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مقابلة
مارلني خليفة

@marlenekhalife

يعرف  بات  ما  مسار  عرب  االورويب  االتحاد  مظلة  تحت  من  بريطانيا  خرجت 
بـ"الربيكست". لكنها ال تزال متشبثة بالتعاون الثنايئ مع الدول الصديقة ومنها لبنان، 

وتسعى اىل توطيده عىل املستويات املختلفة

الخاص  هاجسه  الحدودي  لالمن  كان  اذا 
الربيطاين  السفري  فان  الربيطانيني،  لدى 
تحسنا  ان  يؤكد  رامبلنغ  كريس  لبنان  يف 
بريطانيا  ترصده  املجال  هذا  يف  ملحوظا 
الحدود الرشقية حيث بنت 39  سواء عىل 
برجا للمراقبة، او عرب مطار رفيق الحريري 
االمن  مع  وثيق  تعاون  مثة  حيث  الدويل 
العام اللبناين مرشح للتطور. لكنه ال يخفي 
مشددا  الجنويب،  الوضع  من  بريطانيا  قلقا 

عىل رضورة تطبيق القرار 1701. 
رامبلنغ  اكد  العام"  "االمن  اىل  حديثه  يف 
ان الحل يف سوريا سيكون عرب مظلة االمم 
عىل  االبقاء  رضورة  اىل  مشريا  املتحدة، 
وقف اطالق النار يف ادلب. مل يقدم موقفا 
السوريني،  النازحني  عودة  عىل  معرتضا 

رشط ان تكون آمنة كرمية وطوعية.
ديبلوماسية  خربة  من  رامبلنغ  السفري  يأيت 
واسعة. يعرف الرشق االوسط بشكل جيد: 
منصب  وشغل  بروكسل  يف  اعوام   4 امىض 
وكان  االورويب،  االتحاد  يف  بريطانيا  ممثل 
والخارجية  الدفاعية  بالسياسات  يهتم 
الرشق  يف  خربة  له  كانت  قبلها  والتنموية. 
االوسط ويف شامل افريقيا، يف االردن وليبيا 

ومرص ثم يف القدس املحتلة.

رسميا  الديبلوماسية  مهامتك  تسلمت   ■
عن  انطباعك  هو  ما  تقريبا.  اشهر   4 منذ 
السياسة اللبنانية، خصوصا وانك وصلت يف 

ظل فراغ حكومي مستمر؟
□ طاملا تحمست للعمل يف لبنان، وميكنني 
اذا  وممتعة  جيدة  فرتة  كانت  انها  القول 
وطاقات  عدة  فرص  لبنان  يف  التعبري.  صح 

يواجه  انه  صحيح  ومواهب.  كامنة 
تحديات عدة داخليا وخارجيا، لكن املؤكد 
الوقوف اىل  ان بريطانيا تريد االستمرار يف 
جانب امنه وازدهاره واستقراره. وهذا امر 

اليها. مهم بالنسبة 

الوضع االمني يف  ■ هل لديك تخوف من 
لبنان، وخصوصا يف الجنوب؟

يف  االمني  املجال  يف  تحسنا  الحظنا   □
ما  ضوء  يف  وخصوصا  االخرية،  االعوام 
يحدث يف سوريا. شاركت اخريا يف اجتامع 
برنامج  عىل  العليا  االرشاف  للجنة  دوري 
حيث  الربية،  الحدود  لحامية  املساعدات 
متت مناقشة مرشوع امن الحدود اللبنانية 
لتهنئة  فرصة  االجتامع  شكل  السورية.   -
الخامس  االستقالل  عيد  يف  اللبناين  الجيش 
الحدود  كل  تأمني  يف  ولجهوده  والسبعني، 
 .2019 العام  بحلول  السورية   - اللبنانية 
حققه  الذي  النجاح  اىل  مجددا  اصغينا 
الرشقية.  الحدود  بحامية  املختص  الربنامج 
لدينا  بات  بعد.  النجازه  الكثري  مثة  لكن 
 69 دفعنا  نحن  اليوم.  االبراج  من  الكثري 
مليون جنيه اسرتليني من اجل دعم الجيش 
عنرص  الف   11 تدريب  وسيتم  اللبناين، 
بحلول آذار 2019. سلمت يف مركز حامات، 
يف ايلول الفائت، شهادة تقدير اىل الجندي 
وانشأنا  تدريبهم،  تم  الذين  االف   10 رقم 
برج   39 اىل  اضافة  للتشغيل،  قاعدة   37
هذا  يف  مستمرون  نحن  حدودية.  مراقبة 
القدرات  تحسني  عىل  العمل  حيث  املسار 
ابراج  بناء  املحتمل  من  االن.  اولوية 
بل  االبراج،  ببناء  يتعلق  ال  االمر  جديدة. 

