
-بناينّ للحوار اإلسالميّ كلمة الربوفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس "جتّمع الصداقة اللّ 
اتريخ حتفال يف يوم "املسيحّي )تصاُلح("، ورئيس جامعة القّديس يوسف يف بريوت، أثناء اإل

-1920 أو غريها من املدنبنانّيني من خالل أمساء الشوارع يف العاصمة بريوت اللّ 
، يف مدرّج بيار أبو خاطر، يف َحَرم العلوم 2018نيسان )إبريل(  14"، يف 1943

 اإلنسانّية.
 

 وسهاًل بكم يف اجلامعة اليسوعّية يف بريوت، أهالً 
قاء السنوّي اخلامس جلمعّية ال أقول لكم فقط أهاًل وسهاًل بكم أعزّائي الطاّلب يف هذا اللّ 

ًضا متثّلون مدارسكم، خرية املدارس، ومتثّلون أي الذين "، بل أقول لكم أعزّائي الطاّلبَتصالُ "
وابلتايل إّّن ال أرى أمامي بضعة مئات من الطلبة بل اآلف  ابقي طاّلب لبنان من أعماركم،

بروح احملّبة واإللفة وكذلك  يّ نعيش هذا النهار التنافس .مؤلّفة من طاّلب لبنان فأهالً وسهالً بكم
لـُه عّز وجّل أشخاصكم ونواايكم ومشاريعكم، أعمالكم بروح مسحاء رايضّية. أال ابرك ال

الربكة أيًضا على مدارسكم وإداراهتا وعلى األساتذة  أن حتلّ  ونشاطاتكم من دون أن ننسى طلب
مهم لإلشراف على خمتلف لألساتذة الذين أعطوا من وقتهم وعااملرافقني لكم اليوم وكذلك 

 نشطة الثقافّية والدينّية والفكريّة.األ

 إنّنا نريد أنأطلقنا هذه املباراة السنويّة حول ِقَيم لبنان التأسيسّية، حيث  "تصال"حنن يف مجعّية 
، فنتعّرف وتتعّرفون على وجوه رايديّة خيًا تفتخر فيه أجيال لبنان الغدمع بعضنا البعض اتر  نصنع

ا وثقًة وعملت بفكرها من اتريخ لبنان واللبنانّيني، وجوًها أشّعت صلًحا وعداًل وحمّبًة وتساحمً 
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األمور  يتجاوزوناللبنانّيني بتلك الطاقة الروحّية واملعنويّة واخللقّية اليت جتعلهم  يف رفد وبسواعدها
 اخلالفّية بروح التعاون والثقة املتبادلة.

 بنانّينياللّ  كما تعرفون وكما عملتم خالل هذه السنة، دعوانكم إىل اكتشاف "اتريخ،  وهذه السنة
دعوانكم و ، "1943-1920 املدن من غريها أو بريوت العاصمة يف الشوارع أمساء خالل من

بنانّيات الذين أرادت السلطات البلديّة أن تسّجل بنانّيني واللّ إىل اكتشاف أمساء أولئك اللّ 
أمساءهم يف سجّل اجملد واإلميان بلبنان ملا حّققوه خالل اترخيهم الشخصي من إجنازات حّق وما 

ه من مآثر جّلى ومن صفحات بيضاء ُكتبت عليها كلمات األمل وااللتزام والوطنّية سّجلو 
خل... إشارع اجلامعة، و يش النهر، كورنو واإلنسانّية السمحاء. صحيح عندان شوارع مثل احلمرا، 

رايض و بشاره اخلوري، و ابسم جنيب طراد، و  ،اّل أنّه يف بريوت عندان شارع ابسم الشهداءإ
 ن،جربان خليل جرباو الشيخ توفيق خالد، و كميل مشعون، و فؤاد شهاب، و شارل داّبس، و الصلح، 

سم من هذه ابنانّية عندما نتوّقف عند كّل ميشال شيحا، اخل... فما أمجل أن حنيي ذاكرتنا اللّ و 
األمساء وغريها، فنستذكر ما حّققته لوحدة بالدان وسيادهتا وما أجنزته يف جمال اإلعمار والنمّو 

 والرتبية والصّحة والعدالة واحلراّيت. جتماعيّ واإل قتصاديّ إلا

: احلريّة، لبالدان فتعالوا لنكتشفها سريًعاأتوّقف أيّها األحّباء، عند ثالث ِقَيم أساسّية أتسيسّية 
 ة.يّ التضامن واملواطنو 

قيمة وِقَيم فها يتحّدث عن احلريّة واحلراّيت بوص ،متعّددة ويف موادّ  ،هل تعرفون أّن دستوران
مقّدسة علينا الدفاع عنها ألّّنا تسمح لكّل مواطن أبن يعرّب عن رأيه فيصغي له، وأن يكون 

