
 المي"جتّمع الصداقة اللبنايّن للحوار اإلسكلمة الربوفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس 
"ت" املسيحيّ  - ، يف مدرّج بيار 2016( إبريل) نيسان 9، يف "وجوه وطنّية" يوم ، يفصاُلح

 م العلوم اإلنسانّية.ر  أبو خاطر، يف ح  

  مديرو املدارس واألساتذة األعزّاء،
 أحّبائي الطلبة،
 احلضور الكرمي،

تحّية واحملّبة ، أتوّجه إليكم خبالص الاملسيحيّ  ابسم التجّمع اللبناين للصداقة واحلوار اإلسالميّ 
 .الوطنّ  الرتبويّ قاء شاكًرا لكم تلبيتكم دعوتنا إىل هذا اللّ 

اء األحبّ   أن مجمع آلت على نفسها اليت القّديس يوسفامنة جناسبة عزيزة مجمننا اليو  ي ملإّّنا 
ا هاللبنانّية وكذلك من خمتلف الطوائف واجلماعات اللبنانّية. ودور  واألصدقاء من خمتلف املناطق 

 ها هي أن تنلِّّم وأن ترّّب وتكوِّن أفضل االختصاصّيني ي الكثري من املهن كالطبال بل رسالت  
أن تكون ًضا أيإاّل أّّنا أرادت  واهلندسة واحملاماة والرتمجة والتنليم وغري ذلك من االختصاصات

 الفرصة أبنتنطيهم و  وشرائح اجملتمع الروحّية واملدنّيةمساحة لقاء بني خمتلف النائالت اللبنانّية 
يولد بل أن رها من ع مر لبنان، ال بل نشأت قم. ع  وأن يتنّلموا مًنا ويكربوا مًنايتنارفوا و  يتالقوا
سالة التآخي ر الوطن والدولة، اللبنان  الرسالة للبنانذا اه فمّهدت وحّضرت لوالدة احلايل لبنان

 واملواطنّية.واأللفة واإلميان والنيش املشرتك 
ثّي قمتم به أيّها هٍد فكرّي وبَ تا  ج  خِّ  يواملناسبة اليو ، هذا اليو  الفريد والنزيز الذي جيمننا ه

ّبها كلٌّ ي مدرسته واثنويّته، حول وجوه وطنّية اشتهرت ب،  ضمن فريق عمل، اء الطلبةاألحبّ 
 لبنان.لوطنها 



، مل تَ َر فقط خصوصّيتها الطائفّية أو املذهبّية، بل كان لبنان، الوطن اجلامع والنهائيّ هذه الوجوه 
هو حمّط قبلتها وهدف نضاهلا ونتاج فكرها وسنيها، مل أتخذ بنني االعتبار ما هو خاّص إال 

 جامع وكنيسة،و  ا القريبة بل رأته ي كّل مجاعةما هو عا ، مل تَ َر الفقري واحملتاج ي دائرهتمبقدار 
فّتشت دوًما عن القَِّيم املشرتكة وهي احرتا  اآلخر وخصوصّيته واملغفرة املتبادلة والكرامة والندالة 

ليها خالل األشهر ع عملتمهذه الوجوه الوطنّية اليت  .واالختيار والضيافة والنائلةوحريّة اخليار 
 .امت بهقل فقط بل سوف تشهدون ملا عنها ي الشك لن تتكّلموا، وقّدمتموها اليو املاضية 

ننت هبذا اقت اليت مؤّسساتكم الرتبويّةومن هذا الباب ال بّد من كلمة شكر نوّجهها إلدارات 
 املشروع وسامهت به،

 الذين رافقوا أعمالكم لتأيت بسب املنتظر،  ألساتذتكم
 علىلذين جالوا ا "مجّمع غالديك"أكادميّية التدريب ي جملموعة االختصاصّيني من األساتذة من 

هذا املشروع،  هم ي إجناحّيني إىل أسئلتكم، وإىل كّل من سامصغالرتبويّة املدارس واملؤّسسات 
ن أجل م املشروع، هذا املشروع احليويّ  ومبادئالذي وضع األسئلة  "تصاحل"جملس إدارة  إىلو 

 وهي أمثولة ،إّّنا أمثولة اليو  .أتسيس إرادتنا وإرادة كّل واحد مّنا ي دميومة هذا الوطن اللبناين
 . الوطن للبنانن كتبتموها وتقّدموّنا، أمثولة أنتم الذي ،أمامنا منوذجّية  

 .البيضاء أبيديكمهذا النموذج   تداوموا على كتابة أدعوكم أن
 عشتم وعاش مجّمع "تصاحل"،

 عاش لبنان.
 


