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وزير الخارجية :الخطر في هجرة األدمغة اللبنانية
متفائل بترسيم الحدود البحرية بصيغة "رابح رابح"

رئييس الجمهورية ومجلس النواب وكل القوى
ممتازة جدا ويريد العمل عىل انقاذ لبنان ،واالهم
ان عالقته مع رئيس الجمهورية ممتازة جدا الن
هناك رشاكة يف العمل ،ولبنان بلد تعددي ال يحكم
اال بالرشاكة وال احد يستطيع ان يحكم مبفرده.

يعترب لبنان بشعبه املنفتح عىل كل الحضارات والثقافات ،رسالة قامئة يف ذاتها ،متكنه من لعب ادوار ايجابية يف كل املجاالت
عندما يقيض له القيادات التي تعرب به اىل مجاالت التقدم والرقي .اال ان درب الجلجلة التي يسلكها دامئا جعلته يف موقع
الباحث عن َمن يعينه عىل الخروج من ازماته التي خرسته خرية شبابه الذين طرقوا باب الهجرة بحثا عن حياة كرمية
هو ابن التجربة التي خاضت غامر الهجرة
من اجل اكتساب العلم ،واستطاع ان يكون
من املجلني الذين حازوا املناصب املهمة عىل
صعيد املؤسسات الدولية والديبلوماسية ،اىل ان
كان الخيار الصائب بأن يتوىل حقيبة الخارجية
لينهض بها من جديد للعب دورها املأمول يف
خضم التجارب املريرة املتالحقة التي تعصف
بلبنان وتضع مصريه يف دائرة الخطر .وزير
الخارجية واملغرتبني الدكتور عبدالله بوحبيب،
صاحب االفكار الخالقة الذي التقته "االمن
العام" يف حوار شامل وهو الذي مل يغادر
تواضعه الذي عرفناه به.
■ متتلكون خربات طويلة يف الحقلني املايل
والديبلومايس وحتى االكادميي وصوال اىل توليكم
حقيبة الخارجية واملغرتبني ،ما هي خطتكم
الستنهاض الوزارة من جديد؟
□ بعد سنتني من الفراغ ،الوزارة شبه منهارة عىل
الرغم من محاوالت اساليف الوزراء .املوظفون
املحليون واالداريون والديبلوماسيون يف حالة
امتعاض او شبه ثورة ،النهم منذ فرتة طويلة يف
لبنان رواتبهم منخفضة ،فيام العاملون يف الخارج
الذين يتقاضون رواتبهم بالدوالر يرسلون من
رواتبهم ومخصصاتهم جزءا ليوزعوا عىل االداريني
يف الوزارة ليك يتمكنوا من املجيء اىل العمل.
كل العاملني يف الوزارة يف الداخل والخارج عىل
نشاط واستعداد للعمل امنا النفسية املوجودة
صارت منهزمة ،خاصة ان وزارة الخارجية ال
تخرتع االمور ،امنا تبيع وتسوق ما يحصل يف
لبنان لدى الخارج ،السيام خطط الحكومة لجهة
تطوير واصالح مؤسسات مثل الكهرباء والهاتف.
جاءت حادثة الطيونة لتزيد الصعوبات اكرث،
وبالتايل ماذا نقول لهم يف الخارج؟ الديبلومايس

