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اآو    ي بام وار ف رى الح الي(اج نة   ) م تكون س ير س مير قص ان   ٢٠٠١س ي لبن ة ف نة الفرنكوفوني  س
ا                 . بامتياز ففي نهاية تشرين األول المقبل تنعقد في بيروت القمة التاسعة للفرنكوفونية التي تشارك فيه
ى        وهذا يشكل في ذاته حدثًا إستثنائيًا باعتبار أن عددًا آبيرًا من ر            .  دولة ٥٥ دول سيجيئون ال ؤساء ال

ة                      ات الدولي ان في العالق ة لبن ى مكان نعكس باإليجاب عل ا  . بيروت للمشارآة في أعمال القمة، مما ي م
دول في                 ا ال تلتئم حوله ة التي س ذه الفرنكوفوني ا هي ه ة؟ وم ذه القم ان إلنجاح ه هو المطلوب من لبن

بيروت؟
ام                 ين الع اء مع األم ذا اللق م المتحدة،        عن هذه األسئلة آان ه ام السابق لألم ين الع ة، األم للفرنكوفوني

ؤتمر                   ى هامش م الي، عل اآو، عاصمة م ويم ممارسات   "بطرس بطرس غالي الذي التقيناه في بام تق
وني   ز الفرنكوف ي الحّي ات ف وق والحري ة والحق ة   ? ". الديموقراطي تح القم نة تفت ن س ل م د أق بع

العكسي قد بدأ وهل بدأ بالشكل المناسب؟الفرنكوفونية في بيروت، هل تعتقدون ان العد 
ة-  ذه القم ي العمل من أجل انجاح ه دة ف ة أآي ة رغب ادات اللبناني دى القي د وجدت ل ذا .  لق اد ه فانعق

د ان  : المؤتمر في بيروت له معان عدة   أوًال ان السالم مستتب في لبنان، وثانيًا ان المجتمع الدولي يري
ددة وحوار             يعطي لبنان مجددًا مكانته الحضار     ين لغات متع ر محورًا لحوار ب ية، وثالثًا ان لبنان يعتب

ؤتمر وهو حوار                            ذي سيناقشه الم ه عن الموضوع ال ر في ذات ذا تعبي ددة، وه بين تقاليد وديانات متع
ات    تعدادات                  ? . الحضارات او الثقاف ة وان االس ذه القم وافرة النجاح ه ات مت هل تشعرون ان االمكان

آافية؟
ؤتمرات                      منذ أآثر    -  د اجتماعات وم ى عق ا عل ؤتمر واتفقن ه الم ينعقد في من عام زرت الفندق الذي س

اد      . تسبق القمة نفسها   ل انعق هناك مثًال فكرة عقد مؤتمر للمحامين وآخر لرجال األعمال في بيروت قب
.المؤتمر

دّي    .  وهناك نشاطات عدة لمختلف الهيئات الناطقة بالفرنسية وندوات مختلفة          ال اخرى    وشخصيًا ل آم
روت               ارغب في   . لم يتسّن لي ان اتكلم عنها بعد الني اريد اوًال ان اذهب والتقي القيادة الجديدة في بي

ّين نشاط بعض الشرآات التي تنتمي                    . اقامة سوق للفرنكوفونية   اك معرض يب المقصود ان يكون هن
ا ق                . الى العالم الفرنكوفوني   اوالت تعمل في بلجيك ديك شرآة مق م في         افترض ان ل د قامت بعمل مه

.اريدها ان تعرض ما قامت به وان يكون لها جناح. بعض الدول الفرنكوفونية
ا سّمي                  اك م ان هن رة، آ ة   " في مونكتون، حيث التأمت القمة األخي ة الفرنكوفوني ا     ". القري ة م دي قري

ه حوالى       . تنفعش عندآم، خليها سوق   ق سوق في داخل د خل ى ال   ٣٠اري ًا، باالضافة ال منظمات   جناح
ؤتمرات             ة عن االجتماعات والم ا ورسومًا بياني ا متمسك   . التابعة للفرنكوفونية التي ستعرض آتبه ان

بهذا األمر شخصيًا واقصد بذلك ان يكون الرأي العام ملمًا بنشاط هذه المنظمة وال يبقى االمر قاصرًا         
فه البلد المضيف؟ما هو المطلوب اآلن من لبنان بوص? . على الوزراء المختصين والقيادات

 ال بد من ان ُيبذل مجهود ديبلوماسي مع رؤساء الدول والحكومات لكي يشترآوا في المؤتمر وهذا            - 
ا           وم به ارات تق دول، وزي ى رؤساء ال ه ال ائل توجَّ المجهود مطلوب من الدولة المضيفة من خالل رس

 مختلف المؤتمرات آمؤتمر عدمفهذا هو التحضير الديبلوماسي للقمة وهو جانب معهود في . القيادات

