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القمة الفرانكوفونية السابعة عرشة التي استضافتها العاصمة االرمينية يريفان، يف ظل تحوالت عىل املستوى العاملي، فرضتها 
التطورات الهائلة يف وسائط التواصل واالتصال واملعلومات، وضعت الثقافات ويف صلبها اللغات امام تحدي الحفاظ عىل 

حضورها. وثبتت الفرانكوفونية التي تضم الناطقني كليا او جزئيا بالفرنسية يف صلب هذا التحدي الكبري

القمة  اعامل  يف  اللبنانية  املشاركة 
كون  املضافة،  ميزتها  لها  الفرنكوفونية 
اللغة  هي  لبنان  يف  الفرنسية  اللغة 
العميقة  بالعالقة  ناهيك  الثانية.  الرسمية 
وتربويا،  ثقافيا  بفرنسيا  لبنان  تربط  التي 
واملراكز  واملدارس  الجامعات  يف  وتتجىل 
اللبنانيني  الطالب  واعداد  الثقافية 
يف  دراساتهم  يتابعون  ممن  الكبرية 
االوىل  املشاركة  وهي  فرنسا.  جامعات 
قمة  يف  عون  ميشال  الجمهورية  لرئيس 
فرنكوفونية، بعدما غاب رئيس جمهورية 
الشغور  بسبب  السابقة  القمة  عن  لبنان 

يف موقع الرئاسة االوىل. 

كانت  الثقايف،  االمتداد  هذا  خالل  من 
اطاللة الرئيس عون عىل القمة بكلمة ركز 
فيها عىل ابعادها من دون اقحام الشؤون 

فيها. اللبنانية  الداخلية 
اىل  لبنان  جمهورية  رئيس  نظرة 
بالقول  مرارا  حددها  الفرنكوفونية 
"استطاع لبنان، بالتفاته اىل العامل وانفتاحه 
يف  املتمثل  االنجاز  تحقيق  عليه،  التام 
بني  الحكم  وتقاسم  املشرتك  العيش 
ترسيخ  جانب  اىل  واملسلمني  املسيحيني 
االمل يف السالم الدائم. اىل ذلك، هو يعترب 
بني  اي  املتوسط،  البحر  ضفتي  بني  جرسا 
الرشق والغرب، وحالة ثقافية استثنائية يف 

تحقيق
إنجاز قّمة يريفان: بيروت مركزًا إقليميًا للفرنكوفونية

عون: عشق اللغة الفرنسية جزٌء من الحياة في لبنان
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"ـ نجدد تأكيدنا التمسك بسيادة لبنان وامنه وسالمة اراضيه، استنادا اىل قرار مجلس االمن الرقم 
1701، ونحيي الجهود الساعية اىل تشكيل حكومة جديدة يف البالد بهدف تقوية املؤسسات 
الدستورية فيها، والقيم االنسانية التي متيزها، السيام التسامح، والعيش املشرتك والتنوع الديني، 

والثقايف، والسيايس. وندعم كل املبادرات يف هذا االطار.
يعتمد ويعزز سياسة  املنطقة،  املتفاقمة يف  االزمة  الذي يف ظل  لبنان  استقرار  نؤكد دعم  ـ 
املتخذة يف  االلتزامات  احرتام  اىل  املعنيني  بالنفس، وندعو مجموعة االطراف  للنأي  ملموسة 
املؤمترات الدولية للدول املانحة، السيام يف  املؤمتر االقتصادي لتنمية لبنان من خالل االصالحات 
واالستثامرات "سيدر"، الذي انعقد يف السادس من نيسان 2018 يف باريس. كام ندعو رشكاء 
اللبنانية، اىل تقديم دعم مادي  السلطات  التزمتها  التي  البنيوية  لبنان، نظرا اىل االصالحات 