املسوحات  الجراء  قدرات  هناك  تكون  ان 
الفرتة  يف  عرسال  زرت  الحدود.  وتأمني 
االخرية ورأيت بوضوح ان الوضع هناك ال 
بقدرة  بل  فحسب،  االبراج  بوجود  يتعلق 
اراضيهم  يف  والعمل  التجول  عىل  االهايل 
التدريب  برنامج  اىل  بالنسبة  آمن.  بشكل 

الربي، اعتقد اننا سنتابع التدريبات.

■ ماذا عن الحدود الجنوبية؟
□ يوجد قلق فعيل عىل الحدود الجنوبية. 

ومن املهم تطبيق القرار 1701.

سفير بريطانيا: قلٌق على الحدود الجنوبية
وال نعارض العودة اآلمنة والطوعية للسوريني

السفري الربيطاين يف لبنان كريس رامبلنغ.

- اطلعنا عىل الخطة الخمسية التي قدمها 
وسنستمر  ندعمها  ونحن  اللبناين،  الجيش 
وانشطته،  اللبناين  الجيش  رؤية  دعم  يف 
وخصوصا يف ما يخص تقوية قدراته. اعتقد 
دربنا  باننا  تعني  اوردتها  التي  االرقام  ان 

ثلث القوات املقاتلة يف هذا الجيش.

■ ماذا عن تعاونكم مع االمن العام اللبناين 
ومكافحة  الحدودي  االمن  يخص  ما  يف 

االرهاب؟
العام  االمن  مع  جيد  تعاون  لدينا   □

الحظنا تحسنا في املجال 
االمني في لبنان

اللبناين، وخصوصا يف ما يخص التعاون يف 
مجال مكافحة االرهاب. اعتقد انه ينبغي 
التعاون،  هذا  تطوير  يف  املتابعة  علينا 
وهذا جزء مهم مام نقوم به. قمنا بالرتكيز 
موضوع  عىل  اللبناين  العام  االمن  مع 
املطار، واعتقد انه بات لدينا تعاون جيد 
لدينا  الوكاالت.  من  عدد  مع  املطار  يف 
خرباء يزورون املطار دوريا لتوفري الدعم. 
واملستمرة،  بها  قمنا  التي  االمور  من 
العام يف  االمن  عنارص  من  عدد  استضافة 

للتدرب.  بريطانيا 

اليوم  بريوت  مطار  ان  تقولون  هل   ■
آمن؟

□ اعتقد انه حصل تحسن ملحوظ، وبالتايل 
انا سعيد من الربنامج املتعلق باملطار.

االرهابيني  بريطانيا عودة  تواجه  ■ كيف 
من سوريا؟

حركة  مراقبة  يف  مستمرون  نحن   □
ابقاء  اىل  ونسعى  سوريا،  من  االرهابيني 
مجتمعنا وعائالتنا امنة يف بريطانيا. هذه 
العودة  قرر  ارهايب  واي  حكومتنا،  اولوية 
القوانني  بحسب  سيعامل  بريطانيا  اىل 

الربيطانية.

هذا  يف  لبنان  مع  تعاون  لديكم  هل   ■
الشأن؟

□ كام سبق وقلت لدينا تعاون مع االمن 
بشكل  االرهاب  مواضيع  يف  اللبناين  العام 

عام، ونتطلع اىل االستمرار يف ذلك.

