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بسبب  البيني  التجاري  التبادل  انخفض معدل  العام 2018، حني  لغاية  للبنان  االول  االورويب  التجاري  الرشيك  ايطاليا  شكلت 
االنهيار االقتصادي واملايل. تكشف سفرية ايطاليا يف لبنان نيكوليتا بومبارديريي، ان بالدها ترى امكانات كربى للتعاون االقتصادي 
املتجدد، خصوصا مع مجتمع االعامل، اال انها تطلب بيئة اعامل اكرث استقرارا ونظاما مرصفيا فعاال ومشاريع مستدامة يف لبنان 

سفيرة إيطاليا: الفراغان الرئاسي والحكومي
يسيئان إلى عمل مؤّسسات الدولة

لبنان  "تنفيذ  ان  اىل  بومبارديريي  السفرية  تشري 
اسس  عىل  الدويل  النقد  صندوق  مع  التفاق 
االصالحات من شأنه ان يجذب دعام واستثامرات 

اقتصادية اجنبية".
مع  كونسورتيوم  يف  "ايني"  رشكة  وجود  يؤكد 
الغاز  موارد  عن  للتنقيب  انرجي  وقطر  توتال 
ايطاليا  توليها  التي  االهمية  املحتملة  اللبنانية 
لرشق املتوسط "كجزء من اسرتاتيجيا تعترب الغاز 
تلفت  كام  االستقرار".  وتحقيق  للتواصل  اداة 
بومبارديريي اىل ان "من  املبكر جدا القول متى 
وترفض  لبنان"،  يف  فعليا  الغاز  استخراج  سيبدأ 

الخوض يف اي توقعات حول كمياته.
بدأ حضور ايطاليا يف جنوب لبنان يف العام 1978 
مع تأسيس قوة اليونيفيل، وتطور يف خالل عقود 
استجابة للتغيريات التي ادخلت عىل والية ومهام 
اليوم تعترب الكتيبة االيطالية ثاين  القوة الدولية. 
اكرب كتيبة ضمن قوات حفظ السالم، وهي تتوىل 

ايضا قيادة القطاع الغريب. 
الجيش  مع  بيد  يدا  االيطالية  الكتيبة  تتعاون 
اللبناين من الناحية العسكرية، لكن لديها تقليد 
البعثة  مهمة  العسكري.  املدين  بالتعاون  قائم 
لبنان  يف   MIBIL الثنائية  االيطالية  العسكرية 
العام  انشئت يف  اليونيفيل،  وطنية مستقلة عن 
وبناء  التدريب  توفري  اىل  تحديدا  2015 وتهدف 
االمنية.  والقوى  اللبنانيني  للعسكريني  القدرات 
رشكائهم  مع  وفريقه  املهمة  هذه  قائد  يعمل 
اللبنانيني من اجل تحديد االحتياجات التدريبية 
وتطبيق خطة العمل املشرتكة. ترتكز املهمة عىل 
اللبنانية.  املسلحة  القوات  مع  املمتاز  التعاون 
الثنائية  االيطالية  العسكرية  البعثة  ووسعت 
معايري  بارفع  لبنان  مزودة  التدريبية  برامجها 

التدريب وتقنياته. 
تسلمت السفرية بومبارديريي مهامها الديبلوماسية 

يف لبنان يف شباط 2020، آتية من روما حيث كانت 
مستشارة للشؤون الديبلوماسية يف وزارة الدفاع 
مستشارة  وسابقا   ،2015 العام  منذ  االيطالية 
لرئيس مجلس الوزراء )2013(، وتنقلت يف مهامها 
الديبلوماسية بني افغانستان ولندن ومرص وفيينا 

وجنوب افريقيا.

