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مارلني خليفة

الديبلوماسّية االقتصادّية: إدارة املصالح الدولّية
بقفازات التنمية والتبادل التجاري

تعترب الديبلوماسية االقتصادية جزءا مبتكرا من الديبلوماسية العامة، وتسعى اىل التوجه اىل صناع القرار والرأي العام لبناء 
جسور التعاون عرب ادارة املصالح الحيوية، وقد دخل لبنان يف االعوام االخرية يف صلبها عرب بعثاته الديبلوماسية حول العامل

يربز االقتصاد عامال رئيسيا يف متتني العالقات 
مع  يتواءم  شكل  يف  وتطويرها  الدول  بني 
اهمية.  يتجاوزها  ورمبا  السياسية،  العالقات 
لعل املصالح االقتصادية كانت ومل تزل تحكم 
ادركت  البعض.  بعضها  بازاء  الدول  مواقف 
استخدام  اهمية  اللبنانية  الديبلوماسية 
لكنها  اعوام،  منذ  االقتصادية  الديبلوماسية 
يالئم  مبتكر  بشكل  تفعيلها  اخريا  تحاول 
الحداثة، ولعل املكتسبات املشرتكة بني الدول 
هي اساسية يف تحديد املواقف السياسية. يف 
مرجعا  يعترب  كتاب  اخريا  السياق، صدر  هذا 
عرص  يف  االقتصادية  "الديبلوماسية  بعنوان 
للدكتور وسام كالكش، قارب دراسة  العوملة" 
دولة  من  اكرث  يف  االقتصادية  الديبلوماسية 
عن  مميز  فصل  مع  لبنان  منها  العامل،  يف 
الديبلوماسية االقتصادية واالمن. قّدم له وزير 
ناصيف  الدكتور  السابق  واملغرتبني  الخارجية 

حتي. 
عرض الكاتب تجارب عدد من الدول الرائدة 
سيام  ال  االقتصادية،  الديبلوماسية  مجال  يف 
وماليزيا  وبريطانيا  واليابان  كاسبانيا  دول 
والواليات  والصني  وروسيا  ومرص  واملغرب 
املتحدة االمريكية، فضال عن التطرق اىل تجربة 
عارضا  اللبنانية،  االقتصادية  الديبلوماسية 
االقتصاديني  امللحقني  لوظائف  بالتفصيل 
اللبناين  للديبلومايس  االقتصادية  واالدوار 

وخصوصا يف بلدان االغرتاب.
عن النموذج الدويل االقرب العتامده يف لبنان 
العام":  لـ"االمن  كالكش  وسام  الدكتور  يقول 
النموذجني االقرب ميكن ان يكونا  "اعتقد ان 
عىل  بلدا  تجسد  ماليزيا  واملغريب.  املاليزي 
الرغم من انه متعدد الدين والثقافة وافتقاره 
اىل الرثوة النفطية، اال انه استطاع بناء اقتصاد 
والزراعي  الصناعي  االنتاج  قوامه  متطور 
والقطاع الخدمايت السيام عىل صعيد السياحة. 

الجاليات  عرب  فتمكن  املغريب  النموذج  اما 
والتخطيط  واوروبا  افريقيا  يف  املغربية 
الرسمي املنسق، من تحقيق قفزات نوعية يف 

ديبلوماسيته االقتصادية مع هاتني القارتني".
اللبنانية  الديبلوماسية  ان  "اظن  يضيف: 
خطوات  املنرصمة  السنوات  يف  حققت 
جيدة يف امليدان االقتصادي، لكن اذا ما اردنا 
تسجيل قفزات نوعية يف مجال الديبلوماسية 
بني  موحدة  رؤية  ايجاد  فينبغي  االقتصادية، 
الخارجية  السياسة  حول  السياسية  القوى 
خطة  تنبثق  اساسها  عىل  للبنان.  االقتصادية 
وزارة  مضمونها  تنفيذ  عىل  تعمل  متكاملة 
االدارات  مع  باالشرتاك  واملغرتبني  الخارجية 
الديبلوماسية  اىل  االشارة  تقتيض  هنا  املعنية. 
تعكس  امينة  مرآة  سوى  ليست  بلد  ألي 
مكونات  بني  التباين  او  التوافق  مستوى 
رفد  املفيد  من  كام  متثله.  الذي  املجتمع 
املادية  باالمكانات  اللبنانية  الديبلوماسية 
استثامر  افضل  يشكل  الذي  االمر  الالزمة، 
السيام يف الوقت الحايل اذ سيكون له مردود 

مضاعف عىل االقتصاد الوطني".
يراها  االقرتاحات  من  عددا  كالكش  يورد 
مفيدة لتفعيل عمل الديبلوماسية االقتصادية 
اللبنانية، ويراها تجسد خالصات عملية لرتسو 
ترصف  يف  توضع  جديدة  رؤيا  اساسها  عىل 
من  الخروج  عىل  يساعد  ما  اللبنانية  الدولة 

