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حكومة  يف  واملغرتبني  الخارجية  وزير  يويل 
لعمل  اولوية  باسيل  جربان  االعامل  ترصيف 
تحتل  التي  االقتصادية  الشؤون  مديرية 
العامة  االمانة  بعد  االهمية  يف  الثالثة  املرتبة 
هذه  والقنصلية.  السياسية  الشؤون  ومديرية 
االهمية منحها اياها املشرتع مبوجب املرسوم 
رقم  2389 الصادر يف  5 كانون االول  1944 
اساسا  اصبح  والذي  الخارجية،  لوزارة  املنظم 
املرسوم  واخرها  الصلة  ذات  املراسيم  لجميع 

رقم 1306 الصادر يف 18 متوز 1971.
االمن  فلسفة  ضمن  املديرية  مهامت  تندرج 
االقتصادي، وتتشعب صالحياتها اذ ترتبط فيها 

معظم القطاعات االقتصادية يف لبنان.
ال  كان  املرتدية،  االقتصادية  الظروف  وسط 
الديبلوماسية  الوحدة  هذه  انعاش  من  بد 
الوزير  عليه  يكب  ما  وهذا  وتنشيطها، 
مدير  يتواله  الذي  العمل  وفريق  باسيل 
الذي  قبالن  بالل  السفري  االقتصادية  الشؤون 
عمل  فريق  مع  اشهر   5 منذ   مهامته  تسلم 
و6    )8 اىل  الفعلية  )الحاجة   3 قوامه  اداري 

ديبلوماسيني.
ابرزها  لعل  املديرية،  تتابعها  اساسيا  بندا   81
ستقدم  التي  ماكينزي  مؤسسة  مع  التعاون 
قبل  للبنان  االقتصادية  الرؤية  حول  تقريرها 
نهاية متوز الجاري بحسب العقد الذي وقعته 
ممثلون  اجتمع  وقد  اللبنانية.  الحكومة  مع 
ومع  واملغرتبني  الخارجية  وزير  مع  عنها 
التي ستشارك يف  االقتصادية  الشؤون  مديرية 

وضع املالحظات عىل املسودة االخرية. 
بني  املثلثة  التجارة  موضوع  املديرية  تتابع 
جديد  مفهوم  وهو  ولبنان،  واليونان  قربص 

وتعد  االسواق.  لتوسيع  العاملي  االقتصاد  يف 
لزيارة وفد رجال االعامل اللبنانيني يف 25 آب 
متابعة  ابرزها:  شتى  مواضيع  اىل  ارمينيا.  اىل 
مذكرات تفاهم مع جامعات لبنانية، موضوع 
البنك  الصني،  االقتصادية مع  العالقات  تطوير 
للقمة  تحضري  والتطوير،  لالستثامر  االورويب 
التي  امللفات  ابرز  من  العربية.  االقتصادية 
تتناولها تطوير العالقات االقتصادية مع ايران 
االيرانية ضمن  السفارة  التواصل مع  بدأ  وقد 
نظام العقوبات الدولية بحسب السفري قبالن، 
اللبنانية  االسواق  لفتح  خطة  عىل  والعمل 
تكامل  وايجاد  االبعد  اىل  القريبة  البلدان  من 
اقليمي مع بعض املجموعات، ودور لبنان يف 
اللبناين،  النبيذ  تسويق  وملف  سوريا،  اعامر 
االغرتابية  الطاقة  مؤمترات  توصيات  وتطبيق 
متابعة  اىل  الخاص،  القطاع  مع  والرشاكة 

االوضاع االقتصادية واالستثامرية يف افريقيا.
ملراجعة  املديرية  اعداد   ايضا  امللفات  من 
اتفاق الرشاكة مع االتحاد االورويب، ألن امليزان 

التجاري مل يكن ملصلحة لبنان لغاية االن.
 اخريا تم تعيني 20 ملحقا اقتصاديا سيلتحقون 
بعد  الخارج  يف  الديبلوماسية  بالبعثات 
مهمتهم  وستكون  تدريبية.  لدورة  الخضوع 
الرئيسية تسويق املنتجات اللبنانية بتوجيهات 

من املديرية. 
ان  بوضوح  تظهر  املتشعبة  امللفات  هذه 
مديرية الشؤون االقتصادية تتابع العديد من 
املواضيع وتنسق بني وزارة الخارجية ومختلف 
كام  بريوت.  يف  باالقتصاد  املعنية  الوزارات 
املوجزة  واملشاريع  الدراسات  بعض  تحّض 

ملصالح الوزارات االخرى او ملجلس الوزراء.

