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حمليات

�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» � ّأن رو�سيا لن تردّ على �إ�سقاط الطائرة بحملة ع�سكرية على تركيا

جابر :الحظر الجوي وتكثيف العمليات ون�شر «�أ�س »400
ودعم الأكراد واقع جديد مر�شح للت�صعيد
حاورته روزانا ر ّمال

أكد رئيس مركز الشرق األوسط للدراسات والعالقات العامة العميد هشام جابر «أنّ أميركا انزعجت من الدخول الروسي إلى سورية ،فأرادت أن ترسم
خطوطا ً حمراء لروسيا في سورية بنيران تركية فوقعت تركيا في الفخ» ،مشككا ً بالرواية التركية حول إسقاط الطائرة الروسية« ،لصعوبة التقيد بالحدود
الجوية ،وألنّ الطائرة الروسية أُسقطت فوق األراضي السورية وليس فوق األراضي التركية».
وفي حوار مشترك بين صحيفة «البناء» وقناة «توب نيوز» ،استبعد جابر فرضية ش ّن روسيا حملة عسكرية على تركيا ،متوقعا ً «تشديد موسكو
العمليات العسكرية في الشمال السوري ،وفرض حظر جوي على سورية وإسقاط أي طائرة مقاتلة تدخل األجواء السورية ونشر صواريخ أس 400
التي تتمتع بمواصفات متطورة جدا ً وتشكل خطرا ً كبيرا ً على تركيا ،فضالً عن دعم روسيا ألكراد سورية على طول الشريط الكردي».
وأشار جابر إلى أنّ «كل هذه اإلجراءات الروسية خلقت واقعا ً جديدا ً في سورية مهيئا ً للتصعيد في أية لحظة» .وإذ لم يستبعد تكرار تركيا خطأ إسقاط
الطائرة الروسية ،استبعد جابر «أن يدفع ذلك روسيا إلى الدخول عسكريا ً إلى تركيا ،إال إذا دخلت تركيا عسكريا ً إلى سورية بريا ً أو جوياً» ،جازما ً بأنّ
فرض روسيا حظرا ً جويا ً على ك ّل سورية «أسقط خيار إقامة تركيا المنطقة العازلة».
نص الحوار كامالً:
وفي ما يلي ّ
{ م��ا ه��ي ق���راءت���ك ل��ح��ادث��ة إس��ق��اط ت��رك��ي��ا الطائرة
العسكرية الروسية؟
 حادث إسقاط الطائرة الروسية خطير جداً ،والشك أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي فاز
في االنتخابات مؤخرا ً بنسبة أكثر من االنتخابات
الماضية بقليل ،بدعم أميركي ،يرى أنّ عليه فواتير
يجب أن يسدِّدها للواليات المتحدة األميركية بعد فترة
التوتر بين تركيا وأميركا في الفترة الماضية ،وثانيا ً
ألنّ أردوغان انزعج جدا ً من التطورات في المنطقة،
وال سيما العسكرية والتدخل العسكري الروسي في
سورية ال��ذي قضى نهائيا ً على فكرة إقامة منطقة
عازلة وحظر جوي كان ينادي بها منذ سنوات ،ولكن
بعد الدخول الروسي إلى سورية وضع هذا الخيار
على ّ
الرف ،فتحجج أردوغان بأنّ التركمان السوريين
هم مواطنون أو رعايا أتراك ،وال مشكلة لدى سورية
وروسيا مع هؤالء المواطنين إن كانوا مسالمين ،لكن
هناك مجموعات مسلحة بينهم ومرتبطة بمجموعات
مسلحة أخرى تسمى «معارضة» في منطقة حساسة
ج��داً .ه��ؤالء يقاتلون الجيش السوري في الالذقية
وشمال الالذقية التي تعتبر بالنسبة إل��ى روسيا
منطقة حيوية جداً ،أوال ً ألنّ روسيا موجودة عسكريا ً
