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بعد جهد مضن، متكن لبنان بديبلوماسيته الرئاسية من فتح ابواب الفرنكوفونية عىل مرصاعيها انطالقا من ربوعه، بعدما 
العاصمة االرمينية يريفان يومي 11 و12 ترشين االول 2018،  التي عقدت يف  السابعة عرشة  الفرنكوفونية  القمة  قررت 

افتتاح مقرين جديدين: تونس 2019 الفريقيا الشاملية، وبريوت 2020 للرشق االوسط والعامل العريب

يف خطوة ُعدت نرصا ديبلوماسيا امتد عىل تسع 
وعدا  انتج  والبحث،  املشاورات  من  سنوات 
الفرنكوفونية  للمنظمة  العامة  االمينة  قطعته 
ميكاييل جان لرئيس الجمهورية العامد ميشال 

عون، وتحول اىل قرار نهايئ يف يريفان.
مخاض  بعد  اال  ايجابية  نتيجة  الجهود  تثمر  مل 
طويل، بعدما تقدمت تونس اىل ساحة املنافسة 
يف جعلها املقر االقليمي للمنظمة الفرنكوفونية، 
ويوزع  الجميع،  يريض  الذي  الحل  كان  ان  اىل 
افريقيا  ملنطقة  يكون  بأن  واالعباء،  املسؤوليات 
الشاملية مقر يف تونس، وللرشق االوسط والعامل 

العريب مقر يف لبنان. 
الوصول اىل هذا الحل استوجب اقناع 80 دولة 
ما  وصف  ميكن  ال  لذلك  املنظمة.  يف  اعضاء 
تحقق اال باالنجاز الكبري للبنان. وهذا ما رشحه 
لـ"االمن العام" السفري خليل كرم الذي اسس لهذا 
االنجاز من موقعه السابق كممثل شخيص لرئيس 

الجمهورية لدى املنظمة الفرنكوفونية.

■ هل ميكن القول ان لبنان حقق نرصا ديبلوماسيا 
يف قمة يريفان الفرنكوفونية من خالل اعتامده 
مقرا اقليميا للمنظمة يف الرشق االوسط والعامل 

العريب؟
□ من دون شك، الن تنافسا كبريا كان قامئا. بدأ من 
حواىل اربع سنوات الن كل دول املنطقة املنضوية 
يف املنظمة الفرنكوفونية سعت ليك يكون املقر 
عندها، اىل ان اعتمد التنافس بني لبنان وتونس. 
وهو تنافس حبي الن مرص واملغرب وبقية الدول 
املنطقة  ضمن  كونها  تونس  ملصلحة  انسحبت 
الجغرافية، وال يريدون ان يحصل التنافس داخل 
املنافسة  يف  فبقي  باملقر،  الفوز  عىل  منطقتهم 
لبنان وتونس. بعد مباحثات ولقاءات ومشاورات 
توصلنا يف العام 2016 اىل اقرتاح رفع اىل االمانة 
مقرين  اعتامد  يتم  بأن  للفرنكوفونية،  العامة 

مركز تربوي يف الرشق االوسط، واقدم مركز عىل 
صعيد املؤسسات الفرنكوفونية.

■ ما هو املسار الذي اعتمد لتحقيق هذا االنجاز؟
□ عند لقاء رئيس الجمهورية العامد ميشال عون 
مع االمينة العامة للمنظمة الفرنكوفونية ميكايل 
جان، عىل هامش اجتامعات الجمعية العمومية 
لالمم املتحدة يف ايلول العام 2017، ارص امامها 
عىل ان يكون لبنان مقرا اقليميا للفرنكوفونية، 
ووعدته بأن يحوز لبنان هذا املقر. عاد والتقاها 
بأن  الحل  كان  ارصاره.  عليها  وكرر  ثانية  ملرة 
وآخر  الشاملية  الفريقيا  واحد  مقران،  يعتمد 
للرشق االوسط والعامل العريب، وهو حل واقعي 
جدا بحيث يكون لكل مركز توجه معني انطالقا 
من متطلبات الفرنكوفونية يف املنطقة املحددة 
واجبات  تأمني  لبنان  عىل  وبالتأكيد  املقر،  لهذا 
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بعد قرار جعل بيروت مقرًا إقليميًا للمنظمة للفرنكوفونية
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املميزة. من املؤكد ان مدير املقر سيكون معينا 
من الفرنكوفونية، وستضع وزارة الثقافة موظفني 
املايل  العبء  لتخفيف  املقر  ترصف  يف  منها 
االمور  من  وهذه  الفرنكوفونية،  املنظمة  عىل 
التشجيعية التي تقوم بها الدولة اللبنانية الطالق 

هذا املركز.