شباط 2020،  يف  لبنان  يف  سفرية  تعيينك  تم   ■
كيف تقرئني املشهد اللبناين وتطوراته مذذاك وما 

هو استرشافك للمسقبل وسط فراغ رئايس؟
للغاية  املاضية صعبة  الثالث  السنوات  كانت   □
االزمات  رضبت  اللبناين.  والشعب  لبنان  عىل 
ال  بشدة.  واالنسانية  واالقتصادية  االجتامعية 
الكامل  االعامر  اعادة  ينتظر  بريوت  مرفأ  يزال 
العدالة للضحايا. يف  للمناطق املترضرة وتحقيق 
السياق السيايس، تحتاج املؤسسات اىل استكامل 
تجديدها. تم تشكيل برملان جديد بعد انتخابات 
ايار من العام 2022، ومن املهم حاليا الرشوع يف 
انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة 
جديدة. ييسء الفراغ اىل عمل الهيئات الحاكمة 
الدولة  مؤسسات  خالل  من  الدولة.  ومؤسسات 
الفاعلة، ميكن للبنان ان يبدأ يف معالجة املشاكل 
والتعايف  االقتصادي  االستقرار  لتحقيق  الجدية 

بالتعاون والتنسيق مع صندوق النقد الدويل.

■ يف 24 كانون االول الفائت نقل نائب رئيس 
والتعاون  الخارجية  ووزير  الوزراء  مجلس 
اىل  رسالة  تاياين  انطونيو  االيطايل  الدويل 
االرساع  اهمية  فيها  تناول  اللبنانية  السلطات 
يف انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة 
انطالقا  االصالح   اجندة  تنفيذ  تتوىل  جديدة 
من االجراءات املتفق عليها مع صندوق النقد 
الدويل. واعترب انه بناء عىل هذه االسس سيكون 

من املمكن تعزيز العالقات االقتصادية الثنائية، 
هل يعني ذلك ان اي تعاون تجاري واقتصادي 
مع ايطاليا مير باالستحقاقات الداخلية وباتفاق 

مع صندوق النقد الدويل؟
االورويب  التجاري  الرشيك  ايطاليا  شكلت   □
العام  اىل  املاضية وصوال  االعوام  للبنان يف  االول 
التجاري  التبادل  معدل  انخفض  حني   ،2018
البيني. اثرت االزمات االقتصادية والقيود املرصفية 
كبري  بشكل  تباعا  والوباء  السداد  عن  والتخلف 
عىل عالقتنا االقتصادية. ما زلنا نعتقد ان هنالك 
امكانات كربى لتعاون اقتصادي اكرب بني البلدين 
ومجتمع االعامل. ان املطلوب لتعزيز الرشاكات 
واالستثامرات املنتجة من ايطاليا، هو بيئة اعامل 
ومشاريع  فعال  مرصيف  ونظام  استقرارا  اكرث 
لبنان  تنفيذ  ان  املؤكد  من  لبنان.  يف  مستدامة 
اسس  عىل  الدويل  النقد  صندوق  مع  التفاق 
االصالحات من شأنه ان يجذب دعام واستثامرات 

اقتصادية اجنبية مبا يف ذلك من ايطاليا.

كرر  وقد  اللبناين  الجيش  ايضا  ايطاليا  تدعم   ■
لبنان  بأمن  املستمر  ايطاليا  التزام  تاياين  السيد 
العسكرية  البعثة  عمل  خالل  من  واستقراره 
الثنائية االيطالية MIBIL واالليات واملعدات التي 
تقدمها عىل شكل هبات للجيش اللبناين، فهل من 

مشاريع او تقدميات جديدة ويف اي اطار؟
□ هذه عملية طويلة االمد ومستمرة. تأسست 
MIBIL يف العام 2015 ومقرها الدائم يف لبنان، 
ومنذ ذلك الحني تنامت انشطة التدريب الثنائية 
بشكل مطرد. تحدد "ميبيل" والجيش اللبناين يف 
الوقت الراهن روزنامة انشطتهم  كرشكاء. يف هذا 
هذا  ساهمنا  باملعدات.  التربع  استمر  السياق، 
اللبنانية  املسلحة  للقوات  النقل  العام يف خطة 
من خالل التربع بـ13 حافلة )5 من الحجم الكبري 