واقتصادي رضوري لتقوية املرونة االقتصادية، والقدرات املؤسساتية للبنان.
ـ نجدد التعبري عن قلقنا البالغ من انعكاسات التدفق الكثيف الكرث من مليون ونصف مليون 
سوري اىل لبنان، من بينهم مليون شخص مسجلني لدى املفوضية العليا لالجئني. واذا اضيف 
هذا العدد اىل العدد املرتفع لالجئني الفلسطينيني املسجلني يف لبنان او املوجودين فيه منذ العام 
1948، يشكل ذلك نحو نصف عدد سكان لبنان، ويجعل منه البلد الذي يستضيف اكرب عدد 
من النازحني والالجئني يف العامل نسبة اىل عدد السكان واملساحة. نعترب ان الحل الوحيد الدائم 
للنازحني والالجئني السوريني يف لبنان هو عودتهم االمنة والكرمية اىل بالدهم ، ونذكر برضورة 
ايجاد الظروف لهذه العودة، ضمن احرتام سيادة لبنان ودستوره، ومبادئ القانون الدويل ذات 
الصلة، والسيام مبدأ عدم االعادة القرسية. يف هذا االطار نعرب عن تضامننا مع الشعب اللبناين 
والسلطات اللبنانية، ونحيي شجاعتهم وكرمهم وتفانيهم يف سبيل تجاوز تحديات هذه االزمة 
االنسانية غري املسبوقة. ونشري مجددا اىل رضورة تقوية القدرات اللبنانية واالستجابة للرضورات 

االنسانية، ونحيي الدعم املقدم من الرشكاء الدوليني".

لبنان في البيان الختامي
هنا مقررات القمة الفرنكوفونية 

املتعلقة بلبنان:

واملثابرة  الصرب  بقوة  احداثها  تم  املنطقة، 
عىل مر القرون".

بتأكيده  اللغة  زاوية  من  املسألة  ويقارب 
لبنان،  يف  عريق  الفرنسية  اللغة  "تاريخ  ان 
السابع عرش عندما اسس  القرن  ويعود اىل 
الفرنسية.  املدارس  اوىل  اليسوعيون  اآلباء 
وال تزال اللغة الفرنسية تشكل اليوم عنرصا 
اللبنانية،  بالهوية  وثيقا  ارتباطا  مرتبطا 
وليست يف ذاتها لغة وطنية او لغة اجنبية، 
بشكل  اللبنانيون  يستعملها  لغة  انها  اال 
روابط  نسج  استطاعوا  وبفضلها  يومي، 
وقيم  مشرتك  تاريخ  عىل  قامئة  متينة 
بشكل  اللبنانية  الدولة  وتلتزم  مشرتكة. 
يومي ضامن دميومة احدى اوسع الشبكات 
التعليمية الناطقة باللغة الفرنسية يف العامل 
من خالل املدارس والجامعات ذات الجودة 
مظلة  تحت  جميعها  واملنضوية  العالية 

.")AUF( الفرانكفونية الوكالة الجامعية 
رئيس  يوضح  الحقائق،  هذه  ولتثبيت 
االحصاءات  "بحسب  انه  الجمهورية 
لعامي  العايل  التعليم  وزارة  عن  الصادرة 
املؤسسات  نسبة  بلغت   ،2018  -  2017
حواىل  العام  القطاع  يف  بالفرنسية  الناطقة 
الذين  الطالب  عدد  وصل  فيام   ،%57,3
القطاع  يف  ثانية  كلغة  الفرنسية  يتكلمون 
اغتنى  القدم،  منذ   .%57,4 نسبة  اىل  عينه 
من  كوكبة  باسهامات  الفرنيس  االدب 
بلغة  كتاباتهم  من خالل  اللبنانيني  املؤلفني 
موليري، هم جورج شحادة، فرج الله حايك، 
تويني،  ناديا  شديد،  اندريه  معلوف،  امني 