قمة ": النهار"المطلوب تعبئة الرأي العام واشراك المغتربين بطرس غالي ل
 مكانته الحضارية وتثبت للعالم أن الحرببيروت الفرنكوفونية تعيد الى لبنان

 انتهت حقًا
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االنحياز ومؤتمر الوحدة االفريقية ومؤتمر جامعة الدول العربية، والهدف هو التأآد ان اآبر عدد من       
ان وجود   . الدول سيشارك في القمة ألنه من الممكن ان تكتفي دولة ما بايفاد وزير الخارجية او سفير               

تقوم هي ايضًا                 رئيس دولة يتطلب مجهودًا ديبلوماسيًا من ال       ٣٠ ة التي س ة المضيفة ومن المنظم دول
ة        ارات الالزم دول وبالزي اآو                ? . باالتصاالت مع ال ا في بام د هن وزاري المنعق ؤتمر ال دخل الم هل ي

حول الديموقراطية والفرنكوفونية في اطار التحضيرات لقمة بيروت؟
الم          وقد بدأنا عمليًا به   .  عنوان قمة بيروت هو الحوار بين الثقافات       -  د الع ذا الحوار بلقاء عقد في معه

.العربي في باريس في شهر ايار الماضي
الم                      ة والع ة من جه  آان هذا اللقاء االول مخصصًا لمناقشة الحوار بين العالم العربي او الثقافة العربي
ة       ام للجامع ين الع ؤتمر األم ذا الم رى، وحضر ه ة اخ ن جه ة م ة الفرنكوفوني وني او الثقاف الفرنكوف

عربية واألمين العام للمنظمة العربية للثقافة والعلوم وعدد من القيادات التي تنتمي الى العالم العربي         ال
ل للبحث في الحوار مع                . والعالم الفرنكوفوني على حد سواء     وسينعقد مؤتمر ثان في شهر آذار المقب

.الثقافتين االسبانية والبرتغالية
تم بال  ات ته ع منظم ى ارب وة ال نوجه   ُوجهت دع ة وس بانية والحضارة البرتغالي ة االس حضارة واللغ

دعوة الى مجموعة من القيادات السياسية والوجوه االدبية التي ستناقش ايضًا المشاآل التي تعترض                   
يط      ى تنش ل عل تطيع ان تعم اها تس ي بمقتض ائل الت ر والوس ي تزده ارية لك ات الحض ذه المجموع ه

ا ا بينه ي م اون ف تو. التع ى المس ا عل ي ام ة ف وزراء الثقاف ؤتمرًا ل نعقد م وني الخاص، فس ى الفرنكوف
ا في تموز           . آوتونو عاصمة بينين في حزيران المقبل، وهناك مؤتمر تحضيري آخر سيعقد في بلجيك

رة في                    ة االخي ة للقم و تتم ة، فه اآو حول الديموقراطي ا في بام المؤتمر الجاري هن ق ب أما في ما يتعل
ة تنقس     . مونكتون ؤتمرات القم م، وقسم يخصص                    : م قسمين  م ا ت ة عن آشف حساب لم قسم هو آناي

.للبحث في ما يجب ان يعمل في السنوات المقبلة
ام     ة االهتم ة الفرنكوفوني ون منظم ؤتمر مونكت ا م ف به ي آّل وعات الت من الموض ن ض  وم

ة ة ه     . بالديموقراطي ة اميرآي ع منظم اون م ة بالتع ول الديموقراطي ًا ح دنا اجتماع بق ان عق د س ي لق
ترآًا مع       . مؤسسة آارنجي آي يعرف العالم االميرآي ما هو العالم الفرنكوفوني          ثم عقدنا اجتماعًا مش

اريس وصوفيا، واجتماعات مع             ا وب الكومنولث حول الموضوع نفسه ثم سلسلة مؤتمرات في نجامين
اء                   . منظمات غير حكومية   ذه اللق ة لكل ه اآو هو تكمل ًا في بام د حالي ذي ينعق هل  ? . ات والمؤتمر ال

سنجد صدى لهذا الهم الديموقراطي في قمة بيروت؟
د من                    -   سنعرض في بيروت ما فعلناه منذ قمة مونكتون، ضمن الشق المتعلق بكشف الحساب، فال ب

ادئ     اآو، اي اعالن المب ي بام ا ف تتخذ هن ي س رارات الت ى الق ات عل دول والحكوم اء ال ة رؤس موافق
ه ق ل ل المراف امج العم ذ. وبرن ي ه دوبينف وزراء والمن ة ال ي موافق ال ال تكف ة . ه الح ن موافق د م ال ب

...وهذا اصعب طبعًا? . رؤساء الدول
ادات          ? .  ال، عادة يوافقون من دون صعوبة      -  لكن البحث في مسألة الديموقراطية اعاد تحريك االنتق