و5 متوسطة الحجم و3 شاحنات(، ومن املتوقع 
تقديم املزيد من االليات يف املستقبل. سنواصل 
التدريب  اسس  املعدات عىل  احتياجات  تقييم 
اللبنانية.  املسلحة  القوات  واولويات  املقدم 
النقل  اليات  بتسليم  قمنا  املاضيني،  العامني  يف 
اىل  باالضافة  يورو.  ماليني   3 بحواىل  وتجهيزات 
ذلك، تم تخصيص مبلغ اضايف وقدره 8 ماليني 
االيطالية.  الحكومة  قبل  من  الغرض  لهذا  يورو 
لتحديث  مبادرة  االضايف  املبلغ  هذا  يتضمن 
مفيدة  وهي   AB212 الهليكوبرت  طائرات 
االهمية  اىل  نظرا  واالنقاذ.  البحث  ملهام  جدا 
ايضا  نقوم  للجيش  الطبية  للرعاية  الحاسمة 
بتوسيع مساعدتنا لهذا القطاع من خالل توفري 
الطبي املبارش  الدعم  مستلزمات طبية وتقديم 
املنشات  يف  ايطاليني  عسكريني  اطباء  بوجود 
لنداء  ايضا  استجبنا  اخريا،  اللبنانية.  العسكرية 
من  االساسية  املساعدة  لتقديم  اللبناين  الجيش 
حيث الوقود والزيوت وقطع الغيار والغذاء. اشري 

اىل ان جزءا من املعدات واملواد املذكورة اعاله 
موجه ايضا اىل قوى االمن الداخيل.

■ اليطاليا اسهامات كربى يف قوات اليونيفيل من 
وشمع،  الكرنتينا  يف  االيطاليتني  القاعدتني  خالل 
القدرات  كيف تعمل الحكومة االيطالية لتعزيز 
عىل  والحفاظ  اللبنانية  االمن  لقوات  العملياتية 

السالم؟
□ نقلت "ميبيل" مقرها اخريا اىل قاعدة الكرنتينا، 
نطاق وطني.  التدريب عىل  انشطة  تدير  حيث 
هذا العام سيتم الرتكيز بشكل خاص عىل انشطة 
لتطوير   Combat Medicو الخاصة  العمليات 
امليدان.  يف  املصابني  الجنود  عالج  عىل  القدرة 
اعتبارا من هذا العام، ستكرس مهمتنا التدريبية 
العسكرية ايضا مخصصات مالية ملشاريع التنمية 
ادارة  من  والدعم  الوثيق  بالتنسيق  املجتمعية 
 2006 العام  منذ  و"السيميك".  اللبناين  الجيش 
بقيادة  شمع  يف  االيطالية  الكتيبة  تكليف  تم 
دولة.   17 قيادتها  تحت  وتعمل  الغريب  القطاع 
تعترب كتيبتنا الثانية من الرتتيب من حيث العدد 
ضمن قوات اليونيفيل، وتعد اكرث من الف جندي. 
تعد انشطة الدوريات والتواصل مع املجتمعات 
املحلية ودعم الخدمات االساسية لصالح السكان  
والتنسيق الوثيق مع القوات املسلحة اللبنانية من 
املهام اليومية للكتيبة. كام ان وجود حفظة السالم 
الذين يعملون عن كثب مع  لليونيفيل  التابعني 
الدعم  ايضا  اللبنانية ويقدمون  املسلحة  القوات 

لهم، هو عامل استقرار عىل طول الخط االزرق.

