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سفير نيجيريا :إتفاقات ثنائية مع لبنان
تحتضر وفي حاجة إلى إنعاش

تعترب نيجرييا ،البلد االكرب مساحة يف القارة االفريقية ،من اول البلدان التي هاجر اليها اللبنانيون يف القارة السوداء ،حيث
يعيش نحو  40الف لبناين يساهمون بفاعلية يف النمو االقتصادي بني نيجرييا ولبنان ،لكنهم ما زالوا يرتبطون ببلدهم
الصغري .الالفت ان اوجه شبه عدة تجمع بني هذين البلدين

لغاية اليوم ليس من تعاون يف مجال مكافحة
االرهاب مع لبنان ،لكن اوجه التعاون قد تكون
متعددة بني البلدين .يطرح افكارا عدة ابرزها:
تبادل وتدريب االشخاص االمنيني يف البلدين،
امكان التعاون يف املنظامت الدولية كام يف
االمم املتحدة ومنظامت دولية اخرى ،تبادل
الزيارات عىل مستوى رفيع لشخصيات رسمية
من كال البلدين.

تتميز نيجرييا مبواردها الطبيعية .وهي تشبه
لبنان من حيث التنوع ،وتضم  250مجموعة
اثنية من خلفيات ثقافية مختلفة ،وتعد قرابة
الـ 180مليون نسمة ،وهي االكرب من حيث
عدد السكان يف افريقيا .كذلك تعترب من اكرب
االسواق يف العامل.
يتحدث السفري النيجريي غوين مودو زانا بورا
املقيم يف لبنان منذ عام بشغف عن بلده الذي
احيا ذكرى استقالله الـ 58يف االول من ترشين
االول الفائت .يستعيد يف حوار مع "االمن
العام" ،هو االول للصحافة اللبنانية ،جزءا من
ذكرياته يف بلده الذي يعرتف بانه يتوق اليه
يوميا ،وخصوصا اىل العمل السيايس الذي مترس
فيه العوام.
ولد السفري غوين مودو زانا بورا يف  6كانون
الثاين  ،1960وهو من الشامل الرشقي لنيجرييا
من مدينة يونوساري يف محافظة يويب ،وكان
رئيسا للحكومة املحلية يف مدينته "يونوساري"،
ثم اصبح نائبا للمحافظ يف يويب ،وانتخب عضوا
يف مجلس الشيوخ عام  1998ونائبا يف الربملان
بني عامي  1999و.2003
يشري اىل ان العالقات الديبلوماسية بني لبنان
ونيجرييا بدأت عام  1960بعد نيل نيجرييا
استقاللها .لكنها توقفت لعقدين .بعد انتهاء
الحرب االهلية تم تعيني اول سفري نيجريي
يف لبنان عام  ،1990ويعترب السفري زانا بورا
الخامس يف لبنان منذ ذلك الحني.
يبلغ عدد الجالية النيجريية يف لبنان قرابة
ثالثة االف ،ويتحدث السفري النيجريي بشكل
ايجايب عن الجالية اللبنانية ،ويقول انها بنت
اعاملها الخاصة يف اعامل البناء والسوبرماركت
واملطاعم .وهي جالية قدمية تعود هجرتها اىل
ما قبل عام .1960
تعكف الحكومة النيجريية والرئيس محمد

وضع السفري النيجريي حني وصل اىل لبنان
اهدافا عدة يطمح اىل تحقيقها ابرزها :توقيع
اتفاق للخدمات الجوية بني البلدين (وقع يف
نيسان  ،)2018اعادة انعاش اتفاقات قدمية
(منها اتفاق للتجارة املتبادلة واتفاق يتعلق
باالزدواج الرضيبي) .يضع نصب عينيه
توسيع االستثامرات اللبنانية يف نيجرييا،
ومنح رسيع للتأشريات والتأمني لرجال

