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سفري 
اندونيسيا 

يف لبنان 
هاجريانتو 

طهاري.

توافق هذه السنة الذكرى 75 للعالقات الثنائية بني لبنان واندونيسيا، وكذلك مرور 77 عاما عىل استقالل هذا البلد الشاسع 
الذي يضم 17805 جزر، والواقع يف جنوب رشق آسيا يف قارة اوقيانيا

سفير أندونيسيا: نهتم بممّولي أي عمل إرهابّي 
بسبب ما تعّرضنا له في بالي

مساحته  تتعدى  ال  الذي  لبنان  يشرتك 
واندونيسيا  مربعا  كيلومرتا   10452
مربع  كيلومرت  مليوين  مساحتها  البالغة 
نسمة  مليون  الـ270  يفوق  سكانها  وعدد 
عالقات وطيدة تعود اىل العام 1947، حني 
ومرص  سوريا  مع  الوحيد  البلد  لبنان  كان 
عن  االرخبيل  هذا  باستقالل  اعرتف  الذي 
فيه  اجلت  وقت  يف  الهولندي،  االستعامر 
من  اعرتافها  قاطبة  العامل  ودول  هولندا 
يحمل  لذلك،   .1949 ولغاية   1945 العام 
التقدير  وشعبا،  حكومة  االندونيسيون، 
يف  لهم  دعم  من  قدمه  ملا  للبنان  العميق 

حقبة صعبة من تاريخهم. 
العرشين  رئاسة مجموعة  اندونيسيا  تتوىل 
الشهر،  هذا  بايل  يف  قمتها  انعقاد  لغاية 
مسلمة  سكانية  غالبية  ذي  بلد  اكرب  وهي 
العمل  منظمة  يف  اسايس  وعضو  العامل،  يف 
زيجات  واندونيسيا  لبنان  بني  االسالمي. 
من خالل  ثقايف  وتعاون  وسياحة  مختلطة 
ومنتدى  البلدين  جامعات  بني  العالقات 
ان  االهم،  اللبناين.  االندونييس  التعاون 
اندونيسيا تشارك باستمرار يف قوات حفظ 
االكرب  املساهم  وهي  "اليونيفيل"،  السالم 
من  سالم  حفظة  فيهم  مبن  فردا  بـ1316 
الحربية  الباخرة  ستنضم  وقريبا  االناث، 
اىل  مجددا  كايسيبو"  "فرانز  االندونيسية 
اندونيسيا  فيها  املوجودة  البحرية  القوة 

منذ العام 2006. 
يرشح  العام"،  "االمن  مع  املقابلة  هذه  يف 
هاجريانتو  لبنان  يف  االندونييس  السفري 
واالقتصادية  السياسية  الصالت  طهاري 

الثنايئ. الديبلومايس  والتعاون 

وكنت  املهني  مسارك  عن  تخربنا  هل   ■

نائبا ملدة 20 عاما، كيف انتقلت اىل لبنان 
وما هو تقييمك لعملك الديبلومايس هنا؟

ثم  االندونييس  الربملان  يف  نائبا  كنت   □
مرات،  اربع  النواب  مجلس  لرئيس  نائبا 
الربملان.  من  الخارجي  القسم  يف  وعملت 
للمرشحني  االختبارات  اجراء  نتوىل  كنا 
الندونيسيا  الديبلومايس  بالتمثيل  للقيام 
كلفني   ،2018 العام  يف  الخارج.  يف 
سفارة  بتويل  اندونيسيا  جمهورية  رئيس 
اندونيسيا يف لبنان، وانا كرجل يحب وطنه 
قبلت ذلك، وقد توليت منصبي رسميا يف 
يعني  مل  الحايل  الرئيس  قبل   .2019 العام 
النيايب او نائب  يوما نائب رئيس املجلس 
االندونييس  االستشاري  املجلس  رئيس 
هذه  خالف  عىل  لبنان  يف  سفريا  يوما 
املرة، واعتقد ان الرئيس االندونييس ينظر 
للشعب  اهمية  ذات  كدولة  لبنان  اىل 

االندونييس.

