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كو بعثة لبنان الدائمة لدى االونس  

باريس               
 
 
 
 

 كلمة القاضي حممد وسام املرتضى
 مهورية اللبنانية وزير الثقافة يف اجل

 سكواملؤمتر العام لألون خالل
 ٢٠٢١| ١١| ١١ريخ بتا  ،ريسابيف 
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 ،املؤمتر العام  رئيسد السي
 ،ذي اجمللس التنفي  رئيسالسيد 

 ،رة العامة ة املديدسيلا
 والسادة، السّيدات أيها

 لبنان،  من جئُتكم
 بريوت، استضافْته الذي  العام املؤمتر رئيس   فرجنية، محيد بلد   من 

  ضمن   منظمت نا،  ان  حيط  أحد    على   ترتفعُ   اليت  قدموس  وإشارات    الريس  عارف  بلد  و 
  الفنية"، لألعمال األونسكو "جمموعة 

  األدبية"  "الروائع  سلسلة   ن م  "عبدهلل  "كتاب  صاحب  كرم  غطاس  أنطوان   بلد  و 
  للمنظمة،

  جورج   واملطران   الصال   صبحي   والشيخ  جنبالط   وكمال  الصدر  موسى   اإلمام  بلد  و 
  إجراء   إىل  ابدروا  ممن  غريهم  وكثريين  حداد  غريغوار  واملطران  مبارك  يواكيم   واألب  خضر
  ما   فاحتة    مبادرهتم  تكونل  1977  عام  املنظمة   هذه  قاعات  يف  إسالمي  مسيحي  حوار
  األداين، حبوار الحًقا ُعرف

ها  يف  اشرتاكه  منذ  املنظمة،  هذه  قضااي  يف  سامهوا   ممن  العديد  بلد  و    ىل إ  وصوالً   أتسيس 
 العلوم. يف   للنساء األونسكو-لورايل جائزة   انلتا  اللتني السباعي  وعبال صليبا جناة

 
   :نية وهتنئيت الشخصية جئُتكم من لبنان انقاًل هتنئة  الدولة اللبنا

له وللمؤمتر   م متمنًياا للمؤمتر العاالنتخابه رئيسً )سفري الربازيل(  لسيد سانتياغو موراو  ل
 مة. هم عمال وموضوعات  أالنجاح يف ما ينتظره من  
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ام التوفيق والنجاح يف  هلا دو ، متمنًيا  لوالية اثنية ا  هبزويل النتخاأ لمديرة العامة السيدة  ول
إل دبرامساعيها  عامل  األونسكوور  ز  أ    يف  يف  واجلهل  ت  يتلّظى  والعنف  العنصرية  ون 

وتوس  و  احلراري  املعرفية    ع  االحتباس  يستصرخون ضمري     والرقمية اهلوة  الذين  بني شعوبه 
 . ، من أجل  إنقاذ هم مما هم فيه عالقوناإلنسانية الذي جتسده منظمتنا

  والسبعني   امساخل  عيد ابل  عضاء األ   ول الد   مجيع  و   أنفس نا  نهنئ  ل  ،املناسبة   ونغتنمُ  
  إليها   تطمح   اليت  النبيلة   هداف األ  من  الكثريُ   حتقق   وقد   ية ملئو اب  حنتفل  ن أ  آملني  لألونسكو،

 للحضارة  املادي   وغري  املاديّ    الرتاث  على  احملافظة و   احلرايت  ومحاية   الرتبية   تحديثك  ا،منظمتن
 وصواًل   ،العقاب  من  فالتاإل  ظاهرة   وإهناء   الصحافيني  ومحاية   والشباب  رأةامل  ومتكني  البشرية،

 .كينونتها  جوهر   نسانيةُ اإل فيه دي ستعت أفضل عامل إىل

 

  تْ د  شي    1948  سنة   الثالث  العام  املؤمتر  استضافت  اليت  بريوت  أبن  أذكّ ر    أن  يل  وينبغي 
  فيه   قيمُ أ  ذي ال   احلي    اختذ    ومنه  ،"ونسكواأل  قصر"  اليوم  حت   امسه   يزال  ال   اقصرً   ملناسبة ا  تلكل

  فاعاًل   ا قليمي  إ  مكتًبا  تستضيفُ   1961  العام  منذ  أيًضا   بريوت و   ."ونسكواأل  حي "  فصار  ،هامس  
 عاصمةً   كانت  بعدما  2019  عام   دبلأل  مبدعةً   مدينة   صنفتموها   اليت  العاصمة   يهو   .اجد  

  العامل،  إىل   لُتها وانق  األجبدية   أم    جبيل   مدينةُ   تقعُ   منها،  بعيد    غري  و     .2009  يف   للكتاب   عاملية 
 .نساناإل  لعلوم الدويل  املركز تستضيف يت ال
 

اليت  بادرة  املهذه املنظمة من خالل  رسالة     جوهرعلى    ة  كانت وال تزال الشاهد  بريوتُ 
املديرةُ طلقتْ أ انفجار    العامة   ها  ذكرى  يف  مبادرة   تهامس  و   2020آب    4مشكورة  "لبريوت". 

