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الملف

للتالقي  االنسان  اكادمييا  القامة  كبرية  جهودا  عون  ميشال  الرئيس  يبذل 
والحوار يف لبنان وجعلها مركزا لحوار الحضارات، مستفيدا من حيوية مكوناته 
الثقايف يف االمم  الحلم  وانفتاحهم عىل الرشق والغرب. وهو تحدث عن هذا 

املتحدة يف ايلول 2017 

فاديا كيوان: عون األب الروحي 
إلطالق أكاديميا الحوار

رضوان عقيل

تقريب  االكادمييا  هذه  من  الهدف  يبقى 
املسافات بني الحضارات والشعوب، وخصوصا 
بني فئات الشباب التي تحتاج اىل التواصل ما 
بينها يف زمن العوملة، واكتشاف االخر وتقبله 
التعصب  لغة  من  وبعيدا،  حواجز  دون  من 
تعبئة  اىل  تؤدي  التي  والتطرف  والكراهية 
التباعد  اال  النهاية  يف  تحصد  وال  النفوس، 

والالحوار. 
وعالقات  املنطقة  يف  املميز  لبنان  موقع  من 
اعوام  املعمورة منذ  املنترشة عىل طول  اهله 
مرشوع  يف  التفكري  من  بد  ال  كان  طويلة، 
انشاء اكادمييا للحوار يف بريوت. وهي ال تزال 
تحتاج اىل املزيد من االتصاالت واالستعدادات 
رسمها  التي  الطموحات  مستوى  عىل  لتكون 
اصحاب هذا املرشوع، ويكون لبنان يف موقعه 

الطبيعي مساحة للتالقي والحوار. 
 "االمن العام" حاورت املديرة العامة ملنظمة 
املرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان، وهي اول 
من قدم جملة من االفكار النضاجها من اجل 

تعزيز والدة هذه االكادمييا وانطالقتها.

للحوار  اكادمييا  انشاء  فكرة  ولدت  كيف   ■
والثقافات يف لبنان؟

□ جاءت الفكرة اوال من فخامة الرئيس عون، 
يف  مضافة  قيمة  ميلك  لبنان  ان  يعترب  كونه 
العالقات الدولية. تحدثت معه عن ان لبنان 
يستطيع ان يجدد موقعه عىل الساحة الدولية 
االعوام  يف  متوضع  حصل  صغري.  بلد  وهو 
االخرية ادى اىل بروز عالقات جديدة من خالل 
اعيد  ثم  تفككت  املنطقة  ان  العوملة، السيام 
الرئيس شخص مثقف جدا، وركز يف  تركيبها. 
االعوام  التي امضاها يف الخارج عىل املطالعة 
االونيسكو  منظمة  ان  اىل  هنا  اشري  والثقافة. 

جاك  تقرير  ملراجعة  دولية   لجنة  شكلت 
دولور عام 2012، وكنت عضوا فيها، وتناولت 
اعددنا  والعرشين.  الحادي  القرن  يف  الرتبية 
نصا حول دولور صدر يف كتاب ونرش يف سبع 
لغات، واخربت الرئيس عن هذا املرشوع فتبني 

انه كان قرأ دولور واطلع عىل كتاباته.

■ هل ميكن القول ان الرئيس عون هو االب 
الروحي لفكرة االكادمييا املوعودة؟

ميشال  الرئيس  ان  اىل  االشارة  مع  طبعا.   □
اتفاق  فلسفة  يوظف  ان  حاول  سليامن 
لبنان  ان  اىل  االشارة  من  بد  ال  كام  الطائف. 
املشرتك.  للعيش  يروج   1943 العام  يف  كان 
يروج  اخذ  الطائف،  بعد  التسعينات،  يف 
للحوار بني مكونات مختلفة. ويف العرشينات 
لالقليات  موئل  انه  اساس  عىل  لبنان  ُخلق 
واملضطهدين عندما جاء اليه االرمن والرسيان 
واالكراد. بعد االستقالل يف العام 1943، عمل 
عىل ان يكون همزة وصل بني الرشق والغرب. 
املجريات، طرح سليامن جعل  بعد كل هذه 
فكرة  تظهري  وحاول  للحضارات  مركزا  لبنان 
مختلفة،  اديان  بني  املشرتك  للعيش  جديدة 
فتلقفها عون وطرحها من وجهة نظر ثقافية.