يًا وا             ار ان     التي توجهها بعض الدول االعضاء للفرنكوفونية بسبب تحّولها اطارًا سياس قتصاديًا، باعتب
ى            -. ذلك يضعف البعد الثقافي    اء عل ان بن يًا آ دًا اقتصاديًا وسياس ة ُبع  التوجه الذي اعطى الفرنكوفوني

ام       ? . طلب رؤساء الدول والحكومات    ر عن        . اشير هنا الى موقف تونس او فيتن الموقف التونسي عّب
.لمؤتمر، اي الديموقراطيةنفسه خالل مؤتمر باماآو بابداء تحفظ شديد عن موضوع هذا ا

ة             -  دول            .  تونس قبلت ان تعترف بهذا االطار، ولكنها طلبت عدم المبالغ اك طلب من ال ان هن د آ وق
و              ة آوتون م المتحدة           (المشارآة في قمة هانوي، وقبل ذلك في قم ًا لألم ًا عام ، )حضرتها بصفتي أمين

ى السياسة واالقتصاد       لقد طلب البعد السياس   . العطاء الفرنكوفونية بعدًا سياسياً    ي ألن الثقافة بحاجة ال
 آان اختيارآم امينًا عامًا للفرنكوفونية تعبيرًا? . هذا القرار اذًا هو بناء على طلب الدول. لمساندتها
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ون                ". التسييس"مباشرًا عن إرادة     ة، آيف تعّرف ة العام اآلن، وبعد ثالثة اعوام من وجودآم في األمان
 هي الفرنكوفونية اليوم؟فلسفة الفرنكوفونية ؟ ما

ة والحضارة الفرنسية              -  دفها فال          .  أوًال يجب اال تكتفي الفرنكوفونية بالدفاع عن اللغ ذا ه ان ه و آ فل
. مستقبل لها ألن االنكليزية طغت على المجتمع الدولي

ال  . الفكرة األساسية هي الدفاع عن التعدديتين الثقافية واللغوية      . م العربي ومن هنا فكرة الحوار مع الع
اون مع                         ذلك التع ة وآ ة الفرنكوفوني ة والقم ة العربي ين الجامع اون ب اول اتفاق تم عقده آان اجتماع تع
ة الزراعة                       ة ومنظم م المتحدة للتنمي امج األم ة آبرن ة الفني الكومنولث واالتفاقات مع المنظمات الدولي

.ندافع عن التعدية اللغوية في القمة الفرنكوفونية . هذه هي اذًا الفكرة االساسية. والتغذية
ة هي التي ستضمن              ا، ألن التعددي بانية وغيره ة، وعن الصينية واالس ة العربي دافع عن اللغ  نحن ن

تقالل ى من االس ّدًا أدن دول ح دافع عن . لل ي ان ن ه ال يكف ة ألن ة العالمي دافع عن الديموقراطي ذلك ن آ
ة ة او القومي ة الوطني ي عصر العو. الديموقراطي د ف ة او  ال ب ة الوطني ن الديموقراطي ل م ة ان ننتق لم

ة     ة،     . القومية الى الديموقراطية العالمية، اي دمقرطة العالقات الدولي ة الدولي ك الديموقراطي وأساس تل
ة                           ة في اساس الديموقراطي ة الحزبي ا التعددي ة، مثلم ة واللغوي ة الثقافي د، هي التعددي ور بع التي لم تتبل

ة  ة والقومي ن ? . الوطني ة م ات      ثم ي العالق ة ف اب الديموقراطي حية غي يًا ض تم شخص م آن ول انك  يق
.الدولية

 . انا اوافقك الرأي، ولكننا بدأنا نقترب من هدف الديموقراطية في العالقات الدولية -
ابع الرسمي  ا الط ه بسبب تغليبه ذي تّدعي ه ال ذا التوج ة مناقضتها له ى الفرنكوفوني بعض عل ذ ال  يأخ

ون حيث              ول. الحكومي في نشاطها   علكم تذآرون في هذا المجال االنتقادات التي وجهت الى قمة مونكت
.قيل ان الصحافة استبعدت وغاب حضور المثقفين والشخصيات من المجتمع المدني

اك       .  لقد دعونا الى مونكتون منظمات دولية غير حكومية وقيادات آثيرة          -  ولكن لفهم الذي حصل هن
ل أشهر في           من ناحية التنظيم، يجب التذآير     د قب ان عق ذي آ ؤتمر الكومنولث ال ة، وهي أن م بالخلفي

ذا األمر في                    مدينة آندية اخرى هي فانكوفر شهد تظاهرات عدة مناوئة، فخاف الكنديون ان يتكرر ه
  .مونكتون

