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I" اريبي ي الك ى اعصار ف ؤدي ال د ت ر ق وق سور الصين الكبي احي فراشة ف ة جن ة ". ان خفق الحكم

اء الفوضى   "القديمة المتداولة بين اختصاصيي األحوال الجوية وعلم المناخات انتقلت بداية الى             " فيزي
ل   ر منظورة ل د غي ن يبحث عن قواع ى م بة ال ائعة بالنس ة الش ن األمثل اوس"فصارت م رز "آ ، واب

ة        م يكن من عمل فراشة                 . تطبيقاتها في دراسة تقلبات األسواق المالي ورك ل ا حصل في نيوي لكن  . م
رك                     دل ت ة، ب ة الفرنكوفوني ل القم ر تأجي مجلس الوزراء اللبناني آان يمكنه االآتفاء بهذه الحكمة لتبري

ة        م نؤجل القم ا ل د     اللغط يسود وفتح المجال لشتى المصادر حتى تشرح آيف انن ن تعق ا ل ، وآيف انه
.رغم ذلك

II          ال ذا ال د ه اح           - الكثير من األسف بع رار، ولكن مع شيء من االرتي ى سعي غسان        . ق األسف عل
ًا                        ًا ثقافي ة رونق ة الفرنكوفوني ى واعطاء القم د االول سالمة الستلحاق الوقت الذي ضاع في سنتي العه

ى  : لين في هذه الحملة التنظيمية المضنية     واألسف على تفاني الجنود المجهو    . وليس فقط ديبلوماسياً   ليل
ع ببصماته اعالن                     ذي طب رزق وجو باحوط ونيكول مشنوق، وآل من عمل معهم، واحمد بيضون ال
دول                  آوتونو حول التعدد الثقافي، وفاديا ناصيف في باريس التي وازنت بجهود شخصية فرق عمل ال

ذين س               رهم من ال ة، وغي ة الفرنكوفوني دى وآال أخرى في التعويض عن      الكبرى ل ة او ب اهموا بطريق
.النقص في قدرات الدولة اللبنانية

بس ان     ل الل ا ال يحم الم بم الم الع ى الفرصة الضائعة الع ة وعل ارة المادي ى الخس ًا عل  وأسف طبع
لكن الفرصة لم تضع آليًا والخسارة قابلة ان تمحى، فالتأجيل ليس الغاء، وال ريب ان               . الحرب انتهت 

د         غسان سال  رر الموعد الجدي . مة سيعرف آيف يجدد الزخم، بعد تجاوز احباط ال مفر منه، عندما يتق
.وآل األمل ان تكون زالت عندها األجواء التي تجعل من تأجيل القمة سببًا لالرتياح

ان                   ل أخرج لبن أن التأجي  فرغم االسف على الجهد البشري الذي ستتأخر ثماره، ال بد من االعتراف ب
ان يمكن ان تضّيع النتائج االيجابية المرتقبة من التئام هذا الجمع الكبير من رؤساء الدول          من ورطة آ  
ن                . والحكومات ورك وواش داءات نيوي ذ اعت دة الظروف الناشئة من ًا ولي طن التي فتحت     والورطة طبع

ى      ة   "األعين مجددًا عل دما                    ". الساحة اللبناني ر عن ذا أخطر بكثي ة، وه ل ثقافي ة، ب م تكن الورطة أمني ل
ات  وار الثقاف ر بح ق األم دت . يتعل ة انعق ة ان القم دول   : تصوروا لحظ ب ال ن ان تتجن ان يمك ل آ ه

ات    الغربية المشارآة طرح قضية االرهاب، وهي جزء اساسي من التحالف الكبير             الذي تجيشه الوالي
ان ستشّكل                    ميًا في لبن المتحدة؟ في هذه الحال، آانت الحجج الدفاعية العقيمة التي استحالت خطابًا رس

.حوار الثقافات... المطب الرئيسي أمام
ات من الصحافيين االجانب                    ة، تصوروا مئ ذه العقب ذليل ه نجح الديبلوماسية في ت  وباالفتراض ان ت

روت و      ى رصد                      ينتشرون في بي ال، ال ا يق م يسعون، آم ياحية المبرمجة له ارات الس ام بالزي دل القي ب
يين    ف السياس ن مواق تعالم ع ارع واالس بض الش انوا   . ن رات آ يجنون؟ أي تبري انوا س اد آ أي حص

سيسمعون، أي قابلية للحوار مع اآلخر آانوا سيجدون؟ 
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IIIى غسان سالمة راح ال اهزًا النعق:  اقت ان ج ا ان آل شيء آ ن بم ابق، ل دها الس ي موع ة ف اد القم
د   ن الجه ريس جزء م ًا تك يكون ممكن ها وس ل نفس ة العم ى آمي د ال د الجدي ي الموع ا ف اج تنظيمه يحت

.ووظيفة الحوار بينها. البشري للجمهور اللبناني من أجل شرح معنى آلمة الثقافات
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