في الساحل السوري ،في جبلة وحميميم والالذقية
وفي طرطوس وتعرف روسيا أنّ هناك مجموعات
إسالمية مسلحة متشدّدة فوق كسب في أنطاليا ـ
لواء االسكندرون جاءت من جمهوريات سوفياتية
وتحديدا ً من الشيشان لتقاتل الجيش السوري ،لذلك
فإنّ هذه المنطقة وشمال الالذقية تشكالن أولوية
روس��ي��ة مطلقة وتركيا يجب أن تعرف أنّ وج��ود
المسلحين التركمان في هذه المنطقة وهم يقاتلون
روسيا والجيش السوري يجعلهم هدفا ً لروسيا .لذلك
ارتكب أردوغان هذا الخطأ الفظيع المقامرة ،ألنّ تركيا
دولة كبيرة في المنطقة ويجب أن تعرف أنها أخطأت
في حساباتها في التورط في سورية بعد التغرير بها
من قبل الواليات المتحدة وسبّبت هذا الضرر الكبير
بالمصالح التركية في المنطقة والعالقة التاريخية
مع سورية ودول الجوار ،وبهذا الخطأ أغلق أردوغان
الخط السوري الوحيد إلى الشرق ،أمالً بفتح أبواب
أوروبا لكنها لم ولن تفتح له.
{ تقولون إنّ تركيا أخطأت ولكنها تعرف أنّ لهذه
ال��ح��ادث��ة ت��داع��ي��ات خطيرة ،م���اذا ت��ري��د م��ن خاللها؟ هل
ال��ه��دف ه��و ك��ب��ح ج��م��اح االن��دف��اع��ة ال��ت��رك��ي��ة أم تصعيد
المواقف أكثر وأخذ المنطقة إلى التصعيد؟
 أميركا أرادت أن ترسم خطوطا ً حمراء لروسيافي سورية بنيران تركية ووقعت تركيا في الفخ،
ألنها منزعجة م��ن ال��دخ��ول ال��روس��ي إل��ى سورية،
التحالف الدولي كان مهزلة وكان يهدف إلى احتواء
تنظيم «داعش» وليس القضاء عليه وقد تمدّد التنظيم
اإلرهابي إلى الرمادي وتدمر ومناطق عدة في ظ ّل
التحالف الدولي .أميركا أعطت تركيا ض��وءا ً أصفر
للعمل ض ّد روسيا وترجمته تركيا باللون األخضر.
وبالنسبة إلى الرواية التركية عن إسقاط الطائرة
الروسية ،فهي غير صحيحة ،أوال ً ألنّ الحدود البرية
مرسمة وظاهرة ،لكن ال يمكن التقيد باألمتار المعدودة
في األجواء ،وثانياً ،ألنّ الطائرة أُسقطت فوق األراضي
السورية وليس فوق األراضي التركية وبصاروخ من
طائرة تركية.
{ هل ستر ّد روسيا في شمال سورية وفي قلب حلب
أم على طاولة المفاوضات ،ما هي السيناريوهات في
رأيك؟
 الرئيس الروسي فالديمير بوتين صاحب قراروس��ي��ر ّد حكما ً وعظمة روسيا أنها تملك العنفوان
والعظمة ،والشعب الروسي يؤيد بوتين ألنه يعمل
الستعادة القومية الروسية .أما إذا أقمنا مقارنة في
الميزان العسكري بين قوة روسيا العسكرية وحلفائها
وقوة الواليات المتحدة وحلفائها ،نجد أنّ الواليات
المتحدة وحلفاءها أق��وى بكثير ،لكنّ روسيا لديها
الهيبة التي فقدتها أميركا .بوتين يأخذ قراره وينجح
فيه دائماً ،وما يثبت ذلك عندما أشعل الغرب الوضع
في جورجيا ض ّد روسيا دخل الجيش الروسي إليها
وأعادها إلى بيت الطاعة ،وتك َّرر ذلك في أوكرانيا عندما
دخل وأعاد شبه جزيرة القرم( ،سيفاستوبول).
أم��ا ال��ر ّد على طاولة المفاوضات فهو يكون في
اللحظة األخيرة ،أي بقدر ما تملك األطراف من أوراق