ة صغيرة              اد        .  ثم ليس في مونكتون اماآن آافية، فوالية برنسفيك الجديدة والي ك موضع انتق ان ذل وآ
ع هو عن نفسه                  وحصلت جلسة    ة وداف ة الوالي يس حكوم ا يجب    . علنية هاجم فيها الصحافيون رئ آم

اد       . اعطيكم مثل قمة بيجينغ المخصص للمرأة     . ربما تذّآر تجارب اخرى    ون االنتق حين اراد االميرآي
. آلم من المؤتمر الحكومي٦٠قالوا ان مؤتمر المنظمات غير الحكومية ينعقد على بعد 

ق     . ل في قمة آوبنهاغن حول التنمية البشرية من دون مشاآل      لكن الشيء نفسه حص     ا يتعل ا في م ام
حتى اآلن، آانت المؤتمرات  . بالبعد الديموقراطي، فاعتقد اننا نساهم من خالل طريقة عملنا في تقدمه          

تويين       ى مس د عل ر حكومي         : الدولية تنعق اش التي          . مستوى حكومي ومستوى غي ات النق ا في حلق هن
دول             تتخلل مؤتمر ب   ي ال فالمنظمات  . اماآو، ترى المنظمات غير الحكومية على قدم المساواة مع ممثل

ة            انيين وجمعي ة البرلم الفرنكوفونية تعّبر عن هذا البعد الديموقراطي، آجمعية رؤساء البلديات وجمعي
ي هل الفرنكوفونية ه  ? . الجامعيين، وآلها تجسد مشارآة اطراف غير حكوميين في العالقات الدولية         

محاولة لمقاومة العولمة ام هي جزء من العولمة؟
ة  .  العولمة مفروضة على المجتمع سواء رضينا ام لم نرض         -  د   . ولكن هناك عولمة وعولم نحن نري

ة      ن الديموقراطي ى م دًا ادن من ح ة تض ة       . عولم د عولم اد، نري ال واالقتص ة الم اك عولم ا هن مثلم
. سلطات اخرىان سلطة الدول تتراجع لمصلحة. للديموقراطية

ة واالرهاب     ومي آالبيئ ى المستوى الق ا عل دة ال يمكن معالجته اك مجموعة من المشاآل الجدي  وهن
 وهل. هذه القضايا تعالج على مستوى دولي. والمال واالقتصاد واالمراض ووسائل االتصال الحديثة
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وقراطي او نظام        وقراطي؟   معالجة هذه القضايا على مستوى عالمي تتم من خالل نظام ديم ر ديم  غي
ة              . اآلن تتم من خالل نظام غير ديموقراطي       ر ديموقراطي ة غي ى عولم ل ال ا تنتق ة انه . خطورة العولم

ة         ? . نحن لسنا ضد العولمة ولكننا نريد ان نساهم في ديموقراطية العولمة           دفاع عن اللغ لقد قلت ان ال
ًا        هل  . الفرنسية في اطار الفرنكوفونية هو دفاع عن اللغات االخرى         نفهم انه لو آان بطرس غالي امين

عامًا للجامعة العربية ، وهو ما آان ممكنًا جدًا ، لكان مارس الدور نفسه؟
الم                               -  ى الع اح عل ع عن االنفت ة مصر آنت اداف ر خارجي دما آنت وزي ي عن م، ألنن ر نع  الى حد آبي

و         . الكبير ة    انا الذي جعلت مصر تنضم الى الفرنكوفونية، آما جعلت الحزب ال ى األممي طني ينضم ال
ة                . االشتراآية ة يخدمان الهدف الثالث للفرنكوفوني ى التعددي اح عل ر واالنفت الم الكبي ى الع اح عل االنفت
  .ألنه من خالل الحوار مع الحضارات المختلفة نساهم في ثقافة السالم. وهو السالم

ة او للكومنولث او لمن دول العربي ة ال دًا لجامع ان الهدف واح م  واذا آ ة او لألم دة االفريقي ة الوح ظم
المتحدة، فان بعض الوسائل مشترآة ايضًا وهي االنفتاح على العالم الخارجي، االتصال والحوار مع                

ر      . هل هناك دولة عربية اخرى مرشحة لدخول الفرنكوفونية       ? . العالم الخارجي  فقد سمعنا ان الجزائ
تبدي استعدادًا للبحث في هذا الموضوع؟

ة في الوقت                      هناك عو  -  ى الفرنكوفوني دول ان تنضم ال امل سياسية تجعل من الصعب على بعض ال
ة                 الحاضر، آما هناك في المقابل عوامل سياسية دعت بعض الدول التي ليست لها مصلحة فرنكوفوني
لوفينيا التي ترغب اآلن في االنضمام         دونيا، او س مباشرة الى ان تنضم الى الفرنكوفونية آالبانيا ومق