االعامل ،واعادة انعاش الصداقة اللبنانية -
النيجريية عرب جمعية الصداقة التي تأسست
عام .2007
■ سعادة السفري هل لك ان تعطينا نبذة عن
عملك الديبلومايس قبل قدومك اىل لبنان؟
□ انا لست ديبلوماسيا يف اساس مهنتي بل
سيايس .لكنني اشعر بحصة يل يف العمل
الديبلومايس بني السياسيني .وهذا امر طبيعي
الن مثة نسبة مئوية منحتها وزارة الخارجية
النيجريية للسياسيني تصل اىل  %50موزعة
مناصفة بني ديبلوماسيني من املالك وسياسيني
من خارجه .انها املرة االوىل التي اشغل فيها
منصب سفري ،وقد كنت رئيسا للحكومة املحلية
يف واليتي يونوساري ،ثم شغلت منصب نائب
محافظ ملحافظة يويب ،كذلك كنت عضوا يف
مجلس الشيوخ النيجريي بني عامي 1999
و.2003
■ ماذا عن انطباعك عن لبنان بعد عملك يف
ربوعه منذ قرابة سنة؟
□ بعد مرور عام عىل بدء مهمتي الديبلوماسية
يف لبنان ،اجده بلدا دافئا محبا وآمنا.

السفري النيجريي يف لبنان غوين مودو زانا بورا.

 3االف نيجيري
يعيشون في لبنان

بوهاري عىل التصدي لظاهرة بوكو حرام (جامعة
اسالمية نيجريية سلفية متطرفة تأسست عام
 .)2002تراجعت حدة ارهاب بوكو حرام بشكل
كبري يف االونة االخرية ،وهي كانت تسيطر
عىل  18مجلسا محليا يف نيجرييا من اصل ،36
فطردها الجيش النيجريي بالقوة العسكرية.
هل من تعاون مع لبنان يف مجال مكافحة
ظواهر االرهاب؟ يقول السفري النيجريي انه

■ كيف تصف العالقات الثنائية بني لبنان
ونيجرييا؟ متى بدأ التبادل الديبلومايس بينهام؟
□ قطعت العالقات بني نيجرييا ولبنان شوطا
كبريا يف التاريخ .تعود هذه العالقات اىل ما
قبل استقاللنا .مثة اتفاقات ثنائية عدة هي
اليوم يف طور االحتضار ،ويف حاجة اىل اعادة
انعاش بينها اتفاق التجارة الثنايئ ،واتفاق
االزدواج الرضيبي وسواهام .اخريا ،تم توقيع
اتفاق الخدمات الجوية الثنايئ الذي عاد اىل
الحياة مجددا .بالنسبة اىل العالقة التاريخية،
فهي بدأت منذ عام  1960بعد استقالل
نيجرييا ،لكنها تعطلت يف الحرب االهلية
اللبنانية التي استمرت لعقدين .بعد انتهاء
الحرب االهلية بوقت وجيز ،متت اعادة ترميم
العالقة بتعيني سفري جديد يف لبنان منذ عام
 ،1990وقد استمر التمثيل الديبلومايس لغاية
اليوم .انا اقع يف املرتبة الخامسة بني السفراء
منذ اعادة ترميم العالقات الديبلوماسية عقب
انتهاء الحرب االهلية.

■ تعترب الجالية اللبنانية مهمة يف نيجرييا .كيف
تنظرون اليها؟
□ يقطن ما يزيد عن  40الف لبناين يف نيجرييا،
حيث يديرون اعاملهم ويساهمون بفاعلية
يف النمو االقتصادي بني نيجرييا ولبنان .بعض
اللبنانيني يعملون يف مجال البناء والتعهدات
والصناعة.
■ ماذا عن امكانات تفعيل التعاون يف العالقات
التجارية وبني رجال االعامل يف البلدين؟
□ سبق وارشت اىل توقيع اتفاق الخدمات
الجوية الثنايئ يف نيسان الفائت ،العادة انعاش
االتفاق السابق الذي كان يحترض واعادة
تنشيط القطاع .يف مجال التجارة ،ال ازال اعمل
بجهد بغية احداث توازن يف العالقة يف هذا
املجال عرب دعوة مستثمرين من نيجرييا اىل
لبنان لديهم خربة يف الصناعات املالية الفاعلة
عىل غرار "اكسيس بنك" وسواه.
■ ما هو حجم التبادل التجاري بني البلدين؟
□ لطاملا كانت العالقة التجارية بني البلدين من
جانب واحد .توجد الكثري من االعامل اللبنانية يف
نيجرييا ،والعكس غري صحيح .بالنسبة اىل االعامل
النيجريية يف لبنان ،فان معظمها غري رسمي،
لكنني احاول جلب مستثمرين من نيجرييا اىل
لبنان ،وجعل هذه العالقات رسمية بني البلدين.
■ ماذا عن وضع النيجرييني يف لبنان؟
□ تعد الجالية النيجريية يف لبنان اكرث من
 3االف شخص يعمل معظمهم يف وظائف
متواضعة .لذلك اريد ان تصبح العالقات بني
البلدين رسمية ،ما يتيح لخرباء نيجرييني يف
بعض القطاعات العمل يف لبنان.
■ هل من تعاون مع االمن العام اللبناين ويف
اية ملفات؟
□ التعاون بني سفارة نيجرييا خالل واليتي كان
وديا ومتينا .يعمل االمن العام وسفارتنا يدا بيد
يف مجال املسائل املتعلقة بالهجرة التي تطاول
النيجرييني الذين يعيشون يف لبنان .هذا امللف
هو االهم ،وسفارة نيجرييا تتلقى من االمن
العام ليس اهتامما فوريا فحسب ،بل املعاملة
املالمئة للمسائل كلها.
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التمثيل
الديبلومايس مع
لبنان عاد عام
 1990واللبنانيون
يساهمون بفاعلية
يف اقتصادنا.

