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سفير كوريا الجنوبية:
ليرفع اللبنانيون الصلوات
إلبعاد الحرب عنا
يردد الجنوبيون بأن جنود كوريا الجنوبية العاملني يف "اليونيفيل" هم االكرث ودا
ويحوزون ثقة السكان ويتشاركون معهم يومياتهم .لعل حرب الصواريخ املستعرة
حاليا يف شبه الجزيرة الكورية ومشكلة الحدود القدمية بني الكوريتني عامالن يجعالن
الجنود الكوريني يشعرون مبعاناة الجنوبيني القاطنني عىل حدود دولة ال تزال تحتل
جزءا من ارايض بلدهم
مئة كوري جنويب يعيشون يف لبنان هو عدد
ضئيل نسبيا ،لكن معظمهم من رجال االعامل.
من املنتظر ان يحفز منتدى رجال االعامل الكوري
 اللبناين املزمع عقده يف  2كانون االول املقبليف بريوت التبادل التجاري والصناعي واالقتصادي
والسياحي بني البلدين.
يقول سفري كوريا الجنوبية يف لبنان يونغ مان
يل لـ"االمن العام" ،ان "الروح الوطنية املمتازة
التي يتمتع بها الجنود الكوريون هي التي تحفز
سلوكهم ،كذلك فان معاناة بلدهم الحدودية
اليومية مع كوريا الشاملية تجعلهم يشعرون
باملشكلة اللبنانية مع ارسائيل".
كان لكوريا الجنوبية اهتامم خاص مبلف الغاز
والنفط يف لبنان .يف دورة الرتاخيص االوىل ابدت
رشكتان كوريتان اهتامما ،لكنهام رسعان ما
تراجعتا .واثر زيارات لرجال اعامل كوريني كان
التقييم سلبيا بسبب عدم وجود حوافز لالستثامر
بسبب البنى التحتية اللبنانية وصعوبة االتصال
وخدمات االنرتنت وسواها من الحوافز التي
يتطلع اليها رجال االعامل.
لكوريا الجنوبية انشطة عدة يف لبنان ،وهي
تساهم عرب  4جمعيات يف تخفيف عبء النازحني
السوريني اىل لبنان وخصوصا يف منطقة البقاع
ويف بريوت .وقد صممت الحكومة الكورية عىل
مساعدة لبنان يف هذا امللف عرب منظمة االمم
املتحدة ،وهي تنفق  100مليون دوالر سنويا
ملساعدة الفئات االشد بؤسا يف لبنان منذ اندالع