بعيدها  اخريا  اندونيسيا  احتفلت   ■
اقامة  الـ77، ومبرور 75 عاما عىل  الوطني 
ماذا  لبنان،  مع  الديبلوماسية  العالقات 
تخربنا عن املراحل االبرز يف هذه العالقة؟

بني  الديبلوماسية  العالقات  بدأت   □
جمهورية اندونيسيا ولبنان يف العام 1947، 
بشارة  برئاسة  لبنان  اعرتف  ان  بعد  وذلك 
الخوري انذاك باستقالل اندونيسيا، ويعترب 
االوىل  الثالث  الدول  ومرص  وسوريا  لبنان 
لبنان  مينح  مام  باستقاللنا،  اعرتفت  التي 
ان  علام  االندونييس.  للشعب  كبريا  معنى 
رسميا  استقاللها  اعلنت  كانت  اندونيسيا 
اي  تجد  مل  اثنني  ولعامني   ،1945 العام  يف 
العامل اعرتفت باستقاللها باستثناء  دولة يف 

لبنان وسوريا ومرص.

الدول  متتنع  ليك  املشكلة  كانت  ماذا   ■
تلك  يف  اندونيسيا  باستقالل  االعرتاف  عن 

الحقبة؟ 
مع  هولندا  رفض  بسبب  ذلك  كان   □
االعرتاف  املستعمرين،  الغربيني  رشكائها 
 ،1945 العام  لغاية  اندونيسيا  باستقالل 
ليس  استقاللها  نالت  اندونيسيا  ان  علام 
باملواجهة  وامنا  هولندا،  مع  التفاوض  عرب 

معها. املسلحة 

■ مع َمن كانت عالقات الصداقة مع لبنان 
ليك يقوم باالعرتاف باستقالل اندونيسيا؟

□ يف 17 آب من العام 1947، قصد رجال 
الدول  اندونيسيا  يف  الكبار  االستقالل 
مرص  يف  العروبيني  كبار  والتقوا  العربية 
وسوريا ولبنان والعراق وايضا يف فلسطني، 
امني  فلسطني  مبفتي  اجتمعوا  حيث 
بشارة  لبنان  جمهورية  وبرئيس  الحسيني 
اعرتفت  اللقاءات  هذه  وبعد  الخوري، 
االندونيسية.  بالدولة  العربية  الدول 
والدول  اندونيسيا  بني  تشابه  اوجه  مثة 
العربية، النها تعرضت ايضا لالستعامر مام 

يفرس عالقات الود املتبادلة.

يف  الندونيسا  قنصلية  هنالك  كانت   ■
بريوت،  يف  السفارة  جانب  اىل  طرابلس 
تم  وملَ  السبب؟  ما  اغلقت،  انها  ونعلم 
فتحها  ستعيدون  وهل  باالصل  تأسيسها 

مجددا؟
العام  لبنان سفارته يف جاكرتا يف  افتتح   □
اندونيسيا  اىل  بالنسبة  سيان  واالمر   1995
التي افتتحت اىل جانب السفارة يف بريوت 
قنصلية يف طرابلس. لكن، بعد العام 2006، 
الديبلوماسية  التعامالت  كل  تحولت 

واقفلت  بريوت  يف  السفارة  اىل  لبنان  يف 
القنصلية يف ذلك العام. مجددا، ونظرا اىل 
الوثيق، سوف  االندونييس  اللبناين  التعاون 
اقرتح عىل وزارة الخارجية االندونيسية يف 

جاكرتا اعادة فتح قنصلية يف طرابلس.

العام  يف  الديبلوماسية  مهامك  تسلمت   ■
2019، يف حقبة صعبة جدا من تاريخ لبنان، 
الصغري  بلدنا  يف  تجربتك  عىل  اخربتنا  هال 
قياسا باندونيسيا التي تبلغ مساحتها قرابة 
قرابة  املليوين كيلومرت مربع وعدد سكانها 

الـ270 مليون نسمة؟
الصديقة  الدول  اىل  اندونيسيا  تنظر   □
املساحة  خالل  من  وليس  اخوية  بطريقة 
تعداد  يتعد  مل  لو  حتى  السكان،  عدد  او 
يبقى  نسمة،  ماليني   5,5 لبنان  سكان 