■ ماذا عن التعاون مع لبنان يف مجال مكافحة
االرهاب؟
□ صحيح انه ال يوجد اتفاق يف مجال مكافحة
االرهاب بني لبنان ونيجرييا ،لكن للبلدين معا
مصلحة مشرتكة للتعاون يف هذا املجال .كام هو
معروف ،فان االرهاب هو مشكلة عاملية ،ونيجرييا
تتعامل معه عىل هذا االساس .يف امكان البلدين
تدريب موظفيهم املعنيني عىل اساليب محاربة
االرهاب ،وميكن ان يسعى البلدان جاهدين اىل
مقاتلة االرهابيني.

ال تعاون مع لبنان
في مكافحة االرهاب

■ كيف نجحت نيجرييا بقيادة الرئيس محمد
بوهاري يف تقليص العمليات االرهابية يف االونة
االخرية؟
□ ادارة الرئيس محمد بوهاري ملتزمة توفري
االمان لحياة وممتلكات كل شخص يعيش يف البالد.
الحزم الذي تحلت فيه الحكومة للتصدي للتمرد
ولالرهاب ادى اىل اندحار بوكو حرام ،وتراجع
انشطتها بشكل ملحوظ .الحكومة لن ترتاجع عن
بذل الجهود املستمرة بغية الوصول اىل اجتثاث
بوكو حرام كليا من نيجرييا ،ومنع اي مترد محتمل
لها .عالوة عىل ذلك ،فان اعادة احياء قوة العمل

املشرتكة الوطنية املتعددة هي جزء من التدابري
التي تهدف اىل محاربة الجرمية العابرة للحدود،
وكذلك مترد بوكو حرام .كنتيجة للتدابري املذكورة،
عاد اكرث من مليون شخص مرشدين اىل بيوتهم
ومجتمعاتهم يف الشامل الرشقي بعدما غادروها
منذ عام  .2015وقد تم تحرير ما يزيد عن 13
الف رهينة كانت لدى بوكو حرام بينها  106من
فتيات الشيبوك اللوايت اعتقلن عام  ،2014و104

الجيش النيجيري طرد
بوكو حرام من  18منطقة
التعاون مع االمن العام
ودي ومتني

من فتيات دابيش اللوايت اعتقلن عام  .2018من
التدابري التي اتخذت لخفض مستوى الجرمية يف
نيجرييا ،شكلت الحكومة الفيديرالية قوة التدخل
العسكري املشرتكة التي تتألف من القوات
النظامية وتلك الخاصة يف الجيش والقوات
الجوية والبحرية بالتعاون مع الرشطة النيجريية
وقسم امن الدولة والدفاع املدين.
■ ما هي امللفات التي تهتم بها نيجرييا يف الرشق
االوسط؟
□ لطاملا كانت نيجرييا عىل عالقة صداقة مع
بلدان الرشق االوسط ،ومل تتغري سياساتها حيال
هذه املنطقة .لدى نيجرييا سفارات يف معظم
بلدان الرشق االوسط تقريبا ،وهذا يظهر العالقات
الودية بني بلدان هذه املنطقة وسياساتنا املتبعة.
■ ماذا عن تصدير الغاز النيجريي اىل اوروبا؟
وماذا يف تفاصيل هذا امللف؟
□ قررت الحكومة النيجريية توفري الغاز لدول
االتحاد االورويب عىل املدى الطويل .ويهدف جزء
من هذا التدبري اىل زيادة وتوسيع سوق الغاز
لالمة خارج الحدود النيجريية.
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