صالح ستيتية، وغريهم من االدباء".
لبنان  دور  اىل  الجمهورية  رئيس  تطرق  كام 
"لبنان  ان  اىل  باالشارة  الفرنكوفونية  يف 
يف  ساهمت  التي  الدول  اوىل  عداد  يف  كان 
حامسة.  واكرثها  الفرنكوفونية  رصح  اعالء 
املنظمة  انشاء  يف  رئييس  بدور  اضطلع  كام 
الحكومية الدولية االوىل للفرنكوفونية. وقد 
اللبناين  الجمهورية  رئيس  حلو،  شارل  اعرب 
انذاك، عن رغبته يف انشاء هيئة دولية تجمع 
الفرنسية.  اللغة  تتشارك  التي  الدول  بني 
بابهى  الفرنكوفوين  االمتياز  هذا  ويتجىل 
املستوحى  اللبناين  القانوين  النظام  يف  حلله 

اىل حد كبري من القوانني الفرنسية".

رئيس الجمهورية متحدثا امام القمة الفرنكوفونية.

يف مقعد لبنان. 

الفرنكوفونية 
تعمق الحوار بني الحضارات 

وتقرب الشعوب

عون: لبنان جسر بني 
ضفتي البحر املتوسط 

وحالة ثقافية في املنطقة
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خوري: للبنان صوالت وجوالت
في ارتباطه بالفرنكوفونية

كيدانيان: وجودنا في هذا
املحفل يعيد الوهج للبنان

غطاس  الثقافة  وزير  الرسمي  الوفد  عضو 
القمة  اهمية  العام"  لـ"االمن  اكد  خوري 
"هذه  قائال  عرشة،  السابعة  الفرنكوفونية 
القمة الفرنكوفونية هي اطار جديد للتعاون 
بني مجموعة من الدول الكبرية، ولبنان عضو 
كل  يف  وجوالت  صوالت  وله  فيها  مؤسس 
تقوم  التي  والنشاطات  ومنتدياتها  اروقتها 
اصبح  لبنان  ان  العام  هذا  والجديد  فيها. 
للمنظمة  الجديد  االقليمي  للمكتب  مقرا 
وزارة  بني  مشرتك  جهد  نتيجة  الفرنكوفونية 
والقرص  االونيسكو  يف  وسفريتنا  الثقافة 
هذا  مقر  الن  الرتبية،  ووزارة  الجمهوري 
املركز سيكون يف الـ"كنام". كل هذه الجهود 
ادت اىل اعتامد لبنان مقرا لهذا املكتب وهذا 
متعددة  نشاطات  كانت  وايضا  جدا.  مهم 
املشاركة  الدول  من  مجموعة  مع  ولقاءات 
الجمهورية  رئيس  عقد  وقد  القمة.  يف 
يف  نأمل  االطار،  هذا  يف  اجتامعات  سلسلة 

ان تنعكس ايجابيا عىل الوضع يف لبنان".
لبنان  الستقبال  املطلوبة  التحضريات  عن 
الفرنكوفونية،  للمنظمة  االقليمي  املقر 
الثقافة  وزارتا  تتوىل   " الوزير خوري:  اوضح 
وخدماته.  املركز  تأمني  مسؤولية  والرتبية 

السياحة  وزير  الرسمي  الوفد  عضو  تناول 
"االمن  اىل  حديث  يف  كيدانيان  اواديس 
القمة  يف  اللبنانية  املشاركة  اهمية  العام" 
رئيس  مشاركة  "ان  وقال:  الفرنكوفونية، 
الننا  جدا،  مهم  امر  شخصيا  الجمهورية 
دول  رؤساء  مبشاركة  افتتاح  حفل  شهدنا 
الكبار  القادة  كل  مع  ووجوده  مهمة، 
يف  لبنان  ملشاركة  اضافيا  دفعا  يعطي 
املهم  االمر  الفرنكوفونية.  القمة  مؤمتر 
للمكتب  مركزا  لبنان  اعتامد  طرح  االخر 
القى  الذي  االمر  للمنظمة،  االقليمي 
يف  وطرحه  سبق  ملا  واستكامال  تجاوبا، 
املتحدة.  لالمم  العمومية  الجمعية  اعامل 
لبنان ملتقى لحوار  اعتامد  اعاد طرح  فقد 
الحضارات والثقافات واالديان واالعراق، مبا 