االزمة السورية عام  .2011وتتعاون الحكومة
الكورية الجنوبية بشكل وثيق مع الجيش واالمن
العام ،لكن السفري يونغ مان يل يرفض االفصاح عن
التعاون االمني مع االمن العام "النه رسي" ،مكتفيا سفري كوريا الجنوبية يف لبنان يونغ مان يل.
بالقول ان مثة تدريبا مشرتكا وتبادل خربات.
تعتزم كوريا الجنوبية ،بحسب السفري يونغ مان برمته .نأمل يف ان ال تجتاز كوريا الشاملية جرس
يل ،تحفيز رجال االعامل الكوريني الجنوبيني عىل عدم العودة وان تسلم برنامجها الخاص للصواريخ
املشاركة يف اعادة اعامر سوريا .مثة نقاش يف النووية وان تجد طريقة للتعاون مع املجتمع
الحكومة الكورية الجنوبية العادة فتح سفارتها يف الدويل .لعل الطريق الوحيد لضامن االمن يف
دمشق التي اغلقت بسبب الظروف االمنية التي شامل كوريا يكمن يف نزع السالح النووي بحسب
اعقبت اندالع الحرب السورية عام  ،2011والتي طلب املجتمع الدويل.
ادت اىل رحيل  500كوري جنويب من سوريا ،ونقل
■ تتحرض بالدكم للسيناريو االسوأ من خالل
املعامالت القنصلية اىل السفارة يف بريوت.
هنا نص الحوار مع السفري يونغ مان يل الذي تطويركم صواريخ باليستية يصل مداها اىل
يحض اللبنانيني عىل رفع الصلوات ملنع اي حرب ارايض كوريا الشاملية( ،صاروخ فرانكشتاين).
مقبلة يف شبه الجزيرة الكورية ،ما سيؤثر عىل هل يعني ذلك انه ال ميكن تجنب الحرب مع
بالده التي تستعد الستضافة االلعاب االوملبية نظام بيونغ يانغ؟
الشتوية يف شباط  ،2018وسيدمر تاليا اي طموح □ ما تريده حكومتنا هو استمرار السالم ،وان
تكون شبه الجزيرة الكورية خالية من اي تهديد
كوري جنويب اىل مزيد من التقدم والتطوير.
نووي او حرب ،وحيث يعرتف الجنوب والشامل
■ التجارب النووية الكورية الشاملية بدأت تؤثر بعضهام ببعض ويعيشان معا بتناغم .سواء كانت
عىل االستقرار العاملي وخصوصا بعد تجربة  3تجارب النظمة معينة منها نرش محطة الدفاع
ايلول الفائت .كيف تنظر سيول اىل تصاعد حدة عن علو مرتفع وسواها ،او توجيه الصواريخ
االمريكية صوب كوريا الشاملية ،فكل ذلك يصب
التوتر يف شامل رشق اسيا؟
□ تستمر كوريا الشاملية يف استفزازاتها عرب يف خانة الدفاع عن النفس ضد تهديدات كوريا
اطالق الصواريخ النووية ،مهددة السلم يف شبه الصاروخية .نحن ال نريد دمار كوريا الشاملية
الجزيرة الكورية وشامل اسيا ما يؤثر عىل العامل وال نعمل من اجل الوحدة بالقوة او الحرب ،بل

نشيد بدحر الجيش
اللبناني "داعش"
في فترة قصيرة
نقدم سنويا 100
مليون دوالر الى النازحني
في لبنان

نستمر يف الوحدة املصطنعة .الوحدة ستتحقق
يوما من خالل اتفاق بني جنوب كوريا وشاملها،
وما نريد تحقيقه هو السالم فحسب.
■ هل نزع سالح بيونغ يانغ امر ممكن بالقوة؟
اال يؤدي الحل الذي تل ّوح به الواليات املتحدة
االمريكية اىل حرب عاملية ثالثة؟
□ قطعا ال ،ان هذه العبارة يجب استبدالها
بعبارة نزع السالح النووي .هذا االمر ممكن حني
تتخىل كوريا الشاملية عن استفزازاتها وتنضوي يف
اجتامعات وحوارات ثنائية متعددة الطرف من
اجل نزع السالح النووي.
■ كيف يؤثر هذا الوضع املتوتر يف رشق اسيا
عىل عالقاتكم مع العامل ،وهل من تأثري عىل
الرشق االوسط؟
□ ما ميكننا قوله انهم سوف ينضوون يف الحوار
عاجال ام اجال ،ولن يفوتوا هذه الفرصة .ان
حكومة كوريا الجنوبية سوف تعمل بالتعاون
مع املجتمع الدويل يف اتجاه حل شامل للمواضيع
الحالية من اجل السالم يف شبه الجزيرة الكورية،
يف شامل اسيا ،ويف املجتمعات العاملية ايضا.