املعضالت االقتصادية والسياسية من خالل:
االقسام  اقتصادية عىل غرار  اقسام  انشاء  ـ  "أ 
القنصلية القامئة حاليا يف السفارات والقنصليات 
اللبنانية يف الخارج. يتم رفدها بالعديد البرشي 
وتأمني  متخصصني  وموظفني  خرباء  من  الالزم 

املوارد املالية الالزمة.
ب - اجراء دورات تدريبية وتأهيلية متخصصة 
والتقنيات  التفاوضية  املهارات  تطوير  يف 
املحليني  واملوظفني  للديبلوماسيني  املهنية 

الذين يتابعون الشؤون االقتصادية، وذلك يف 
البعثات يف الخارج ويف االدارة املركزية.

ج - توفري املوارد البرشية والدعم اللوجستي 
االقتصادية يف  الشؤون  لتمكني مديرية  الالزم 
عمل  مواكبة  من  واملغرتبني  الخارجية  وزارة 
يف  وقنصلية  ديبلوماسية  بعثة   85 من  اكرث 
اليها  املوكلة  املهامت  اىل  اضافة  الخارج، 
اللبنانية  االدارات  مع  بالتنسيق  املتمثلة 

املعنية بالشأن االقتصادي.
د - تعميم االستفادة من الطاقات االقتصادية 
رابطة  بانشاء  الخارج  يف  املنترشة  اللبنانية 
والجمعيات  الهيئات  تضم  جامعة  اقتصادية 
تتعاطى االنشطة  التي  اللبنانية  والشخصيات 
االقتصادية والتجارية. ونحسب اننا، من خالل 
الرابطة  ارساء هيكلية تنظيمية عرصية لهذه 
تحديث  عىل  قادرون  للمغرتبني،  االقتصادية 
تجربة الجامعة الثقافية التي عىل الرغم من 
اثبتت  عملها  عىل  واملالحظات  املآخذ  تعدد 
انها مفيدة للبنان، لكن رشط ان تتم معالجة 
العوائق االدارية والقيود السياسية والطائفية 

التي احاطت بعملها ومنعت تطورها.
والتواجد  التواصل  ادوات  تعميق   - هـ 
الديبلومايس اللبناين بفاعلية اكرب يف املؤسسات 

االقتصادية والدولية واالقليمية".
بني  التعاون  امكانات  اىل  الكاتب  تطرق 
وتحديدا  واالمن،  االقتصادية  الديبلوماسية 
الترشيعات  اعطته  الذي  اللبناين  العام  االمن 
صالحيات مهمة. ذكر املرسوم االشرتاعي الرقم 
مهامت  ابرز  بني  من  ان   )1959\6\12(  139
السياسية  املعلومات  "جمع  العام  االمن 
واالقتصادية لصالح الحكومة، اضافة اىل تقييم 
واستثامرها".  امليادين  شتى  يف  املعلومات 
"دائرة  ان  املرسوم  من  الخامسة  املادة  يف 
املعلومات  استقصاء  تتوىل  االستقصاءات 
كل  عن  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية 

@marlenekhalife

هذا  يالحظ ضمن  بصلة".  لبنان  اىل  ميت  ما 
هامشا  منحت  اللبنانية  القوانني  ان  التوجه، 
واسعا لهذا الجهاز االمني يف جمع املعلومات 

االقتصادية داخل لبنان وخارجه.
العام  للمدير  حديثا  كالكش  كتاب  اقتبس 
لـ"االمن  ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن 
العام" يف كانون الثاين 2020، رشح فيه ابعاد 
دور االمن العام املتقدم الذي يقوده يف هذا 
امللحقني  عمل  بدء  عند  وخصوصا  الشأن 
واكب  العام  االمن  "ان  قائال:  االقتصاديني، 
تخريج هذه الدفعة من امللحقني االقتصاديني 
التعريف  تم  ندوات  يف  املساهمة  خالل  من 
وبعالقته  ومهامته  العام  االمن  بدور  فيها 
السيام  الخارج،  يف  والسفارات  بالقنصليات 
يتم  انه  علام  االقتصادي.  االمن  صعيد  عىل 
امنيني  ملحقني  تعيني  مرشوع  لطرح  االعداد 
من املديرية العامة لالمن العام، اسوة مبا هو 
العسكريني  امللحقني  اىل  بالنسبة  به  معمول 
مقتضيات  من  وانطالقا  اللبناين،  الجيش  يف 
املصلحة الوطنية واالرتباط املبارش لالمن العام 

بعمل السفارات والقنصليات يف الخارج".
يضيف كالكش: "نعتقد ان من شأن ذلك فتح 
افاق واسعة للديبلوماسية االقتصادية اللبنانية 
اذا ما احسن استخدام القدرات الكامنة فيها 
يف  التفكري  املفيد  من  يكون  قد  واستغاللها. 

