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وزير الخارجّية: إنفجار املرفأ أكبر من أي حدث
سقطت صفقة القرن وفتح الباب أمام حّل الدولتني

قفز دور وزارة الخارجية اىل الواجهة يف الفرتة االخرية. االنعكاسات املحتملة للتطورات واالحداث الخارجية عىل الوضع يف 
لبنان، وضعت الوزير عىل متاس مع التحوالت االقليمية والدولية. هذا ما فرض عليها مواجهة سيل من االستحقاقات الكربى 

مبواقف وقرارات تحمي لبنان من مخاطرها وتبقيه يف اعىل سلم اولويات الجهات الدولية الداعمة له 

وزير الخارجية رشبل وهبه.

اعترب وزير الخارجية رشبل وهبه ان انفجار 
مرفأ بريوت الذي ادى اىل مقتل املئات وجرح 
وعددا  الخارجية  وزارة  مقر  ودمر  االالف 
فاق  السكنية،  واالحياء  املؤسسات  من  كبريا 
آخر.  اي حدث  او  الشعبي  الحراك  برتدداته 
ولفت اىل ان من اولوياته بعد ضبط االدارة 
بني  العالقات  ترميم  اعادة  االنفاق،  وترشيد 
التي  الثوابت  قاعدة  عىل  والخارج  لبنان 
نتائج  ومواكبة  الخارجية  سياسته  تحكم 
"لن  وقال:  املتعددة.  واالزمات  املرفأ  انفجار 
يكون لالنتقال املتوقع يف واشنطن بني ادارة 
الساحة  عىل  كربى  انعكاسات  اي  واخرى 

اللبنانية". 

قبل  للخارجية  كوزير  مهامتك  تسلمت   ■
مقرك  دمر  الذي  املرفأ  انفجار  عىل  ساعات 
وما  اللحظة  قرأت  كيف  بسرتس"،  "قرص  يف 

الذي شعرت به؟ 
□ من الناحية االنسانية كانت اللحظة مؤملة 
وعاطفية مبكية، اما الوطنية فكانت مناسبة 
التي  الديبلوماسية  باملواقف  لنتمسك 
مع  تفاعله  وتضمن  لبنان  حقوق  عن  تعرّب 
كبري  حدث  بريوت  انفجار  الدويل.  املجتمع 
واصبنا  لبنان،  يف  الجميع  فاجأ  متوقع  غري 

بالصدمة والذهول. 

الذي تسبب به االنفجار؟  التحول  ■ ما هو 
يفيض  الحكومة  الستقالة  دافعا  شكل  وهل 
الحراك  به  نادى  ما  تجاهل  عىل  اسبابه  يف 

الشعبي؟
كل  من  بكثري  اكرب  حدثا  كان  االنفجار   □
رغم  الشعبي  بالحراك  يقارن  وال  االحداث، 
الناس  حرقة  عن  صارخ  تعبري  من  شكله  ما 
كارثة  شكل  فاالنفجار  املواطنني.  وحاجات 

ما  كل  الحكومة.  عاتق  بالتأكيد عىل  انها   □
الخارجية  فوزير  انفذه،  الحكومة  يف  يتقرر 
مبا  الدولية  لبنان  عالقات  يعكس  من  هو 
والسلطات  اللبنانية  الحكومة  عليه  تتوافق 
ضمن  التوافق  عنرص  ينتفي  عندما  املعنية. 
الخارجية  وزير  عىل  العبء  يزيد  الحكومة 
اىل  تؤدي  التي  والوسائل  الطرق  اليجاد 
مسهام.  وعدم  لبنان  وصورة  موقع  تحسني 
اسلوب  يف  آخر  عن  وزير  يتميز  هنا  من 
تستوجب  فقد  الدولية.  للعالقات  معالجته 
رسيعني  ورد  قرار  اتخاذ  احيانا  االمور 

التخاذهام يف لحظات.