■ تعود العالقات الديبلوماسية بني كوريا
الجنوبية ولبنان اىل  12شباط  .1981كيف تق ّيم
التعاون مع لبنان وكيف ترى الوضع السيايس يف
ظل الوضع االقليمي املتأزم؟
□ اقمنا عالقات ديبلوماسية مع لبنان منذ
اقامة مكتب املمثلية التجارية لكوريا الجنوبية
يف بريوت يف كانون الثاين  .1970لكن مجموعة
مسلحة غري رشعية خطفت ديبلوماسيا كوريا
عام  1986ما دفعنا اىل اغالق السفارة موقتا
ليعاد فتحها عام  .1994مثة عالقات وطيدة
بني البلدين عىل الصعد السياسية واالقتصادية
والثقافية منها يف اطار مهرجان السينام الكورية
وعرب منتدى رجال االعامل اللبناين  -الكوري.
اىل ذلك ،فان كوريا الجنوبية تدعم سيادة لبنان
عىل اراضيه مبوجب قرارات مجلس االمن ،وهي
توفر الدعم السيايس واالقتصادي الزدهار لبنان
واستقراره وسالمه .وقد استجابت كوريا الجنوبية
دعوة االمم املتحدة اىل تعزيز قوات حفظ السالم
عام  2006وساهمت بجنودها يف اطار قوات
"اليونيفيل" .نتمنى ان يتجه لبنان نحو االزدهار
والبحبوحة بعد االنتخابات الرئاسية التي حصلت
يف العام الفائت.

■ كيف ترى كوريا الجنوبية محاربة لبنان
لالرهاب عىل حدوده الشاملية  -الرشقية؟
هل من تعاون يف هذا املوضوع او موضوع
حامية الحدود؟
□ نحن نشيد بجهود لبنان التي ادت اىل دحر
ارهابيي "داعش" بنجاح من خالل العملية
العسكرية املكافحة لالرهاب "فجر الجرود" عند
الحدود الشاملية  -الرشقية .ارتكز هذا االنجاز
اىل االستقرار السيايس واىل االنشطة املستمرة يف
مكافحة االرهاب التي تقوم بها االجهزة االمنية.
لقد اتم الجيش اللبناين هذه املهمة يف فرتة قصرية
ما ارغم "داعش" عىل االنسحاب من لبنان .نحن
نقدم التعازي لذوي الجنود اللبنانيني الذين
قتلوا يف خالل هذه العملية ونتمنى استقرارا
تعب جمهورية كوريا
وسالما يف املنطقة .اىل ذلك ّ
الجنوبية عن قلقها من ازمة النازحني الكثيفة ومن
التهديدات االرهابية التي تصاعدت منذ اندالع
الحرب السورية عام  .2011نحن نستمر يف تعاوننا
من اجل حل هذه القضايا.
■ ماذا عن تطور عمل كوريا الجنوبية يف اطار
"اليونيفيل" وبرامج املساعدات؟
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□ الكتيبة الكورية وقوامها اليوم نحو 350
جنديا تشارك يف "اليونيفيل" منذ عام  ،2007وهي
تساهم يف توطيد السالم واالستقرار يف الرشق
االوسط كام يف لبنان .وهي كتيبة محرتمة وتتمتع
بقدرة عالية وتحظى بثقة تامة من السكان
املحليني ،وال تتواىن عن االستمرار يف دعم العالقات
الثنائية بني لبنان وكوريا .يف عام  2016زودت
كوريا الجنوبية الجيش اللبناين شاحنات عسكرية
بغية تقوية قدراته وتعزيزا للتبادل العسكري
الثنايئ بني البلدين ،ونظمت عمليات تدريب عرب
منتدى االمن الدويل يف كوريا الخاص بالجيش
اللبناين .علام ان بدء التبادل العسكري الجديد يف
مطلع هذه السنة سيجعلنا نركز عىل التعاون يف
اجزاء معينة من الجيش.
■ ماذا عن التعاون االقتصادي والصناعي والتبادل
التجاري ،الصناعات الكورية يف لبنان ،والسياحة،
والغاز والنفط؟
□ نأمل يف ان يساهم تطوير مشاريع التنقيب
عن الغاز والنفط يف منو االقتصاد وانعاشه بعد
فرتة من الركود .لقد ازداد حجم التبادل التجاري
بني البلدين يف االعوام االخرية ،فيام تصدّر كوريا
سيارات والكرتونيات اىل لبنان .نعتقد انه ينبغي
عىل لبنان ان يجذب املزيد من االستثامرات
من الخارج ،ونتوقع ان ينعش تنشيط السياحة
اقتصاد البلدين .االزمة السورية وما اسفرت عنه
من وضع اقليمي غري مستقر ،ادت اىل حجم
للتجارة ال يتعدى  3ماليني دوالر امرييك سنويا،
وميكن التعاون االقتصادي ان يتحسن يف املستقبل
عىل مستويات عدة .نحن نخطط القامة منتدى
االعامل الكوري  -اللبناين يف كانون االول املقبل،
ونتمنى ان يشارك العديد من رجال االعامل فيه
ويتعاونوا يف ما بينهم.
■ ما هي مقاربة كوريا الجنوبية للرصاع يف
سوريا؟ هل سيكون لكوريا الجنوبية دور مثال يف
اعادة اعامرها؟ وملاذا ال يوجد متثيل ديبلومايس
بني البلدين؟
□ بالنسبة اىل االزمة السورية املندلعة منذ
 ،2011نأمل يف ان تتوصل الحكومة السورية
وقوات املعارضة اىل اتفاق يصب يف مصلحة االمن
االقليمي عرب مؤمتر جنيف ومفاوضات استانا.
وسيكون التغيري ايجابيا يف العالقات الديبلوماسية