■ كيف تنظرون اىل بلورة الحل السيايس 
يف سوريا، وهل ترون انه وشيك ام ال؟

عندما   2011 عام  االردن  يف  كنت   □
الحال  بطبيعة  سوريا.  يف  الحرب  بدأت 
االعوام  مدى  عىل  تطوراتها  تابعت 
رهيبة  حربا  كانت  وهي  الفائتة،  الثامنية 
ومدمرة.  مريعة  اسلحة  استخدام  تم 
الحدود  عىل  رهيبة  كانت  الظروف  هذه 
الف   400 قرابة  قتل  وقد  اللبنانية، 
سوريا.  سكان  نصف  ترشيد  وتم  شخص 
نحن سنستمر يف دعم املسار السيايس يف 
وهو  املتحدة،  االمم  مظلة  تحت  سوريا 
تقدم  رؤية  اىل  ونحتاج  جدا،  مهم  امر 
امر صعب. لكن يف  املنحى، وهو  يف هذا 
الوقت نفسه ندعم املبادرات التي منعت 

القصف والتدمري يف ادلب. 

■ هل لدى بريطانيا املوقف نفسه تجاه 
الواليات  كام  الدستورية  واللجنة  ادلب 

االمريكية؟ املتحدة 
املوقف  االوروبيني  ملعظم  ان  اعتقد   □

ذاته حيال هذه املسائل. 

لبنان  دعم  بريطانيا  التزمت  طاملا   *
اي  اللبنانية  املسلحة  القوات  وخصوصا 
االن،  لغاية  حققتم  ماذا  اللبناين،  الجيش 
الخطة  حيال  الجديدة  املشاريع  هي  وما 
الجيش  قدمها  التي  الجديدة  الخمسية 

اللبناين يف مؤمتر روما ـ 2؟
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ادلب،  يف  الحايل  الوضع  ترى  كيف   ■
وماذا عن مصري االنتقال السيايس واللجنة 

الدستورية املعرقل تشكيلها منذ فرتة؟
اللجنة  يف  العمل  بدء  نرى  ان  يف  آمل   □
مظلة  تحت  وقلت  سبق  كام  الدستورية. 
االمم املتحدة. نحن نستمر يف دعم املسار 
املتحدة من  االمم  به  تقوم  الذي  السيايس 
الخاص  الدويل  املبعوث  مهامت  خالل 
الصحيح  املنتدى  نظرنا  يف  وهو  بسوريا، 
للحل. كام سبق وقلت يف خصوص ادلب، 
قبل اشهر قليلة كان العامل خائفا جدا من 
من  كبري  عدد  ويقع  كليا  املدينة  تدمر  ان 
اليوم  تجنبه  تم  وهذا  والجرحى،  القتىل 

وامتنى ان يبقى هذا الوضع قامئا.

■ لكن الجامعات االرهابية ال تزال هناك. 
فامذا عنها؟

يف  واملدنيني  االطفال  عدد  ان  اعتقد   □
االرهابيني،  عدد  من  بكثري  اكرب  ادلب 
تدمر  لن  املدينة  ان  من  التأكد  ويجب 

فوق رؤوسهم.

يف  للتعليم  دعمها  من  بريطانيا  زادت   ■
واللبنانيني  للسوريني  اللبنانية  املدارس 
معا. هل هذا سبب ليك يطمنئ اللبنانيون 
السوريني  الالجئني  ان  من  يقلقوا  ليك  ام 

سيمكثون بعد يف لبنان العوام طويلة؟
للنظام  دعمنا  من  جدا  فخور  انا   □
التعليمي يف لبنان. فائدته تطاول اللبنانيني 
العلم  مبادرة  ندعم  كام  معا.  والسوريني 
جنسيات  تطاول  وهي  االطفال،  لجميع 
حكومتنا  رئيسة  تحدثت  طاملا  مختلفة. 
طويل،  مسار  انه  التعليم.  اهمية  عن 
احدى  يبقى  التعليم  يبقى.  املبدأ  لكن 
وقد  كلبنان،  بلد  يف  االساسية  الخدمات 
هذا  يف  اسرتليني  جنيه  مليون   65 رصفنا 
لغاية   2016 سنة  من  جدا  املهم  القطاع 
مع  التعاون  يف  نستمر  نحن   .2020 سنة 
ايضا  ولكن  العايل،  والتعليم  الرتبية  وزارة 
الخاصة،  التعليمية  املؤسسات  مع  نتعاون 
وهذا اسايس. بالنسبة اىل مخاوف اللبنانيني 
بانه  واضحني  كنا  طاملا  الدمج،  برامج  من 