الرئيس  عند  االكادمييا  نواة  ولدت  كيف   ■
عون؟

□ الرئيس عون ينطلق من هاجس ان يخلق 
املضافة.  قيمته  من  انطالقا  موقعا  للبنان 
قرارا  فاتخذ  االكادمييا  موضوع  معه  تناولت 
بها، معتربا ان يف االمكان تحقيقها استنادا اىل 

صداقات لبنان مع الخارج.

لهذه  فرنسا  زار  جريصايت  سليم  الوزير   ■

يف  تساعدنا  ان  لباريس  ميكن  كيف  الغاية. 
هذا املرشوع؟ 

املرشوع.  هذا  متويل  الفرنسيون  يستطيع   □
يجب يف البداية ان تتبناه االمم املتحدة وان 
اسمها  مبادرة  يكون جزءا من منظامتها. مثة 
الحكومتني  بني  ولدت  الحضارات  تحالف 
املبادرة  هذه  سنوات.  قبل  والرتكية  االسبانية 
عاملية تبنتها االمم املتحدة وعينت عىل رأسها 
رئيس حكومة برتغايل سابق، ثم اخذت تعرض 
اىل  االنضامم  الكربى  واملؤسسات  الدول  عىل 

هذا التحالف.

■  كيف ميكننا االستفادة من هذه املبادرة؟
حرض  اليسوعية  الجامعة  يف  كنت  عندما   □
وليم  السابق  السفري  الخارجية  وزارة  من 
سيدخل يف  لبنان  ان  مؤمتر  واعلن يف  حبيب 
اطالق  اردنا  اذا  الحضارات.  تحالف  مبادرة 
هذه  سياق  يف  تكون  ان  يجب  االكادمييا 
القيام  املرشوع  لهذا  املتابعني  وعىل  املبادرة، 
املتحدة  ثانية لالمم  املهمة. مثة مبادرة  بهذه 
واملدير  للمنظمة  العام   االمني  يعني  حيث 
هذه  ادارة  مجلس  اعضاء  لالونيسكو  العام 
ان  الجامعة وكنت عضوا فيه. علمت بعدها 
مثة معهدا لحوار الحضارات سيتم اطالقه عرب 
االمم املتحدة. خدمت فيه بني العامني 2007 
و2016 وعملت عىل ان يكون مقره يف لبنان. 
االنسان  لدينا تجربة مهمة وهي مركز علوم 
يتم  ان  عون  الرئيس  عىل  متنيت  جبيل.  يف 
الذي  املركز  االكادمييا( من هذا  االنطالق )يف 
ان  اردنا  اذا  الجميل.  موريس  الراحل  اسسه 
يعيش هذا املركز- االكادمييا يجب ان يدرج يف 
سياقني دوليني: السياق االول عرب مبادرة االمم 
سياسيا  ويكون  الحضارات  لتحالف  املتحدة 
واالقل  االسهل  هو  الثاين  والسياق  اقوى، 
مركز  ضمن  االكادمييا  فكرة  بادخال  كلفة 
علوم االنسان يف جبيل وهو تابع لالونيسكو، 
من خالل  الجديد  املرشوع  اطالق  مبعنى  اي 
الرؤية  الجمهورية  رئيس  ميلك  املركز.  هذا 

وهو يحتاج اىل اناس متخصصني، من مثقفني 
واكادمييني.

■ كيف ستكون هيكلية هذه االكادمييا؟
ان  بالرضورة  ليس  ابحاث.  مركز  ستكون   □
من  بل  فقط   اللبنانيني  من  االعضاء  يكون  
اىل  الحضارات  حوار  ويحتاج  عدة،  دول 
كثريين. اذا حضنت االمم املتحدة هذا املركز 
االمور  له  ستؤمن  لبنان  يف  به  العمل  وتقرر 

اللوجستية.

يف  تساعدنا  ان  ميكنها  التي  االوىل  الدولة   ■
هذا املرشوع هي فرنسا؟

□ حاولت يف البداية منظمة االكسوا )املنظمة 
تتبنى  ان  والعلوم(   والثقافة  للرتبية  العربية 
هذا املرشوع ، لكنها مل تبد االهتامم املطلوب، 
العربية  الدول  احدى  متول  ان  اساس  وعىل 
هذا املرشوع. نريد هذا املركز يف بريوت، ومن 
اجل ان ينجح  يجب تعزيز املناخ اللبناين الذي 
ليشكل  عندنا  يكون  ان  ونستأهل  لنا  يسمح 
الثقافات  عىل  واالنفتاح  للحوار  حاضنة  
يندرج   ان  يجب  كام  واالديان.  والحضارات  
الحضارات  لتحالف  الدولية  املبادرة  ضمن 
الذي انطلق من دولتني واصبح يف عهدة االمم 
خلية  انشاء  ينبغي  كام  نيويورك.  يف  املتحدة 

وامريكية  واوروبية  عربية   دول  من  صلبة 
اىل  وتسليمها  واحتضانها  الفكرة  هذه  لدعم 

االمم املتحدة.