اندونيسيا  اىل  بالنسبة  جدا  مهمة  دولة 
اعرتفت  التي  االوىل  الثالث  الدول  واحدى 
هو  الكبري  الدعم  وهذا  باستقاللها، 
اهمية  تنحرص  ال  ولبلدنا.  للبنان  تاريخي 
لبنان بنظرة دولتنا اليه بل بنظرة الشعب 

الحوادث  تحتل  حيث  ايضا،  االندونييس 
التي تحصل يف لبنان حيزا رئيسيا يف وسائل 
املسؤولني  اسامء  ان  االندونيسية.  االعالم 
اعالمنا،  وسائل  يف  دوما  ترتدد  اللبنانيني 
نرش  دور  من  املطبوعة  الكتب  ان  حتى 
ان  ارى  بلدنا.  يف  لها  قراء  تجد  لبنان  يف 
75 يف املئة من الكتب التي قرأها الشعب 
كام  لبنان.  يف  كلها  طبعت  قد  االندونييس 
ان املطربة فريوز هي بالنسبة اىل الشعب 
وكرث  مرص،  يف  كلثوم  ام  مثل  االندونييس 
من االندونيسيني حفظوا اغنياتها عن ظهر 

قلب.

لبنان  بني  البينية  التجارة  وصلت   ■
عامي  يف  مستوى  اعىل  اىل  واندونيسيا 

ان  ترصيح  يف  وقلتم  و2019   2017

مقابلة
مارلني خليفة

@marlenekhalife

اوجه تشابه بني اندونيسيا 
والدول العربية النها تعرضت 

ايضا لالستعمار ما يفسر 
عالقات الود املتبادلة
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من  تزيد  ان  املمكن  من  اندونيسيا 
حجم التجارة مع لبنان، هل من جديد يف 

هذا الخصوص؟
□ من املستغرب بل املدهش لنا، كم اثرت 
عىل  سلبا   2019 العام  يف  كورونا  جائحة 
ودول  اندونيسيا  بني  االقتصادية  العالقات 
اخرى. مل يكن هذا التأثري كبريا يف ما يخص 
اندونيسيا ولبنان، وهذا امر يدهشنا ايضا. 
لذا ميكننا ان نعزز هذه العالقات التجارية 
مسألة  حل  يتم  ان  ونتمنى  مستقبال، 
العالقات  تكون  ليك  لبنان  يف  املصارف 
التبادل  حيث  من  طبيعية  االقتصادية 
املصارف.  عرب  املالية  والتحويالت  التجاري 
اعامل  رجال   9 قصد  الفائت،  الشهر  يف 
املعرض  يف  وشاركوا  اندونيسيا  لبنانيون 
بغية  جاكرتا،  يف  العاملي  السنوي  الجاري 
ورافقهام موظفان  التجارية  العالقة  تعزيز 
اجتامعاتهام  يف  ملساعدتهام  سفارتنا  من 
التجارية.  العالقات  لتوطيد  اندونيسيا  يف 
من  كرث  قصد  االندونييس  الجانب  من 
هذا  لبنان  االندونيسيني  االعامل  رجال 
لبنان  بني  التجاري  التعاون  لتوطيد  العام 
واندونيسيا وحرضوا معارض تجارية عدة.

■ هل من تعاون دبيلومايس بني اندونيسيا 
ولبنان يف قضايا دولية؟

□ بالنسبة اىل ديبلوماسية الخارجية لبلدنا، 
البعض يف  بعضهام  ولبنان  اندونيسيا  يدعم 
لبنان  اندونيسيا  وتدعم  الدولية،  املنظامت 
دوما يف منظمة االمم املتحدة واالمر سيان 
تدعم  الثاين،  االمر  اما  لبنان.  اىل  بالنسبة 
بغية  قوية  دولة  ليكون  لبنان  اندونيسيا 
ان  ثم  الراهنة،  االقتصادية  ازماته  تخطي 
اىل  السالم  لحفظ  بعثتها  تبعث  اندونيسيا 
العام  هذا  ويف  اخرى،  دول  اىل  كام  لبنان 
وصل عدد الجنود االندونيسيني من حفظة 
بينهم  جندي   2300 اىل  العامل  يف  السالم 
فحسب،  الجنوب  يف  ليس  لبنان  يف   1316
مزودة  اندونيسية  حربية  سفينة  مثة  بل 
السفينة ضمن  تقوم هذه  مروحية حربية. 
اليونان  مع  لـ"اليونيفيل"  البحرية  القوات 
وبنغالدش وتركيا واملانيا بدوريات يف البحر.

