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  باإلسكندريةخطاب قنصل عام فرنسا 

 1918نوفمبر  11احياء ذكري هدنة 

تواصل عنف غير مسبوق في تاريخ االنسانية في يوم ، تم توقيع الهدنة التي أنهت بعد  ايوم   توالت أيامهمنذ قرن 

 كومبيين.

. هذه ة للرسامين جوزيف جروسز و أوتو ديكس مريعحرصت اليوم على أن أعرض لكم  في هذه الذكرى اللوحات ال

 صدمة األجيال التي نجت.اللوحات تشرح أكثر من الكلمات ويالت الحرب و 

ا من الضروري اعادة قراءة الفيلسوف األلماني الضخم ، والتر بنجامن ، لنشعر بالشرخ األساسي الذي ولدته هذه  أيض 

منظر طبيعي حيث لم ينج من التغيير وجد نفسه وسط فبعربات تجرها الخيول جيال كان قد ذهب للمدرسة الحرب :" 

وى الذي مر بتدفق االنفجارات المدمرة ، يوجد جسم االنسان الصغير و الضعيف" سوى السحاب و في وسط حقل الق

 ( 1933) التجربة و الفقر 

المعاصرين لهذه الهدنة قد أقسموا أن هذه الحرب الكبيرة و العظيمة ستصبح أخر الحروب، و لكن لسوء الحظ كلنا  ان

 .جميعا كيف تم نقض هذا العهدنعلم 

سياسة التعاون الدولية الممثلة ل اناصركان م، و18-14حواجز السلمية، من ذكرى جيل جاء جيل في وقت الحق، 

 الدمار من دوامة في العالم الثانية للمرة أوروبا وأخذت تراجع في ظل ضربات الفاشية.وولكنه لألسف بمجتمع األمم، 

 .تفسيرها نستطيع ال زلنا ما التي والكراهية الجماعية واإلبادة

بأنه  واالمستفادة من ذلك بالوقت الحالي؟ ماذا نقول لهؤالء الرجال الذين نحيي ذكراهم اليوم اذا علم ما هي الدروس

 ما قد وعدوا بإنهائه؟  استأنفنا 1945الى  1939في األعوام من 

ا أن األ ا في النفس البشرية بدأت تغلب على العقل و التعاون ؟ و ماذا لو قلنا مجدد   هواء األكثر ظالم 

: " لقد تجمعنا اليوم إلدراكنا التاريخ و لرفضنا تكراره ألن القرن الذي يفصلنا وهنا أنقل لكم كلمات الرئيس ماكرون 

نحن نعلم بأية قوة ، القومية و الشمولية ، يمكنهم  .هشالسالم كم أن علمتنا  14-18عن تضحيات نساء و رجال 

 .استيراد الديمقراطيات و وضع فكرة الحضارة في خطر

ا هأن أوروبا الموحدة ، التي صاغتنحن نعلم بأية سرعة يمكن انهيار النظام متعدد األطراف. و نعلم أيضا أن 

  ."المصالحة بين فرنسا وألمانيا ، أكثر هشاشة من أي وقت مضى

ا لذا أنا سعيدة بتواجد شبجا هو وااحياء الذكرى ليست فقط ضرورية بل حيوية و بثه من كشافة اب أذكياء بنا جميع 

 سانتا كاترينا والمدرسة الفرنسية الذين عملوا وفكروا الحياء ذكرى هذه الحرب.
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ولكن ذكرى األسوأ ليست كافية، بل يجب علينا العمل على خلق مشروع سياسي مشترك ومؤسسات فعالة وممثلة 

سا هي الرائدة بهذا الصدد وذلك لضمان السالم الدولي. فيجب إعادة التفكير عاجال وبعمق في تعددياتنا المريضة. ففرن

بتنظيمها لمنتدي السالم بباريس الذي يجمع أكثر من ستين رئيسا بهدف خلق نماذج جديدة للعمل الجماعي التي تتوافق 

 مع تحديات قرننا الحالي.

 عةأن نعمل بحزم: "هذا هو الشعور الذي تولده ذكرى الحرب المرو كروناومن ثم، يجب علينا كما ذكر الرئيس م

الكبرى. فهل نحن بمستحقين لذكرى هؤالء الذين سقطوا منذ قرن؟ وأيضا، هل نستحق تضحية هؤالء الذين ساهموا 

 ؟"شعب حركحدين تفي تواجدنا اليوم هنا م

ا  أشكركم جميع 