سوريا.  اىل  العودة  السوريني  عىل  ينبغي 
هو  حاليا  العودة  من  السوريني  مينع  ما 
الخوف من القتل، او االنخراط يف الخدمة 
العسكرية، او من ان ال يجدوا ممتلكاتهم. 
من  الناس  متنع  التي  االسباب  هي  هذه 
اننا  التأكيد عىل  لكن يجب  راهنا.  العودة 
نتوقع ان يعود السوريون اىل سوريا، ونحن 
واعون متاما العبء الذي تحملته وال تزال 
يف  جدا  كبري  هو  اللبنانية،  الدولة  تتحمله 
هذه االزمة، وانا واع لهذه املسألة سواء يف 
او  املستوى  رفيعي  مع مسؤولني  احاديثي 
الالجئني.  املعنيني من هؤالء  مع االشخاص 
لذا كان مؤمتر لندن عام 2016 للتأكد من 
الدويل ليس عىل سوريا  ان تركيز املجتمع 
لبنان  برمتها،  املنطقة  عىل  بل  فحسب، 
واالردن وتركيا، ونحن سنستمر يف سياستنا 

عرب دعم مؤمترات مختلفة يف بروكسل.

■ ما هو عدد السوريني الذين استقبلتهم 
بريطانيا؟

□ لدينا برنامج متخصص يف هذا املوضوع. 
الالجئني  من  الفا   20 توطني  اعادة  التزمنا 
يستهدف   .2020 عام  حلول  يف  السوريني 
ضعفا  االكرث  االشخاص  توطني  اعادة  نظام 
فيهم  املساعدة، مبن  اىل  يحتاجون  والذين 
طبي  عالج  اىل  يحتاجون  الذين  االشخاص 
والتعذيب  العنف  من  والناجون  عاجل 
خطر.  يف  هم  الذين  واالطفال  والنساء 
باعادة توطني 10 االف سوري  نقوم حاليا 
والعدد  املنطقة،  انحاء  من  بريطانيا  يف 
اعىل  هو  لبنان  من  استقباله  تم  الذي 

بثالث مرات من االردن.

الروسية  املبادرة  اىل  تنظرون  كيف   ■
لبنان  من  تحصل  التي  الطوعية  والعودة 

اىل سوريا؟
والكرمية  االمنة  العودة  ندعم  نحن   □
تساعد  املبادرة  كانت هذه  اذا  والطوعية، 
السوريني الراغبني يف العودة الطوعية عىل 
من  النوع  هذا  ندعم  مرادهم.  تحقيق 
متنع  التي  الرئيسية  االسباب  املبادرات. 
امليداين،  بالوضع  تتعلق  العودة  الناس من 

العودة طوعيا.  يريد  ندعم كل من  ونحن 
ومن املهم ان تضطلع االمم املتحدة بوجود 
يف سوريا. اذا كانت اية مبادرة تضمن هذا 

االمر وتوفره، نحن ندعمها.

■ لكن انتم تدعمون العودة الكاملة بعد 
االنتقال السيايس. اليس كذلك؟

□ يوجد سوء فهم هنا. لطاملا كنا واضحني 
االنتقال  ضمن  من  تعترب  عدة  امورا  بأن 
اذا  لكن  االعامر.  اعادة  منها  السيايس، 
فنحن  العودة  يريدون  اشخاص  مثة  كان 

ال نعارضهم اذا كانت العودة آمنة وكرمية 
وطوعية.

االعامل  قطاع  بتقوية  بريطانيا  تهتم   ■
وما  تحقق  عام  اخربتنا  هال  لبنان.  يف 
عىل  وخصوصا  املقبلة  املشاريع  هي 
لالعامل  الربيطاين   - اللبناين  املنتدى  ضوء 
كانون  يف  لندن  يف  عقد  الذي  واالستثامر 

االول الفائت؟
تاريخية  عالقات  ولبنان  بريطانيا  لدى   □
انسانيا  او  اقتصاديا  او  امنيا  سواء  متينة، 
لتحقيق  سعيد  انا  سياسيا.  او  تعليميا  او 
االقتصادي.  املجال  يف  السائدة  االمكانات 