■ املطلوب خلق لويب لهذا املرشوع؟
□ نعم، ال بد من انشاء لويب مع الدول الصديقة 
ليكون خلية دعم لنا. تسري انكلرتا معنا وليس 
فرنسا فحسب، اضافة اىل كندا. اعتقد ان امريكا 

لن تواجهنا وان كانت اليوم ارسائيلية جدا.

هذه  مثل  الستضافة  مؤهل  لبنان  ان  هل   ■
املذهبية  خالفاتنا  ظل  يف  اليوم  االكادمييا 

والطائفية  واالرتباطات مع الخارج؟
يكون  حتى  بتمهيد  يقوم  الن  مضطر  هو   □
املوئل لحوار الحضارات والثقافات، وذلك عرب 

تعزيز الوحدة الوطنية الداخلية.

■ كيف؟
□ يبدأ بتعزيزها اوال سياسيا. يجب خلق جو 
من التعاون اكرث بني السياسيني، وال ينبغي ان 
كل  ملك  بل  واحد  العب  يد  يف  الكرة  تكون 
االفرقاء، رشط ان يبعدوا الشخصانية ويتعاونوا 
لبنان  الفريق. طبيعة نظام  بينهم بروح  يف ما 
شخصيا.  او  فرديا  وليس  جامعي  عمل  هي 
بها  يلعب  ككرة  البلد  اخذ  يحاول  اي شخص 
مبفرده يفشل ويرجع البلد اىل الوراء، لذا عىل 

الجميع فهم هذه الرسالة.

■  هل لبنان هو اكرث بلد يف املنطقة قادر عىل 
القيام بهذه املهمة؟

ميلكهام  التي  والثقافة  القوة  نتيجة  نعم،   □
قيمة  وهذه   العامة.  الحريات  مناخ  وبفعل 
مضافة عندنا ال احد ميكن ان يجادلنا بها. كذلك 
توجد تعددية وفكر نقدي اضافة اىل مجتمع 
اسلحة  هذه  البلد.  قيام  منذ  وحيوي  مدين 
اننا  نعيش  للحوار وقبول االنفتاح، فضال عن 
الصعيدين  عىل  ليس  متعدد  نسيج  وسط  يف 
املسيحي واملسلم فحسب، بل عىل املستويني 
او  الضعف  نقاط  اما  ايضا.  والثقايف  القومي 
من  التي  ارسائيل  فهي  تواجهنا،  التي  الثغر 
مبرشوع  بالقيام  للبنان  تسمح  ان  الصعب 
يف  ضدنا  ستقاتل  انها   املؤكد  من  االكادمييا. 
االنفتاح  اىل  ندعو  عندما  الدولية.  املنتديات 
اليهود؟ قد  اين حواركم مع  مثة من سيسألنا: 
يحرجنا الغرب بهذه الزاوية التي تقف وراءها 
وتخاف  اللبنانية  الرسالة  تخىش  التي  ارسائيل 

من قيامنا مبشاريع كربى. 

■ كيف سنترصف هنا ملواجهة هذا التحدي؟
قام  والذي  االساس  يف  ارسائيل  مرشوع   □
متاما  مناقضا  كان  املايض  القرن  بدايات  يف 
يجب  كبلد  اوال  نحن  اللبناين.  للمرشوع 
اللبناين  االهيل  واملجتمع   قدوة،  نكون  ان 
الضعيفة  الخارصة  لكن  وجيد.  حي  منوذج 
املفكك  السيايس  املجتمع  هي  عندنا 
التعددية  بسهولة  يتقبل  ال  والذي  جدا 
يجب  وانها  السياسة،  يف  الدميوقراطية 
االنتقاد  وتقبل  للسلطة  تداوال  تكون  ان 
اىل  نظامنا  اخذ  تم  ويالالسف،  واملحاسبة. 

تقاسم السلطة ومنع قيام معارضة. 

املديرة العامة ملنظمة املرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان.

اسرائيل ستواجه 
مشروع االكاديميا في 

الدولية املنتديات 