ال ميكنه ان يحجب الحقيقة ويخرتع امورا غري
موجودة ،الن الديبلومايس اذا كذب لن يعود
احد يستمع اليه .االهم هو صدقيته ،وال يستطيع
القول نحن يف الف خري الننا لسنا كذلك ،ال من
الناحية االقتصادية واملالية والنقدية واالن هناك
مشكلة امنية ،علام ان الجيش سيطر عىل الوضع
برسعة واملؤسسات االمنية عملت ومتكنت من
ضبط االمور برسعة .الوضع اللبناين يف هذه الفرتة
صعب التسويق يف الخارج .كنا نستثمر عىل وجود
االمن واالستقرار ،وهناك بداية عمل حكومي عىل
امللفات الشائكة.
■ كيف ستوظفون خرباتكم الطويلة يف هذا
املجال؟
□ تحتاج وزارة الخارجية اىل اعادة تنظيم
حتى نستطيع االنطالق ،واىل اجراء تشكيالت
ديبلوماسية جديدة .نحن يف حاجة اىل اشخاص
جدد ونفسية وروحية جديدتني ،وقبل ان
يذهب الديبلومايس اىل الخارج نقول له ان
يتوقف عن التحليالت السياسية ويركز عىل
االقتصاد .كل دولة تذهبون اليها فيها مؤسسات
دولية واقليمية ووطنية تساعد الدول .لبنان مل
يعد دولة متوسطة الدخل .اصبحنا من الدول
املحدودة الدخل اذا مل نقل معدومة الدخل ،لذا
عليكم الرتكيز عىل املؤسسات التي تساعد لبنان
وان تبنوا عالقات شخصية ودية لصالح لبنان،
وان تعتمدوا التقشف يف كل يشء من درجة
السفر عىل الطائرة اىل مصاريفكم يف الخارج.
هذا السلوك تعتمده كل الدول السيام الغنية
منها ويعترب من االقتصادات الكربى .ال ميكن
ان نذهب اىل طلب املساعدة ونظهر سلوكا من
الرفاهية والبذخ غري املقبولني ،الن املساعدات
تأيت اىل الدول املحتاجة ،وعلينا التكيف مع

الوضع الجديد خصوصا الديبلوماسيني ،وسنبدأ
عملية شد احزمة ،علام ان موازنة وزارة الخارجية
من اقل املوازنات بني الوزارات .عملنا سريكز عىل
امرين :تسويق االمور الجيدة التي نقوم بها
داخليا من دون تضخيم ،ومساعدة الوزارات يف
الحصول عىل املساعدات الخارجية للمشاريع
التي تعمل عليها .من هنا اهمية وجود برنامج
واضح ومحدد لكل وزارة وللوزارات مجتمعة ليك
نتمكن من تسويقه خارجيا.
■ اىل ماذا تحتاج الوزارة لتكون عىل قدر
التحديات؟
□ توجد ارادة جيدة يف الوزارة ،ولدينا سفراء
ممتازون جدا نفتخر بتمثيلهم لنا يف الخارج،
خصوصا الديبلوماسيني الذين سيذهبون
اىل الدول التي نحن يف حاجة اليها .اما
الديبلوماسيون يف دول االغرتاب فان عملهم
بني الجالية اللبنانية ومع الحكومات محدود،
لكن التحرك مكلف والديبلومايس مكبل
ماليا ،لذلك الرتكيز عىل تنشيط العالقات مع
الدول واملؤسسات الدولية التي يحتاج لبنان
اىل مساعدتها .ونتيجة االزمة املالية والنقدية
هناك انكامش يف عمل البعثات الديبلوماسية.
ايضا اتفقنا مع وزارة املال عىل زيادة الرسوم
يف الخارج .بعد مقارنتها بدول اخرى وبعد
االستامع اىل سفراء السيام العرب منهم ،كانت
مالحظاتهم تركز عىل الرسوم املتدنية للبعثات
اللبنانية يف الخارج ،بينام هي دول غنية ورسومها
عالية ،لذلك اتخذنا قرار رفع الرسوم يف الخارج
مع استثناء رسوم الزواج والوالدات والوفيات يف
حدها االدىن ،حتى رسوم املصادقات يف لبنان
منخفضة بينام كل ما نشرتيه بالدوالر ،لكن رفع
رسوم الداخل يحتاج اىل مرسوم.

■ هل انتم ذاهبون اىل اجراء تشكيالت
ديبلوماسية تخدم خطة النهوض بالوزارة؟
□ من دون شك ،وستكون تشكيالت ديبلوماسية
شاملة قريبا جدا.

وزير الخارجية واملغرتبني الدكتور عبدالله بوحبيب.