افي      نجد ُبعدًا سي  . نا وآذلك السودان  الي ذه           . اسيًا غالبًا الى جانب البعد الثق ى ه دول تنضم ال ان بعض ال
اك دوًال                           ا ان هن افي آم ة مباشرة بالجانب االقتصادي او الثق ا عالق يس له المنظمة ألسباب سياسية ل

ري             ? . ناطقة بالفرنسية آالجزائر ال تنضم السباب سياسية          رًا في الموقف الجزائ اك تغي دو ان هن يب
.قلالرسمي على األ

ا زال                   -  ة، ولكن الوقت م ة للفرنكوفوني  هناك اتصاالت ثنائية، واتصاالت من طريق الوآاالت التابع
 هذه الرغبة يسندونها الى وجود  -وماذا عن الرغبة االسرائيلية في االنضمام الى المنظمة؟   ? . مبكرًا

ا هو مو  ? . نصف مليون فرنكوفوني في اسرائيل وهم الذين أتوا من المغرب          ة    وم ة لجه قف المنظم
رار     -قبول اسرائيل أو عدم قبولها؟    ذ الق م ينف ا ل ق   ? . ٤٢٥ لبنان آان يرفض االنضمام طالم م يعل ول

؟٢٤٢ذلك بقرار 
ة             -  دم         .  ال استطيع ان اجيب عن هذا السؤال، عليك ان تسأل الديبلوماسية اللبناني م تتق وفي اي حال ل

ول         -دولة فلسطين بطلب؟    وفي حال تقدمت    ? . اسرائيل اصًال بطلب رسمي     الرد على ذلك هو ان قب
دول والحكومات                 رار سياسي يصدر عن رؤساء ال اع؟      ? . الدول هو ق ة او باالجم ادًة،   -باألآثري  ع

وب  اع مطل وني ال        ? . االجم الم الفرنكوف ي الع رة ف اك دول آثي ة، هن ألة الديموقراطي ى مس د ال لنع
اآس       اه مع ي اتج ت ف ل دخل ة ب ارس الديموقراطي دول    تم ذه ال رز ه ونس اب ا وت ة  .  له ل للمنظم ه

ك؟  ي ذل ة ف ا رغب دخل وهل له ائل للت ة وس ًا بالشؤون -الفرنكوفوني د اهتمام م تب ة ل  أوًال الفرنكوفوني
ًا سريعًا                         ًا ال تستطيع ان تتحرك تحرآ انوي، فهي تالي السياسية اال منذ ثالثة اعوام، اي منذ مؤتمر ه

.واتفي هذا المجال الجديد قبل مرور سن
ة والديبلوماسية            ى            ? .  عادة آل شيء يتم عبر االتصاالت الجانبي ى وجودآم عل ة اعوام عل د ثالث بع

دعم                     دم ال رأس هذه المنظمة، هل تستطيعون القول من يدير الدّفة، هل هي دول الشمال، وهي التي تق
ع د -المالي، أم دول الجنوب هي التي تحرك؟ من يقرر في النهاية؟       ة    هناك في الواق ة حقيقي يموقراطي

ة في       : لو سألت السؤال في اسلوب آخر     . في هذه المنظمة، وتفاعل بين آراء متعددة       من هي انشط دول
رار                      اذ الق وة اتخ ا ق ة له ة نشيطة ودول اذه      . هذه المنظمة؟ فهناك فرق في ان تكون دول تم اتخ رار ي الق

.عبر االتصاالت
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رح   ?  ا تقت ؤال آم أل الس ب، سأس ي اذًا ان : طي ن ه ة؟  م ط دول ك -ش دا وآيبي ًا  ? .  آن ًا أو ايض مالي
يًا؟  اح    -سياس ات وانفت م اقتراح ة، له ذه المنظم ام به ي االهتم ية ف اك ارادة سياس ق  .  هن ا يتعل م

ي                ه الفكر االوروب ر من دي اآث ى أي   ? . بالتكنولوجيا الجديدة الخاصة بالمواصالت مصدره فكر آن ال
ين السياسة الفرنسية او ا           ة؟         مدى هناك مسافة ب ة الفرنكوفوني  تحاول   -لديبلوماسية الفرنسية والمنظم
ا وزن في                 ٥٥المنظمة ان تؤآد انها مستقلة وتمثل مجموعة         دول التي له  دولة ولكن ال شك في ان ال

.هذه المنظمة هي فرنسا وآندا
ة        ات مالي ا امكان ا من          .  هي الدول التي له ا له ة لم دول االفريقي اك بعض ال  وال شك ايضًا في ان هن

ة  ذه المنظم ل ه د داخ ى    . تقالي ول ال م تتح ا ل ا، ولكنه ارج فرنس أت خ ة نش ذه المنظم وال ننسى ان ه
ا  . آندا هي ايضًا عضو في الكومنولث          ? . مشارك سياسي اال بمبارآة فرنسا وايضًا مبارآة آندا        فم

