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ان�����ط�����اق�����ًا م������ن ال�����م�����ب�����ادئ ال���ت���ي 
ي���ق���وم ع��ل��ي��ه��ا "ت���ج���ّم���ع ال���ص���داق���ة 
ال����ل����ب����ن����ان����ي ل����ل����ح����وار ال���م���س���ي���ح���ّي

 )Gladic )ت���ص���ال���ح  اإلس�����ام�����ّي" 
ل��ت��ث��ب��ي��ت "ال����ع����ي����ش ال���م���ش���ت���رك" 
ب��ي��ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن م��ن ط��ري��ق نشر 
ثقافة التنّوع واالنفتاح والتعارف 
وق��ب��ول اآلخ����ر، أح��ي��ا ال��ت��ج��ّم��ع ي��وم 
"الوجوه الوطنّية" في حرم العلوم 
اإلن��س��ان��ّي��ة ف��ي ج��ام��ع��ة ال��ق��ّدي��س 
ي��وس��ف ب��م��ش��ارك��ة م���ا ي��زي��د على 
23 ت�����ام�����ذة  م�����ن  ت���ل���م���ي���ذ   400

م���درس���ة ح���ض���روا م���ع أس��ات��ذت��ه��م 
وق���دم���وا ب��ح��وث��ًا وع���روًض���ا ت��ن��اول��ت 
في  ساهمت  لبنانّية  شخصّيات 

بناء الوطن. 
رب��اب منصور  وبعد ترحيب من 
)م�����ن أع����ض����اء "ت����ص����ال����ح"(، ب����دأت 
الجلسة الرسمّية التي قّدمها ناصر 
ال��ص��ل��ح )م����ن أع���ض���اء "غ���اي���دك"( 
ب��ك��ل��م��ة رئ��ي��س ج��ام��ع��ة ال��ق��ّدي��س 
��اش 

ّ
دك سليم  البروفسور  يوسف 

)رئيس "تصالح"(، ألقاها بالنيابة 
زياد  ل� "تصالح"  العام  األمين  عنه 

شلهوب. 
وقال البروفسور أنطوان مسّرة: 
أيقظوا  ق��ال��ت:  الطالبات  "إح���دى 

ل���ب���ن���ان، ال����ي����وم ن���ح���ن ف����ي ح��اج��ة 
إل�����ى أن ن���وق���ظ ل���ب���ن���ان. وس���أل���ت 
الجديد  البطل  أي��ن  أخ��رى:  طالبة 

للبنان؟. 
وت����ح����ّدث����ت ال����دك����ت����ورة س���ع���اد 
ال����ح����ك����ي����م ع������ن ط����ري����ق����ة ت��ق��ي��ي��م 
ال��ل��ج��ن��ة ل���أع���م���ال ال���ت���ي ُع���رض���ت، 
وتوقفت عند نقاط إيجابّية الفتة 
ات��س��م��ت ب��ه��ا األع���م���ال ال��م��ع��روض��ة 
ل��ج��ه��ة اإلض���اف���ات واإلض������اءة على 
ش����خ����ص����ي����ات ب����ع����ض����ه����ا م����غ����م����ور، 
الوثائق والرسوم، وإجراء  وتقديم 
ال��م��ق��اب��ات، واإلب�������داع م���ن ط��ري��ق 
ت��أل��ي��ف ال��ق��ص��ائ��د واالس��ك��ت��ش��ات 
ال��ب��روش��ورات،  وطباعة  المسرحية 
م��واق��ف، "فالتامذة  واإلع���ان ع��ن 
ل������م ي����ك����ت����ف����وا ب�����ع�����رض ب���ح���وث���ه���م 
ب���ل ات����خ����ذوا م���واق���ف خ���اص���ة ب��ه��م 

وتفاعلوا مع الحدث". 
ث���م ت���ح���ّدث���ت ع���ا ص���ق���ر  ب��اس��م 
ال��م��ن��ظ��م��ي��ن، ف��ش��رح��ت ال��ذه��ن��ي��ة 
ال����ت����ي ع���م���ل م����ن خ���ال���ه���ا أع���ض���اء 
 واق�����ع ي��س��ي��ط��ر 

ّ
ال���ت���ج���ّم���ع ف����ي ظ����ل

المناطقّي ال��ط��ائ��ف��ّي  ال��ف��رز  ع��ل��ي��ه 
وال�����س�����ي�����اس�����ّي، وك����ي����ف����ي����ة ح��ض 
ج��ي��ل ال��ش��ب��اب ع��ل��ى ت��ب��ن��ي ف��ك��رة 
ال���م���واط���ن���ة ب���س���اس���ة وط��ب��ي��ع��ّي��ة 

ل����ل����وص����ول إل������ى ل���ب���ن���ان ال���رس���ال���ة 
إلى  تطّرقت  المشترك.  والعيش 
تفاصيل مشوار أعضاء "غاديك" 
وال��دك��ت��وراه في  الماستر  ب 

ّ
وط���ا

ال��ع��اق��ات ال��م��س��ي��ح��ي��ة اإلس��ام��ي��ة 
ف�����ي ج���ام���ع���ة ال����ق����ّدي����س ي���وس���ف 
ال��ذي��ن ان��ط��ل��ق��ت رح��ل��ت��ه��م ق��ب��ل 7
وأج�����روا  ال����م����دارس  وزاروا  أش���ه���ر 

الحوارات والنقاشات مع التامذة، 
أب�����واب  ف���ت���ح  ه����ي  "ألن رس���ال���ت���ن���ا 
ال��ص��داق��ة وتنشيط ال��ح��وار ف��ي ما 
بينهم"، شارحة أن عدد المدارس 
ال��م��ش��ارك��ة ارت��ف��ع م��ن 14 م��درس��ة 
ال���ع���ام ال���م���اض���ي إل����ى 23 م��درس��ة 
اللجنة  أعضاء  وق��ام  السنة.   ه��ذه 
التقييمّية بتوزيع الجوائز والدورع 

على المدارس المشاركة، واختتم 
بأناشيد  الطويل  الوطني  النهار 
مؤّسسات  جوقة  قّدمتها  وطنّية 
اإلم������ام ال���ص���در وج���وق���ة س��ل��ط��ان��ة 

الوردّية.
واج��ت��م��ع ال��م��ش��ارك��ون وق���ّدم���وا 
أع���م���ال���ه���م ع���ل���ى م���س���رح ب���ي���ار أب���و 

خاطر.

"يوم الوجوه الوطنّية" يف القديس يوسف: 400 تلميذ جّسدوا التنّوع واالنفتاح

)ميشال صايغ( كلمة "غالديك" التي رسمها المشاركون بأجسادهم.  