■ ما هي خطواتكم لتصحيح ورمبا العادة بناء
عالقات لبنان مع الدول الشقيقة والصديقة؟
□ املشكلة من لبنان وليس يف لبنان ،مبعنى هناك
وضع يف لبنان .نحن نريد عالقات واتصاالت ممتازة
ومثمرة مع الدول الشقيقة خصوصا دول الخليج،
لذلك املطلوب من االشقاء العرب ان يتفهموا
واقعنا ،الن هناك قضايا يطالبون بحلها هي قضايا
اقليمية ،وهم اقدر عىل حلها اكرث من لبنان ،ونحن
االن غري قادرين عىل حلها .انا اقول للديبلوماسيني
الذين التقيهم اننا ال نريد حربا جديدة ،يكفينا
حربا استمرت  15عاما دمرت االخرض واليابس
ودفعنا بسببها الكثري .عليكم مساعدتنا لتقوية
الدولة ،علام ان معظم اللبنانيني يريدون الدولة.
االن هناك مقومات لبناء الدولة ،يكفي وجود
جيش منترش عىل مساحة لبنان ،ولدينا مؤسسات
امنية ممتازة جدا ويف طليعتها االمن العام .الغرب
يفهم هذا الواقع .يف السابق مرت سنوات عدة
فكر الغرب يف ترك لبنان كام تفكر اليوم بعض
الدول الشقيقة .لكن دول الغرب عادت عن هذا
التفكري ،وهي تعمل اليوم عىل تقوية الدولة من
هنا دعم الجيش اللبناين واملؤسسات االمنية كونها
االساس والعصب يف بناء الدولة .ال احد يريد
فرط الجيش وال احد يريد انهيار الدولة يف لبنان.
مبجرد ان ننظم وضعنا ومنيش عىل سكة االنقاذ

وزارة الخارجية
تحتاج الى اعادة تنظيم
لالنطالق من جديد
واالصالح كل املساعدات ستأيت ،لكن هناك مصالح
متعددة وكثرية يف لبنان والسنوات الثالثني املاضية
اوجدت مصالح كربى .يكفي القول ان هناك
صعوبة يف اصالح القطاع املرصيف والنقدي واملايل
نتيجة النفوذ واملصالح الكربى ،وهذه تدخل
ضمن مفاوضاتنا مع صندوق النقد الدويل .لقد
اصبحنا يف وضع يشبه "البيضة قبل ام الدجاجة"،
ال نستطيع االقالع من دون مال ولن تأيت االموال
قبل ان نقلع ،هذه مشكلة مستعصية .نحن اليوم
امام تحديات تدخل عليها احداث مثل حادثة
الطيونة االمنية الخطرية تحاول ارجاعنا اىل مرحلة
سابقة ال يريدها الشعب اللبناين بكل مكوناته.
االصوات التي تخرج وتنذر بالحرب قليلة وال يهتم
اليها احد .لذلك اعادة النهوض تحتاج اىل وقت،
لكن عندي ثقة وامل كبريين بأن الرئيس ميقايت
قادر عىل تدوير الزوايا لصالح لبنان ،وعالقته مع

