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  في باريساالونيسكو لمنظمة  38رئيس الوفد اللبناني في المؤتمر العام  - كلمة وزير الثقافة

  المؤتمر العام رئيسْ  السيد

  المجلس التنفيذي السيد رئيسْ 

  السيدة المديرة العامة

  الوفود السادة رؤساءْ 

  السيدات، السادة

هْ  ةْ  أتوّج التھنئ امْ  لرئيسِ  ب ُ المؤتمر الع ا أ ديرةْ  ثمن جھودَ ، كم ةْ  الم ام ً ھنوِّ وم الع ةْ  ا الي  المجلسْ  رئيسْ  بفع

  التنفيذي. مع تمنياِت النجاْح للمنظمة في دوَرِتھا الثاِمنْة والثالثين...

نةْ  ، في ھذه القاعةْ حْ وفرَ  أملٍ  ني لحظةُ رُ غمُ تَ  اراتْ  عار تناغمْ تحت ِش  ،ممثلي الدولِ  الحاض  فْ وتكاتُ  الحض

  !نا الَصغيربِ على كوكَ  االنسانْ  انسانيةْ  شموليةِ  وإعالءِ  رْ شَ البَ  ثقافاتِ 

ةْ المؤِس  بين الدولِ  كانْ  بأنَّ لبنانْ  ،نا اليوماعتزازَ  واذ نؤكدُ  كو س في  علومْ وال الثقافةِ  ، ايماناً بدورِ لالونيس

، يطمح لقومن ھذا المنط .نا والممارسةْ في توجھاتِ  االونيسكو ثابتةٌ  رسالةَ  ... فانَّ البشريْ  المجتمعِ  تطويرِ 

تجري في  كو من خالل االنتخابات التي س ھر  11لبنان لنيل مقعد في المجلس التنفيذ لالونيس من الش

  الجاري.

  السيدات، السادة

رقُ  يعيشُ  طْ  الش اراتْ  لمعالمِ  وھدمٍ  وتھجيرٍ  تذابحٍ  العربي تحديداً، مرحلةَ  والعالمُ  االوس بابٍ ، الحض  ألس

تنامي و الديمقراطيةْ  والى غيابِ  ،ةْ واالميَّ  الفقرِ  داخلية ھي نتاجُ  وألسبابٍ ول، د"ال بمصالحِ  ترتبطُ  خارجيةْ 

قة، في المنطومجموعات بشرية وھّجرت اقلياٍت  الحضارةْ  التي دّمرت معالمَ  االلغائيةْ  االرھابيةْ  االصوليةْ 

 الف السنين في العراق وسوريا...منذ آفيھا متجذرة كانت 

اءِ  فكرةَ  نَّ إ كو ولدت إبانَ  انش  وتاليتاريالت يواجھون الفكرَ  الحلفاءُ  كان يوم الثانيةْ  العالميةِ  الحربِ  االونيس

تنھاِض ما احوجَ  !االغائي ديْ  وااللغاءِ  الحقدِ  موجاتِ  لوقفِ  التنويرْ  قيمِ  نا اليوم الى اس ي ف والفكريْ  الجس

  االرض! من اصقاعِ  بؤرةٍ  غيرِ 

ھم في عقولِ البشر، ف في عقولِ  لدُ تتوَّ  الحروبُ  التأسيسي لالونيسكو "لما كانتِ  الميثاقْ  ولقد جاء في ديباجةِ 

  ..."السالمْ  بنى حصونُ ان تُ  يجبْ 

ؤولينْ إننا اليومْ  اتُ  ومعنا قادةْ  ، كمس س المْ  ثقافةِ  ون الى بناءِ مدعوُّ  ،الفكر الرأي ومؤس قى كي ال تب ،الس

  ...الشعوبْ  وخصائِص  والحرياتْ  يمِ القِ  احترامِ رتجى، في االونيسكو مثاالً بعيداً يُ  مبادئُ 

  ...الحرةْ  المجتمعاتِ  لبناءِ  وسيلةً  والعلومْ  سوى المعرفةِ  وليسَ 
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كانِ  %16نعرف جميعاً ان  دين ال يقرأون بحسبْ  من س كو، بينھم حوال العالم الراش  70 ىارقام االونيس

ـ  االلكسو إلحصائياتِ مليون في العالم العربي تبعاً  في كل  فيھا المعلوماتُ  تيّسرتْ  ، في لحظةٍ Alecsoال

  ة!حالمسلّ  والنزاعاتِ  الحروبِ  ارقاماً في مناطقِ  تزدادُ  !!! وھذه النسبْ الناسْ  بيوتِ 

بدَّ  يهِ  وال  نان حقَّ  من التنو يةَ بان لب يةْ  في المرحلةْ  التعليمْ  ق الزام تدائ ما فتحتْ االب مدارسُ  ، ك ةْ ا ال ناني  للب

  الظھر وھم باآلالف... السوريين في فترة بعدَ  من النازحينْ  االطفالْ  لتعليمِ  ھاابوابَ  الرسميةْ 