ى  وفي  ? .  الكومنولث عمره عشرات السنين    -هو الفرق بين الكومنولث ومنظمة الفرنكوفونية؟        المعن
السياسي والثقافي؟

ة-  ة دولي بحت لغ ة اص ة االنكليزي افي ألن اللغ ب الثق تم بالجان ى ان يه ث ال اج الكومنول .  ال يحت
ة   ة الثقافي ة بالناحي ة مهتم ادية   . الفرنكوفوني ة واالقتص ة التجاري ة بالناحي ذ البداي تم من ث اه . الكومنول

اد     ة االقتص ام بالناحي دأ اإلهتم م تب ة ل رة  الفرنكوفوني نوات االخي ي الس زي  . ية اال ف ث مرآ الكومنول
دة اجتمعت مع بعضها            ". زيادة" االت ع دئيًا في سنة          ? . الفرنكوفونية محصلة وآ تكم مب تنتهي والي

. مع انعقاد قمة بيروت٢٠٠١
ي                - هل عندآم رغبة في التجديد لوالية جديدة؟          رة طلبت من ادات آثي  لم أتخذ القرار بعد، رغم ان قي

  هل الرغبة موجودة عندآم؟? .  في العملاالستمرار
الم العربي            ? .  ال اعرف بعد   -  ي من الع ام اآلت ين الع د لألم هناك من يقول ان المنطق يفرض التمدي

ة؟     مة عربي ي عاص ة ف د القم دما ُتعق روف  -عن رف الظ د يع ن ال أح حيح، ولك ا ان ? .  ص اذا اردن
ا      ب اللبن ن الجان وب م و المطل ا ه روت، م ة بي ى   نلخص قم افة ال دة باالض ة الجدي ن الحكوم ني وم

ر                   ذا غي ت؟ ه المجهود الديبلوماسي؟ هناك شعور في بيروت ان السنتين الماضيتين آانتا مضيعة للوق
ة           ة اليسوعية وجامع يما الجامع ة والس ًا الجامعات اللبناني ه حالي ذي تبذل ود ال ى المجه دقيق بالنسبة ال

  .الكسليك، وهذا مجهود مهم وحقيقي
ذا  ة. الجانب اذًا هو موجود ه ة التحتي ذلك جانب البني ام، . وآ رأي الع ة ال ًا موضوع تعبئ ى طبع يبق

دة                     ات ووزارة جدي دك انسحاب اسرائيلي وانتخاب ان عن . ولكن من الصعب ان تعّبئ الرأي العام اذا آ
ون،      ة مونكت ل قم نتين قب دى س ى م دي عل ام الكن رأي الع ة لل د حصلت تعبئ ارن، فق  اذا اردت ان نق

.انا ذهبت مرتين الى مونكتون قبل القمة... مسابقة على شعار القمة، اجتماعات، الخ
ا                     ة آله ة الكندي ة االتحادي ذلك الحكوم  الحكومة المحلية في والية برنسفيك الجديدة وحكومة آيبيك وآ

ؤتمر           روت، فح        . ارادت العمل على تعزيز الفرنكوفونية من خالل التحضير للم ى بي ا بالنسبة ال تى  ام
وهل هذا مصدر قلق؟? . االن ال تعبئة باستثناء التحضيرات الجامعية

ق -  يس مصدر قل ال، ل ي    .  آ يطة ف ًال نش ن فع م تك دول ل ة، وبعض ال ؤتمرات آاف ا حضرت الم ان
لو سألتني عن الدولة االنشط في التحضير لقمة، لقلت لك انها آندا، الن آندا لها             . الفترات التحضيرية 

. ايضًا له مصلحةولبنان? . مصلحة
ان،                          -  اريخ لبن ًا في ت م يحصل يوم ذا ل ة، وه يس دول  طبعًا له مصلحة، النه سيكون هناك ثالثون رئ

ه   . ناهيك باالنفتاح على العالم الخارجي واظهار مدى التقدم واثبات للعالم ان الحرب انتهت حقاً              آما ان
وان         يستطيع االستفادة من هذه القمة لتفعيل االتصاالت مع الجال         يما ان عن ة، والس يات اللبنانية المغترب

ذا              . المؤتمر حوار الثقافات   يد ه من اآثر من اللبنانيين المنتشرين عبر القارات والثقافات يستطيع تجس
هذه فكرة جديدة، هل تناقشتم فيها مع الطرف اللبناني؟? الحوار؟ 
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ذا     .  تكفي، يجب تنفيذها   الفكرة ال .  سافعل ذلك عندما التقي المسؤولين الجدد في بيروت        -  ه له انا متنب
ة       ى                . الموضوع منذ زمن، واعرف الجاليات اللبناني ي اعطيت تعليمات ال ا الن ي شعبية بينه وآانت ل