■ هناك موجة هجرة جديدة للبنانيني السيام
الشباب منهم بدأت وزادت وتريتها منذ اواخر عام
 2019كيف تنظرون اىل هذه املوجة ومخاطرها؟
□ خطر موجة الهجرة الجديدة هو هجرة االدمغة.
دامئا كانت هناك هجرة لبنانية ،وكل املشهورين
واالغنياء يف بالد االغرتاب هاجروا فقراء من لبنان.
يف يومنا الحارض االمور مختلفة وكل َمن يهاجر من
املتعلمني الن العامل ال يستقبل اال اصحاب العقول،
من ليس لديه مهنة ومحرتف يف مهنته او معرفة
ممتازة من الصعوبة مبكان ان يهاجروا وينجحوا
يف الخارج .هذا خطر عىل لبنان ،الن الطلب عامليا
عىل االطباء واملهندسني واالساتذة من الجامعة اىل
الثانويات .انا ال اخىش هجرة اصحاب العقول اىل
الدول العربية وتحديدا دول الخليج واىل اوروبا
وافريقيا النهم سيعودون ،لكن اذا هاجروا اىل
اوسرتاليا وامريكا وامريكا الشاملية والجنوبية من
الصعوبة مبكان ان يعودوا الن التأقلم سهل،
وهذه الهجرة اىل العامل الجديد مخيفة .عىل
املستوى الشخيص ،عندما سافرت اىل امريكا العداد
الدكتوراه يف االقتصاد عىل ان اعود الحقا ،اال انني
بقيت هناك  30سنة ،واوالدي يحملون الجنسيتني
اللبنانية واالمريكية ولكنهم يقيمون يف امريكا.
■ ما السبيل اىل الحد من هذه الهجرة؟
□ ال بد من تحسني الحالة داخليا ،والبدء
مبسار التعايف والنهوض بالرسعة املطلوبة وعدم
االستمرار يف حالة الجمود ،الن امكان استمرار
اصحاب العقول يف لبنان يف ظل الواقع الحايل صار
صعبا ،السيام يف ظل انهيار اللرية اللبنانية بينام
كل يشء يتم استرياده وبالدوالر .امتنى ان تكون
هجرتهم اىل الخليج الن امكان عودتهم كبرية.
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■ هناك ملفات ضاغطة منها ملف ترسيم
الحدود البحرية جنوبا وشامال وغربا ،كيف
ستتعاملون مع هذا امللف؟
□ سرنكز بداية عىل الحدود الجنوبية ،الن ترسيم
هذه الحدود يحتاج دامئا اىل وسيط امرييك
النعدام امكان املفاوضات املبارشة ،ومع حضور
املوفد االمرييك اموس هوكشتاين الذي لديه خربة
طويلة يف هذا امللف ستتحرك االمور مجددا .املهم
ان نعرف مصلحتنا ونعمل وفقها ،وهناك نوع
من اقتناع عند املسؤولني وتحديدا الرؤساء الثالثة
ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقايت باننا نريد
اكل العنب وليس قتل الناطور ،اي نريد استخراج
النفط والغاز .ولو توصلنا اىل اتفاق منذ  7سنوات
لكنا اليوم يف اكتفاء ذايت من الغاز ونبيع للخارج،
وكل الكتل النيابية واالحزاب اللبنانية ليس لديها
مشكلة يف التفاوض غري املبارش .وعندما طرح
امكان رفض حزب الله يف التوصل اىل اتفاق كلنا
تحدثنا اىل الحزب ،وانا شخصيا تحدثت معهم،
ويعتربون ان هذه قضية الحكومة ويقولون
رصاحة نحن ال نعرتف بالحدود وبرتسيم الحدود
لكننا لن نتدخل يف املفاوضات حول الحدود.
يف الوقت الحارض حزب الله يقول هذه قضية
الدولة اللبنانية ،والدولة تقول نريد اكل العنب
وحان الوقت الستثامر ثرواتنا النفطية والغازية
يف البحر اللبناين .بعد نجاح الوساطة االمريكية
يف لبنان سينتقلون اىل الوساطة حول الحدود
البحرية يف غزة كونهم وحدهم الذين يستطيعون
لعب هذا الدور .انا متفائل يف التوصل اىل اتفاق
وسيكون اتفاق تسوية ،فهذا االتفاق سيكون عىل
قاعدة "رابح رابح" اي التنازالت املتبادلة ،وعلينا
تحديد مصالحنا اين تكمن ،وليس بالرضورة ان
يكون الخط البحري مستقيام ،فالسيادة تؤ ّمن
لنا املوارد ،ولبنان ال ميتلك اال املوارد البرشية.
هناك منحى قوي ليك نبدأ اكل العنب من
دون التفريط بارضنا ومياهنا ومصالحنا وثروتنا.
هوكشتاين سيقوم بجوالت مكوكية بني بريوت
وتل ابيب للوصول اىل حل ،والجانب االمرييك
ابلغنا ان هناك نية لدى االرسائييل بااليجابية
اذا كان لبنان ايجابيا .نحن سنكون ايجابيني ولن
نذهب لقتل الناطور غري القادرين عىل قتله،
ونريد اكل العنب يف ارسع وقت ممكن قبل
تاليش قيمة ثروتنا يف البحر.