البحرية  الحدود  ترسيم  ان  ترون  هل   ■
تقييمكم  وما  الجنوبية؟  الجبهة  يهدئ 
حوض  ويف  عامليا  الجاري  للتنافس 

املتوسط حول الغاز؟
يهدئ  البحرية  ترسيم  اتفاق  ان  اوال،   □
الحدود الجنوبية من جهة، كام ان القوة 
لليونيفيل تلعب دورا يف  التابعة  البحرية 
اندونيسيا  ان  البحر.  يف  االوضاع  تهدئة 
هذه  الحربية  سفينتها  دور  توقف  لن 
"اليونيفيل"  لتبقى من ضمن قوة  السنة، 
الدور  هذا  ان  نعترب  اننا  رغم  البحرية 
الينا، ولكننا سرنسل سفينتنا  كبري بالنسبة 
ضمن  من  لتكون  جديدة  مرة  الحربية 

قوات "اليونيفيل" البحرية هذا العام.

■ منذ كم سنة وهذه السفينة يف لبنان؟
□ بات لدينا سفينة حربية يف لبنان منذ 

العام  2006. 

■ ما هو تقييمكم للتنافس عىل الغاز يف 
حوض البحر االبيض املتوسط؟

□ يف املبدأ، ليس الندونيسيا مهمة مبارشة 
للغاز يف املتوسط امنا ينحرص دور الكتيبة 
االندونيسية يف قوات "اليونيفيل". تنطلق 
حفظ  عملية  يف  اندونيسيا  مشاركة 
منذ  وضعتها  التي  االهداف  من  السالم 
الرابع  البند  يف  ورد  ما  وابرزها  استقاللها 
ينص  والذي  االندونييس  الدستور  من 
عىل رضورة مشاركة اندونيسيا يف السالم 

املستدام. العاملي 

محددة  خارجية  سياسية  من  هل   ■
االوسط  الرشق  يخص  ما  يف  الندونيسيا 

وقضاياه؟
دول  مجموعة  يف  اندونيسيا  تنضوي   □
التعاون  "منظمة  ويف  االنحياز"،  "عدم 
سوكارنو  الرئيس  بأن  واذكر  االسالمي"، 
الرشق  دول  دعا  قد   1957 العام  يف  كان 
وافريقيا  اسيا  مؤمتر  حضور  اىل  االوسط 
الغربية، وبحث هذا  باندونغ يف جافا  يف 
استقالل  دعم  منها  عدة  مواضيع  املؤمتر 
توجد  االن  ولغاية  الثالث،  العامل  دول 

االعرتاف  يتم  مل  التي  فلسطني  دولة 
دوما  يدعم  املؤمتر  وهذا  باستقاللها، 
سوكارنو  اسس  وقد  فلسطني.  استقالل 
مؤمتر  ونهرو  وتيتو  النارص  عبد  وجامل 

عدم االنحياز واجتمعوا يف باندونغ.

■ ماذا عن الجالية االندونيسية يف لبنان 
العام  االمن  مع  تعاونكم  هو  وكيف 

اللبناين؟
بشكل  االندونيسية  السفارة  تتعاون   □
كبري مع االمن العام اللبناين الذي يساعدنا 
االندونيسية  الجالية  قضايا  يف  كثريا 
معنا  يتعاون  كذلك  لبنان،  يف  املوجودة 
افراد  اعادة  يف  فعال  بشكل  العام  االمن 
كرث من الجالية االندونيسية الذين دخلوا 
مطار  عرب  رشعية  غري  بطريقة  سوريا  اىل 
ان  اندونيسيا.  اىل  اعادتهم  قبل  بريوت 
تعيد  ان  ميكنها  ال  دمشق  يف  سفارتنا 
لبنان،  عرب  اال  جاكرتا  اىل  مبارشة  هؤالء 
من  بدعم  اال  متاحا  االمر  هذا  يكن  ومل 
اىل  تعرفت  وقد  اللبناين.  العام  االمن 
وفد  دعوة  ونزمع  ابراهيم،  عباس  اللواء 
يف  اندونيسيا  اىل  اللبناين  العام  االمن  من 
قوى  من  وفدا  دعونا  كام  املقبل،  العام 

االمن الداخيل اىل بايل.