ووزارة  العام  االمن  من  مؤلفة  لجنة  تشكيل 
العنارص  بتحديد  تعنى  واملغرتبني  الخارجية 
التنفيذ  موضع  الخطوة  اىل وضع هذه  االيلة 
الذي ال بد من ان يأيت منسجام مع مندرجات 
الديبلوماسية  للعالقات  فيينا  اتفاقية 
الفنيني  امللحقني  وظائف  لناحية  والقنصلية، 
بني  التكامل  يحقق  ان  رضورة  عن  فضال 
يف  والسياسية  واالقتصادية  االمنية  الوظائف 
سياسة لبنان الخارجية. حسبنا ان هذا التوجه 
الحديث  الديبلومايس  العمل  جوهر  يجسد 

ويوفر العديد من الفرص لالقتصاد اللبناين".
والديبلوماسية  االمن  بني  "التعاون  يقول: 
يف  ايجابية  خطوات  عرب  يكرس  االقتصادية 
االونة االخرية. اعتقد ان من املناسب ان تجري 
التي  الديبلوماسية  الطاقات  من  االستفادة 
الوطنية  الترشيعات  ان  السيام  لبنان  ميلكها 

الدكتور وسام كالكش.

عرب  العام  االمن  اىل  مهمة  صالحيات  اعطت 
ذات  املعلومات  عن  واالستقصاء  البحث 
اللبنانية.  الحكومة  لصالح  االقتصادي  الطابع 
العام  االمن  الداء  املوضوعي  للراصد  ميكن 
ان يعاين حجم التطور يف ادائه وطرق عمله 
قفزات  بهذا  محققا  االخرية،  السنوات  خالل 
االقتصادية.  الديبلوماسية  ميدان  يف  نوعية 
الدفعة  التحاق  مواكبة  عرب  االمر  هذا  تجىل 
بالبعثات  االقتصاديني  امللحقني  من  االوىل 
ابراهيم  اللواء  وقد رشح  الخارج.  يف  اللبنانية 
ابعاد هذا الدور املتقدم للجهاز الذي يقوده. 
يف  العاملني  للديبلوماسيني  ميكن  انه  الواقع 
هذا  تحصني  اهمية  مدى  يرصدوا  ان  الخارج 
العنرص الحيوي لحامية االمن القومي اللبناين 
حني  واقعية،  تجربة  يل  وكانت  الخارج.  يف 
اللبنانية  الديبلوماسية  البعثة  برئاسة  ترشفت 
كيف  معاينة  يف  العاج،  ساحل   - ابيدجان  يف 
املدير  تحركات  يف  اجتمعت  ثالثة  عوامل  ان 
التعاون  اتجاه املغرتبني:  العام يف  العام لالمن 
الرسمي مع السلطات االجنبية املعنية ونسج 
عالقات انسانية ومهنية مفيدة مع املسؤولني 
مع  املكثف  والتواصل  والسياسيني  االمنيني 
اللبنانية،  واالقتصادية  االجتامعية  الشخصيات 
ميكن  ما  تكوين  اىل  العوامل  تلك  ادت  فقد 
االمن  لتعزيز  اضايف  امان  بحزام  تسميته 

القومي اللبناين يف الخارج".
من  لبنان  يف  اقتصاديني  ملحقني  اعتامد  عن 
خارج املالك وتعيينهم يف الخارج مع ما يرتب 
فضال  الدولة،  خزينة  عىل  تكاليف  من  ذلك 
عن اراء تفيد بانهم غري فعالني، يقول كالكش: 
ملباراة  وفقا  االقتصاديني  امللحقني  اختيار  "تم 
شفهية اجرتها ملئات املرشحني، لجنة يف وزارة 
الخارجية واملغرتبني برئاسة االمني العام للوزارة 
الديبلوماسيني.  خرية  من  كوكبة  وعضوية 
فاز  بعدما  االقتصاديون  امللحقون  بات  وعليه 
من  ثابتا  جزءا  يشكلون  املباراة،  يف  منهم   20
املبكر  من  ان  من  الرغم  عىل  الوزارة.  مالك 
الحكم عىل ادائهم قبل مرور بضع سنوات عىل 
عملهم، اال ان االنطباع االويل حولهم يف اوساط 
الديبلوماسيني العاملني يف الوزارة يفيد ان لدى 
امللحقني االقتصاديني امكانات ومهارات مهنية 
تعزيز  يف  يساهم  مبا  للتطوير،  وقابلة  واعدة 

ادوات ديبلوماسيتنا االقتصادية". 

النموذجان االقتصاديان 
االقرب العتمادهما في لبنان 

هما املاليزي واملغربي

تحقيق