التشكيالت الديبلوماسية الشاملة ستصدر قريبا جدا.

■ من االستحقاقات الداهمة االنتخابات النيابية،
هل انتخاب املغرتبني امر محسوم ام هناك خطر
عىل مشاركتهم يف االقرتاع مع ايالئكم هذا امللف
اهمية استثنائية؟
□ نحن اليوم كوزارة خارجية مع وزارة الداخلية
والبلديات مسؤولني عن انتخاب املغرتبني ،ووضعنا
تطبيقا الكرتونيا وبدأنا التسجيل .يف اقل من
عرشة ايام تسجل نحو  10االف مغرتب ،ومن ُق ِبل
تسجيلهم عام  2018حواىل  82الفا اقرتع منهم 49
الفا اي ما نسبته  56يف املئة ،اي اعىل من اي نسبة
سجلت يف لبنان ،عىل الرغم من بعد املسافات
يف دول االغرتاب وعدم امكان مراكز اقرتاع يف كل
مدينة ومنطقة ،لذلك املتوقع ان يتسجل عدد اكرب
لالقرتاع يف االنتخابات املقبلة ،ونتوقع ان يكون عدد
املسجلني نحو  100الف ناخب .هؤالء اما يقرتعون
للنواب الستة املخصصني لالغرتاب او ينتخبون 128
نائبا يف لبنان والقرار يف ذلك ملجلس النواب.
■ هذه الحكومة تحمل كل موروثات االنهيار،
هل انتم قادرون كفريق متخصص عىل وقف
االنهيار والبدء مبسار التعايف عىل كل الصعد؟
□ هناك امور عدة اذا تم انجازها تنطلق البالد
وابرزها الكهرباء .الوزير يقوم بجهد يف هذا
املجال ،لكن املشكلة ان الرشكات الخارجية التي
تورد الفيول واملحروقات عىل انواعها ال تعقد

معنا اتفاقا لخشيتها من ان لبنان غري قادر عىل
الدفع بالدوالر ،وبالتايل نذهب اىل الرشاء من
االسواق .ايضا هناك مشكلة تأمني الدوالر ،وبالتايل
الطلب عىل الدوالر كبري ،لذلك نحاول الحصول
عىل الفيول من العراق واللواء عباس ابراهيم
لعب دورا كبريا يف هذا املجال .نعمل للحصول
عىل الغاز من مرص ويؤمل يف ان يتأمن قريبا
مبا يؤ ّمن تشغيل معمل دير عامر ،وهذا االمر
متوقع حتى آخر السنة الحالية .علينا الزيادة من
امكان لبنان لزيادة انتاج الكهرباء ،وانا اقرتح ان
يتم تنفيذ خطة الكهرباء كاملة مع البنك الدويل،
وان يرشف عىل كل املناقصات ،النه مهام كانت
املناقصات شفافة سيتهم وزير الطاقة الن الجو
اللبناين عن الكهرباء ليس جوا نظيفا ،هناك نوع
من املحبة والتأييد الدوليني للبنان لكننا ال نعرف
كيف نرصفهام .علينا التعلم كيفية رصفهام ،الن
احدا ال يريد انهيار لبنان ،فحتى الدول التي
تقاطعه من االشقاء ال يريدون انهيار لبنان وال
يريدون ان يجوع اللبنانيون .علينا تنظيم بيتنا
الداخيل حتى نستطيع االنطالق واالستعانة بدول
العامل الصديقة والشقيقة .علينا عدم هدر الوقت
واالستفادة من الطاقة الشمسية وحتى الذرية،
ونحن يف حاجة اىل استخراج نفطنا وغازنا قبل
ان تصبح كلفة االستخراج اكرب من سعرهام يف
االسواق العاملية.