■ متى موعد افتتاح املقر، وهل ستكون لذلك 
ترتيبات خاصة؟

□ صدر القرار بفتح املقر يف العام 2020، واملوعد 
النهايئ يثبت يف نهاية العام 2019، ويتفق الجانب 
اللبناين مع املنظمة الفرنكوفونية عىل اقامة حفل 
عىل  االهمية  يعطى  ليك  ومميز،  كبري  افتتاح 
املركز ليس حكرا عىل  العريب، الن  العامل  صعيد 

لبنان امنا هو مقر اقليمي يف لبنان.

■ كيف ميكن ان يستثمر بلدنا هذا االنجاز ثقافيا 
وتربويا واقتصاديا؟

من  وهو  حلو  شارل  الراحل  الرئيس  شكل   □
مؤسيس الفرنكوفونية يف العام 1986 لجنة ضمت 
مل  لجنة حيث  اول  وكانت  املفكرين،  من  عددا 
يكن هناك مأسسة للعمل الفرنكوفوين امنا كانت 
افكار  اقرتاح  اللجنة  من  وطلب  برعام،  تزال  ال 
للفرنكوفونية االقتصادية. كان الوفد اللبناين اول 
من قدم االقرتاحات عىل صعيد االقتصاد والتبادل 
التجاري، حتى تحول هذا االمر منذ نحو 8 سنوات 
اىل ان يكون من ضمن اهداف الفرنكوفونية، وهو 
تشجيع التبادل عىل الصعيد التجاري واالقتصادي 
بني اعضاء املجموعة الذين اكتشفوا كم هو مهم 
انهوا  ممن  الشباب  طاقات  تنمية  عىل  وقادر 
دراساتهم بالفرنسية، بحيث يحدد لهم املجاالت 
املتوافرة للعمل يف كل املنطقة الفرنكوفونية التي 

صارت تضم 80 بلدا.

■ ما هي رسالتك اىل اللبنانيني يف هذا االطار؟
ازمات،  نسمعه عن  الذي  الكالم  من  بالرغم   □
اختيار  فان  دقته،  او  صحته  عن  النظر  وبغض 
يكون  ان  ممنوع  لبنان  ان  يعني  املقر   اقامة 
محبطا الن لديه ما يستطيع تقدميه. عندما يقول 
عدد كبري من الدول اننا نريد لبنان مقرا اقليميا، 
فهذا يدل عىل انهم ما زالوا يراهنون عليه. بالتايل 
ينبغي ان يكون لدى اللبنانيني ثقة بانفسهم، ال 

ان يكون الخارج يثق بلبنان اكرث من بعضهم.

السفري خليل كرم.

للمقر االقليمي 
في بيروت دور اساسي في 

تفعيل امليثاق اللغوي

معينة تتصل بحصانة املركز، وهذا من عمل وزارة 
كممثل  شخصيا  دوري  انتهى  بعدما  الخارجية. 
وتسلمت   ،2012 العام  يف  الجمهورية  لرئيس 
الدكتورة فاديا كيوان التي اكملت الجهد، ومن ثم 
تسلم الدكتور جرجورة حردان الذي نشط بقوة يف 
خالل قمة يريفان من اجل امتام الرتتيبات النهائية 
شهرين  من  اكرث  نحو  من  واستقبل  املقر،  لهذا 
يف بريوت وفدا تقنيا فرنكوفونيا قدم مستطلعا 
املواقع التي عرضتها عليهم وزارة الثقافة حيث 
كان للوزير غطاس خوري دور تسهييل جدا، اتخذ 
القرار يف القمة باملوافقة عىل اعتامد لبنان مقرا 

اقليميا للمنظمة.

لبنانيا  االقليمي  املقر  اهمية  عن  ماذا   ■
وفرنكوفونيا؟

ان  يعلم  جميعنا  املقر،  اهمية  صعيد  عىل   □
لبنان كان من اول املوقعني عىل امليثاق اللغوي 
هذا   .)Pactelinguistique(  2010 العام  يف 
امليثاق  تفعيل  اسايس يف  دور  له  املقر سيكون 
اىل  بالنسبة  كمرجع  لبنان  وسيتخذ  اللغوي، 
املواثيق اللغوية لبقية الدول التي يتم التحضري 
اطراء  يشكل  االمر  هذا  حاليا.  النضاممها 
للفرنكوفونية اللبنانية، حيث ان لبنان يحتضن 
منذ القرن التاسع عرش مؤسسات تربوية عريقة 
تعتمد اللغة الفرنسية. منذ العام 2009 اصبحت 
سياسة املنظمة الفرنكوفونية عدم التعارض مع 
اللغوية مصدر  التعددية  االنغلوفونية، وصارت 
العام  االمني  ضيوف  عبده  الرئيس  عقد  غنى. 
الكومنولث بحيث  اتفاقا مع  للمنظمة  السابق 
عىل  يصبحان  تنافس،  عىل  يكونا  ان  من  بدال 
توافق لتحسني االداء اللغوي باللغتني الفرنسية 
مثاال  لبنان  يعترب  املجال  هذا  يف  واالنكليزية. 
الشباب  ان  اذ  اللغات،  استخدام  لجهة  مهام 
والفرنسية  العربية  االم  لغته  يتكلم  اللبناين 
واالنكليزية، ومعظم الشباب الجامعي يتكلمون 
املنظمة  سياسات  من  االمر  هذا  لغات.  ثالث 
التي تقول ال نريد خوض معارك  الفرنكوفونية 
الدول  مع  سنتعاون  امنا  االنكليزية،  اللغة  ضد 
الناطقة بها لتشجيع التعددية اللغوية. بدال من 
التنافس اصبحنا عىل توافق، وعقدت يف الفرتة 
االخرية اتفاقات مع الدول التي تتكلم االسبانية 
تقارب  بل  تنافس،  يحصل  ال  ليك  والربتغالية 