تقرير

مديرية الشؤون االقتصادية في وزارة الخارجية
ملتقى للتشبيك بني لبنان والخارج
واملغرتبني  الخارجية  وزارة  يف  االقتصادية  الشؤون  مديرية  مهامت  تندرج 
يجعل  ما  الخارج،  ويف  اللبناين  الداخل  يف  االقتصادي"  "االمن  فلسفة  ضمن 
التعاون بني الوزارات املختصة والبعثات اللبنانية يف الخارج اساسيا يف تدعيم 
وامللفات  املديرية  هذه  صالحيات  عىل  اطاللة  وتحصينه.  اللبناين  االقتصاد 

التي تعالجها تظهر اهمية التشبيك االقتصادي يف الداخل كام يف الخارج

هل من صالحيات متداخلة مع وزارات اخرى؟ 
بالل  السفري  االقتصادية  الشؤون  مدير  يقول 
قبالن لـ"االمن العام": "صحيح ان ادوارا عدة 
حق   من  لكن  االقتصاد،  وزارة  مع  تتقاطع 
تطور  مشاريع  اىل  االهتامم  توجيه  املديرية 
ان صالحية  االمثلة  من  االقتصادية.  العالقات 
االجنبية،  للعاملة  الرتخيص  هي  العمل  وزارة 
السفارات يف  تعقد عرب  التي  االتفاقات  ولكن 

الخارج تكون عرب املديرية".
يروي السفري قبالن ان "مثة عامال من جنسيات 
لبنان،  يف  رشعي  غري  بشكل  يقيمون  مختلفة 
االموال  من  الكثري  اللبنانية  الدولة  يخّس  ما 
ان  يجب  التي  االقامات  من  تجنيها  قد  التي 
يدفعها هؤالء، وهي قرابة االلف دوالر امرييك 
يف السنة، وهو امر قد نتابعه مع وزارة العمل 

واذا اضطر االمر عرب السفارات يف الخارج".
واىل  الهدر  اىل  يؤدي  الواقع  "هذا  يضيف: 
تشجيع شبكات معينة تتعاطى الفساد، ويؤثر 
عىل البطالة يف لبنان وعىل الجدوى االقتصادية 
هذه  عرب  لبنان  من  تخرج  تحويالت  مثة  ألن 
الضوري  ومن  السوق،  اليها  تحتاج  العاملة 
االقتصادي  وحجمها  وايقاعها  كمياتها  معرفة 

واال نكون يف صدد تهريب لالموال".
االقتصادية  الشؤون  تنتهي مهامت مديرية  ال 
اتفاق  اىل  بالنسبة  املتابعة  تتوىل  فهي  هنا. 
الرشاكة االوروبية مع وزارة االقتصاد، وبالنسبة 
التجارة  منظمة  اىل  لبنان  انتساب  ملف  اىل 
االقتصادي  املجلس  مع  وتنسق  العاملية، 
حيث  العربية  الجامعة  يف  واالجتامعي 
العربية  االقتصادية  القمة  لبنان  سيستضيف 
يف بريوت يف كانون الثاين من السنة الجديدة. 
كام تعمل عىل دراسة تقارير وتحاليل تصدر 
الفرص  الخارج حول  اللبنانية يف  البعثات  من 
االستثامرية وفرص التصدير من لبنان، وتنظم 
مالية  اتفاقات  عرب  املال  وزارة  مع  العالقة 

بالنسبة اىل الضائب واالستثامر.
االشغال  وزارة  مع  بالتنسيق  ايضا  وتقوم 
الصناعية  الصادرات  موضوع  وتتابع  والنقل، 

يقول  املديرية.  عمل  تسهل  ال  عدة  معوقات 
السفري قبالن يف هذا السياق ان "بنية االقتصاد 
والخدمات  مهرتئة  العامة  واالدارة  اللبناين 
قدمية، ومثة رضورة لتطوير الترشيعات بسبب 
يد  وجود  وعدم  االنتاجية  القدرة  يف  النقص 

عاملة مدربة بشكل كاف وشح املوازنة".
يضيف: "يف ظل هذه الظروف باملوجود بدنا 
ارادة  لديها  عنارص جيدة  ان مثة  علام  نجود، 

العمل لكن املوارد قليلة".
من اهم املشكالت التي اكتشفها يف غضون 5 
اشهر عىل تسلمه مديرية الشؤون االقتصادية، 
الوزارات  مع  باملتابعة  تتعلق  التي  تلك 
واملشكالت يف التنسيق يف ما بينها: "يف غضون 
5 اشهر قمت بجوالت عىل الوزارات من اجل 
ايجاد اطار تنسيقي والعمل عىل نظام متابعة 
مكثف يتخطى البريوقراطية وغياب االرادة يف 

بعض االماكن". 
ويؤكد ان "الوزير جربان باسيل مرص عىل تفعيل 
ديبلوماسية  منها  نشاطات  واقيمت  العمل، 
ورشة  وعقد  اللبناين  املطبخ  بتسويق  تتعلق 
عمل يف 28 حزيران الفائت صدرت عنها ورقة 

