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لقاء تحضيري لـ"تصالح" يف القديس يوسف
مسابقة للعودة إلى الذاكرة الوطنّية

"اللغة العربية بين اإلعالم والتعليم"

عقد "تجّمع الصداقة اللبنانّي للحوار 
ال���م���س���ي���ح���ّي اإلس������الم������ّي" )ت���ص���ال���ح( 
القّديس  جامعة  في  ا  تحضيرّيً لقاًء 
ي���وس���ف ف����ي ب����ي����روت )ح������رم ال��ع��ل��وم 
الشام( مع مديري  اإلنسانّية- طريق 
للمشاركة  وم��ن��دوب��ي��ه��ا،  ال����م����دارس 
ف������ي ب�����رن�����ام�����ج "ت������ص������ال������ح" ل��ل��س��ن��ة

ال��م��رح��ل��ة  ل���ت���الم���ذة   2016  -  2015
الماستر  ط��اّلب  مع  بالتعاون  الثانوّية، 
ف����ي م��ع��ه��د ال�����دراس�����ات اإلس����الم����ّي����ة - 
المسيحّية التابع لكلّية العلوم الدينّية، 
ل��دراس��ة األدي���ان  وك��رس��ي األونيسكو 
المقارنة والوساطة والحوار، وبدعم من 

مؤّسسة جورج افرام. 
وت�������ح�������ّدث ف������ي ال�����ل�����ق�����اء رئ���ي���س 

بيروت  القّديس يوسف في  جامعة 
������اش، وق���ال: 

ّ
ال��ب��روف��س��ور س��ل��ي��م دك

"ن�����ع�����ود ف�����ي ه������ذه ال���م���س���اب���ق���ة إل���ى 
التاريخ والوجدان وأيًضا إلى الذاكرة 
الوطنّية. كثيًرا ما نتهم هذه الذاكرة 
بأنها ذاك��رة ح��روب وم��آس وأوج��اع، 
وه��ذا صحيح، وهو يرّدنا إلى الصور 
المنمطة عن اآلخ��ر، وإل��ى الحذر منه 
وتحضير السالح ضّده... نحن بهذه 
ال��ذاك��رة  إل��ى  ال��ع��ودة  المسابقة نريد 
نّيرة دعت  المزروعة بوجوه  الوطنّية 
إل����ى ال���وط���ن ال���ج���ام���ع، إل����ى ال��ق��واس��م 
ال��ث��اب��ت، من  ال��ب��ن��اء  المشتركة وإل���ى 

دون غش أو تغطية على حقيقة". 
أض�����اف: "ن��ح��ن "ت��ج��ّم��ع ال��ص��داق��ة 

اللبناني للحوار المسيحّي - اإلسالمّي" 
)ت��ص��ال��ح(، ت��ج��ّم��ع م��ن األك��ادي��م��ي��ي��ن 
واألس�������ات�������ذة ال���ع���ام���ل���ي���ن ف�����ي م���ج���ال 
المسيحّية،   - اإلس��الم��ّي��ة  ال��دراس��ات 
ه��و في  ل��ب��ن��ان  أن خ���الص  مقتنعون 
روح���ّي  وق�����ّوي،  إي��ج��اد نسيج جميل 
ا  ي��ك��ون نموذجّيً ووط��ن��ّي، ه��دف��ه أن 
ل��ل��ب��ن��ان ال��م��ت��ع��ّدد. س��الح��ن��ا ه���و ه��ذا 
االقتناع. مع طاّلب معهد الدراسات 
اإلس���الم���ّي���ة وال��م��س��ي��ح��ّي��ة ال��ح��ال��ي��ي��ن 
والمتخّرجين، نريد أن ننقي الذاكرة، 
خ���ص���وًص���ا ع��ب��ر اس���ت���خ���راج ال��ن��ف��ي��س 

والجميل من هذه الذاكرة". 
وتحّدث البروفسور أنطوان مسّرة 
عن هدف المسابقة، وقال: "الهدف 
االستكشاف  على  الطاّلب  هو حمل 
ال����ذات����ّي ل��ت��اري��خ��ه��م، وإدم����اج����ه في 
خ��ب��رات��ه��م ال���ذات���ّي���ة وم��ع��اي��ش��ت��ه، مع 
الوجوه  أي  الفاعلين،  على  التركيز 
الحّية، وأولئك رجال ونساء وشباب، 
في  المتواضعة،  الطبقات  م��ن  رب��م��ا 
بناء ذاك��رة جماعّية مشتركة  سبيل 
أش�����د م���ن���اع���ة ل��ل��ب��ن��ان ول��ل��ت��ع��ه��دات 

الوطنّية التأسيسّية". 
وشارك في اللقاء الدكتورة سعاد 
أح��م��د حطيط،  وال��دك��ت��ور  الحكيم 

وكانت مداخالت للمشاركين. 
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الحكيم ودكاش ومسرة وحطيط أثناء اللقاء.