وفد «القومي» يلتقي ال�سفير الرو�سي في �أ�ستراليا
وت�أكيد �أهمية اال�ستمرار في المعركة ال�ستئ�صال الإرهاب
التقى وف��د من الحزب السوري
القومي االجتماعي ف��ي العاصمة
االسترالية كامبرا ،السفير الروسي
ف�لادي��م��ي��ر م�������وروزوف ب��ح��ض��ور
القنصل إدوارد ش��ك��ي��روف ،وض� ّم
الوفد المندوب السياسي للحزب
في استراليا عادل موسى وناموس
المندوبية السياسية سايد النكت،
وأعضاء هيئة المندوبية ،منفذ عام
ملبورن صباح عبدالله ،منفذ عام
س��دن��ي أح��م��د األي��وب��ي ،ود .ع��ادل
ب��ش��ارة ،وراف����ق ال��وف��د د .غسان
العشي.
وأعرب الوفد عن تقدير «القومي»
للموقف الروسي الحازم في مواجهة
اإلره��اب والتطرف ،وأدان االعتداء
ال��ت��رك��ي على ال��ط��ائ��رة ال��روس��ي��ة،
معزيا ً بالشهيد الطيار ،وبضحايا
الطائرة المدنية التي سقطت في
صحراء سيناء ،وسلّم الوفد السفير
مذكرة شاملة حول مجمل القضايا
المتعلقة بالمستجدات وموقف
الحزب منها.
م���ن ن��اح��ي��ت��ه ت���ط��� ّرق ال��س��ف��ي��ر
م���وروزوف للمستجدات العالمية
وأه��م��ي��ة م��وق��ف ب�ل�اده ف��ي حسم
الخيارات باتجاه الفعل الميداني
الستئصال اإلره��اب ،مؤكدا ً أهمية
صمود الدولة السورية وتأييد بالده

الوفد القومي مع السفير الروسي في كامبرا
ل��س��وري��ا ،ورئيسها المنتخب من
الشعب الدكتور بشار األس��د ،الفتا ً
إلى أنّ الرئيس األسد ضمان لوحدة
سورية ،والكلمة في بقائه رئيسا ً
هي للسوريين أنفسهم ،وأنّ القوى
الدولية التي ت��رى غير ذل��ك ،تريد
لسوريا مصيرا ً شبيها ً بليبيا.

وق���دم السفير للوفد ك��ت��اب عن
المتحف الروسي العالمي .كما قدم
الدكتور عادل بشارة للسفير كتابه
باللغة اإلنكليزية «أنطون سعاده».
كما هنأ ال��وف��د ،القائم بأعمال
السفارة اللبنانية ميالد رعد بعيد
استقالل لبنان خ�لال الحفل الذي

أقيم في العاصمة بحضور سياسي
ودبلوماسي وحزبي.
والتقى الوفد على هامش الحفل
القائم ب��األع��م��ال اإلي��ران��ي محسن
شيتساز والسفير الفلسطيني عزت
عبد الهادي والسفيرة األردنية ريما
علم الدين	 .