حاالت    غاثة يف جهود اإل صلب  قافة يف  والث  التعليم    ع  ضْ و  ونسكو من خالهلا  ت األس  سباقة كر  
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حلظت ها  منذ  املبادرة    الطوارئ  هذه  وتستمر  عرب  االوىل.  ودعم بنجاح  املنظمة  الدول    جهود 
 ونسكو.ة لأليالروح احلقيقظهار  إيف  عضاءاأل
 
 
أنه  و   األرغم  العلى  احلقيقة  احلادة  و االقتصادية  و الصحية  ات  زممن    اليت االجتماعية 
ها القاسية كان  ، واليت  رتبوية والثقافية ال ومبؤسساته   عصف به ت دمغة، وتعريُض ألا  هجرةُ   من نتائج 

للضياع،   الشباب  دونمستقبل   املختصة   واحلؤول  السلطات  أهداف   متكن  حتقيق كامل  من 
الرايدي يف   هىل احملافظة على دور إ يتوقف عن السعي    فإن لبنان ملاأللفية لناحية مشولية التعليم،  

األو   والثقافة   رتبية ال مواقعه  على  االجتاراحلفاظ  وحماربة  األ  ثرية  ابلقطع  املشروع  عرب    ،ثرية غري 
الذي هو  التنوع الثقايف  مل يتوق ْف كذلك عن إيالء  ، و املعنية الدولية مع املنظمة واهليئات التعاون 

  . قصوى ولوية أهواء لبنان 
 

مئات اآلالف    بوجود  سرائيلية املتمادية، و ابالعتداءات اإلهُتا  اليت تزداُد وطأ  هلكن  أزمات  
من الالجئني الفلسطينيني والنازحني السوريني املنتشرين على كامل اجلغرافيا اللبنانية، ممن ينوُء  

االقتصاُد،   علىهبم  للمسألتني    توجُب  جذرية   حلول   إجياد  إىل  العامل  قادة   دعوة   منظمت نا 
والسور  و الفلسطينية  االحتالل  برفع   االعتداءية  اإلرهاب،  وقف   األمم   واجتثاث  لقرارات  وفًقا 

   . ومقتض يات ثقافة السالم املتحدة ومبادئ  حقوق اإلنسان
تتألق األ والسبعني  يواجهها  على رأس    ونسكو يف عامها اخلامس  اليت  الكربى  القضااي 

بدًءا  العامل اإلمسقضية  من  ،  زمن  يف  والتعليم  الرتبية  االصو نرتنت  تقبل  ا  مرورً   ،طناعيالذكاء 
مسألة  ىل   إاطها الوثيق ابلتنمية، وصواًل بولوايت الدول الرتأ  قم ة  ىل وضع الثقافة يف  إابحلاجة  

ما يتعلق وال سيما    ،هذه املواضيع  مامنا يف هذا املؤمتر العديد منوأمحاية البيئة واحمليط احليوي.  
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التعاون  يسهل  مبا  املفتوح  العلم  ا  بتوصية  واالنتفاع  وكذلك  الدويل  العلمية،  ابملعارف  لعاملي 
نقل البشرية و   هاكل  تفاصيل احلياة     دخل  قيات الذكاء االصطناعي الذي  خالاملتعلقة أبتوصية  ال

بني الناس حت    اهلوة    قُ سيعمّ  األخالقية، ف  إن مل توضع له الضوابطُ والذي،    .اىل آفاق جديدة
 . بعض نعمة  يصري  لعنة  بعض  و 

 
  ، يف طليعة الدول املتمسكة برسالة احلرية والتعددية والتنوع  البقاء    لبنان حريص على   إن

أّما ما عجزت عنه احلروب العسكرية املتكررة  وحوار،  عيش  واحد  ولقاء     مساحةُ   هو بتكوينهف
وآخرها اهلجمة التكفريية اليت  -اليت جرى خوضها ضّده وفيه من أجل  إخضاعه وهدم دوره  

لبنان ت سوراي وإمتدت آباثهتّدد اىل  اليوم بشكل آخر ووسائل أخرى    -رها وهليبها  فتخاض 
بينهم   فيما  النفسية  احلواجز  ورفع  بعض  على  بعضهم  اللبنانيني  أتليب  الغرائزية   وأتجيجمنها 

اإلقتصادية مبا هلا من تداعيات إجتماعية على حنو   ومنها  األزمات    تزخيموالطائفية فضاًل عن  
للعيش يف ظروف أفضل    ي اىل جعل العديد منأدى ويؤدّ  اللبنانيني يركنون اىل اهلجرة سعياً 

السبب   بل  لبنان  فرادة  ابلتايل  ويتهّدد  املتميزة  بنوعيته  الفريد  اللبناين  التنوّع  يتهّدد  ما  وهذا 
لبقائه ككيان مستوى    ؛املوجب  على  دوراً  تلعب  أن  على  مصرٌّة  اللبنانية  الثقافة  بناء  ووزارة 

التالقي اليت وحدهجسو  النفسية ونتحّرر من خوفنا ونستعيد ثقتنا  ر  ا جتعلنا خنرج من كهوفنا 
ليستعيد دوره مركزاً   افضل  بناء اإلنسان والوطن على اسس  بذواتنا وببلدان وننطلق يف عملية 

و  اإلنساين  والتعاون  احلضاري  مستوى  لإلشعاع  على  به  يُقتدى  وحنن  أمنوذجاً  اآلخر،  قبول 
املنظمة ودعمكىلإ تطلع  ن ليبقى   دعم  لدوره  وفي  لبنان  م،  أكمل وجه، حتقيًقا ا  على  به  قائًما 

 . لرسالته اإلنسانية وملعىن وجوده
وسالماً  وتعاضداً  تعاوانً  اإلنسانية  على  تشُع  منارًة  األونيسكو  وعاشت  خبري  ،  دمتم 

   وعاش وطين حبييب وحبيبكم لبنان.
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املرتضى وسام  حممد  القاضي  اجل  وزير  -كلمة  يف  اللبنانيةالثقافة  لألونيسكو  -مهورية  العام    -ابريس  -املؤمتر 
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