  السيدات، السادة

حراً ب الھاربين والرجال والنساءِ  ، موجاٍت من االطفالِ التواصلْ  نا ووسائلِ على شاشاتِ  ما نشھدُ  لعّل أفظعَ 

  ھم!!!في بلدانِ  مجازرِ الوبراً، من 

فْ  مليونْ  حوالى ،اليومْ  لبنانَ  على ارِض  مخيماتِ في ال عبةْ  نازحْ  ونص وري في ظروف ص ھم ب ءُ ينوَ  س

اتِ  الدولِ  لدعمِ  لبنان، وھو بحاجةٍ  س ى حوالىالرعايةْ  بأعباءِ  العالمية للقيامِ  والمؤس  500 ، دون ان ننس

  جئ فلسطيني في المخيمات.الف ال

اةَ  ّكل ازمةً  إنَّ مأس وريين، تش ةً  للبنان على غيرِ  كبيرةً  النازحين الس عيد، خاص كان عددَ  ص ل ھم بات يش

  من عدد سكانه!  %30نسبة 

ُد الدوَل والمنظماْت العالميْة  انني من عبَر ھذا المنبر اعداْت التي تمنُحھا للمھجّ  -اناش يْن رالى جانب المس

  ِرعايِتھم.ان تقدْم الدعْم المالي مباشرًة الى الدولْة اللبنانية لمساعَدِتھا على  -

 الى وطنھم. النازحينْ  السالم في سوريا تمھيداً لعودةِ  واحاللِ  الحربْ  بإنھاءِ  بْ ان المجتمع الدولي ُمطالَ 

   الً كبرى.لوھموٌم كبيرة تنتظر ح

ببِ و تقرار وانعدامِ  الحروبْ  بس اريةْ  المعالمُ  تتعرضُ  ،االس  نھبِ الاالثرية و المواقعِ  الى تدميرِ  الحض

واقِ  تھريبْ الو وداءْ  العالميةِ  في االس تة ملياراتْ  بلغت ارقامُ  .الس ب  المبيعات س نوياً، بحس دوالر س

  ...الدوليةْ  التقديراتِ 

كو وجھودَ  دورَ  انني اذ اثّمنُ  اري ھذا االرثْ  في حمايةِ  العامةْ  المديرةْ  االونيس د، أ الحض  التزامَ  ؤكدُ المھدَّ

لةْ  ذاتِ  االمنْ  مجلسْ  وبقراراتْ  بالمعاھداتْ  الكاملْ  لبنانْ  الجھود لمحاربة االتجار  لَ كُ  لُ ولبنان يبذُ  .الص

 باألثار.

اةَ  االنحباس الحراري لتزيدَ  وتأتي ظاھرةُ  ببِ  راً للمناخْ ي، تدميراً للبيئة، وتغيالمأس امةا الغازاتِ  بس  لس

  وم.ھا حتى اليمن أخطارِ  في التخفيفِ  العالميةْ  المناخِ  مؤتمراتِ  كلُّ  من المصانع والتي فشلتْ  المنبعثة

الطبيعية  لمواردِ ا البيولوجي وانخفاِض  ويكاد يقضي على التنوعِ  دّمر البيئةَ  الصناعيةْ  بين الدولِ  فالتنافسُ 

  االرض! على كوكبِ  الحياةَ  ويھّدد البحريةْ  والثروةِ 
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در عن مؤتمرِ  نا بقراراتٍ أملُ  توى الدولِ  ايجابية تص عيد ، يُ الكبرىْ  باريس القادم، حول المناخ، على مس

  ...االرضْ  البيئي في صحةِ  شيئاً من التوازنِ 

 ،السيدات، السادة

 كو حيثُ االونيس بمبادئْ  ثونْ تشبِ في لبنان مُ  فإننا، االرضْ  اتِ والدمار في قارَّ  والمآسيْ  من الحروبْ  غمِ بالرُ 

أتْ أَ (جبيل)  الحرفْ  في مدينةِ  كو المركزَ  نش انْ  لعلومِ  ليْ وْ الدَّ  االونيس  بلدَ  هِ يفاخر بكونِ  ، ولبنانُ االنس

 النسانيْ ا السماوية والحوارُ  الرساالتُ  هِ كما قال البابا يوحنا بولس الثاني، حيث تتآخى على ارضِ  ،الرسالةْ 

  الحّر، نموذجاً.

  .الجميلْ  على ھذا الكوكبْ  نا البشريةْ عطاءاتِ ھا رَ بْ عَ  نُ يِّ زَ نُ  ،عبورٍ  فرصةُ  والحياةُ  مطلقةْ  قيمةٌ  االنسانُ 

  ...والمجتمعاتْ  في العقولِ  ،للسالمْ  قالعٍ  نيانِ بُ وبِ  ،االنسانْ  قيمِ  نِ الوبأ ونا نحتفلُ عُ دَ 

  .الحياةْ  وببھاءِ  باألملْ  إننا محكومونَ 

  وزير الثقافة
  ريمون عريجي
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