جابر متحدثا ً إلى الزميلة رمال
تلعبها على طاولة المفاوضات ،واألوراق تأتي من
الميدان .الر ّد الروسي سيكون سياسيا ً واقتصاديا ً
وديبلوماسيا ً وعسكرياً .ال��ر ّد السياسي حصل من
خ�لال مواقف بوتين ال��ح��ادة ،أم��ا ال��ر ّد االقتصادي
فقد بدأ من خالل الطلب من  9ماليين سائح روسي
عدم التوجه إلى تركيا ومن خالل تجميد اتفاقات
اقتصادية بين الدولتين .هناك تعامل تجاري تعادل
قيمته  30مليار دوالر ومرشح أن يرتفع في العام
 2023إلى  100مليار دوالر ،لذلك فمن تداعيات
الحادثة أن يهت ّز االقتصاد التركي ،فضالً عن اتفاقية
الغاز ،حيث تستورد تركيا الغاز الطبيعي من روسيا.
قمة طهران واالجتماع التاريخي ال��ذي حصل بين
إيران وروسيا ّ
يدل على شراكة استراتيجية ،ما يعني
أنّ تركيا لن تخسر روسيا فحسب ،بل ربما تخسر
إيران ،وأردوغ��ان ذهب إلى إيران عشية حرب اليمن
وتلقى تنبيها ً من اإليرانيين بضرورة وقف تورطه في
سورية وحصل اتفاق بـ  30مليار دوالر بين الدولتين.
وبالنسبة إلى الر ّد العسكري ،فالرئيس بوتين أعقل
من أن يشنّ حملة عسكرية على تركيا ويقصف أراضي
أو مطارات تركية ،ألنّ لديه خيارات أهم وال سيما في
الشمال السوري .روسيا أنذرت الجانب التركي بأنّ
أي طائرة تركية تدخل األجواء السورية ستتعرض
لإلسقاط وأم��س أدخلت روسيا ط���رادا ً إل��ى البحر
مجهزا ً بصواريخ أرض ـ جو ونشرت صواريخ أس
 ،400وهي أحدث من «أس  »300وزودت بها إيران.
الفارق التقني بين الصاروخين هائل :األول كناية عن
صاروخ أرض ـ جو األقوى تطورا ً في العالم وأهدافه
ليست فقط الطائرات بل الصواريخ المجنحة ويطال
أي هدف جوي من مئة متر إلى  35ألف متر ويصيب
هدفه بنسبة مئة في المئة ويكشف عشرات األهداف
الجوية في وقت واح��د ويصيب  70هدفا ً جويا ً في
الوقت نفسه ،ووجوده في سورية خطير جدا ً ووصل
ال��ط��راد ال��ذي يحمل ه��ذه الصواريخ األرض ـ جو،
وأساسا ً روسيا زرعت في سورية صواريخ أرض ـ
جو لكن لم تستعملها بسبب التنسيق بينها وبين
التحالف الدولي .اآلن أقامت روسيا منطقة حظر جوي
فوق سورية برمتها وأبلغت الجميع بأنّ أي طائرة
ستدخل سورية يجب أن تأخذ اإلذن من روسيا وإذا
دخلت بال إذن ستعتبرها خطرا ً على المصالح واألمن
الروسي وبالتالي ستكون ُمع َّرضة لإلسقاط.
{ رأى خ��ب��راء عسكريون أنّ روس��ي��ا أخ��ط��أت بعدم
إرس����ال ط���ائ���رات م��راف��ق��ة ج��وي��ة ل��ح��م��اي��ة ال��ط��ائ��رة التي
أسقطت ،ما رأيك؟
 طائرة «س��وخ��وي» هي طائرة قاذفة وليستمقاتلة وهناك ف��رق بين االثنتين .ع��ادة ك� ّل طائرة
«س��وخ��وي» تحلق معها طائرتا «ميغ» لحمايتها
وتحمل صواريخ جو ـ جو ،لكن في هذا الحادثة لم
تتوقع روسيا أن تتعرض للغدر من تركيا ،ألنها ال
تعتبرها مصدر خطر وحتى الطائرات «اإلسرائيلية»
ممنوع أن تحلق فوق روسيا بال إذن منها .التعاون
مع روسيا أو سورية عسكريا ً هو خيار لكنّ التنسيق
معهما ضرورة ،وحتى التحالف الدولي منذ بدء عمله
في سورية والعراق كان ينسق مع النظام السوري
بشك ٍل غير مباشر ،إما مع روسيا حينها أم مع غرفة
عمليات بغداد ،وهذا ما يُفسر عدم حصول حوداث
جوية .القيادة الروسية أعطت األوامر لتحليق الطائرة