اسرتاتيجية للتصدير يف لبنان".
تكون  ان  هو  "املديرية  هدف  ان  اىل  ويشري 
نقطة التقاء للوزارات كلها وهذا ال يحتاج اىل 
كادر برشي كبري بل اىل كادر نشيط ومتابع. ومثة 

خطة لتطوير املديرية من ناحية التجهيزات".
تحاول املديرية حاليا "ملء الفراغ يف ما يتعلق 
اىل حني  اسواق خارجية جديدة  بالبحث عن 
وضع رؤية ماكينزي املشرتكة. يف هذا الوقت، 
مبادرات  واملغرتبني  الخارجية  وزارة  اطلقت 
ضمن االمكانات املتاحة بالتعاون مع الوزارات 
االخرى. ابرز ما انجز هو تشجيع رجال االعامل 
عىل مواكبة الوزير باسيل يف جوالته الخارجية، 
لرجال  متخصصة  اقتصادية  منتديات  تقديم 
االعامل انجزت يف مؤمترات الطاقة االغرتابية، 
للنفط،  الوطنية  الهيئة  مع  التعاون  توثيق 
العالقات  توثيق  اقتصاديا،  ملحقا   20 تعيني 
تسويق  مثل  مواضيع  يف  الوزارات  بعض  مع 
التحضري ملراجعة  والربازيل،  النبيذ يف سويسا 
التسيري  واتفاق  اوروبا  مع  الرشاكة  اتفاق 
عربية  دوال  الن  املشرتك،  العريب  االقتصادي 
يف  لبنان  الضائب عىل  وتفرض  تلتزم  ال  عدة 

بعض املنتجات".
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مع وزارة الصناعة، وتنقل املديرية اىل "ايدال" 
اهتامم اي مستثمر يف الخارج باملوضوع املايل، 
املنظمة  شأن  يف  الزراعة  وزارة  مع  وتتعاون 
"ايرفد"  ومع  "الفاو"،  ومع  للزيتون،  الدولية 
وزارة  مع  وتنسق  املنظامت،  من  وسواها 
وزارة  ومع  املختربات،  اىل  بالنسبة  الصحة 

السياحة حيال صحة السياح.
االقتصادية  الشؤون  مديرية  تنسق  كذلك 
التشاور  عرب  العام  لالمن  العامة  املديرية  مع 
والتأشريات،  بالسياح  املتعلقة  االتفاقات  يف 

بالتعاون ايضا مع مديرية الشؤون السياسية.
ويكشف السفري قبالن عن "فكرة ال تزال قيد 
واالمن  واالقتصاد  الصناعة  وزاريت  مع  الدرس 
والبرتول،  النفط  قطاع  ادارة  وهيئة  العام 
تتوىل  مشرتكة  اقتصادية  وحدة  لتشكيل 
السوق  وامناط  االقتصادية  املعطيات  تحليل 
سواء  ثانية  لدول  االقتصادية  والنشاطات 
مصلحة  تقع  اين  وتحديد  عدوة،  او  صديقة 
التي  االقتصادية  املخاطر  اىل  وتنبه  لبنان، 
تواجه لبنان بسبب تداعي الوضع االقتصادي 
او بسبب املنافسة االقتصادية يف بلدان معينة، 
وتحدد املخاطر وترفع فيها تقارير لرتشيد اي 
قرار تتخذه وزارة االقتصاد او مجلس الوزراء". 
ويشري السفري قبالن اىل ان االمن العام "مسؤول 
صالحياته  من  ان  ومبا  االقتصادي،  االمن  عن 

االمن الخارجي، فان اية تداعيات اقتصادية يف 
يشارك  لبنان  عىل  تأثري  لها  يكون  قد  الخارج 
االمن العام يف تحليلها. وحدة االمن االقتصادي 
ستكون مشرتكة، وقد صدر الطرح من املديرية 
النفط.  انتاج  اقرتاب  مع  السيام  االقتصادية 
ومثة حاجة مثال اىل تحليل املخاطر االقتصادية 
مبنافسة  تتعلق  مواضيع  اىل  الجوار،  دول  مع 
يؤثر  ما  الدول  بعض  يف  اللبنانية  الجاليات 
عىل املصالح االقتصادية للبنان. ميكن ان ترفع 
التوصيات اىل وزارة االقتصاد ومجلس الوزراء". 
ويلفت اىل ان االفرقاء اليزالون يف طور وضع 

الفكرة وسرتفع اىل مجلس الوزراء لبتها.
ويشري اىل ان هذه الفكرة طرحت عىل املدير 
ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن   العام 
مصلحة  يف  تصب  فكرة  بـ"اية  رحب  الذي 
عليها  العمل  ويتم  واقتصاده وتحميه  لبنان 

ضمن االصول".

مدير الشؤون االقتصادية يف وزارة الخارجية واملغرتبني السفري بالل قبالن.
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