اعتقد اننا نجحنا يف ارساء عالقة اقتصادية 
نتاج  هو  بريوت  مرفأ  ان  مثال  جيدة، 
ولدينا  مشرتك،  لبناين   - بريطاين  تعاون 
املثال  سبيل  عىل  منها  اذكر  عدة  برامج 
لندن  بورصة  مبجموعة  يتعلق  برنامجا 
يساعد  وهذا  اللبنانية،  للتجارة  الجديدة 
تداول  لوائح  انجاز  عىل  اللبنانية  الجهات 
بني  اتفاقا  لندن  يف  اطلقنا  كام  االسهم. 
لتزويدها  االوسط  الرشق  طريان  رشكة 
جدا  مهم  امر  وهذا  السطولها،  محركات 
وله رمزيته عن رغبتنا يف ان نتعاون سويا 
يف مجال االعامل، ودليل ثقة متبادلة ليس 

يف االقتصاد فحسب.

مبؤمتر  الربيطاين  االهتامم  يزال  ال  هل   ■
من  الربيطاين  الخروج  بعد  ذاته  سيدر 
املظلة االوروبية؟ وما هي اولوياتكم فيه؟

التي  والوثيقة  سيدر  مؤمتر  دعمنا   □
صدرت عنه. اعتقد انها خطة جيدة، ونحن 
مستمرون يف دعمها، علام انها القت دعام 
اىل  الوصول  ان  اعتقد  كام  لبنان.  يف  قويا 
باصالحات  القيام  يقتيض  املتاحة  الفرص 
يف  انعقد  الذي  سيدر  مؤمتر  يف  مهمة. 
طرحت   ،2018 نيسان   6 يف  باريس 
الحكومة اللبنانية خطة طموحة لالستثامر 
االصالحات  والتزمت  التحتية،  البنية  يف 
يف  تساعد  ان  شأنها  من  التي  االساسية 
والفوائد  التحتية،  البنية  بناء  ضامن 
املجتمعات  جميع  اىل  تقدميها  يتم  التي 
وقتذاك  املتحدة  اململكة  اعلنت  اللبنانية. 
مليون   40 بقيمة  بريطاين  عن حزمة دعم 
لخلق  اللبناين،  لالقتصاد  اسرتليني  جنيه 
التحتية  البنية  وتحسني  العمل  فرص 
نتطلع  بينام  االقتصادية.  التنمية  لتعزيز 
واالستثامرية  التجارية  عالقاتنا  تعزيز  اىل 
مع لبنان، نحن مصممون ايضا عىل ضامن 
مغادرة  بعد  القامئة  التجارة  استمرارية 

اململكة املتحدة االتحاد االورويب.

دورة  يف  بريطانيا  تشرتك  مل  ملاذا   ■
النفط والغاز يف  الرتاخيص االوىل يف قطاع 
لبنان، وهل سيكون اهتامم لرشكة البرتول 
الرتاخيص  دورة  يف  باملشاركة  الربيطانية 

الثانية؟
يف  ممتازة  اعامل  لدينا  نحن  صحيح،   □
منها  رائدة  رشكات  ولدينا  القطاع،  هذا 
رشكات  ايضا  ولدينا   ،SHELLو  B.B
من  بالعديد  مثال  سبكرتوم  قامت  موردة. 
فان  وبالتايل  لبنان،  يف  االرايض  مسوحات 
الخاصة  حساباتها  الرشكات  هذه  لدى 
اعتقد  لكن  السبب.  عن  سؤالها  وينبغي 
الثانية  الدورة  يف  يشارك  قد  بعضها  ان 
لدى  والغاز.  النفط  بفرص  مهتمة  النها 
يقدمونها  الخربات  من  الكثري  الربيطانيني 
ارى  ان  يف  وآمل  والغاز،  النفط  قطاع  يف 

رشكات تشارك يف الدورة الثانية.

تعهدت  بريطانيا 
بـ40 مليون باوند في 

مؤتمر سيدر

نتعاون بطريقة جيدة 
مع االمن العام في املطار

اتمنى ان يبقى الوضع 
في ادلب هادئا

نتوقع ان يعود السوريون 
الى بالدهم

بريطانيا دربت ثلث القوات املقاتلة يف الجيش اللبناين.