الروسية في األجواء السورية وهي مطمئنة بأن ال أحد
سيتعرض لها من الجو .كانت تتوقع أن تتعرض
لصواريخ أرض ـ جو من الجماعات اإلرهابية ،لكنها
لم تتوقع ذلك بصاروخ جوـ جو من الجانب التركي.
ك ّل هذه اإلج��راءات الروسية خلقت واقعا ً جديدا ً في
سورية مهيئا ً للتصعيد في أي لحظة .يمكن أن ترتكب
تركيا خطأ ً جديدا ً وتسقط طائرة روسية جديدة لكنّ
ذلك لن يدفع روسيا إلى الدخول عسكريا ً إلى تركيا،
أما إذا حلقت طائرات تركية في األجواء السورية من
دون إذن من روسيا فإنّ األخيرة ستسقطها فورا ً وقد
أبلغت الجميع بذلك.
{ وماذا عن المنطقة العازلة؟ هل تتخلى عنها تركيا؟
 إقامة هذه المنطقة هي إحدى النقاط الخالفيةبين تركيا وأميركا ،لذلك لم تعط تركيا اإلذن للتحالف
الدولي باستعمال قاعدة «إنجرليك» الجوية ،روسيا
فرضت حظرا ً جويا ً على ك ّل سورية ،لذلك ال يمكن
إنشاء هذه المنطقة العازلة ،فك ّل األطراف ال يريدون
إشعال حرب عالمية ثالثة.
{ ه��ل ك��ان ه��دف تركيا م��ن خ�لال ه��ذه ال��ح��ادث��ة ج ّر
روسيا إلى طاولة المفاوضات وليس التصعيد؟
 إذا لم تدخل تركيا إلى األراض��ي السورية لنتذهب روسيا إلى حرب معها .تستطيع روسيا أن
تشدِّد القصف والعمليات العسكرية في شمال الالذقية
وفي جبل التركمان وتستطيع أن تساعد أكراد سورية
الذين ينتشرون والجيش السوري على طول حدود
الشريط الكردي « 350كلم» الذي يمتد من القامشلي
إلى كوباني حيث فقدت تركيا السيطرة عليه ،لذلك
يمكن أن تؤدي هذه الحادثة إلى دخول مفاوضات
موسعة وتحقيق السالم في هذه المنطقة
ثنائية أو
َّ
الحدودية وحكومة أنقرة اجتمعت وتجري مشاورات
مع أميركا لتهدئة الوضع على الحدود.
{ كيف يمكن تصنيف الجماعات المسلحة المتواجدة
على األراضي السورية وهذه نقطة خالفية رئيسية بين
الدول المتفاوضة حول الملف السوري؟
موحد ومعتمد عالميا ً لإلرهاب،
ال يوجد تعريف َّفالالئحة األميركية تتغير بحسب مصالحها .يجب أن
تشرف األمم المتحدة على عملية تصنيف دقيقة لهذه
التنظيمات بعد دراسة تاريخها وأهدافها ضمن ثالث
قوائم :األولى إرهابية والثانية غير إرهابية والثالثة
تتضمن بعض المسلحين ال��ذي��ن ه��م ض � ّد النظام
لك ّنهم لم يرتكبوا جرائم وأعماال ً إرهابية ويمكن إعادة
تنظيمهم وتأهيلهم وانضمامهم إلى الجيش السوري
لقتال اإلرهابيين.
{ كيف تنظر إلى مشاركة حزب الله في الحرب في
سورية وهو قد ساهم في إنقاذ الطيار الروسي؟ وإلى أي
مدى ساهم هذا العمل اإلنساني في إسقاط تهم اإلرهاب
عنه؟
 حزب الله ليس في حاجة إلى براءة ذمة من أحد،هذا سلوك يومي للحزب أمام العالم ،فليقولوا لنا متى
ارتكبت المقاومة أعماال ً إرهابية ،كتفجير سيارات
وإعدام مدنيين وحتى خالل االحتالل «اإلسرائيلي».
ح��زب الله ي��داف��ع ع��ن ك � ّل لبنان ،لكنّ المستغرب
والمستنكر أنّ العالم اليوم كله يحارب اإلرهاب بعد
أن ب��ات خطرا ً عليه ،في وق��ت يجتمع الكونغرس
األميركي ليفرض عقوبات على حزب الله الذي يقاتل
هذا اإلرهاب.

