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في انتظار انتقاله من الالدولة إلى الدولة عارفًا ما يريد
كيف يالقي لبنان اإلدارة األميركية الجديدة؟
شهد العامل خالل اربع سنوات من والية الرئيس االمرييك دونالد ترامب تحوالت
يف االداء السيايس والديبلومايس الدويل ،نتيجة االسلوب الذي انتهجه ووصف
بانه تجارة سياسية ،ما افقد االداء التوازن والثبات عىل مستوى القرار الدويل،
االمر الذي تنبه اليه الرئيس الحايل جو بايدن باعالنه انتهاج ديبلوماسية
االنفتاح والحوار والتواصل

كثرية هي القضايا املصريية التي اصابها الرضر
الشديد من جراء السياسة الرتامبية ،ابرزها
قضايا الرشق االوسط ويف مقدمها الرصاع
العريب ـ االرسائييل .وألن لبنان عىل متاس

مبارش مع هذا الرصاع ،كان له نصيب كبري من
تداعيات هذه السياسة والتي متثلت بفرض
املزيد من العقوبات عىل شخصيات واحزاب
ما ع ّقد املشهد الداخيل اللبناين اكرث .هذا االمر

يوجب عىل الدولة اللبنانية مبؤسساتها وتحديدا
مجلس الوزراء ،اعداد الخطة املناسبة ملالقاة
االدارة االمريكية الجديدة مبا يخدم املصالح
اللبنانية العليا ،ومبا يعيد ايضا شيئا من التوازن
والهدوء اىل هذه العالقة.
يف هذا االطار ،حاورت "االمن العام" كال من
رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب ياسني جابر
والسفري االسبق للبنان لدى الواليات املتحدة
االمريكية عبدالله بوحبيب ،بازاء ما يجب عىل
لبنان القيام به يف ظل ادارة امريكية جديدة.

جابر :لبنان يحتاج الى نهج جديد
بعيدا من الشعبوية املجرمة
■ هل من تقييم اويل استنادا اىل تشكيل االدارة بايدن وترامب .لكن مدى هذا االختالف مرهون
االمريكية الجديدة لكيفية تعاطي هذه االدارة يف باملامرسة والوقت.
ملفات املنطقة؟
□ الرئيس االمرييك جو بايدن يأيت من مؤسسة ■ بناء عىل ما اعلنه الرئيس بايدن من العودة
سياسية نعلم جميعا كيف تعاطت مع املنطقة ،اىل سياسة االنفتاح الدويل الستعادة دور امريكا
خاصة يف موضوع امللف النووي االيراين ،كونها كقائد للعامل ،هل ذلك سيفتح باب تسوية امللفات
من وقع هذا االتفاق وكانت لديها خطة العالقة واسعا؟
الستكامله .لكن جاء التغيري ،وكانت املفاجأة □ كانت اوروبا منزعجة من خروج ترامب من
بانتخاب دونالد ترامب رئيسا للواليات املتحدة االتفاق النووي مع ايران ،ألن استمرار االتفاق
االمريكية .هناك مالمح عن سياسة مختلفة ،كان بالنسبة اليها خطوة اوىل لخطوات الحقة،
خصوصا االعالن عن النية للعودة اىل االتفاق وان االتفاق النووي هو البداية ويجب الجلوس
النووي مع ايران ،والعودة اىل طرح حل الدولتني اىل الطاولة للتفاهم عىل وضع املنطقة ومستقبلها
لتسوية القضية الفلسطينية ،وهناك مقاربات واالدوار فيها .فالطريقة التي تعامل فيها ترامب
مختلفة سنبدأ تلمس نتائجها بعد فرتة وجيزة مع املنطقة وعىل وجه الخصوص مع ايران
من تسلم بايدن وادارته الحكم .لكن اود القول لجهة الضغط ومامرسة االستفزاز الدائم ،ال ميكن
ان رئيس امريكا ليس مطلق اليدين ،ومن يزور امليض معها يف عملية صوغ تفاهامت عىل صعيد
امريكا ويطلع عىل ما هو قائم يعرف ان هناك املنطقة ،النه مارس نقيض باراك اوباما اذ اعتمد
كونغرس مؤثرا جدا ،وله دور اسايس السيام االخري سياسة االحرتام املتبادل والجلوس اىل طاولة
عىل صعيد منطقتنا ألن العقوبات بدأت من الحوار والتفاوض .علام ان فريق بايدن اكرث خربة
الكونغرس .بالنسبة اىل لبنان ،نذكر ان ترامب هو من فريق ترامب ،وهم من االشخاص والكوادر
اول من سعى اىل تعطيل عمل قوات اليونيفيل املنخرطني يف العمل الديبلومايس ودوائر البيت
يف الجنوب وخضنا نقاشات قاسية معها .لذا االبيض ولديهم خربة كبرية ،وهم يعرفون القيادات
من املؤكد انه سيكون هناك اختالف بني اداريت يف املنطقة ومطلعون عن كثب عىل امللفات ،وهذا

