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سنتان من عمر العهد ...ماذا عن السياسة الخارجية؟
بوصعب :عون واجه ديبلوماسيًا بميزان من ذهب

كثف العهد منذ انطالقته حراكه الديبلومايس يف اتجاه الخارج ،بعدما استطاع
تثبيت موقف لبناين موحد حول القضايا االساسية املطروحة .نجح يف احداث
اخرتاق نوعي يف اكرث من موقع دويل واقليمي ملصلحة لبنان ،مكرسا املوقف اللبناين
الخارجي السيادي املستقل الذي يعمل للمصلحة اللبنانية اوال واخريا
مل يكن الحراك الديبلومايس عملية ترفيه
او انفعال غري مبني عىل خطة .لذا ذهب
العهد برئاسة الرئيس العامد ميشال عون
اىل خطوات عملية كبرية ،كان ابرزها ربط
االنتشار مبارشة بالوطن االم من خالل
مؤمترات للطاقة االغرتابية ستتواصل،
وقيادة حراك ديبلومايس جعل لبنان يف
موقع املبادر ،فارضا موقفه ووجهة نظره
يف قضايا اساسية ابرزها ما يتصل بالنازحني
السوريني والالجئني الفلسطينيني ،وصوال
اىل اعادة جمع العامل حول دعم لبنان
من خالل سلسلة مؤمترات امثرت قرارات
مهمة .هذا ما تحدث عنه مستشار
رئيس الجمهورية للتعاون الدويل الوزير
السابق والنائب الياس بوصعب لـ"االمن
العام" ،متناوال االجندة الديبلوماسية
الرئاسية بعد انقضاء سنتني من عمر
العهد ،محددا االولويات االساسية ويف
طليعتها االستقرار االقتصادي وعودة
النازحني ومنع التوطني.
■ ما هو االنجاز االبرز يف السياسة
الخارجية يف خالل سنتني من عمر العهد؟
□ االنجاز االكرب من شقني :داخيل
وخارجي .الشق الخارجي هو الذي
يتعلق باملغرتبني واعادة تواصلهم مع
لبنان ،ومع بعضهم البعض .وهذا ترجم
من خالل املؤمترات التي عقدتها وزارة
الخارجية للمغرتبني يف داخل لبنان ويف
الخارج ،وهذه خطوة متقدمة جدا.
الشق الداخيل متثل يف تكريس السياسة
اللبنانية الخارجية املستقلة والسيادية.
ومن الواضح انه يف الفرتة التي مضت

برهن وزير الخارجية واملغرتبني جربان
باسيل ان الدولة اللبنانية عندما تعرب
عنها الوزارة يف املؤمترات واملحافل
الدولية ،كانت مواقفها وقراراتها مجردة
من اي ضغط خارجي ،ونابعة من
املصلحة اللبنانية .وهي قرارات سيادية
كرسها العهد واعتىل عىل اساسها العامد
ميشال عون سدة الرئاسة ونادى بها
طيلة مسريته .هذا االمر كان واضحا يف
مواقفه الخارجية ،اما عرب الوزارة واما
مبارشة يف االمم املتحدة واملؤمترات
الدولية واالقليمية والعربية ويف الزيارات
الخارجية التي قام بها ،واثبت ان لبنان
بلد مستقل .بالنسبة اليه سياسة لبنان
الخارجية تنبع من مصلحة لبنان اوال
واخريا ،وليست ملصلحة اي احد آخر.
■ ماذا عن اهمية الدور الذي لعبته
الديبلوماسية اللبنانية يف خالل السنتني
املنرصمتني؟
□ مرت ازمات عدة .لكن اهمية الدور
الذي لعبته السياسة الخارجية عرب
الديبلوماسية اللبنانية التي كرسها رئيس
الجمهورية يف الدرجة االوىل ،النه املعني
االول بأي تفاهم خارجي وتعاون دويل.
الدور الذي لعبه رئيس الجمهورية
يف كل االزمات التي مرت خالل هذه
املرحلة ،بدءا من الوضع االمني عىل
الحدود الرشقية ،وصوال اىل الدور الذي
لعبه االمن العام عرب املدير العام اللواء
عباس ابراهيم يف التفاوض الستعادة من
استعدناه من الجنود اللبنانيني واملدنيني،
او التواصل مع سوريا يف موضوع

النازحني واملعابر االمنة وكل النتائج التي
تم التوصل اليها ،اىل تكريس الحدود
املختلف يف شأنها بني لبنان وفلسطني
املحتلة .كل املواقف التي اتخذها رئيس
الجمهورية يف خصوص هذه امللفات
اظهرت ان لبنان الصغري بحجمه ،لكنه
قوي بفعله ،الننا مررنا يف ازمة كادت ان
تتحول اىل ديبلوماسية يف خالل وجود
رئيس الحكومة يف السعودية ،وصوال اىل
املواقف الدولية التي حاولت ان تضع
اللبنانيني يف خالف بني بعضهم البعض
يف امور تتصل باملقاومة وغريها من
امللفات .كل هذه املواجهة كان يديرها
رئيس الجمهورية مبيزان من ذهب .ادارة
هذه امللفات خارجيا اعطت لبنان املوقع
القوي .وهذا هو العهد القوي الذي
نتحدث عنه الذي يرتجم مبواقف كهذه.