ايطاليا  بني  القامئة  التدريب  برامج  عن  ماذا   ■
والجيش اللبناين واالمن العام اللبناين وقوى االمن 

الداخيل؟
التدريب هي  روزنامة  ان  سابقا،  ذكرنا  كام   □
متاحة  وهي  املشرتك  القرار  صنع  عملية  نتاج 
بتطوير  نقوم  االمنية.  القوى والوكاالت  لجميع 
اىل خلق  خارطة طريق ملدة 5 سنوات تهدف 
القدرات وصيانتها وفقا ملتطلبات القوى االمنية 
كلها. الهدف الرئييس بالنسبة الينا هو تدريب 
املختلفة  الوكاالت  تزويد  اجل  من  املدربني 
بالقدرة عىل ان تكون مستقلة فيتحول دورنا من 
لدورة  نخطط  توجيهي.  استشاري  اىل  تدريبي 

من اجل البدء من املستوى االسايس واالنتقال 

مقابلة
مارلني خليفة

@marlenekhalife

ايطاليا الشريك 
التجاري االوروبي االول 

للبنان في االعوام املاضية 
وصوال الى 2018

تأثرت ايطاليا باملوجات 
املتزايدة للهجرة غير 

الشرعية وخصوصا 
من البحر االبيض املتوسط

سفرية ايطاليا يف لبنان نيكوليتا بومبارديريي.
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املتقدمة  الدورة  تليها  املتوسط  اىل املستوى 
وعىل   ،)TTT( املدربني  تدريب  من  واالنتهاء 
من  الحضور  فان  الصعبة  الظروف  من  الرغم 
جميع الوكاالت يتسم بالحامسة واملهنية ونحن 

فخورون بذلك.

لبنان مع  ■ طاملا اجتمعت يف خالل واليتك يف 
الهيئات االقتصادية السيام القطاع الخاص، ما هي 

افاق التعاون ويف اية ملفات تحديدا؟
□ تعد الطاقة املتجددة والزراعة وصناعة االغذية 
الزراعية وتقنيات اعادة الرتميم من بني القطاعات 
التي نتطلع اليها اكرث، لكن هناك تكامال وامكانات 
كام  االخرى.  القطاعات  من  العديد  يف  للتعاون 
سبق وارشت، مثة اهتامم كبري من جانب مجتمع 
توقعا الصالح  ايضا  لكن هناك  االيطايل،  االعامل 

البيئة االقتصادية يف لبنان.

كام  لبنان  يثقل  الذي  النزوح  ملف  ماذا عن   ■
ان  ايضا متى ميكن  ايطاليا  يؤدي اىل مشاكل يف 

يعود النازحون وكيف؟
□ ان قضية الالجئني هي قضية معقدة يف لبنان 
واملنطقة وكذلك يف منطقة حوض البحر االبيض 
السنوات  يف  ايطاليا  تأثرت  عموما.  املتوسط 
االخرية باملوجات املتزايدة للهجرة غري الرشعية 
املتوسط،  االبيض  البحر  وسط  من  وخصوصا 
ان  املتوسط.  االبيض  البحر  رشق  من  واخريا 
الجذور  والفقر هي  والرصاعات  االستقرار  عدم 
الذين  لالشخاص  الهائلة  للتدفقات  الحقيقية 
يبحثون عن فرص حياة افضل. ان نهج ايطاليا هو 
نهج شامل: توفري الحامية االنسانية للمحتاجني، 
تفكيك شبكات التهريب التي تستغل الهجرة غري 
املغادرة  ملنع  ثالثة  دول  مع  التعاون  النظامية، 
غري النظامية وتحسني سبل العيش عىل املستوى 
املحيل. اما بالنسبة اىل قضية الالجئني السوريني يف 
لبنان فنحن ندرك العبء االجتامعي واالقتصادي 
الذي يواجهه لبنان يف استضافة اعداد كبرية من 
السوريني منذ اندالع الرصاع. ساعدت ايطاليا مع 
رشكاء اخرين يف تخفيف هذا العبء ويف تقديم 
مساعدة متزايدة للفئات الضعيفة يف لبنان مبا يف 
ذلك املجتمعات اللبنانية. يف ما يتعلق مبوضوع 
العودة، نعتقد انه يجب اجراء حوار عميل بني 
جميع اصحاب املصلحة بهدف تبسيط التعاون 

وتحديد االجراءات امللموسة املمكنة، عىل سبيل 
للسوريني من  الطوعية  العودة  مجال  املثال يف 

لبنان اىل وطنهم.