وتعاون بني كل اللغات.

■ هل واجهتكم صعوبات يف تأمني املوافقة عىل 
طلب لبنان اعتامده مقرا اقليميا للمنظمة؟

عام  كأمني  ضيوف  عبده  الرئيس  زار  عندما   □
للمنظمة الفرنكوفونية لبنان ملناسبة اليوم العاملي 
املعروف  وهو  اذار 2009،  للفرنكوفونية يف 20 
عنه عاطفته الكبرية تجاه لبنان كون زوجته لبنانية 
مهمة  محارضة  القى  يومها  صور،  من  ووالدها 
جدا يف جامعة القديس يوسف )اليسوعية(، كام 
ان  عقدها  التي  الرسمية  االجتامعات  يف  طلب 
اود  ما  للفرنكوفونية.  اقليميا  مقرا  لبنان  يكون 
قوله ان الفكرة انطلقت من الفرنكوفونية وليس 
لبنان واهميته  من هنا، والسبب يعود اىل دور 
االرض  اصقاع  املنترشين يف كل  اللبنانيني  وكون 
يعتربون اهم سفراء للفرنكوفونية. هناك رمزية 
كبرية جدا الن يكون هذا املقر االقليمي يف لبنان، 
من  هناك  يكن  ومل  العمل،  بدأنا  يومها  ومن 
تنافس مع احد النه مل يكن غري لبنان يف ذهن 
االدارة  عىل  تطرح  بدأت  عندما  العام.  االمني 
اقامة  بفكرة  الدول  بقية  عرفت  الفرنكوفونية 
الدول  هذه  تسعى  وبدأت  العريب،  للعامل  مقر 
اىل استضافة املقر، ويف النهاية انسحبت ملصلحة 
تونس. والن لبنان حريص عىل العالقة املميزة مع 
تونس، اجتمع الرئيس عون مع نظريه التونيس يف 
خالل القمة الفرنكوفونية، وكان اجتامعا ايجابيا 
كان  اليه  التوصل  تم  الذي  الحل  وبالتايل  جدا، 
حال مفيدا للمنظمة الفرنكوفونية وتونس ولبنان 

وللعامل العريب عموما، فال يزعل احد.

■ اال يعني ذلك تأكيدا اضافيا عىل مركزية دور 
لبنان عىل الصعيد الفرنكوفوين؟

□ مبا ان االمني العام للفرنكوفونية هو الذي بادر 
يف العام 2009 اىل عرض هذه الفكرة، فهذا يدل 
املؤسسات  واهمية  ومركزيته  لبنان  اهمية  عىل 
صعيد  عىل  لبنان  يف  الخاصة  ام  الرسمية  اكان 

الدور الفرنكوفوين.

لبنان  من  املطلوبة  الالحقة  الخطوة  ما هي   ■
لتنفيذ هذا القرار؟

املقار  احد  الفرنكوفونية  املنظمة  تعتمد  ان   □
التي عرضها عليها الوزير غطاس خوري، ومن ثم 
ينطلقون يف التحضريات التقنية والبرشية. لدينا 
الوقت الكايف حتى موعد االفتتاح يف العام 2020 . 
وهذا يوفر لنا املساحة الزمنية العداد التحضريات 

متطلبات  ان  لذلك  واملسوغ  الواحد،  املقر  بدل 
ذاتها  ليست  افريقيا  شامل  يف  الفرنكوفونية 
متطلبات الفرنكوفونية يف رشق املتوسط والعامل 
العريب، وبخاصة بعد الحروب التي اندلعت ورزح 
مع  الرتبية،  كبري عىل صعيد  تحت عبء  لبنان 
وجود االف الطالب السوريني عىل ارضه. سيكون 
لهذا املقر دور تربوي، النه سيواكب الفرنكوفونية 
الرتبوية. هذا االمر صب ملصلحة لبنان كونه اهم 


