال ،لكن مثة عرضا من سويرسا .اذا اراد
االفرقاء مساعدة ما فنحن جاهزون ،وهذا
امر يعرفه الجميع .مثة اليوم املفهوم الذي
اطلقه رئيس الجمهورية العامد ميشال
عون لتصنيف لبنان بانه مركز عاملي
للحوار بني الثقافات واالديان .ونحن ايضا
يف مرحلة تفكري دامئة مع اللبنانيني حول
هذا املوضوع ،ونفكر كيف نقوم باالمر
بافضل السبل.
■ ماذا عن املوقف السويرسي من وقف
االمريكيني متويل االونروا؟
□ اود التذكري ان سويرسا هي من اهم
الدول املانحة لالونروا مببلغ يصل اىل
 27مليون فرنك سويرسي سنويا ،وان
املفوض العام لالونروا هو سويرسي .طرح
وزير الخارجية السويرسي مجموعة من
االسئلة الرئيسية بالنسبة اىل االونروا
وعودة  5ماليني الجئ فلسطيني ،وهو
امر مرشوع قانونيا .لكن ال يوجد اي
تغيري يف تقاليدنا يف العمل االنساين ويف
دعمنا املنظمة.
■ قرأنا عن وساطة تقوم بها سويرسا بني
الرياض وطهران .ماذا عنها؟
□ ما استطيع قوله هو ان االمر صحيح،
وهي تجربة من تجاربنا يف السياسة
الخارجية .لكنني ال استطيع اعطاء املزيد
من التفاصيل عنها .فسويرسا تقوم بالكثري
من االمور لكن بصمت ورسية .ال نقوم
بيشء ونتحدث عنه .من هنا نعترب العبا
جيدا والناس يقصدوننا ويستشريوننا الننا
نقوم بكل ما ميكن عمله خلف الكواليس
وبطريقة رسية ،ومن دون اي اعالن.
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