ما يجعل قبول الحوار ممكنا ،علام ان منطقتنا يف
حاجة ماسة جدا اىل هذا النوع من التفاهامت
حول الحارض واملستقبل.
■ هل ستسهل عملية تسلم االدارة االمريكية
الجديدة حل امللفات العالقة ومنها ملف تأليف
الحكومة اللبنانية؟
□ عاىن لبنان وسيعاين مستقبال من موضوع
العقوبات ،وما نسمعه من ديبلوماسيني عن
العقوبات بانه اشبه باكتشاف سالح جديد رخيص
وفعال جدا ،وتاليا ليس مضمونا ان االدارة الجديدة
لن تستخدم هذا السالح .عىل املستوى اللبناين قد
نشهد حال للملفات العالقة ،لكن مشكلة لبنان
انه مل يعد لديه الوقت ،واضاعة املزيد من الوقت
مكلف جدا وخطري جدا .ليس املهم تشكيل
الحكومة ،بل ما هي اجندتها وهل لديها تفويض
لتنفيذ هذه االجندة؟ حكومة الرئيس حسان
دياب ضمت وزراء جيدين ،لكنها فشلت النه مل
يسمح لها بتنفيذ اي خطوة اصالحية.
■ هل ستختلف املقاربة االمريكية يف عهد بايدن
حول ملف ترسيم الحدود البحرية بني لبنان
وفلسطني املحتلة؟

□ ستكون اكرث ديبلوماسية وتفهام .لكن هناك
سقفا ال ميكن للبنان التخيل عنه ،علام انه ذهب
يف خطوة جيدة باقدامه عىل مفاوضات الرتسيم.
لقد صودف انني كنت يف واشنطن عندما اعطي
الضوء االخرض االمرييك العتامد اآللية التي مىض
عىل الرئيس نبيه بري سنوات وهو يطالب
باعتامدها ،وتتمثل برضورة استخدام اآللية نفسها
التي اعتمدت يف الرتسيم الربي يف الرتسيم البحري
حتى ال يقال ان لبنان ذهب اىل مفاوضات مبارشة
مع العدو االرسائييل .يف نهاية املطاف ،اذا اخذ
لبنان كامل حقوقه بحسب القانون الدويل فهذا
امر مهم جدا ،النه ينتهي من الضغوط التي
تهدد امن النفط والغاز املوجودين يف لبنان .عىل
القيادات اللبنانية ان تجلس اىل الطاولة وتحدد
االولويات وفق اجندة لبنانية ،ونحن اليوم كعربة
بال مكابح وكل ركابها يف حالة خوف وهلع بينام
من يقودها ال يسأل عن احد .من مصلحة لبنان
الذي نجح اىل حد كبري يف ترسيم الحدود الربية
مع بعض الثغر التي نطالب بها تأمني حدوده
البحرية ،الن احدى الفرص املتاحة يف املستقبل
للبنان هي الرثوة النفطية والغازية ،والتي يجب
ضامن استقرارها .هذا االستقرار يحتاجه لبنان كام
العدو ،ألن ال استخراج لهذه الرثوة بال استقرار.
■ ملاذا ال يتم جمع الجهد النيايب والحكومي
بهدف تشكيل لويب لبناين يف الخارج السيام يف
امريكا يضغط لصالح القضايا اللبنانية؟
□ عندما يزور وزير الخارجية او رئيس لجنة
الشؤون الخارجية يف مجلس النواب اي بلد كمن
يحمل سلعة لتسويقها ،لكن اذا كانت هذه
السلعة غري جيدة ال ميكن تسويقها .من هنا،

رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب ياسني جابر.