يشكل من نقاش سيايس وفكري وديني". 
خالل  من  قادرون  اننا  "اعتقد  اضاف: 
اعادة  املحافل،  من  النوع  هذا  يف  وجودنا 
االمس  يف  كان  الذي  لبنان  اىل  الوهج 
والشعراء  واملبدعني  للثقافة  مركزا  القريب 
وفكريا،  وفنيا  سياحيا  ومقصدا  والكتاب 
النها  اسايس  امر  املنصة  هذه  اىل  وعودته 
وامنيا.  سياسيا  املستقر  بلبنان  الثقة  تعزز 
لدينا  اليه. صحيح  وهذا ما نحن يف حاجة 
مشاكل اقتصادية وسياسية، لكننا يف وسط 
من  بكثري  اكرب  ازماته  ومحيط  منطقة 
لهذه  الحلول  نجد  ان  ونستطيع  مشاكلنا، 
محافل  يف  وجودنا  ان  يف  شك  ال  املشاكل. 

كهذه يعزز الحلول املطروحة راهنا".
اعامل  يف  عون  الرئيس  كلمة  وقع  عن 
رئيس  "ان  كيدانيان  الوزير  اوضح  القمة، 
املحافل  يف  له  اطاللة  كل  عند  الجمهورية 

للمنظمة  تابعون  فهم  املوظفون  اما 
وعن  عنهم  املسؤولة  وهي  الفرنكوفونية 
بامورهم.  يتصل  ما  وكل  واقامتهم  رواتبهم 
املتعلق  النشاط  كل  ان  املركز  اهمية 
مركزه  يصبح  املنطقة  يف  بالفرنكوفونية 

كالمه  يالقي  والدولية  والعربية  االقليمية 
قمة  يف  كلمته  والرتحيب.  التجاوب 
اشتملت  اقتضابها،  عىل  الفرنكوفونية 
انه مل يتطرق اىل  عىل رسالة واضحة، علام 
فعل  كام  الداخلية  لبنان  مشاكل  من  اي 
دفعوا  الذين  الدول  رؤساء  من  العديد 
اظهر  لقد  القمة.  اىل  الداخلية  مشاكلهم 
مسؤولة  مقاربة  كلمته  يف  عون  الرئيس 
واستطاع  الداخيل،  الشأن  من  فيها  ابتعد 
ان  يريد  انه  من  واضحة  رسالة  يوصل  ان 
العامل  يف  دورا  الفرنكوفوين  لبنان  يلعب 

الفرنكوفوين".
السياسات  يف  ما  تحوال  ملس  اذا  وعام 
اشار  العاملي،  املستوى  عىل  الفرنكوفونية 

للبنان  الفرص  من  بالكثري  يأيت  وهذا  لبنان، 
واللبنانيني".

مقرا  اعتامده  لبنان  استثامر  امكان  حول 
ان  "يجب  انه  اىل  اشار  للمنظمة،  اقليميا 
فقط،  لغويا  اطارا  الفرنكوفونية  تكون  ال 

اىل  اليوم  يتجه  عام  بشكل  "العامل  ان  اىل 
من  اكرث  االنكليزية  باللغة  التخاطب 
تتحدث  التي  الدول  لكن  الفرنسية.  اللغة 
لديها،  االساسية  اللغة  وتعترب  بالفرنسية 
هي دول ذات اهمية اقتصادية واجتامعية. 
يتكلمون  الذين  اعداد  ان  توقعات  مثة 
املقبلة،  السنوات  يف  سيتزايدون  بالفرنسية 
وسريتفع ايضا اعتامد طلبات عدد من الدول 
الفرنكوفونية  او مراقبني يف  كاعضاء دامئني 
كبري  مؤرش  ومثة  اهمية.  ذات  دول  وهي 
عىل ذلك. هذه الحامسة لالنتساب اىل هذا 
املحفل الدويل لها اهميته ايضا، ما ينم عن 
او  كليا  الناطقة  الدول  اىل  االعتبار  اعادة 