■ هل الديبلوماسية الرئاسية او عرب
وزارة الخارجية اعادت وضع لبنان عىل
الخريطة الديبلوماسية العاملية ،وهل
صار ينظر اىل لبنان كدولة صاحبة موقف
مستقل وليست دولة تابعة؟
□ هذا االمر تحقق مع كثري من الدول.
مثة دول مل نزل نعمل معها لتغيري النظرة
اىل لبنان والتعاطي معه انطالقا من
دوره الفاعل .لذا عليها ان تغري نظرتها
اليه وتحرتم الدولة اللبنانية اكرث مام كان
الوضع يف السابق.

مستشار رئيس الجمهورية للتعاون الدويل الوزير السابق النائب الياس بوصعب.

ولطاقة حقيقية للبنان ،تؤدي اىل منو يف
االقتصاد اللبناين واىل اعادة التواصل مع
اللبنانيني الفاعلني يف االقتصاد يف بلدان
اخرى .قرروا ان يستثمروا يف لبنان ،وان
يتواصلوا مع بعضهم البعض ،وهذه
املؤمترات اعطت نتائج كبرية للبنانيني
خارج لبنان وملن هم يف لبنان بحيث
استفاد لبنان من هذا الوصل والتواصل.

■ هل اعيد احياء الدور الديبلومايس
اللبناين من خالل البعثات يف الخارج
بعدما عانت من جمود طويل؟
□ هذا امر مؤكد .قلت ان الجهد الذي
بذل مع البعثات الديبلوماسية عرب
وزارة الخارجية ،واملؤمترات التي عقدت،
جعلت البعثات الديبلوماسية تتحرك
وتبارش العمل الن هناك يف لبنان من
يتابع ويراقب عملنا .بالتايل املطلوب ان
نعمل ونعطي نتائج .استنفرت البعثات
الديبلوماسية بحامسة مل تكن موجودة
من قبل ،وبدأ العمل الن املحاسبة بدأت.
الفارق بني من يعمل ومن ال يعمل صار
واضحا.

■ هل نستطيع القول انه صار للبنان
لويب اغرتايب نتيجة هذه املؤمترات للطاقة
االغرتابية؟
□ االكيد انه صار لدينا نواب للويب ،ويف
بلدان اللويب اقوى من بلدان اخرى .املهم
انه تم تأسيس لويب كهذا ووضع عىل
السكة الصحيحة ،وما علينا اال ان نكمل
به ليكرب ويشمل الجميع مبا فيه مصلحة
االنتشار ولبنان.

■ شكلت مؤمترات الطاقة االغرتابية نقلة
نوعية يف كيفية مقاربة العهد للتواصل
مع االنتشار اللبناين .هل تحقق هذه
املؤمترات مبتغاها الوطني؟
□ هذه املؤمترات اسست ليشء كبري جدا

■ قام رئيس الجمهورية بسلسلة زيارات
رسمية اىل دول شقيقة وصديقة .اىل اي
مدى متكن من افهام الخارج موقف
لبنان ووجهة نظره من مختلف امللفات
املطروحة؟

مؤتمرات الطاقة
االغترابية ستستمر ولها
دور كبير جدا
االجندة الديبلوماسية
ستركز على االولوية
االقتصادية

□ حتى االن مل نسمع احدا انتقد
خطابا لرئيس الجمهورية ،من املوالني
او املعارضني .ال بل شهدنا اكرث من مرة
اشادات بخطاب رئيس الجمهورية الذي
يتوجه به اىل الخارج من منابر مختلفة.
السبب انه يتحدث وطنيا بعيدا من
ويعب
الحزبية والطائفية واملذهبية،
ّ
عن حقيقة املوقف اللبناين ،وهذا ما
دفع الجميع اىل االشادة بخطابات رئيس
الجمهورية ومواقفه بعد كل قمة او
مؤمتر او زيارة خارجية.