يف  االندونيسية  الجالية  عدد  هو  ما   ■
لبنان؟

االندونيسية  الجالية  عدد  يبلغ   □
وغالبيتهم   1550 قرابة  لبنان  يف  حاليا 
الكتيبة  يف  املنضوون  العسكريون  هم 
الدولية  الطوارئ  قوات  يف  االندونيسية 
ثم  "اليونيفيل"،  لبنان  جنوب  يف 
يدرسون  الذين  االندونيسيون  الطالب 
تناقص  وقد  لبنان  يف  الجامعات  يف 
كورونا،  جائحة  منذ  تدريجا  عددهم 
 40 اىل   100 من  عددهم  انخفض  اذ 
االندونيسيون  فهم  االخرون  اما  طالبا. 
الذين يعملون يف مجاالت مختلفة مثل 
لبنان،  يف  الصحية  املقار  ويف  االتصاالت 
واخرون يرتبطون بزيجات مختلطة مع 

لبنانيني.

سوف اقترح على وزارة 
الخارجية االندونيسية 
في جاكرتا اعادة فتح 
قنصليتنا في طرابلس

"املطربة فريوز 
هي بالنسبة 
اىل الشعب 
االندونييس 
مثل ام كلثوم 
يف مرص".

اثر  كبري  بشكل  اندونيسيا  ترضرت   ■
كيف   ،2002 العام  يف  بايل  تفجريات 
منه  عانيتم  الذي  االرهاب  افة  تكافحون 
وهل من تعاون مع لبنان يف هذا الشأن؟

كبري مبكافحة  اهتامم  اندونيسيا  لدى   □
التي  الدول  ضمن  من  النها  االرهاب 
التي  االرهابية  بالعملية  اصيبت 
حصلت يف بايل ومناطق اخرى، لذا لدى 
اندونيسيا اهتامم كبري مبكافحة االرهاب 
ضمن  املجال  هذا  يف  دورا  وتلعب 
اندونيسيا  تتبع  املختصة.  املنظامت 
االرهاب  ملكافحة  الدولية  القوانني  دوما 
عملية  اي  بشدة مبمويل  وتهتم  وتطبقها 
الهيئة  اندونيسيا  ارهابية، ولدينا االن يف 
والكتيبة  االرهاب،  ملكافحة  الوطنية 
التابعة  االرهاب  ملكافحة  املتخصصة 

عن  مستقلة  وهي  االندونييس  لالمن 
بقية االجهزة االمنية، لكنها بأمرة مبارشة 

من الرئيس االندونييس.

الثاين  ترشين  يف  اندونيسيا  ترتأس   ■
هي  ما  العرشين،  مجموعة  قمة  املقبل 

ابرز املواضيع املطروحة يف هذه القمة؟
مجموعة  قمة  اندونيسيا  سترتأس   □
التي ستنعقد يف بايل بني 15  العرشين 
و16 ترشين الثاين الجاري، والتي تحمل 
اقوى"  يجعلنا  معا  "االزدهار  شعار 
كورونا،  جائحة  بعد  برز  شعار  وهو 
ستناقش  التي  املواضيع  ابرز  ومن 
افضل  مستقبل  لتوفري  الدويل  التعاون 
نعمل  ان  القمة  هذه  يف  نريد  للعامل. 
العرشين  الدول  مجموعة  مع  سويا 
بني  عاملية  وعدالة  توازن  الحداث 
والجنوب،  الشامل  فيتساوى  الدول 
وسواها.  املتقدمة  الدول  بني  وكذلك 
كبري  دعم  اىل  اندونيسيا  تحتاج  لذلك 
من الدول كلها ليك نكون معا من اجل 

انجاح هذه القمة.