ديبلوماسيني  هجرة  عن  حديث  مثة   ■
هذا  صحة  هي  فام  لبنان  من  خليجيني 

الكالم؟
عىل  مواقفه  يبني  ال  الخارجية  وزير   □
تكون  قد  صحافية  ومعلومات  اشاعات 
تفرضه  ما  خارج  من  ومعلومات  فرضيات 
حتى  اتبلغ  مل  انا  الديبلوماسية.  االصول 
مستوى  بخفض  دولة  اي  قرار  عن  اللحظة 
عالقاتها الديبلوماسية او سحب ديبلوماسييها 
من لبنان، ال السعودية وال االمارات العربية 
وال غريهام. ال اتعاطى مع هذا املوضوع اال 
مبا هو ثابت، وانا عىل تواصل يومي مع كل 
ميكنني  وال  االخرية،  الترسيبات  شملتهم  من 
القول ان احدا منهم مل يتجاوب مع مطالبنا 

يف هذه املرحلة الدقيقة. 

■ ما هو املطلوب العادة وصل ما انقطع مع 
دول الخليج العريب؟  

متبادل  جهد  الغاية  لهذه  املطلوب   □
جانب  ومن  اوال  جانبنا  من  ومضاعف، 
لحل  معها  التعاون  علينا  التي  الدول 

وطريقة  وادائها  بكاملها  السلطة  عىل 
هذا  يكون  وقد  الدولة.  لشؤون  ادارتها 
نستفق  مل  التي  الكربى  الصدمة  االنفجار 
يف  نحن  اما  اليوم.  حتى  كمسؤولني  منها 
لتكون  دافعا  شكل  فقد  الخارجية  وزارة 
مواجهته اوىل مهاميت، فواجهت هول الكارثة 
تلقينا  ارضارها.  وتقدير  حجمها  الستيعاب 
االنسانية  لالسباب  الصديقة  الدول  تعاطف 
التي نشأت عنها بفعالية. فارسلت مساعدات 
وبكثافة  فورية  ومالية  عينية  مختلفة 
الخارجية  وزارة  ومتكنت  قياسية،  وبرسعة 
عىل  طاقتها  بكل  ومواكبتها  متابعتها  من 
دمرت  ارضار  من  الوزارة  اصاب  مام  الرغم 
اجزاء من مبناها الرئييس ومنشآتها املختلفة.

■ ما هي االسرتاتيجيا التي اعتمدتها لرتميم 
ما انقطع بني لبنان والخارج وانهاء القطيعة 
االبعاد  لوال  انه  صحيح  وهل  الديبلوماسية. 
االنسانية النفجار املرفأ لكانت هذه القطيعة 

اشمل، وما الذي غريته؟ 
املسؤولية  لتحميل  االوىل  اللحظة  منذ   □
عىل  للمواجهة  واضحة  اسرتاتيجيا  رسمت 
االصالح  برضورة  قلت  املستويات.  مختلف 
الوزارة،  داخل  واهميته  واملايل  االداري 
مع  الديبلوماسية  لبنان  عالقات  وتصويب 
الدول الصديقة والشقيقة مبا يحقق مصلحة 
يف  دوره  لعب  اىل  ويعيده  العليا،  لبنان 
الساحتني العربية والدولية، اضافة اىل الرتكيز 
ملنع  االهمية  اعطيته  الذي  املايل  الشق  عىل 
اىل  بالنظر  االنفاق  وضبط  العام  املال  هدر 

اوضاع الخزينة الصعبة. 