 ...والقائم باألعمال اللبناني في كامبرا

 ...ومع السفير الفلسطيني

 ...وي�شارك في حفل اال�ستقبال في �سدني
بمنا�سبة عيد اال�ستقالل
ش��ارك وف��د من الحزب السوري
ال���ق���وم���ي االج��ت��م��اع��ي ف���ي حفل
االستقبال ال��ذي أقامته القنصلية
العامة للبنان في سدني بمناسبة
عيد االس��ت��ق�لال ،وض��� ّم ال��وف��د إلى
جانب منفذ عام سدني أحمد األيوبي
ال��م��ن��دوب ال��س��ي��اس��ي ل��ل��ح��زب في
استراليا عادل موسى.
كما حضر الحفل ممثلون عن
ح��ك��وم��ة والي���ة س��دن��ي وممثلون
ع��ن ال��م��ع��ارض��ة وأع��ض��اء السلك
ال��دب��ل��وم��اس��ي ل���ل���دول ال��ع��رب��ي��ة
واألج���ن���ب���ي���ة وم��م��ث��ل��و األح�����زاب
اللبنانية ،وال��ج��م��ع��ي��ات األهلية
والثقافية والشخصيات االجتماعية
ورجال األعمال ورجال الدين.
تخلل الحفل كلمات بينها كلمة
للقنصل العام اللبناني جورج بيطار
غانم.

غداء حواري بين رجال الأعمال و�سفيرة االتحاد الأوروبي

زمكحل� :سن�ستم ّر ونثابر مهما كانت ال�صعوبات
ال�سن :ن�ؤمن بقدرتكم على التعافي والتك ّيف
ّ
نظم تج ُّمع رجال األعمال اللبنانيين غداء حوار مع
سفيرة االتحاد األوروبي الجديدة في لبنان كريستينا
السن ،في حضور عدد من الوزراء والنواب الحاليين
والسابقين والسفراء ورجال األعمال واإلعالميين.
وألقى رئيس التجمع الدكتور فؤاد زمكحل كلمة
أش��ار فيها إلى «أنّ االقتصاد األوروب��ي ال ي��زال في
حالة ركود في حين أنّ االقتصاد في العالم العربي
يمر بأوقات صعبة محاوال ً البقاء واقفا ً على قدميه
في مع سعر برميل البترول دون  $ 50في ظ ّل عدة
حروب مجاورة (سوريا ،ليبيا ،اليمن ،العراق)...
التي تشكل عبئا ً ثقيالً على هذه الدول النفطية».
وق���ال« :ل��م نعد ق��ادري��ن على إدارة شركاتنا
واقتصاداتنا ودولنا بنفس الطريقة التي كنا نديرها
بها قبل بضع سنوات» ،مؤكدا ً أهمية «بناء شراكات
موثوقة مع رجال األعمال األوروبيين وخلق التآزر
اإلنتاجي بغية تنفيذ استراتيجيات جديدة من اجل
النمو والتطور».
وأضاف« :يمكن النظر إلى لبنان أو فهمه على أنه
سوق صغيرة مؤلفة من  4ماليين شخصاً ،ولكن في
رأينا المتواضع هذه النظرة غير صحيحة .يجب
النظر إل��ى لبنان على أن��ه البوابة المفضلة تجاه
منطقة الشرق األوسط بأسرها .هذا الشرق األوسط
الذي يشهد حاليا ً مرحلة إعادة هيكلة والذي يمثل
سوقا ً ضخمة مع الطلب المتزايد باستمرار .ليس
سرا ً على أحد بل هذا واقع أنّ معظم شركات القطاع
الخاص المحلية لدينا تعمل ،وتستمر وتنمو من
خالل فروعها ووجودها اإلقليمي والدولي .كما أننا
قد نحتاج إلى بعضنا البعض للدخول إلى األسواق
المتنامية :أميركا الالتينية وأفريقيا ،حيث سبقتنا
إلى هناك عدة أجيال من بلداننا منذ فترة طويلة.
يمكن إليران أيضا ً أن تمثل حقالً لديه إمكانيات كبيرة
ينبغي استكشافها معاً».
وأعلن زمكحل عن زي��ارة يبدأها التج ُّمع اليوم
الجمعة إلى إيران على رأس أول وفد كبير من رجال
األعمال اللبنانيين الستكشاف هذه السوق الجديدة
ذات اإلمكانيات الكبيرة» ،م��ش�دّدا ً على أنّ رجال
األعمال اللبنانيين «ي ّتسمون بالمرونة وال تعيقهم أي
عقبات ويحققون دائما ً بفخر النجاح في جميع أنحاء
العالم».