■ هل من صعوبات واجهتها
الديبلوماسية اللبنانية يف خالل سنتني
من العهد؟
□ من دون شك ،الننا نواجه ديبلوماسية
معادية مدعومة من لويب صهيوين
يقف يف مواجهتنا ،ونواجه يف اماكن
مختلفة والسباب مختلفة من هم ضد
لبنان .ليس من السهل الدخول اىل
املجتمع الغريب بعد غياب كبري للجهد
الديبلومايس الذي كان يفرتض ان يبذل،
خصوصا عندما تكون هناك وحدة
موقف لبناين حول القضايا املطروحة وما
يجب ان يتخذ يف شأنها .ما نشهده اليوم
ان رئيس الجمهورية استطاع تكريس
هذا االجامع عىل املواقف ،فعمدت
الديبلوماسية اللبنانية اىل تنفيذ هذه
املواقف .مع االشارة اىل انه ليس سهال
تغيري رأي وموقف بلد معني او جهة
معينة من مواضيع مطروحة .لكننا بدأنا
نحدث فرقا مهام ،وان االزمات التي
وقع لبنان تحت وطأتها وعىل رأسها
ازمة النازحني السوريني ،مقرونة باقتناع
املجتمع الدويل واملنظامت الدولية التي
تتناقض مع اقتناع لبنان لكيفية حل
ازمة النازحني .استطاعت الديبلوماسية
اللبنانية بالجهود املتواصلة ان تغري من
مفهوم هؤالء ورؤيتهم لسبل مقاربة
ملف النازحني ،وصوال اىل احراجهم
يف مواضع معينة ما دفعهم اىل تغيري
مواقفهم .وصلت الديبلوماسية اللبنانية
اىل مرحلة متقدمة يف مواجهة العدو

9

10

عدد  - 62تشرين الثاني 2018

عدد  - 62تشرين الثاني 2018

11

الرئيس عون
اثبت ان
سياسة لبنان
الخارجية تنبع
من مصلحة
الوطن اوال
واخريا.

االرسائييل .عندما خاطب الرئيس
العامد ميشال عون العامل بالحقائق
من عىل منرب االمم املتحدة ،عمد رئيس
وزراء العدو اىل اكاذيب ومزاعم عن
صور ملنصات صواريخ قرب املطار كأنه
يربر رضبة ما .فسارعت الديبلوماسية
اللبنانية وعىل رأسها الوزير باسيل ،اىل
تحرك ناجح بامتياز من خالل جمع
الديبلوماسيني واالعالم العاملي والذهاب
معهم اىل املكان املزعوم ،كاشفا بالتحرك
امليداين وبالعني املجردة وبالصوت
والصورة كذب ادعاءات العدو االرسائييل
امام الرأي العام العاملي .ملسنا كيف ان
العدو االرسائييل مل يكمل يف تصعيده،
ال بل خف الحديث عن هذا املوضوع
يف كيانه .السبب ان لبنان انترص
بديبلوماسيته عليه عرب مواقف واضحة
وشفافة ،واثبتنا ان العدو يكذب ،وهذا
نرص للديبلوماسية اللبنانية التي حققت
الهدف املطلوب.

االهم هو حل ازمة
النازحني ومحاربة اي فكرة
للتوطني
لبنان انتصر بديبلوماسيته
على العدو عبر مواقف
واضحة وشفافة

■ مل نشهد يف تاريخ لبنان ديبلوماسية
متحركة كام هي حاليا .هل سيستمر هذا
الزخم يف املرحلة املقبلة؟
□ اعتقد ان من الصعوبة مبكان الرتاجع
اىل الخلف ،النه عندما نؤسس المر ما
وننجح فيه ويسري بسهولة ،فان العهد
ذاهب يف اتجاه املزيد من الزخم

والحضور الفاعل عىل الساحة الدولية،
ولن يقبل بالعودة اىل اتجاه معاكس.
■ ما هي ابرز عناوين االجندة
الديبلوماسية الرئاسية ومحطاتها للسنة
الثالثة من العهد؟
□ سرتكز االجندة الديبلوماسية عىل االولوية
االقتصادية لتكريس االستقرار االقتصادي يف
لبنان ،وتفعيل نتائج املؤمتر الدولية التي
حققت اجامعا حول دعم لبنان ومساعدة
االقتصاد اللبناين ،ومواصلة تثبيت السيادة
اللبنانية واستقاللية القرار اللبناين .سنظهر
دامئا ان الديبلوماسية اللبنانية جزء من
مقاومة العدو االرسائييل الطامع بارضنا
ومياهنا ونفطنا وغازنا ،والدور االهم هو حل
االزمة االكرب املتمثلة يف النازحني السوريني
ومحاربة اي فكرة لتوطني الفلسطينيني
او ابقاء السوريني يف لبنان .وسنجد ان
الديبلوماسية اللبنانية سرتكز بقوة عىل هذه
العناوين يف املرحلة املقبلة.
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