بالفرنسية". جزئيا 

اما العالمة الفارقة التي لفت اليها، فهي 
"ان لبنان اثبت متسكه بالفرنكوفونية لدى 
الدول  لرؤساء  التاسعة  القمة  استضافته 
والحكومات يف العام 2002 ودورة االلعاب 
ويضم   .2009 العام  يف  الفرنكوفونية 
فرنسية  ثقافية  مراكز  تسعة  ايضا  لبنان 
اخرى.  محافظات  مثاين  ويف  بريوت  يف 
الفرنكوفوين يف  الكتاب  معرض  وسيحتفل 
بريوت الذي يستضيف نحو60  الف زائر 
والعرشين يف  الخامس  باصداره  كل سنة، 
لبنان  يحتفل  كذلك  الثاين.  ترشين  شهر 
بالتعاون  سنة  كل  يف  الفرنكوفونية  بشهر 
الفرنكوفونية  الجامعية  الوكالة  مع 

املمكن  ومن  وحضاري.  ثقايف  اطار  هي  امنا 
نوظف  ان  وعلينا  اقتصاديا،  اطارا  تكون  ان 
اليوم  الدول  تتجه  االطار.  هذا  يف  ونستثمر 
املنظمة  وهذه  اقتصادية،  مجموعات  اىل 
اقتصادية،  ملجموعة  اساسا  تكون  ان  ميكن 

يف  حرصا  موجودة  ليست  انها  خصوصا 
لكن  االساس.  هي  فرنسا  ان  علام  اوروبا. 
افريقيا.  من  متعددة  ودوال  كندا  هناك 
يرتكز  النشاط  ان  املؤمترات  هذه  يف  يالحظ 
ان  يجب  والتي  االفريقية  الدول  تنمية  عىل 

النشاط  يرتكز  طبعا  فيها.  دور  للبنان  يكون 
شامل  يف  العربية  الدول  من  مجموعة  عىل 
افريقيا، ومثة دول اخرى تحاول الدخول اىل 
والسعودية  الفرنكوفونية مثل مرص  املنظمة 

واالمارات العربية املتحدة".

والسفارات الناطقة بالفرنسية يف لبنان".
الفرنسية  اللغة  مع  عادية  عالقة  من  ابعد 
عشق  "بات  بقوله  عون  الرئيس  يرسمها 
اليومية  الحياة  من  جزءا  الفرنسية  اللغة 
واجلس  العاصمة،  يف  وجل  صل  لبنان.  يف 
عىل رشفة مقهى، فرتى الجالس اىل الطاولة 
لوجور"  "لوريون  صحيفة  يتصفح  بجوارك 
الفرنسية.  باللغة  اخرى  محلية  مجلة  او 
اذاعة  عن  صادرة  خلفية  دندنة  وتسمع 
لبنانية تبث عىل اثريها احدث اغنية لذاك 
كام  اسمه،  نسيت  الذي  الفرنيس  املطرب 
آخر  يف  الطاولة  عىل  فرح  نقاش  يدور 

املقهى باللغة الفرنسية ايضا".

عون
 نائبا لرئيس القمة 

الفرنكوفونية
الفرنكوفونية  القمة  رئاسة  انتقال  بعد 
توىل  حيث  ارمينيا،  اىل  مدغشقر  من 
رئيس وزراء ارمينيا نيكول باشينيان ادارة 
الجلسة، انتخب الرئيس ميشال عون نائبا 
للرئيس. كام قررت منظمة الفرنكوفونية 
يف  االقليمي  ملكتبها  مقرا  بريوت  اعتامد 

الرشق االوسط.

وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري.

وزير السياحة اواديس كيدانيان.