ريين       ي المص ا تحم انيين آم ة اللبن وب حماي ة بوج رب اللبناني الل الح رية خ فارات المص ن . الس لك
ا          الحماية الحقيقية، خارج حاالت الطوارئ، ال تستقيم اال         اذا عّبرت الدولة في بلد األصل عن اعترافه

يفة        ة المض يس الدول دعى رئ دها، او ي ا ويتفق ر لزيارته أتي وزي ات، في ذه الجالي ود ه وس بوج الملم
.عندما يزور رئيس دولة افريقية لبنان، فان نظرته الى اللبنانيين تتغير حكمًا. لزيارة لبنان

ات اب وام        . ب الى اهلها   هذا تمامًا مثل الفتاة التي تعّرف الشا        ذه الجالي ًا، في    . يعني ان يكون له احيان
دول      ذه ال بعض الدول، قد ينظرون الى اللبنانيين على انهم الجئون، ولكن اذا ذهب المسؤولون عن ه
ة                    دهم بطريق انيين عن ى اللبن انهم سينظرون ال لزيارة بيروت ورأوا انها احسن حاًال من عواصمهم، ف

انظر ما فعلوا في  . ذا الموضوع النني آنت في فترة من الفترات وزير المغتربيناتكلم عن ه  . مختلفة
.آنت اقترح ان تفعل مصر ذلك ايضًا". مجلس الفرنسيين في االغتراب"فرنسا عندما انشأوا 
اش حجم مشاآل المصريين            :  طبعا، آان يقال لي     ا يكفين انت عاوزنا نهتم بالمصريين في الخارج، م

ه خائن            ١٥قبل  . األمور تتغير لكن  . المقيمين ًا وآأن ال .  عامًا، آان ينظر الى المصري المغترب تقريب
بعد االنتهاء من  " التسوية مستمرة. "بد من تحول آبير حتى يفهم ان المغترب بمثابة سفير فوق العادة         

 االقليمية   رأيه في االحداث   - بصفاته المتعددة    -المقابلة، آان من غير المعقول أّال نسأل بطرس غالي          
ات السريعة     ا من مسيرة       ? . وتطوراتها االخيرة، فكانت هذه االسئلة واالجاب ا خرجن دون انن هل تعتق

التسوية في الشرق االوسط؟
اد حل والمصالحة     -  ا   .  في رأيي ان التسوية مستمرة ألن ال مخرج للصراع اال من خالل ايج ذا م ه

ق  ه المنط اتو  . يفرض رائيليون ب طينيون واالس م ال     الفلس د انه ى ح اديًا ال ًا واقتص داخلين جغرافي ا مت
د من التشدد              ? . يستطيعون اال البحث عن صلح عاجًال ام آجالً        ى المزي وفي حال اتجهت اسرائيل ال

تد       -المحصن بالوحدة الوطنية؟     ة االمر ستش  تستطيع اسرائيل ان تتشدد سنة او سنتين، ولكن في نهاي
بأي شروط يمكن الدولة الفلسطينية ان تقوم؟? . حرآة الذين يرغبون في التعايش

ة    .  الدولة الفلسطينية قائمة منذ اآلن     -  . وال شك في انها ستشمل غزة والجزء االآبر من الضفة الغربي
م  -يبدو ان العراق بدأ يتفلت من العقوبات، هل نستطيع القول ان زمن الحصار قد وّلى؟                ?  ًا  .  نع طبع

ت د من الوق زم المزي ا آنت. يل يس ان اني، ول ذي يع ي هو ال ه، فالشعب العراق ذا التوج د ه ًا اؤي  دائم
.اذا آنت تريد تغيير النظام، ال بد من تقوية الشعب. النظام

رر                    " تحفيز الديموقراطية     ة، يتق ات ديموقراطي ابع من انتخاب م ن ى حك اذا حصل انقالب عسكري عل
ر من            ال شيء يعّبر عن الطابع السياسي الذي يغ       ". تجميد العضوية  ة اآث ة الدولي ى الفرنكوفوني لب عل

اني عن       ٣الصادر في   " اعالن باماآو "هذه الجملة الصريحة الواردة في احد بنود         وزراء " تشرين الث
ية  م الفرنس ي تتقاس دان الت ات البل دول وحكوم ود ال اء وف ال "ورؤس ام اعم ي خت دولي "، ف ؤتمر ال الم

". في الحيز الفرنكوفونيلتقويم ممارسات الديموقراطية والحقوق والحريات
ات      ١٩٩٨ وآانت قمة مونكتون عام   ع حلق ه خالل ارب  اوصت بعقد هذا المؤتمر الذي تم التحضير ل