وحرّة، وأن يكون له الرأي  أيًضا ضمريه حرًّا فيعرّب عن قناعاته وإميانه ودينه بصورة انضجة
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 ه اإلذن بذلكعطى لحتجاج والتظاهر فيُ م وأن تكون له حريّة اإلاخلاّص به فُيحرتَ  السياسيّ 

وهذه  فكريّة. أم ماديّة أكانت ملكّيته على اليد توضع فال التمّلك حريّة له يعطي والدستور
 يعّنفحرتام حريّة الغري، ومن ميارس حريّته عليه أن يعرف أنّه ال يستطيع أن إاحلراّيت حدودها 

إاّل ابلعنف وهذا خطري ل اآلخرين للحصول على ما يريده ابلقّوة، واملعروف أّن العنف ال يُقابَ 
ا، فتجربتنا  يف احلرب األهلّية يف لبنان متنعنا من ممارسة هذه الوسائل املدّمرة للوطن ولإلنسان.  جدًّ

 ان للبنان، فكلّ ؤ أّما التضامن فهو الباب للعيش املشرتك. فالتضامن يقودان إىل أن يكون انتما
انقًصا إن مل نصل إىل التضامن  النتماء يبقىهذا او ، واملذهبّ  واحد منّا عنده انتماءه الدينّ 

ا يف وجه احملتّل لبالدان وكما علينا أن نتضامن يف وجه بعض كما تضامنّ  مع لبنانّيني بعضهمك
 أّي سلطة خارجّية تريد أن تفرض علينا رأيها ونظراّيهتا، 

تصاُل" هي أن  –وأيّها األعزّاء، قيمة املواطنّية هي قيمة الِقَيم وهدف مجعّيتنا مجعّية "غالديك 
األحوال الشخصّية مثل  بنانّية على كّل انتماء آخر حنرتمه وجنّله. نعرف أنّ ب املواطنّية اللّ نغلّ 

ن ومهما فعلنا وقضااي أخرى هي خاضعة للمذاهب واألداين وهذا حس واملرياثالزواج واخلطبة 
 ملا هو كرامة املواطنني. بوجه أفضل فال نستطيع تغيري األمر، ورّّبا نستطيع تسيري بعض األمور

يف األمور األخرى اليت ليست خاضعة للدين وللمذهب والشريعة أن نبدأ  ماذا مينعناإاّل أنّه 
 جتماعيّ ن ذلك على الصعيد اإلأكا ،فنحرتم القوانني املدنّية العاّمة اللبنانّية ونطّبقها حبذافريها

 ،مثل دفع الضرائب واحرتام قانون السري وقانون احرتام ملكّية اآلخرين ،أو املايلّ  أو السياسيّ 
والواقع أنّنا يف الكثري من األمور  .عاّمة إىل حقيقة واقعّية ةل املواطنّية اللبنانّية من فكر وهكذا حنوّ 

 النربة عالية وأصوااتً وعلينا أتكيد هذا األمر ألّن فيه قّوة للبنان الوطن  مدنيني نتصّرف كمواطنني



4 
 

ة اللبنان منوذج العيش املشرتك ومنوذج املواطنّية واملساو  "َعمنَـ " أيًضا لفساد والفاسدين وفيها ضدّ 
 ! أمام القانون والعدالة

 أيّها األحّباء مجيًعا، أيّها الطاّلب،

محلوا معكم إىل مدارسكم، ليء ابلعاطفة والنوااي احلسنة، ااجلميل املعندما ينتهي هذا النهار 
ط، وال الُصَور وإىل عائالتكم إىل أصحابكم وإىل مدنكم وقراكم ال الكلمات اجلميلة الراّننة فق

سل يًضا وخاّصًة التزامكم الشخصي والفردي أبن تكونوا رساًل يف الواقع، رُ البهّية فقط، بل أ
والصحيحة، ُرسل السالم والوائم، ُرسل وسفراء مجعّية تصال، فتكون شوارعنا طرق الكلمة احلّق 

لقاء وتالقي وجسور املصافحة واملصاحلة. إذ ذاك تكون هذه املباراة انفعة وهذا اليوم انجًحا 
 ومصدر اخلري والصداقة للجميع.

 ها األعزّاء، أيّ 
وجبل لبنان والبقاع والنبطّية واجلنوب  من لبنان كّله، من بريوت القادمنيأنتم  ،شكًرا لكم

 والشمال وعّكار، 
 شكًرا ملشاركتكم اجلديّة يف هذه املباراة السنويّة!

 !لتنظيم هذا اليوم التارخييّ  وجهود ملا بذله من نشاط "غالديك"شكًرا لفريق عمل 
 شكًرا للهيئة الفاحصة املؤمتنة على نتائج املباراة!

 عام وأنتم خبري!  وكلّ 
 