السن وزمكحل
وتابع« :لألسف ،نحن لسنا جزءا ً من جغرافيا
المجتمع األوروبي ،ولكن البحر األبيض المتوسط 
هو صلة الوصل بيننا في حين تربطنا عالقة أخوية
مع بلدكم آتية من صميم القلب ونقشت في ثقافتنا
واألجيال السابقة والمستقبلية .من المهم تعزيز
تعاوننا والتشجيع على خلق مساحة متوسطية
متكاملة وموحدة ،وكذلك أن نتعهد معا ً بالمساعدة
في دع��م تنمية المشاريع األوروـ متوسطية من
أجل رفع مستوى الوعي بشأن تحديات التقارب
االقتصادي في منطقة البحر األبيض المتوسط 
وتشجيع ظ��ه��ور الشعور باالنتماء إل��ى منطقة
إقليمية مشتركة .يجب أن تكون أهدافنا مشتركة
لخلق فرص عمل وتشجيع اإلب��داع وخلق القيمة،
وتوليد النمو وتحسين مستوى معيشة سكان البحر
األبيض المتوسط».
وختم« :ال ّ
شك أننا بلد صغير ولكنه يتعامل مع
أكبر ال��دول وال��ق��ارات .لبنان هو أرض الموهوبين
وفرصة عظيمة ومباركة من قبل يد إلهية تحميه
دائماً .بلدنا هو رسالة ،وأرض مقدسة ،ونحن لن
ندعه يفلت من بين أيدينا ،إذ سنستمر ونثابر مهما
كانت المخاطر والصعوبات».

ث ّم تحدّثت السن فقالت« :طالما كانت أوروبا وهذه
المنطقة مرتبطتين ارتباطا ً وثيقاً ،ونحن جيران.
لكنني أعتقد بأنّ السنوات القليلة الماضية أظهرت
لنا بوضوح أكبر تشابك مصائرنا وال سيما خالل
الشهرين الماضيين واألسابيع الفائتة».
ولفتت إل��ى أنّ المشاريع التي مولها االتحاد
األوروب��ي في لبنان «شملت أكثر من  500بلدية،
وقطاع التعليم المهني ،وإدارة النفايات وحماية
البيئة ورف��ع مستوى إدارة السجون ،والتشغيل
اآللي لمحكمة العدل في بيروت ،ودعم الصناعات
اإلبداعية ،وبناء قدرات حاضنات األعمال ،واإلدارة
المتكاملة للحدود ،وتحديث الجمارك».
وأضافت« :قدم االتحاد األوروبي والدول األعضاء
منذ عام  2012أكثر من  500مليون ي��ورو للبنان
لالستجابة لمواجهة تداعيات األزمة السورية من
أصل  4مليارات يورو للمنطقة )...( .لم يذهب هذا
المال لمساعدة الالجئين حصراً ،بل أيضا للمجتمعات
اللبنانية المضيفة».
وأش��ارت ،من جهة أخرى ،إلى أنّ «لبنان يتمتع
بإمكانات كبيرة ،وأنا أؤمن فعالً بقدرة رجال األعمال
اللبنانيين على التكيف والتعافي وحيويتهم».