الخارجية ملقى  العالقات  ■ هل ان تحسني 
عىل عاتقكم ام عىل الحكومة مجتمعة؟

الصديقة  الدول  خصوصا  املشرتكة،  مشاكلنا 
اىل  يضاف  والغربية.  العربية  والشقيقة، 
يف  الديبلومايس  العمل  يعيق  ما  ذلك 
منعت  التي  كورونا  جائحة  نتيجة  العامل 
الدول  قادة  بني  واملبارش  الطبيعي  التواصل 
مهم  عنرص  املبارشة  فاللقاءات  واملسؤولني. 
الطرق  اسهل  وهي  الديبلوماسية،  الحياة  يف 
لتبادل االراء وكرس العوائق التي تحول دون 
تحسني العالقات يف ما بينها ويف حال العكس 
ان  امتناه  ما  كل  اصعب.  املطلوب  سيكون 
دول  مع  العالقات  لرتميم  جهودنا  تنجح 
قامئا  كان  ما  استعادة  من  لنتمكن  الخليج 
الجميع  مصالح  تضمن  طبيعية  عالقات  من 

ونسلك معا طريق التعايف. 

ثقة  املطلوبة الستعادة  الخطوات  ■ ما هي 
ووقف  ومؤسساتها  بالدولة  الدويل  املجتمع 
او  املدين  املجتمع  مع  تعاطيه  عند  تجاوزها 

عرب مراكز اقامها لنفسه؟ 
التي  الثالثة  االشهر  تجربة  شكلت   □
ثابتة  قناعة  الخارجية  وزارة  يف  عشتها 
استعادة هذه  للبنان  بانه ال ميكن  واكيدة 
الكربى.  الخطوات  بعض  اتخاذ  قبل  الثقة 

الكافية التي ميكننا البناء عليها العادة بناء 
وقتا.  املهمة  هذه  استهلكت  ولرمبا  الثقة، 
اما  لحظات،  يف  يحصل  ان  ميكن  فالهدم 

اعادة البناء فتحتاج اىل سنوات طوال.

■ شهدت اروقة وزارة الخارجية يف السنوات 
االخرية اكرث من ازمة مع عدد من املؤسسات 
اعتمدته  الذي  فام  والدولية  االممية 

لتجاوزها؟
□ مل نصل اىل حلول اكرث من استخدام مقاربة 
من  قبل،  ذي  من  هدوءا  اكرث  ديبلوماسية 
اللبنانية والتشديد  الثوابت  التخيل عن  دون 
اىل  السوريني  النازحني  اعادة  رضورة  عىل 
هنا،  ومستقرة.  امنة  اصبحت  التي  املناطق 
يلعبه  الذي  بالدور  التنويه  سوى  ميكنني  ال 
املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم 
السورية  السلطات  مع  التنسيق  توىل  الذي 
باعادة  سنتني  من  اكرث  قبل  ونجح  الشقيقة 
الظروف.  افضل  يف  منهم  االالف  عرشات 
الف  املئة  من  اقرتبت  انها  تقول  فمعلومايت 
نظمتها  التي  العودة  قوافل  وفق  تقريبا، 

املديرية العامة لالمن العام.

روسيا  خارجية  وزير  من  رسالة  تسلمت   ■
الكسندر  سفريها  نقلها  الفروف  سريغي 
زالت  ما  وهل  مضمونها  هو  ما  روداكوف، 

زيارته اىل بريوت قامئة؟
رسالة  الينا  يوجه  ان  الوزير الفروف  شاء   □
تهنئة بعيد االستقالل. ما هو ثابت لدينا ان 
اعامله،  جدول  ويف  قامئة  بريوت  اىل  زيارته 
وهو ينتظر تشكيل الحكومة الجديدة ليكون 
لبنان  ملساعدة  ايجايب  ووقع  جدوى  لها 
منها.  يعاين  التي  االمور  بعض  من  واراحته 
خصوصا  سوريا  يف  االتحادية  روسيا  فدور 
فهي  وفاعل.  كبري  عموما،  االوسط  والرشق 
التي رعت يف االيام االخرية مؤمترا يف دمشق 
خصص العادة النازحني السوريني اىل بالدهم. 
ترأسه  بوفد  املؤمتر  يف  مشاركتنا  جانب  اىل 
رمزي  الزميل  االجتامعية  الشؤون  وزير 
فيها  اكدت  بعد  من  كلمة  القيت  مرشفية، 
التي اتخذها  ثوابتنا استنادا اىل كل املواقف 
لبنان منذ تسع سنوات، تاريخ اندالع الحرب 