مشكلة لبنان انه
لم يعد يملك الوقت
علينا التفاعل مع الدول واملؤسسات الدولية لجهة
االستامع اىل التحذيرات والنصائح واالنذارات ،لكن
يف السنوات االخرية هل شعر احد ان لبنان بلد
يبحث عن مستقبل؟ كان هناك نهم وطمع وجوع
للامل وعدم اكرتاث مبا سيحصل ،ألن الذي اصاب
لبنان هو شعبوية مجرمة ،لذلك يحتاج البلد اىل

بوحبيب :ادارة بايدن ترى
ان الخالف لبناني داخلي
■ من موقعكم كسفري اسبق للبنان لدى الواليات
املتحدة االمريكية ،ما هي توقعاتكم وقراءتكم
لتوجهات االدارة االمريكية عىل صعيد السياسة
الخارجية يف ظل ادارة الرئيس جو بايدن؟
□ ليس لدى االدارة االمريكية الجديدة حتى االن
اي توجه او تفكري حول لبنان .اذا شاء الرئيس
الفرنيس اميانويل ماكرون ان يكمل مبادرته تجاه

لبنان وطلب من الرئيس االمرييك جو بايدن ان
يعطيه شهرا النجاح مبادرته ووضعها موضع
التنفيذ ،فان الرئيس بايدن رمبا سيقول له لديك
سنة الجل ذلك ،ألن االدارة االمريكية السيام
مجلس االمن القومي ووزارة الخارجية لن يكون
لديها اهتامم بلبنان ،وسيبقى اهتاممها محصورا
بالسفري االمرييك يف لبنان ومساعد وزير الخارجية

نهج جديد وال يستطيع االستمرار عىل املنوال
نفسه .ال بد من بلد يتحدث بلغة واحدة ويعرف
ماذا يريد ،حينها نستنهضه برسعة.
■ متى تتوقعون بلورة صورة موقف االدارة
االمريكية الجديدة من امللفات اللبنانية؟
□ االمر يحتاج اىل اسابيع .املفيد ان من اختارهم
بايدن متمرسون ديبلوماسيا ويعرفون ملفات
املنطقة ،ولبنان ليس مربوطا فقط بوضعه
الداخيل الذي يحتاج اىل ترتيب واضح .الحلول
التي يفرتض ان تستمر مرتبطة بالحل مع ايران
وسوريا وغريهام ،وال ميكن ان يكون لبنان بخري اذا
جريانه يف سوريا ليسوا بخري.

االمرييك لشؤون الرشق االوسط اللذين قد
يشملهام التغيري .التدخل الذي ميارسه كل من
الوزير مايك بومبيو ومساعده لشؤون املنطقة
ديفيد شينكر يعود اىل اهتاممهام الخاص بلبنان
واملنطقة .تركيز الرئيس دونالد ترامب مثال كان
يف االشهر االخرية عىل نفسه وكل ما يتعلق
باالنتخابات الرئاسية االمريكية ورمبا عىل ايران
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الرتسيم ،ورمبا لن تعطيها الثقل الكايف حتى
تنطلق من جديد .لكن يف نتيجة االمر ،فان
الواليات املتحدة االمريكية هي حليفة الرسائيل
ايا كان رئيس الوزراء االرسائييل ،وحتى لو
كانت االدارة الجديدة ال تهضم كثريا بنيامني
نتنياهو .اال ان ارسائيل هي اساسية بالنسبة
اىل السياسة االمريكية بغض النظر عمن يكون
رئيسا يف البيت االبيض واىل اي حزب ينتمي،
جمهوري او دميوقراطي ،علام ان ال حياد
امريكيا بالنسبة اىل ارسائيل بل هو حلف ودعم
كامل ومطلق .اذا ارسائيل قالت انها ال تريد
االستمرار يف املفاوضات مع لبنان ،سيكون
هناك تنب امرييك لهذا املوقف ،واذا اعلنت انها
تريد االستمرار فيها ستالقي املوافقة واملساعدة
االمريكية.
السفري عبدالله بوحبيب.