■ تعول ايطاليا اهمية قصوى عىل ملف الغاز، 
ميلوين  السيدة  الحكومة  رئيسة  زارت  واخريا 
يف  االيطالية  ايني  رشكة  تدخل  كذلك  الجزائر، 
رشاكة مع كونسورتيوم يجمع بني رشكتي توتال 
ايرنجيز الفرنسية وقطر ايرنجي، ما اهمية ملف 

غاز املتوسط الوروبا؟
الغاز اهمية اسرتاتيجية سواء  □ تكتسب موارد 
يف االنتقال يف املدى املتوسط نحو مصادر الطاقة 
النظيفة او يف املدى القصري لتنويع طرق االمداد. 
عززت ايطاليا رشاكتها يف مجال الطاقة مع عدد 
من البلدان. اخريا، زارت رئيسة الوزراء االيطالية 
السيدة ميلوين الجزائر وليبيا يف هذا الصدد. يؤكد 
وجود رشكة ايني يف كونسورتيوم مع توتال وقطر 
انرجي للتنقيب عن موارد الغاز اللبنانية املحتملة 
االهمية التي توليها ايطاليا لرشق املتوسط كجزء 
من اسرتاتيجيا تعترب الغاز اداة للتواصل وتحقيق 

االستقرار.

■ متى ميكن توقع البدء باستخراج الغاز يف لبنان 
توفرت  توقعات محددة حول كمياته  وهل من 

لكم من رشكة ايني؟
□ من املبكر جدا قول ذلك. سيقرر الكونسورتيوم 
كيفية العمل يف "االوفشور"، ومن املتوقع ان تبدأ 
من  ليس  لكن  قليلة،  اشهر  غضون  يف  االنشطة 

املمكن التنبؤ راهنا بنتيجة االستكشاف.

يف  ايطاليا  بدأته  الذي  املرشوع  اصبح  اين   ■
لبنان يف العام 2014 من اجل تطوير 3 مناطق 

صناعية؟
من  انتقاله  يف  لبنان  مساعدة  كانت  لطاملا   □
احدى  املنتج  االقتصاد  اىل  الخدمايت  االقتصاد 
اولويات ايطاليا. لتحقيق هذا الهدف كان تعاون 
ايطايل مع "اليونيدو" مبنحة قدرها 7 ماليني يورو 
بهدف وضع اللمسات االخرية عىل خطة رئيسية 
تهدف اىل تطوير ثالث مناطق صناعية. بلغت 
النهايئ الذي توقع مشاركة بنك  قيمة املرشوع 
االستثامر االورويب والبنك االورويب العادة االعامر 
للتقديرات  والتنمية 121.5 مليون دوالر. وفقا 
النهائية، ستتوافر يف نهاية املطاف اكرث من 32 
الف فرصة عمل منها ما يقارب 5 االف لتشييد 
املواقع الصناعية. تم بالفعل تحديد ثالث مناطق 
اثرت  االقتصادية  االزمة  لكن  البقاع،  سهل  يف 
بشدة عىل تقدم املرشوع. ال تستطيع املؤسسات 
املالية العمل ألن لبنان تخلف عن سداد ديونه 
الخارجية. نحن عىل استعداد الستئناف املبادرة 
مام  البالد،  يف  اصالحات جوهرية  اجراء  مبجرد 

يسمح باستقرار االقتصاد الكيل واملايل.

اولويات  ما هي  االوكرانية  الحرب  بعد  اخريا   ■
االتحاد االورويب يف الرشق االوسط؟

□ تعد االصالحات واملساءلة والتنمية االجتامعية 
واالقتصادية املستدامة واالمن واالستقرار والحوار 
البيئة  بني  والرتابط  االنسان  وحقوق  السيايس 
صميم  يف  تظل  التي  القضايا  بني  من  والطاقة 

اولويات االتحاد االورويب يف املنطقة.

مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدويل االيطايل انطونيو تاياين لدى زيارته بريوت يف كانون االول الفائت.