 350جنديا كوريا جنوبيا يعملون يف "اليونيفيل" ،وهم االكرث شعبية

بني البلدين بعد انتهاء الحرب السورية ونضوج
الظروف .وعىل غرار لبنان ،اختربت كوريا الجنوبية
الحرب واعادت اعامر ذاتها .للرشكات الكورية
خربة كربى يف رأس املال االجتامعي يف الرشق
االوسط ،عىل سبيل املثال ،يف بناء الطرق واملباين
واملدارس واملستشفيات .وسوف تساعد حكومتنا
العديد من رجال االعامل الكوريني عىل الدخول
اىل سوق االعامر يف سوريا.
■ بعد مرور  60عاما عىل انتهاء الحرب ،كان
نصيب الفرد من الناتج القومي االجاميل ال يتعدى
 67دوالرا امريكيا شهريا ،واذا هو اليوم  20الف
دوالر .ووصفت كوريا بسبب منوها االقتصادي
املشهود بانها "املعجزة الرشق اسيوية" .كيف
متكن الشعب من تحقيق ذلك؟
□ متكنت كوريا الجنوبية من النهوض والتحول من
افقر بلدان العامل اىل االكرث تطورا ومنوا .املعجزة
االقتصادية الكورية اوصلتها لتكون جزءا من منظمة
التعاون والتنمية االقتصادية ومن دول مجموعة
العرشين .علام ان عدد سكان كوريا يفوق خمسني
مليونا وقد بلغ معدل نصيب الفرد من الناتج

املحيل  20الف دوالر يف عام  .2012عوامل عدة
ساهمت يف هذا النمو االقتصادي الرسيع ابرزها
الروح الوطنية العالية .غالبية السكان مستعدون
للتضحية بالذات من اجل مصلحة النمو الوطني.
ال ننىس العمل الدؤوب للكوريني الذين قرروا
دحر الفقر حتى وصلت العاملة الكورية اىل
اوروبا واىل الرشق االوسط ،علام ان كل االموال
التي جناها الكوريون ساهموا بها يف تنمية اقتصاد
بلدهم .اما العامل الثالث فيتمثل بنسبة التعليم
العالية ،اذ يتشابه لبنان وكوريا الجنوبية بالخربات
االستعامرية ،ويعزز البلدان املوارد البرشية بسبب
افتقارهام اىل املوارد الطبيعية .ضحت الكثري من
العائالت الكورية بكل ما متلك من اجل تعليم
ابنائها ،وهذا ما افىض اىل التحفيز عىل االزدهار
التكنولوجي واالقتصادي .اىل ذلك يتجه الكوريون
اىل اعالء قيم الدميوقراطية ،فاالقتصاد والسياسة
ال ينفصالن ،والقرارات الدميوقراطية رضورية من
اجل منو اقتصادي مستدام .هكذا قاوم الكوريون
الديكتاتورية العسكرية عام  1980وانجزوا
الدميوقراطية ،وقد ا ّلفوا يف ايار الفائت حكومة
جديدة عرب وسائل سلمية.
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