يف السياسة الخارجية .تاليا ،لن يكون لدى ادارة
بايدن اي توجه سيايس بالنسبة اىل لبنان النها ترى
ان الخالف لبناين داخيل رصف .حتى لو وقعت -
ال سمح الله  -حرب داخلية وتوترات يف لبنان لن
تؤدي اىل مواجهة اقليمية ولن تتدخل ال ارسائيل
وال سوريا وال اي دولة اخرى ،لذا فان االزمة
داخلية وعىل اللبنانيني حلها.
■ هل سيكون هناك من ربط امرييك مللفات لبنان
الداخلية مع ملفات املنطقة؟
□ هذا االمر ليس واضحا ،ويتبلور استنادا اىل
تقارير وتحليالت وتوجهات االشخاص الذين
سيختارهم الرئيس بايدن يف ادارته الجديدة .تم
تعيني وزير خارجية ،وستتبعه تغيريات اساسية يف
وزارة الخارجية تشمل كل الذين اشتغلوا مبلفات
املنطقة ،منها امللف اللبناين الذي له امتداد اقليمي
يتمثل بوجود حزب الله يف لبنان وامتداداته
االقليمية ،وتاليا فان اي موقف سيايس اقليمي يؤثر
عىل لبنان .يف ظل التوجه االمرييك للتفاوض مع
ايران والبحث عن حلول الزمات ملفات الخليج
والدول العربية االخرى وابرزها سوريا وفلسطني
واليمن ،وتاليا ايران وحزب الله وتأثريهام عىل
ملفات سوريا وغزة واليمن ،ما يعني ان لبنان
مرتبط اقليميا بوجود حزب الله .عندما تبدأ االدارة
االمريكية الجديدة بحث ملفات الرشق االوسط،
سيكون الحزب من ضمن هذه امللفات.

يجب قيام الدولة ألن
ال احد يتعامل مع الالدولة

■ ماذا عن سالح العقوبات ،وهل ستستمر االدارة
الجديدة يف استخدامه ام ستحجم عن ذلك وتعيد
النظر يف ما سبق؟
□ ال اعتقد انهم يف بداية االمر سيعيدون النظر
يف العقوبات االمريكية التي طاولت لبنان ويف
العقوبات االقليمية .لكن االدارة الجديدة لن
تستمر يف مسار العقوبات ،وسيتم انتظار ما
سيحصل يف املنطقة وخاصة بالنسبة اىل امللف
االيراين الذي ستكون له االولوية .ال اعتقد ان
ادارة بايدن ستعيد النظر يف العقوبات عىل لبنان،
لكنها لن تفرض عقوبات جديدة ال عىل لبنان وال
عىل ايران وال حتى عىل سوريا يف املدى القريب
واملنظور.
■ بالنسبة اىل املفاوضات حول ترسيم الحدود
البحرية ،هل ستختلف مقاربة االدارة االمريكية
الجديدة لهذا امللف؟
□ ال اتصور ان تعيد النظر يف مقاربة مفاوضات

■ ماذا عن تسهيل استكشاف الرثوة النفطية
والغازية من البحر اللبناين واستخراجها ،وهل
سنشهد تسهيال امريكيا يف هذا املجال؟
□ هذا املوضوع لن يكون محل تفكري االدارة
االمريكية يف االشهر الستة االوىل .فاذا كان التنقيب
قريبا من الحدود الجنوبية لن تكون االدارة
موافقة يف ظل اعرتاض ارسائييل ،لكن اذا كان
التنقيب يف الوسط ،شامل او جنوب بريوت ،فال
اعتقد ان االدارة ستتدخل ملنع الرشكات العاملية
من االستكشاف واالستثامر .االمر ذاته بالنسبة اىل
الحدود الشاملية ،فاذا مل يكن هناك اتفاق عىل
ترسيم الحدود الشاملية مع سوريا ال اعتقد انه
سيكون هناك تسهيل امرييك للتنقيب.
■ ما املطلوب من لبنان ملالقاة االدارة االمريكية
الجديدة مبا يخدم قضاياه؟
□ يجب ان يكون هناك دولة يف لبنان .ال احد
يتعاون مع الالدولة ،اذا تم توجيه السؤال اىل
االمرييك سيقول فورا ان املطلوب انهاء وجود
حزب الله العسكري وقيام الدولة بسالحها
الرشعي الوحيد الذي ال رشيك له .لكن ال
الواليات املتحدة وال اوروبا يستطيعان التخيل عن
لبنان ،ألن التخيل عنه يعني فوىض فيه ويف اوروبا
خصوصا ،وسيتحول منطلقا ومركزا لالرهاب.
لذلك يريدون قيام نوع من دولة ،ونجدهم
يكملون بربنامج املساعدات العسكرية للجيش
وكل االجهزة االمنية.
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