الرسمي  التوجه  ضمن  من  السورية، 

ستتوىل  التي  الحكومة  تشكيل  اولها 
عنها،  تحدثنا  التي  االصالحات  تحقيق 
اىل  الوصول  وحق  الفساد  محاربة  ومنها 
الحساب.   من  االفالت  ومنع  املعلومات 
صندوق  مع  التفاهم  اىل  التوصل  ثانيها 
النقد الدويل، فهو رشط مسبق من مختلف 
االورويب  واالتحاد  وفرنسا  الصديقة  الدول 
قالوا  الذين  االمريكية  املتحدة  والواليات 
لنا ان ال مساعدات مالية وال هبات ما مل 
تتوصلوا اىل اتفاق مع الصندوق. هذه هي 
وعلينا  االوىل  املرحلة  يف  الخطوات  اهم 
استكاملها عىل املدى البعيد مع ما تفرضه 
الجهد  ينقصنا  ال  واالعامر.  االمناء  مرحلة 
املطلوب بعد تحقيق هذه الخطوات لفتح 
خطوط التعاون مع العامل. فلدينا الطاقات 

جورج شاهني

انفجار املرفأ ال يقارن 
الشعبي بالحراك 

مقابلة
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امنة  عودة  وضامن  تسهيل  اىل  الرامي 
ومستقرة واراحة لبنان من عبء النزوح.

عقوبات  االمريكية  الخزانة  وزارة  فرضت   ■
واجهت  كيف  سابقني،  ونواب  وزراء  عىل 
وزارة الخارجية هذه االزمة؟ وهل تعتقد ان 
املستندات والوثائق  لنا  االمريكيني سيقدمون 

التي استندت اليها يف قراراتها؟
□ من واجب وزارة الخارجية التحرك الفوري 
دولة يف حق  تتخذها  عقوبة  اي  وقوع  عند 
ملعرفة  املوضوع  ومتابعة  لبناين  مواطن 
التي  والظروف  االجراءات  هذه  اسباب 
اذا كانت هذه  اساسها. فكيف  اتخذت عىل 
القرارات طالت وزيرا او نائبا وهو يف موقع 
ما  الخارجية  وزارة  طلبت  لذلك  سيايس. 
كلفه بها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة 
القضاء  تزويد  االمريكيني  من  وبتوجيهاتهام 
ارتكزت  التي  واالدلة  املستندات  اللبناين 
هؤالء  يف حق  االدارية  القرارات  هذه  عليها 
االشخاص ولغاية اليوم مل نتلق اي يشء، سوى 
ان املعطيات املتوافرة قالت ان يف امكان من 
القضاء  مراجعة  االجراءات  استهدفتهم هذه 
اىل  الوصول  حق  لهم  يضمن  الذي  االمرييك 
سفرية  عىل  ارصرت  لكنني  املعلومات.  تلك 
عىل  شيا  دورويت  السيدة  املتحدة  الواليات 

ان من حق القضاء اللبناين معرفة املعطيات 
من  اكرث  تكررت  التي  القضايا  بهذه  الخاصة 
بعد  بلقائها  الظروف  يل  سمحت  وقد  مرة، 
العقوبات االخرية بعدما سبق يل ان طالبتها 
وكنت  السابقة  العقوبات  فرض  عند  باملثل 
اصابتي  نتيجة  الصحي  الحجر  يف  يومها 
بالكورونا. لبنان مطالب من املجتمع الدويل 
وان  الفساد،  ومكافحة  الشفافية  بتعزيز 
ميكنه  القضاء  امام  املعطيات  هذه  باتت 
كافية  كانت  فان  املهامت.  بهذه  القيام 
لالدانة كان به ويف حال العكس نضمن لهم 

حقهم يف الدفاع عن النفس. 
 