ا              اد وصوفيا عاصمة بلغاري اآو الستضافة        . عقدت في باريس ونجامينا عاصمة تش ار بام وجاء اختي
ي  الي ف ة م ًا لنجاح جمهوري ؤتمر تكريس ديموقراطي"الم ال ال ة ال" االنتق ذي اعقب سقوط ديكتاتوري

. وقرار الجيش االنسحاب من السياسة١٩٩١موسى تراوري عام 
وني عن الهواجس                             ؤتمر الفرنكوف ال الم اح اعم ه في افتت ا عمر آوناري الي الف رئيس الم ر ال  وقد عّب

في حاالت    " واجب التدخل "المالزمة لعملية االنتقال الى الديموقراطية حيث ذهب الى حد الدفاع عن            
ان    . انقطاع المسيرة الديموقراطية، آما حصل أخيرًا في ساحل العاج         اآو   "واذا آ م يأخذ    " اعالن بام ل

 ، اال انه اوصى بسلسلة من االجراءات يمكن مجلس وزراء"واجب التدخل"صراحة بمبدأ 
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دما تحصل    ين او عن د مع ي بل ة ف يرة الديموقراطي اع المس ال انقط ي ح ا ف أ اليه ة ان يلج الفرنكوفوني
ة،           خ ى وظائف دولي ي ال د المعن دمها البل روقات آبيرة لحقوق االنسان، منها رفض دعم ترشيحات يق

ى                         اون، والتوصية ال رامج التع د ب د، وتجمي ذا البل ة في ه د االجتماعات الفرنكوفوني واالحجام عن عق
نح تأشيرات دخول ل           دم م ع     "الدول االعضاء بع د مشارآ        "مسؤولي األمر الواق ى تجمي ة ، وصوًال ال

.الدولة العضو في الفرنكوفونية
ة    ه بالديموقراطي نعم آل وني ي ز الفرنكوف ة ان الحي راءات الممكن ذه االج راد ه ن اي أ م م خط د يفه .  ق

والحقيقة ان العديد من الدول المشارآة تتميز بسجل حافل في مجال خرق حقوق االنسان، فضًال عن                
اخ المسيطر                اال ان هذه الدول تبدو في       . انتفاء التعددية فيها   ه في المن اعي يصعب التمسك ب ع دف موق

ة،                          دول الممول ع من تضافر ضغط دول الشمال وهي ال اخ ينب ة، وهو من على مؤسسات الفرنكوفوني
ديموقراطي            ال ال وفي مقّدمها آندا وحكومة آيبيك، وضغط بعض دول الجنوب التي نجحت في االنتق

ة التي شارآت في اع              ر الحكومي ابقة في         وحمالت المنظمات غي ر س ا يعتب اآو في م ؤتمر بام ال م م
.العالقات الدولية

ى ضوء تحفظات                " اعالن باماآو " والنتيجة ان     ًا عل ان متوقع ذي آ در ال م يحمل طابع التسوية بالق ل
ة نمط تنظيم             . دول مثل تونس وفيتنام    رى للديموقراطي واذا آان اإلعالن قد لحظ ان الفرنكوفونية ال ت
ه يجب األخ  دًا وان د، اال ان معارضة   واح ل بل ة لك ة واالجتماعي ة والثقافي ذ بالخصوصيات التاريخي

ة المقترحة         ة وال االجراءات العقابي ة الحزبي ادي بالتعددي د المن يبقى ان  . فيتنام لم تنجح في شطب البن
ة        ي قم ات ف دول والحكوم اء ال ها رؤس ى يكرس يات حت ابع التوص ل ط تظل تحم راءات س ذه االج ه

 .بيروت
 

يرسمير قص



 
 
 
٨ ٢٠٠٠ تشرين الثاني ١

 
Id-Reference 00-Pr-000430  
Media (Support) HC 

Title  
المطلوب تعبئة الرأي العام واشراك المغتربين بطرس 

قمة بيروت الفرنكوفونية تعيد الى لبنان ": النهار"غالي ل
مكانته الحضارية وتثبت للعالم أن الحرب انتهت حقًا

Subtitle   
Section  مقابلة
Language  عربي
Source  النهار

Page  ٥ 
5

Date   ٢٠٠٠ تشرين الثاني ١٨السبت 
18/11/2000

Author   مالي( من باماآو سمير قصيرحوار أجراه(
Co-Author   
Keywords   
 Persons غالي.بطرس.بطرس
 Locations  فلسطين– اسرائيل – اميرآا – بلجيكا – بيروت –لبنان 
 Dates  

 Themes 
 – بيروت –فرنكوفونية . قمة–غالي .طرسب.بطرس
 –حضارات . حوار–فرنكوفونية . قمة–لبنان 
فلسطين. اسرائيل–اوسط .شرق

Subject   
 
 