رئيس  مع  ليتعاطى  العامل  يستعد   ■
رئيس  بعد  االبيض  البيت  يف  دميوقراطي 
اىل  بالنسبة  تغيري  اي  تتوقع  فهل  جمهوري، 

العالقات مع لبنان؟

اىل  بالنسبة  امرييك  تغيري  اي  اتوقع  ال   □
آخر.  فشأن  املنطقة  يف  اما  لبنان،  يف  الوضع 
امريكية  مقاربة  هناك  تكون  ان  اتوقعه  ما 
ليس  لكن  االوسط،  الرشق  الزمة  مختلفة 
الجديدة  االمريكية  فاالدارة  قريب.  وقت  يف 
التي  اولوياتها  وفق  سياستها  برسم  تبدأ 
تراها مناسبة بعد تسلمها مهامتها، وهو امر 
شهدناه  فام  املقبل.  العام  مطلع  اىل  مؤجل 
زيارة  خالل  من  املاضية  القليلة  االيام  يف 
الجوالن  اىل  بومبيو  مايك  الخارجية  وزير 
تزرع  االمريكية  االدارة  ان  عىل  يدل  املحتل، 
االلغام امام االدارة املقبلة وتسعى اىل فرض 
امر واقع ال ميكن تعديله الحقا، خاصة وان 
التي  الجمهورية  االدارة  بني  متايزا  هناك 
واالدارة  القرن  صفقة  خطة  فرض  حاولت 
الدميوقراطية املقبلة التي تنظر اىل املوضوع 
من باب حل الدولتني، وفق ما قالت به قمة 
بريوت عام 2000 عىل قاعدة االرض يف مقابل 
السالم ومبدأ الدولتني. كلنا نعرف ان ترامب 
اليهودية  للدولة  ابدية  القدس عاصمة  اعترب 
الفلسطيني  يدبر  ان  عىل  الجوالن  واعطاها 
العامل.  من  مكان  اي  يف  هو  ما  حيث  اموره 
الدميوقراطية فلم تخرج بعد عن  اما االدارة 
الدولتني ووقف االستيطان. اضافة  مبدأ حل 
اىل مقاربتها املختلفة للملف النووي االيراين، 
واشنطن  بني  املفاوضات  يطلق  قد  ما  وهو 
ايجابا  ينعكس  قد  وما  جديد،  من  وطهران 

عىل الوضع يف لبنان واملنطقة.

حل  امكاننا  يف  ان  تعتقد  حد  اي  اىل   ■
القضايا  لبعض  الحل  قبل  الداخلية  مشاكلنا 

يف املنطقة والعامل؟
اليوم من  التاريخي املطلوب  التحدي  انه   □
كل القيادات السياسية اللبنانية ان تقوم به، 
الخارج ألن  يأتينا من  اي يشء  يتوقعون  فال 
لضامن وحدة  نحن  نقرره  ما  سيتبع  الخارج 
اننا  وهو  واضح  نحتاجه  ما  وشعبه.  البلد 
الحركة  استعادة  عىل  تعمل  حكومة  نريد 
بالدولة  الثقة  واعادة  البالد  يف  االقتصادية 
العامة  واملالية  املرصيف  والقطاع  ومؤسساتها 
املواطنني،  عن  حقيقة  اي  اخفاء  وعدم 
الطريق  ألنها  بانفسنا  ثقتنا  بذلك  فنستعيد 

اىل استعادة ثقة العامل بنا.

ال اتوقع تغيريا امريكيا بالنسبة اىل لبنان، اما املنطقة فشأن آخر.

اولوياتي االصالح االداري 
واملالي وتصويب عالقاتنا 

الديبلوماسية
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